
Ljubljana, 8.1.1985 

Letnik XI, štev. 1 

Cena 10 din 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
30. januarja 1985 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 30. januarja 1985. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 

- analizo republiških predpisov z vidika možnosti poeno- 
stavitve posameznih administrativnih opravil (ESA 608); 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu, z osnutkom zakona 
(ESA 605). 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala: 
- predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen, z 

osnutkom zakona (ESA 619): 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o upravnih taksah, z osnutkom zakona (ESA 609); 
- predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali 

(ESA 618); 
- osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za dodatno vlogo 

SFR Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj ob četrtem splošnem 
dopoljnjevanju njegovih sredstev (ESA 616); 

- predlog dogovora o enotni emisiji upravnih in sodnih 
kolkov (ESA 604); 
- predlog dogovora o spremembi in dopolnitvi dogovora o 

oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravlja- 
nje posledic elementarnih nesreč (ESA 616). 

Zbor združenega dela bo obravnaval tudi: 
- predlog zakona o prispevku za pospeševanje konvertibil- 

nega deviznega priliva v letu 1985, ki ga plačujejo zaveznaci, 
ki niso sklenili samoupravnega sporazuma. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- volitve članov Sveta republike 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PRILOGA: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o nepravdnem postopku (ESA-620) str. 2 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom zakona (ESA-624) str. 16 

PREDLOG ZAKONA 
o sanitarni inšpekciji (ESA-466) str. 18 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju z 
osnutkom zakona (ESA-625) str. 22 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o prispevku za pospeševanje konvertibilnega deviznega pravila v letu 1985, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazumu s predlogom zakona 
(ESA-629) Str. 29 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA-483) str. 31 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 
o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih, Planica 1985« s predlogom zakona (ESA-626) str, 37 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine, 
SR Slovenije za I. trimesečje 1985 str. 39 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
19. in 20. decembra 1984 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju 19. decem- 
bra 1984 poslušali: 

- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k analizi 
o uresničevanju svobodne menjave dela v družbenih dejavno- 
stih v SR Sloveniji, ki ga je podal dr. Boris Frlec, podpredse- 
dnik Izvršnega sveta; 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o usklajevanju 
resolucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski 
politiki Jugoslavije v letu 1985 in spremljajočih aktov, ki ga je 
podal Miran Potrč, vodja delegacije; 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k 
dopolnilnemu predlogu zveznega izvršnega sveta k osnutku 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 

oslovanju in kreditnih odnosih s tujino, ki jo je podal Rudi 
epič, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za finance. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela (19. 12. 1984) 

Francka Herga, Vinko Kužan, Alojz Vengar, Rudi Šepič, 
Bernard Krivec, Viktor Ptičar, Vesna Mladenovič, Miran Potrč, 
Stanislava Zlatkovski, Rudi Kropivnik, Ivan Roje, Sonja Mul- 
ler-Labernik, Nace Šteferl, Ivanka Cetina, Franc Kuzma, Franc 
Kolmanič; 

Zbor združenega dela (20. 12. 1984) 
Vojko Cuder, Slavko Rajh, FanikaŽitek, Peter Krapež, Franc 

Homar, Ljuba Kitak, Rado Bohinc, Majda Šerona, Vesna Mla- 
denovič, Terezija Donko, Stanislava Zlatkovski, Viktor Ptičar, 
Dušan Novak, Jože Kovač, dr. Boris Frlec, Anton Ciglarič, 
Leopold Zupan, Stane Kotnik, Brane Bračko, Alojz Venturini, 
Ivan Vugrinčič, Boris Lieber, Franc Kuzma, Nace Šteferl, 
Stane Filčič, Stane Lamovšek, Jože Žnidaršič, Peter Lobnik, 
Metka Oderlap, Janez Zaje, dr. Tine Zorič; 

Zbor občin: 
Peter Toš, Anka Tominšek, Franc Križmančič, Zvonko Erja- 

vec, Marjan Markovič, Alojz Mikolič, Alojz Horvat, Anton Pen- 
gov, Lojze Donža, Majda Rakočevič^ Jože Bogovič, Franc 
Lokovšek, Edvard Stepišnik, Stanko Šac, Drago Žerjal, Uroš 
Dular, dr. Lojze Ude, Marija Stanič, Mirko Hajdinjak, Kamilo 
Lasič, Matevž Franko, Dušan Jug, Niko Pavlin, Pavel Sobar, 
Tone Ferenc, Vida Šavli, Tone Šeliga, Jernej Vrhunec, Breda 
Pečan, Stane Kotnik, Pavle Janežič, Doroteja Stipanič, Metka 
Oderlap, dr. Miha Ribarič. 

Družbenopolitični zbor: 
Lado Kocijan, Viljem Pahor, Marija Pukl, Tilka Blaha, Vinko 

Hafner, Zeljko Cigler, Ciril Ribičič, Vika Potočnik, Božena 
Ostrovršnik, Jože Šušmelj, Štefan Korošec, Miloš Prosenc, 
Silva Jereb, Ciril Zlobec, Francka Herga, dr. Boris Frlec, 
Marjan Kotar, Kristina Kobal, Anton Pengov, Mihael Žilavec, 
Igor Križman. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor združenega dela iz 

posameznih okolišev in dejavnosti: Slovenska Bistrica, Ljub- 
ljana Šiška, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Krško, 
Celje, Kočevje, Kamnik, Domžale, Ljubljana Moste-Polje, 
Sežana, Jesenice, Ilirska Bistrica, Kočevje, Velenje in Izobra- 
ževalna skupnost Slovenije; , 

- delegati iz skupin delegatov zg Zbor občin iz občinskih 
skupščin; Slovenska Bistrica, Ilirska Bistrica, Šmarje pri 
Jelšah, Ptuj, Radlje ob Dravi, Ribnica, Piran, Celje, Ljubljana 
mesto, Grosuplje, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, 
Ljubljana Bežigrad, Murska Sobota, Lendava. 

Zbor združenega dela (na seji 19. in 20. decembra), Zbor 
občin in Družbenopolitični zbor (na seji 19. decembra 1984) 
so sprejeli: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o dosedanjem 
poteku usklajevanja resolucije o družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki Jugoslavije v letu 1985 s spremlja- 
jočimi akti: 

- predlog odloka o sprejemu predloga dogovora o usklaje- 
vanju davčnega sistema in sklep ob obravnavi predloga dogo- 
vora (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča); 

- sklep ob obravnavi analize o uresničevanju svobodne 
menjave dela v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji; 

- ugotovitve in stališča ob obravnavi poročila o uresničeva- 
nju družbene preobrazbe državne uprave; 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vojaških invalidih (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča); 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
civilnih invalidih vojne (Družbenopolitični zbor je sprejel sta- 
lišča); 

- osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika Skupščine 
SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi osnutka dogovora o temeljih davčne 

politike; 
- sklep o dopolnilnem predlogu Zveznega izvršnega sveta k 

osnutku zakona o določanju skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1985; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1984; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite dane organiza- 
cijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz sredstev 
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; 

- sklep o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zveznih upravnih taksah; 

- sklep k osnutku zakona o zagotavljanju sredstev za delež 
SFR Jugoslavije pri VII. dopolnitvi sredstev Mednarodnega 
združenja za razvoj (IDA); 

- sklep k osnutku odloka o valorizaciji skupnega zneska 
sredstev za financiranje programa izgradnje jugoslovanskega 
dela železniške proge Titograd-Skader v letu 1983; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih občanov z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju sredstev za 
republiške blagovne rezerve v letu 1985, z osnutkom zakona; 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varnosti cestnega prometa. 

Zbor združenega dela je sprejel še: 
- sklep k osnutku zakona o kritju tečajnih razlik, ki so 

nastale pri bankah do 31. decembra 1984 na podlagi spre- 
membe tečaja dinarja in na podlagi tekočega deviznega 
poslovanja bank; 

- sklep k dopolnilnemu predlogu Zveznega izvršnega sveta 
k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino; 
- sklep k osnutku zakona o dopolnitvi zakona o zadolževa- 

nju Narodne banke Jugoslavije v tujini v letu 1984; 
- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o najema- 

nju določenih blagovnih kreditov v tujini v letih 1983 in 1984; 
- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o carinski 

tarifi; 
- predlog zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR 

Sloveniji. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
so sprejeli še: 
- predlog odloka o izvolitvi sodnikov Sodišča združenega 

dela SR Slovenije; za sodnika Sodišča združenega dela SR 
Slovenije sta bila izvoljena dr. Janez Novak in mag. Ivan 
Žužek; 

- predlog odloka o izvolitvi sodnika Višjega sodišča v Ljub- 
ljani; za sodnika tega sodišča je bil izvoljen Tone Frantar; 
- predlog odloka o izvolitvi sodnika za prekrške Republi- 

škega senata za prekrške v Ljubljani; za sodnika je bil 
ponovno izvoljen Damijan Čonč. 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. decembra 1984 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so na skupnem 
zasedanju 26. decembra 1984 poslušali: 

- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob pred- 
log resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985, ki ga je 
podal predsednik Izvršnega sveta Dušan Šinigoj; 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklaje- 
vanja zvezne resolucije za prihodnje leto ter spremljajočih 
aktov. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega dela: 

Stanka Kaube, Rudi Šepič, Jože Brate, Marija Bezovšek, 
Bernard Krivec, Vlado Pogorevčnik, Ivica Jerneje, Ivan Mavrič, 
Miro Jelenkovič, Jože Kunič,_ Olga Arzenšek, Vladimir 
Ščeglovski, Silvo Grgič, Milan Šebart, Jože Hrovat, Jordan 
Blaževič, Inge Krunič, Tatjana Kosovel, Jurij Drnovšek, Jelka 
Justin, Tone Ferenc, Peter Simonišek. Ivan Vogrinčič, Franc 
Pire, Ana Čagran, Erik Vrenko, Silvij Ravbar, Vika Logar, 
Marija Hernja-Masten, Alenka Mišič, Saša Skulj, Jože Blazin- 
šek, Anica Škraba, Leopoldina Kaluža, Vladimir Popovič, 
Marinka Skrinjar, Andrej Kos, Boris Kenda, Jože Kovač, Silva 
Vrhovnik, Jože Stanonik, dr. Dinko Leskovšek, Jožica Brez- 
nik, Andrej Tavčar, Danilo Bašin, Rado Bohinc, Francka 
Herga. 

Zbor občin: 
Peter Toš, Bojan Gorjup, Niko Sok, Andrej Vovšek, Ivan 

Roje, Milena Jager, Ada Gorjup, Filip Vesel, Matko Pohar, Ivo 
Miklavčič, Franc Lipoglavšek, Janez Kučan, Anica Miklič, 
Ferdo Rakuša, Rozina Markovič, Slavko Uršič, Erna Ritlop, 
Jože Elersič, Rihard Ovček, Tatjana Kosovel, dr. Miha Ribarič, 
Bojan Praznik, Janez Kocjančič, Milena Mirkovič, Milena 
Borovac, dr. Beno Lukman, Miro Naglič, Henrik Marko, Franc 
Šemrl, Rudolf Petan, Branko Govejšek, Igor Belle, Miro Vuji- 
novič, Borut Miklavčič, Marta Vahčič, Silva Bauman-Čenčič. 

Družbenopolitični zbor: 
Igor Križman, Željko Cigler, Francka Herga, Viktor Žakelj, 

Lado Kocjan, Silva Jereb, Jože Sintič, Ciril Ribičič, Miloš 
Prosenc, Štefan Korošec, Henrik Marko, Erik Vrenko, Vika 
Potočnik, Anton Pengov. 

Pisne razprave so oddali: 
- delegati iz skupnih delegatov za Zbor združenega dela iz 

posameznih okolišev in dejavnosti: Velenje, Slovenske Ko- 
njice; 
- delegati iz skupin delegatov za Zbor občin iz občinskih 

skupščin: Trbovlje, Ljubljana-Šiška, Ljubljana-Bežigrad, 
Litija, Izola, Logatec, Maribor-Pobrežje, Zagorje, Mozirje, 
Ljubljana Vič-Rudnik, mesto Ljubljana, Ljubljana Moste-Polje, 
Maribor-Tabor, Celje Šentjur pri Celju, Koper, Maribor- 
Rotovž, Domžale, Kranj, Piran, Ormož. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli: 

- predlog resolucije o politiki uresničevanja usmeritev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 
(Družbenopolitični zbor je sprejel stališča); 

- sklep ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 
poteku usklajevanja zvezne resolucije ter spremljajočih aktov; 

- ugotovitve, stališča in sklepe ob obravnavi informacije o 
stanju na področju računalniške pismenosti v SR Sloveniji; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona (Družbenopolitični zbor je sprejel stališča); 

- predlog periodičnega delovnega načrta zbora Skupščine 
SR Slovenije za I. trimesečje 1985. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogo- 

vora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega urejanja 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ; 

- predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1985; 
- predlog odloka o odstopu dela posebnega republiškega 

davka od prometa proizvodov občinam v letu 1985; 
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za republiške 

blagovne rezerve v letu 1985; 
- predlog zakona o spremembi zakona o določitvi stopenj 

in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti; 

- predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska 
deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbe- 
nopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti 
v SR Sloveniji za leto 1985; 

- predlog zakona o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 
1985; 

- predlog za izdajo zakona o zagotovitvi sredstev za gradi- 
tev objektov z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zdravstvenem varstvu; 

- predlog za izdajo zakona o odvzemu in presaditvi delov 
človeškega telesa v zdravstvene namene; 

- predlog odloka o spremembah odloka o pripravi in spre- 
jetju dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 
1986 do 1995; 
- predlog odloka o sprejemu predloga družbenega dogo- 

vora o racionalni uporabi električne energije, varčevanju in 
solidarnosti reublik in avtonomnih pokrajin ob pomanjkanju 
električne energije; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji (projekt III. faze prenosnega omrežja- 
tehnični sistem upravljanja) med Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-2338): 

- predlog odloka o soglasju k statutom visokošolskih orga- 
nizacij združenega dela. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- sklep o obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slo- 

venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
o poteku usklajevanja dopolnilnega predloga Zveznega izvrš- 
nega sveta k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino: 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o Narodni 
banki Slovenije z osnutkom zakona; 
- sklep ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o priložnostnih kovancih. 
Vsi trije zbori so sprejeli še: 
- predlog odloka o imenovanju namestnikov družbenega 

pravobranilca samoupravljanja SR Slovenje: za namestnika 
sta bila imenovana Janez Krnc in Anica Popovič. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUFŠČINE SRS 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbene preobrazbe državne uprave 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 24. ok- 
tobra 1984 obravnavala poročilo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije o 
uresničevanju družbene preobrazbe dr- 
žavne uprave ter v skladu z 255. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora dne 
19. in 20. decembra 1984 sprejela 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
1. Poročilo o uresničevanju družbene 

preobrazbe državne uprave v glavnem 
dobro prikazuje stanje na tem področju 
in je zato, vključno s predlaganimi ukrepi 
in z dopolnitvami iz razprave, ustrezna 
osnova za ocenjevanje dosežene stopnje 
njene družbene preobrazbe, pa tudi za 
nadalnje usmeritve in aktivnosti za njeno 
boljšo usposobljenost in učinkovitejše 
delo. 

Skupščina SR Slovenije pri tem ugo- 
tavlja, da poročilo ni v celoti odgovorilo 
na vprašanje, koliko se je državna uprava 
približala uresničevanju svoje funkcije, 
niti ni dovolj pokazalo na vse ključne 
probleme in vzroke za prepočasno pod- 
ružbljanje državne uprave, čeprav je po 
podatkih iz poročila ter glede na ugotovi- 
tve v skupščinski ter predhodni širši raz- 
pravi, ki jo je organizirala Republiška 
konferenca SZDL Slovenije jasno, da se 
preobrazba državne uprave prepočasi 
uresničuje Zakonom, ki urejajo sistem 
državne uprave in njeno organizacijo, ni- 
so sledila ustrezna prizadevanja uprav- 
nih organov in izvršnih svetov, niti širša, 
usklajena družbena aktivnost. Premaj- 
hna družbena aktivnost, zlasti pri utrjeva- 
nju ekonomskega in političnega sistema 
pa je pomembno vplivala na počasno 
preobrazbo državne uprave. Družavna 
uprava ni dovolj odzivna na potrebe in 
probleme delovnih ljudi in občanov. Tudi 
uprava sama bi morala biti bolj v funkciji 
krepitve vloge delavca in občana kot sa- 
moupravljalca. 

Ugotovitve iz tega poročila je treba po- 
vezati z ugotovitvami iz drugih analiz, ki 
so že sprejete oziroma se pripravljajo. To 
so zlasti republiške oziroma zvezne ana- 
lize o uresničevanju delegatskih odnosov 
v delegatskem skupščinskem sistemu in 
pripravljajoči se analizi republiških pred- 
pisov z vidika možnosti poenostavitve 
posameznih administrativnih opravil ter 
uresničevanja resolucije o zakonodajni 
politiki republike, skupaj z ugotovitvami 
Republiškega družbenega sveta za vpra- 
šanja organizacije in delovanja admini- 
strativno strokovnih služb ter z ugotovi- 
tvami o delovanju družbenega sistema 
informiranja. Na podlagi tako ugotovlje- 
nega stanja, nalog in možnosti je treba 

zastaviti učinkovito kontinuirano družbe- 
no akcijo za tako usposobitev državne 
uprave, da bo mogla v celoti opravljati 
svoje naloge v skladu z zakonom ter s 
potrebami delovnih ljudi in občanov. 
Družbeno preobrazbo državne uprave je 
treba izvajati tudi na zvezni ravni in pri 
tem tudi spremeniti tiste predpise, ki pro- 
ces preobrazbe otežujejo in zavirajo. Pri 
tem Skupščina opozarja, da poziv o širši 
družbeni akciji ne sme zmanjšati aktivno- 
sti listih subjektov, ki so za pravilno in 
učinkovito delovanje državne uprave ne- 
posredno odgovorni. 

Skupščina SR Slovenije podpira v gra- 
divu predložene ukrepe, ki jih bo sprejel 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije za 
boljšo usposobljenost in učinkovitejše 
delo državne uprave. Pri tem naj Izvršni 
svet upošteva vse dosedanje ugotovitve, 
stališča in usmeritve v skupščinskih gra- 
divih in gradivih družbenopolitičnih or- 
ganizacij, ki se nanašajo na delovanje 
državne uprave, kot tudi ugotovitve, sta- 
lišča in usmeritve Republiškega družbe- 
nega sveta za vprašanja organizacije in 
delovanja administrativno strokovnih 
služb h gradivu »Organizacija in delova- 
nje administrativno strokovnih služb v 
Sloveniji«. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naj poroča o izvajanju ukrepov iz 
svoje pristojnosti, ki jih je sprejel in jih 
skupščini predstavil v zaključnih ugotovi- 
tvah. 

Uresničevanje družbene preobrazbe 
uprave pa bo možno le, če se bodo v to 
aktivnost vljučili tudi vsi drugi odgovorni 
in zainteresirani družbeni subjekti, ki naj 
zato opredelijo svoje naloge in aktiv- 
nosti. 

2. Temeljni cilji preobrazbe državne 
uprave, začrtani z ustavo, s sistemskimi 
zakoni o državni upravi in sprejetimi poli- 
tičnimi usmeritvami, ki se nanašajo na 
položaj, izvrševanje funkcij, organizacijo 
in kadrovsko usposobitev uprave, se pre- 
počasi uresničujejo; delovanje izvršnih 
svetov, še bolj pa upravnih organov, še 
vedno ni v celoti prilagojeno družbenim 
potrebam in razmeram. 

Izvršni sveti, v določeni meri pa tudi 
upravni organi, so se bolj usmerili v 
izvrševanje drugih temeljnih funkcij, 
medtem ko spremljanje stanja še vedno 
ni dovolj celovito in sistematično; tudi se 
še niso uveljavile take oblike in načini 
dela, ki bi pravočasno in učinkovito pre- 
prečevali odstopanja od politike, sprejete 
v skupščinah ter preprečevali kršitve 
predpisov. Upravni organi namreč še ve- 
dno niso dovolj usposobljeni za opravlja- 
nje tistih funkcij, ki jih postavljajo v vlogo 
aktivnega dejavnika, ki mora pravočasno 
in pravilno reagirati na pojave in dogaja- 
nja, obveščati izvršne svete, delegatske 
skupščine, družbenopolitične organiza- 
cije in druge dejavnike ter jim dajati stro- 

kovno pretehtane predloge. Ker je aktiv- 
nost in ustrezno reagiranje skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, v skladu z 
njihovo ustavno funkcijo, odvisna tudi od 
tega, kako se uresničuje sprejeta politika 
in izvrševanje zakonov in drugih predpi- 
sov, naj skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti postavljajo izvršnim svetom in 
upravnim organom, kadar je to za njiho- 
vo delo potrebno, več zahtev za konkret- 
na vsebinska poročila o stanju na do- 
ločenem področju oziroma za poročila o 
izvrševanju zakonov in drugih predpisov. 

Skupščina poudarja, da se morajo zla- 
sti upravni organi vsestransko suposobiti 
za bolj celovito in sistematično spremlja- 
nje stanja, še posebej za spremljanje 
izvajanja politike in predpisov ter za pra- 
vočasno preprečevanje ovir, ki se pri tem 
pojavljajo, za večjo iniciativnost pri ureja- 
nju in reševanju družbenih vprašanj iz 
njihove pristojnosti ter za predlaganje 
najbolj optimalnih rešitev. Nujno pa je, 
da tudi drugi družbeni subjekti, ki so 
nosilci določenih pravic in obveznosti, 
okrepijo svojo aktivnost in odzivnost na 
pobude in predloge organov državne 
uprave ter s tem prevzamejo svoj del od- 
govornosti za stanje na vseh področjih 
družbenega življenja. 

Kljub ustanovitvi in ponekod tudi 
ustreznim delovanjem komitejev, za veči- 
no primerov v občini velja ocena, da v 
vsebinskem pogledu s stanjem ne more- 
mo biti zadovoljni, ker ne uresničujejo v 
celoti svojih funkcij. Komiteji kot oblike 
upravnih organov, ki temelji na načelih 
kolektivnega dela in odgovornosti pri 
izvrševanju upravnih funkcij, še niso do- 
segli višje kakovostne stopnje učinkovi- 
tosti in zagotavljanja širšega družbenega 
vpliva. Skupščina tudi meni, da je zaradi 
uresničevanja politične nadzorne funkci- 
je družbenopolitičnih organizacij nad de- 
lovanjem upravnih organov nesprejemlji- 
vo, da bi bili delegati družbenopolitičnih 
organizacij člani komitejev. 

Bolj na začetku so tudi prizadevanja na 
področju ustanavljanje in delovanja 
družbenih svetov za posamezna upravna 
področja in organe. Delovanje družbenih 
svetov za posamezna upravna področja 
in upravne organe je treba razvijati v 
smeri krepitve družbenega vpliva na 
opravljanje upravnih funkcij. 

3. Izvršni sveti se pojavljajo kot skoraj 
izključni predlagatelji predpisov, sploš- 
nih aktov in ukrepov pred skupščinami 
pa tudi pri drugih samoupravnih organi- 
ziranih subjektih. Ker se samostojna vlo- 
ga in odgovornost upravnih organov za 
stanje na področjih, za katere so usta- 
novljeni in za vse njihovo delo, premalo 
uveljavlja in se praviloma prekriva z od- 
govornostjo izvršnih svetov, so izvršni 
sveti zlasti na ravni občin, preobremenje- 
ni z zadevami strokovno izvršilne narave, 
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ki bi jih morali opraviti upravni organi. 
Zaradi tega se ne more krepiti ne le od- 
govornost upravnih organov, temveč tudi 
njena samostojnost, izvršni sveti pa ne 
morejo vselej v celoti izvrševati svojih 
funkcij. Ob tem skupščina meni, da bi 
moralo biti več direktne povezave in sti- 
kov med skupščinami družbenopolitične 
skupnosti in upravnimi organi, ker so v 
razmerjih med izvršnim svetom, upravni- 
mi organi in skupščino družbenopoliti- 
čne skupnosti, v kateri bi se moralo ure- 
sničevati najširše družbeno nadzorstvo, 
najslabše razvita razmerja med skupšči- 
nami in upravnimi organi. Zato bi bilo 
koristno v okviru pristojnih teles skupšči- 
ne in zborov pripraviti opredelitev izho- 
dišč za zadeve, ki naj jih zborom delegat- 
skih skupščin neposredno predlagajo y 
razpravo upravni organi. 

Vlogo, položaj in sestavo izvršnih sve- 
tov je potrebno razvijati skladno z njiho- 
vo ustavno funkcijo. Sposobni morajo bi- 
ti spremljati stanje na vseh področjih de- 
la in življenja v družbenopolitični skup- 
nosti, kar jim zagotavljajo tudi njihove 
funkcije, ki jih imajo pri usklajevanju in 
koordiniranju dela upravnih organov. 
Nujen pogoj za opravljanje vseh teh funk- 
cij pa je razvijanje kolektivnega dela in 
odgovornosti vsakega člana za svoje 
področje in za delo izvršnega sveta kot 
celote. 

4. Pri izvrševanju sprejete politike, za- 
konov in drugih predpisov in splošnih 
aktov so še prisotne slabosti, nedosle- 
dnosti in pomanjkljivosti, ki vplivajo na 
uveljavljanje pravic, pravnih koristi in ob- 
veznosti delovnih ljudi in občanov ter 
samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Poseben problem so tudi nekateri neu- 
strezni predpisi in pomanjkljivosti pri nji- 
hovem izvrševanju, zaradi katerih je reše- 
vanje upravnih zadev, v katerih so kot 
stranke udeleženci občani ali drugi sub- 
jekti, prepočasno. 

Okrnjeno je tudi inšpekcijsko nadzor- 
stvo, prek katerega naj bi bilo zagotovlje- 
no spoštovanje družbenih norm in sploš- 
nih družbenih interesov. To nadzorstvo 
še ni zagotovljeno na vseh območnih in 
inšpekcijskih področjih, učinkovitost inš- 
pekcij pa slabi tudi nezadostna kadrov- 
ska zasedba in usposobljenost, po- 
manjkljiva tehnična opremljenost, v ne- 
katerih občinah pa tudi različni vplivi ozi- 
roma včasih ozki interesi posameznih 
družbenopolitičnih skupnosti ali pa po- 
sameznih njihovih političnih struktur. 

Pomanjkljivosti v delu državnih orga- 
nov se le počasi odpravljajo, čeprav so 
zlasti izvršni sveti na občinski ravni v 
zadnjem obdobju bolj intenzivno, pred- 
vsem pa na ustreznejši način izvrševali 
svojo funkcijo usmerjanja in usklajevanja 
dela upravnih organov. 

5. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
sodelovanje Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije z izvršnimi sveti občin dalo 
koristne rezultate, zlasti v zaostrenih go- 
spodarskih razmerah, ko morajo izvršni 
sveti delovati operativno usklajeno in 
učinkovito, vendar to sodelovanje ne bi 
smelo zaobiti vloge in pristojnosti dele- 
gatskih skupščin. 

Medsebojno sodelovanje upravnih or- 
ganov je po obsegu dokaj široko, vedar 
še ni dovolj razvito in kvalitetno. Sodelo- 
vanje s samoupravnimi interesnimi skup- 

nostmi in njihovimi strokovnimi službami 
se je izboljšalo pri usklajevanju dela, ven- 
dar se temeljna usmeritev za skupno 
opravljanje strokovnih nalog za upravne 
organe in samoupravne interesne skup- 
nosti z jasno razmejitvijo strokovnih 
opravil od odločanja v delegatskih sku- 
pščinah v praksi premalo uresničuje. So- 
delovanje republiških upravnih organov 
z občinskimi še vedno ni zadovoljivo; 
predvsem niso dovolj uveljavljene oblike 
sistematične strokovne pomoči in inter- 
disciplinarnega sodelovanja upravnih or- 
ganov pri konkretnih strokovnih obde- 
lavah. 

V skladu z zakonskimi usmeritvami 
morajo upravni organi na vseh ravneh 
poglobiti neposredne stike z vsemi zain- 
teresiranimi družbenimi subjekti. V ra- 
zmerjih do samoupravnih interesnih 
skupnosti in njihovih strokovnih služb je 
treba uveljaviti racionalnejšo delitev stro- 
kovnega dela, v razmerjih republiških do 
občinskih upravnih organov, ki izvirajo iz 
njihove odgovornosti za stanje, uveljaviti 
sistematično strokovno pomoč, v večji 
meri pa zagotoviti vključevanje znanstve- 
nih in strokovnih institucij v delo uprave. 
V medsebojnih razmerjih republiških 
upravnih organov je treba izpopolniti 
načine in metode sodelovanja ter po- 
speševati izmenjavo izkušenj o metodo- 
logiji dela. 

6. Izvrševanje funkcij upravnih orga- 
nov, pa tudi uresničevanje njihovih ra- 
zmerij, je tesno povezano z organizacijo 
teh organov, ki mora omogočati učinko- 
vito in smotrno izvrševanje tistih nalog, ki 
jih je družba poverila državni upravi. Ven- 
dar pa organizacija uprave zlasti v obči- 
nah ni dovolj racionalna; majhni upravni 
organi za posamezna upravna področja, 
ki imajo le minimalno število delavcev, ne 
morejo zagotoviti učinkovitega opravlja- 
nja svojih funkcij, kvaliteta strokovnega 
dela pa je znatno manjša, kot bi lahko 
bila v širših organizacijskih povezavah, v 
katerih je mogoče uvejaviti večjo specia- 
lizacijo in timsko delo, s tem pa tudi 
boljšo izkoriščenost strokovnega znanja 
delavcev. Republiški upravni organi pa 
naj z občinskimi upravnimi organi vzpo- 
stavijo stalne delovne odnose in jim v 
okviru poenotenih stališč nudijo kvalitet- 
no in celovito strokovno pomoč. 

Koncept medobčinskih organov in 
služb ni v celoti uresničen niti na tistih 
področjih, na katerih se je aktivnost za 
ustanovitev skupnih organov za več 
občin začela že pred leti (inšpekcijske in 
geodetske službe). Na drugih področjih, 
kjer bi take organizacijske povezave lah- 
ko prispevale k racionalnejšemu in bolj 
strokovnemu delu, pa se proces ustanav- 
ljanja medobčinskih organov še ni začel. 

Organizacija republiške uprave je bila 
v zadnjih letih večkrat spremenjena in 
prilagojena potrebam in nalogam na po- 
sameznih področjih. Vendar pa obstoje 
nadaljnje možnosti za združevanje orga- 
nov in organizacij na istih oziroma soro- 
dnih in medsebojno povezanih področjih 
ter za spremembe statusa ali delovnih 
področij republiških organizacij zaradi 
izločitve nalog, ki ne sodijo med zadeve 
državne uprave. Zato je organizacijo 
upravnih organov na vseh ravneh potreb- 
no prilagoditi vrsti, obsegu in značaju 
nalog na posameznih področjih, pri tem 

pa uveljaviti smotrnejše in bolj poenote- 
ne organizacijske rešitve in povezave. 

7. Zaradi problemov v samoupravni 
organiziranosti delavcev v upravnih or- 
ganih, ki se pojavljajo predvsem v obči- 
nah, kjer je v upravnih organih zaposleno 
manjše število delavcev, Skupščina SR 
Slovenije meni, da je potrebno spremeni- 
ti določbe tretjega odstavka 140. člena 
zveznega zakona o temeljih sistema dr- 
žavne uprave in Zveznem izvršnem svetu 
ter o zveznih upravnih organih, ki ne 
omogoča, da bi delavci več manjših 
upravnih organov oblikovali skupno ozi- 
roma enotno delovno skupnost, zato je 
potrebno nadaljevati vsa začeta prizade- 
vanja za spremembo te določbe, saj bi s 
tem precej prispevali k recionalnejši or- 
ganizaciji državne uprave in k ustreznejši 
samoupravni organiziranosti delavcev. 

8. Število delavcev v upravnih organih 
se sicer postopoma zmanjšuje, vendar pa 
je obseg dela in s tem število delavcev v 
pretežni meri odvisno od nalog in po- 
stopkov, ki so določeni z zakoni in drugi- 
mi predpisi in upravnim organom nalaga- 
jo različna opravila ter določajo način 
dela. Zaskrbljujoče pa je, da se hitreje 
zmanjšuje število delavcev, ki opravljajo 
delo iz temeljne dejavnosti, znatno pre- 
počasi pa število delavcev, ki opravljajo 
administrativna, tehnična in pomožna 
dela, kar kaže na okostenelost v organi- 
zaciji in metodah dela. Poleg kadrovske 
krepitve v smeri izboljšanja strokovnosti, 
za katero je pogoj tudi stimulativnejše 
nagrajevanje delavcev, je za učinkovitej- 
še delo upravnih organov potrebna tudi 
racionalizacija postopkov in zmanjšanje 
obsega administrativno tehničnih in po- 
možnih opravil, hitrejša modernizacija 
dela in vzpostavitev med seboj povezanih 
informacijskih sistemov, glede katerih 
državna uprava še vedno zaostaja. Pro- 
ces racionalizacije, usposabljanja in 
hitrejšega prilagajanja državne uprave 
sedanjim družbenoekonomskim razme- 
ram in zahtevam nadaljnjega razvoja de- 
legatskega in skupščinskega sistema, sa- 
moupravnih odnosov ter vsakdanjim po- 
trebam delovnih ljudi in občanov, ko se ti 
pojavljajo pred upravnimi organi, je na- 
mreč neposredno odvisen od kadrovske 
zasedbe, strokovne usposobljenosti in 
zavzetosti delavcev v državni upravi in 
posodabljanja ter doslednega perma- 
nentnega strokovnega in družbenopoliti- 
čnega usposabljanja. 

K večji učinkovitosti državne uprave bi 
gotovo prispevala tudi krepitev samo- 
upravnega položaja delavcev v upravnih 
organih, pa tudi ustrezna rešitev glede 
delovnega časa. 

Skupščina SR Slovenije opozarja na 
zaskrbljujoč trend zniževanja izobrazbe 
in strokovne ravni zaposlenih, na po- 
manjkljivo zasedbo zlasti inšpekcijskih 
služb, na visoko fluktuacijo, neustrezen 
sistem delitve osebnih dohodkov ter niz- 
ko vrednotenje ustvarjalnega dela delav- 
cev v državni upravi, kar zavira proces 
posodabljanja, usposabljanja in prizade- 
vanja delavcev v državni upravi. V zvezi s 
stimulativnejšim nagrajevanjem delavcev 
Skupščina poudarja, da so razvitejši do- 
hodkovni odnosi v državni upravi eden 
najpomembnejših pogojev za uresničitev 
družbenih ciljev preobrazbe državne 
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uprave. Ob dosledni uveljavitvi načela, 
da delovna skupnost pridobiva svoj do- 
hodek na podlagi sprejetega programa 
dela in glede na njegovo realizacijo, bo 
možno tudi v sistemu delitve sredstev za 
osebne dohodke uveljaviti ustreznejša 
razmerja in zagotoviti odvisnost dohodka 
delovne skupnosti kot celote in posa- 
meznega delavca od dejanskih rezultatov 
njihovega dela. Da bi delavcem v državni 
upravi zagotovili ustrezen družbenoeko- 
nomski položaj je potrebno z drugačnim 
načinom oblikovanja sredstev za splošno 
porabo zagotoviti primerno uporabo 
načel zakona o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela, kar sedanji sistem in- 
deksiranja proračunskih sredstev ne 
omogoča. 

Uresničiti moramo sistemsko rešitev, 
da organi državne uprave pridobivajo 
sredstva po vrsti, obsegu, pomenu, za- 
htevnosti in pogojih za opravljanje nalog, 
določenih v delovnem programu ter po 
kakovosti njihovega izpolnjevanja, ne pa 
samo glede na število zasedenih delov- 
nih mest, s čemer je mogoče znatno vpli- 
vati, da se omeji nadaljnja rast števila 

delavcev v upravi, Za zdaj pa je treba 
omogočiti ustreznejše in stimulativno na- 
grajevanje strokovno zahtevnejših opra- 
vil in nalog. Ob selektivnem pristopu je 
treba proučiti tudi možnosti za hitrejše 
izenačevanje osebnih dohodkov delav- 
cev v državni upravi z osebnimi dohodki 
v gospdarstvu. Zato si je treba v okviru 
možnosti prizadevati, da bi se doba treh 
let za tako izenačevanje, zaradi kritične 
situacije, primerno skrajšala. 

9. Potrebno je še bolj pospešeno delo- 
vati na programu aktivnosti za izvajanje 
zakona o družbenem sistemu informira- 
nja in predvsem na pripravi enotnih me- 
todologij in klasifikacij ter na poenotenju 
evidenc, kar naj na tem področju še po- 
sebej prispeva k poenostavitvi admini- 
strativno strokovnih opravil. 

Velik problem predstavlja tudi neu- 
strezna tehnična opremljenost uprave. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
zato kot koordinator aktivnosti na tem 
področju pripravi ustrezna izhodišča za 
usklajeno zagotavljanje sredstev za iz- 
boljšanje tehnične opremljenosti in mo- 
dernizacijo dela upravnih organov. V tej 

smeri naj pristopi k usklajevanju predpi- 
sov, s katerimi se urejajo obveznosti gle- 
de zbiranja, obdelovanja in posredovanja 
podatkov. 

10. Kljub sedanji, v glavnem ustrezni 
ureditvi, je treba najti še nadaljnje mož- 
nosti za razvoj in dosledno uresničevanje 
dvojezičnosti v državni upravi na območ- 
jih, kjer živijo poleg pripadnikov sloven- 
skega naroda tudi pripadniki italijanske 
oziroma madžarske narodnosti. 

11. Poročilo o uresničevanju družbe- 
ne preobrazbe državne uprave kaže, da 
je ta proces treba uveljaviti soodvisno s 
krepitvijo učinkovitosti našega celotnega 
političnega oziroma skupščinskega si- 
stema in iskanjem načinov za njihovo 
hitrejše uveljavljanje. Razvoj političnega 
sistema je v tesni povezavi tudi z raz- 
vojem državne uprave. Ob tem Skupšči- 
na SR Slovenije opozarja na povezanost 
problematike v državni upravi s stanjem 
na nekaterih drugih področjih, kot so 
področja pravnega sistema, splošne po- 
rabe, razvitosti delagatskega sistema in 
drugih področij, od katerih so posamez- 
na že omenjena. 

SKLEPI 
Zbora občin, Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi analize o uresničevanju svobodne menjave dela v 
družbenih dejavnostih v SR Sloveniji 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 42. seji dne 19. decembra 1984 
obravnaval analizo o uresničevanju 
svobodne menjave dela v družbenih de- 
javnostih v SR Sloveniji in na podlagi 
255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
i. 

Analiza o uresničevanju svobodne me- 
njave dela v družbenih dejavnostih v SR 
Sloveniji je kljub temu, da so ugotovitve v 
njej v skladu z izhodiščnimi opredelitva- 
mi in namenom analize pospešene in 
premalo upoštevajo specifičnosti na po- 
sameznih področjih družbenih dejavno- 
sti, dobra začetna podlaga za širšo raz- 
pravo o dosežkih in problematiki ure- 
sničevanja svobodne menjave dela v 
družbenih dejavnostih v naši republiki. 

V nadaljnji razpravi je treba v skladu s 
stališči in usmeritvami Predsedstva RK 
SZDL čim bolj osvetliti in doreči tista 
vprašanja, ki so pomembna za to, da bo 
delavec v skladu s svojo ustavno pravico 
odločal o celotni družbeni reprodukciji in 
v tem okviru tudi o obsegu in ravni zado- 
voljevanja osebnih, skupnih in celotnih 
družbenih potreb na področjih vzgoje in 
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, 
kulture, zdravstva in socialnega varstva 
ter o razvoju teh dejavnosti in o položaju 
delavcev v njih. 

Uresničevanje svobodne menjave dela 
je dolgoročen proces, zato je treba po- 
manjkljivosti in slabosti, ki se pojavljajo v 
praksi ralno ocenjevati glede na relativno 
kratko obdobje od sprejema sistemskega 
zakona o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela in področnih zakonov ter 

vpliv družbenoekonomskih razmer v tem 
obdobju, kar pa ne pomeni, da ne bi bilo 
treba hitro in domišljeno spreminjati ti- 
stih rešitev, za katere je bilo ugotovljeno, 
da so premalo učinkovite ter ne krepijo 
družbenoekonomskih odnosov svobo- 
dne menjave dela. 

II. 
Na podlagi dosedanje razprave so se 

oblikovali zlasti naslednji vsebinski sklo- 
pi vprašanj in možni načini njihovega ra- 
zreševanja: 

1. Udeležba družbenih dejavnosti k de- 
litvi družbenega prozvoda temelji na nji- 
hovem prispevku k rasti dohodka in pro- 
duktivnosti dela, življenjskega standarda 
delovnih ljudi in občanov in k zagotavlja- 
nju splošnih pogojev za delo in razvoj 
družbe v celoti in se določajo ob spreje- 
manju temeljnih planskih aktov v družbe- 
nopolitičnih skupnostih, zato je treba 
preseči togo pojmovanje, da so družbene 
dejavnosti le poraba. Spoznanje, da je 
tudi njihov položaj neposredno odvisen 
od razpoložljivega družbenega proiz- 
voda, se ne more uresničevati z linearnim 
omejevanjem sredstev zanje, ker njihovi 
rezultati lahko hkrati in dolgoročno od- 
ločilno vplivajo na njegovo povečevanje. 
Glede oblikovanja usklajenih odločitev o 
globalnih razmerjih pri delitvi družbene- 
ga proizvoda je treba v prihodnje bolj 
uveljavljati vlogo zborov združenega dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
Zaradi doseganja družbeno optimalnih 
odločitev o razvoju družbenih dejavnosti 
je treba upoštevati dolgoročnost plan- 
skih odločitev in njihovo medsebojno 
odvisnost, ki je praviloma večja kot na 
drugih področjih. V skladu s tem je po- 
trebno posebno pozornost nameniti pri- 

pravi srednjeročnih in dolgoročnih plan- 
skih aktov. 

2. Odprto je zlasti vprašanje vsebinskih 
podlag, ki bi omogočile delavcem v 
TOZD, da bi ob planiranju razvoja svoje 
organizacije združenega dela sočasno 
tudi odločali o tistem delu dohodka, ki ga 
namenjajo za razvoj družbenih dejavno- 
sti, v prvi vrsti za zagotavljanje zakonsko 
določenih pravic, v skladu s svojimi mož- 
nostmi pa tudi za zadovoljevanje svojih 
potreb v večjem obsegu ali na višjem 
nivoju. Vsebinske podlage za odločanje 
bi morale biti za samoupravno presojo 
ustrezno oblikovani in realno ovrednote- 
ni programi z možnimi variantnimi reši- 
tvami, kar bi omogočalo večjo uskladitev 
potreb z materialnimi možnostmi. V zvezi 
s tem je treba uveljaviti vlogo delavskega 
sveta pri usklajevanju različnih potreb in 
možnosti v temeljni organizaciji združe- 
nega dela oziroma v delovni organizaciji, 
kadar gre za dejavnosti, za katere so se 
delavci v temeljni organizaciji združene- 
ga dela odločili, da jih skupaj urejajo v 
delovni organizaciji (na primer raziskova- 
lna dejavnost). 

Opredeliti je treba spremembe v po- 
stopkih planiranja in jih poenostaviti, 
upoštevaje specifike na posameznih 
področjih družbenih dejavnosti oziroma 
glede na vrsto programov (nacionalni 
program v kulturi, socialno-varstvene 
pravice). Prizadevati se je treba za obli- 
kovanje meril za vrednotenje programov, 
še zlasti z vidika kvalitete opravljenih sto- 
ritev. 

Preveriti je treba standarde in normati- 
ve zagotovljenih programov, ker so ve- 
čkrat določeni na tako visokem nivoju, 
da v zaostrenih pogojih gospodarjenja že 
onemogočajo samo uresničevanje zago- 
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tovljenih programov in tudi ne spodbuja- 
jo oblikovanje razširjenih programov in 
uveljavljanje neposredne svobodne me- 
njave dela. 

Jasno bo treba opredeliti, katere so 
osebne, skupne oziroma celotne družbe- 
ne potrebe na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti in na tej podlagi 
določiti nivoje njihovega zadovoljevanja, 
zagotavljanje sredstev in določiti najpri- 
mernejše vire (dohodek temeljne organi- 
zacije združenega dela, bruto osebni do- 
hodek, osebni dohodek, materialni stroš- 
ki) ter izpeljati najbolj smotrno samo- 
upravno organiziranost. Skladno s tem je 
treba preveriti način zagotavljanja soli- 
darnostnih sredstev in za naslednje sred- 
njeročno obdobje oblikovati ustreznejše 
pogoje in merila, ki bodo upoštevala tako 
položaj prejemnikov kot dajalcev solidar- 
nostnih sredstev, saj v praksi že prihaja 
do določenih deformacij. Opredeliti je 
treba tiste z ustavo in zakoni opredeljene 
pravice, za katere bomo tudi v sedanjih 
gospodarskih razmerah dosledno zago- 
tavljali sredstva po načelu solidarnosti in 
jih razmejiti od tistih, ki jih bomo zago- 
tavljali po načelu vzajemnosti oziroma od 
tistih, ki jih bo pretežno ali v celoti mo- 
goče zadovoljevati v neposrednih odno- 
sih svobodne menjave dela. 

2. Z ustavo opredeljeni družbenoeko- 
nomski položaj delavcev v posameznih 
družbenih dejavnostih je treba celovito 
oceniti z vidika njihovih možnosti pri od- 
ločanju o pridobivanju dohodka, njego- 
vem razporejanju, osebni in skupni pora- 
bi, razširjeni reprodukciji, amortizaciji in 
integracijskih procesih glede na specifi- 
čni položaj delavcev v teh dejavnostih, ki 
so posebnega družbenega pomena. Ure- 
sničiti je treba določbe zakona o združe- 
nem delu v zvezi z natančnejšim določa- 
njem pogojev za organiziranje temeljnih 
organizacij združenega dela na podro- 
čjih družbenih dejavnosti, saj sedanja or- 
ganiziranost v določeni meri prispeva k 
neracionalnosti, slabi delitvi dela ter viš- 
jim stroškom poslovanja, kar se odraža v 
dražjih storitvah. 

Na podlagi ocene, ali ima amortizacija 
na tem področju enak značaj kot v mate- 
rialni proizvodnji, je potrebno strokovno 
proučiti specifična vprašanja amortizaci- 
je po posameznih področjih družbenih 
dejavnosti. 

4. Oceniti je treba stopnjo in razvitost 
odločanja delavcev v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela in delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih ter funk- 
cioniranje delegatskega sistema v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. Obliko- 
vati je potrebno predloge, za katere de- 
javnosti oziroma udeležence v svobodni 
menjavi dela bi bilo smotrno, da funkcijo 
delegacije za skupščino samoupravne in- 
teresne skupnosti opravlja delavski svet 
organizacije združenega dela oziroma 
skupščina krajevne skupnosti; odločitve 
o oblikovanju delegacij morajo z vso od- 
govornostjo sprejeti delavci v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela in delovni lju- 
dje in občani v krajevni skupnosti. 

Zaradi nujnosti razbremenjevanja in 
racionalizacije dela skupščin samo- 
upravnih interesnih skupnosti je treba 
oceniti vsebino odločanja v skupščinah 
samoupravnih interesnih skupnosti in 

naloge njihovih organov ter uresničiti 
usmeritev, da bodo skupščine odločale 
zlasti o oblikovanju politike na posamez- 
nih področjih družbenih dejavnosti, us- 
klajevanju razvoja dejavnosti in drugih 
temeljnih vprašanjih, ne pa tudi o kon- 
kretnih nalogah izvršilne oziroma stro- 
kovne narave. 

Glede na ocene, da se v občinah sood- 
ločanje skupščin samoupravnih intere- 
snih skupnosti ni dovolj uveljavilo, je tre- 
ba opredeliti že v programih dela za leto 
1985, katera so na občinski ravni tista 
temeljna vsebinska vprašanja, o katerih 
bi morale enakopravno odločati skupšči- 
ne samoupravnih interesnih skupnosti s 
pristojnimi zbori občinske skupščine. 

5. Vlogo države, njenih intervencijskih 
ukrepov in ukrepov ekonomske politike 
je treba oceniti z vidika pospeševanja 
oziroma zaviranja družbenoekonomskih 
odnosov svobodne menjave dela. V za- 
dnjem obdobju so državni usmeritveni 
ukrepi nedvomno pomembno posegali v 
odločanje delavcev o delitvi dohodka, ni 
pa mogoče spregledati, da so tudi mnogi 
udeleženci v svobodni menjavi dela po- 
gosto podpirali ali celo zahtevali take po- 
sege, ker niso v svojih sredinah obvladali 
mnogih težav v zvezi s splošnim zmanjše- 
vanjem dohodkovnih možnosti in nujnim 
prestrukturiranjem družbenih dejavnosti 
v spremenjenih razmerah. Nekateri pose- 
gi te vrste so bili tudi rezultat širših go- 
spodarskih razmer, saj smo zaradi naše 
odgovornosti za oblikovanje skupnih ele- 
mentov ekonomske politike v Jugoslaviji 
sprejeli tudi nekaj zveznih ukrepov, ki z 
vidika ožjih razmer v SR Sloveniji morda 
ne bi bili nujni, oziroma bi bilo možno 
ustrezne cilje doseči na samoupraven 
način. 

6. Izhajajoč iz ocene, da je organizira- 
nost samoupravnih interesnih skupnosti 
v zakonih preveč enotno urejena in pre- 
podrobno določena za vse samoupravne 
interesne skupnosti v vseh družbenopoli- 
tičnih skupnostih in ni dovolj dosledno 
podrejena vsebini odnosov svobodne 
menjave dela na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti, je potrebno ustrez- 
no prilagoditi normativno ureditev. Z vi- 
dika uresničevanja ustavne vloge občine 
je treba proučiti zakonsko obvezo, da 
morajo biti vse samoupravne interesne 
skupnosti družbenih dejavnosti organizi- 
rane v vsaki občini. 

Zaradi učinkovitejšega zagotavljanja 
posebnega družbenega interesa v druž- 
benih dejavnostih in racionalne izpeljave 
samoupravne organiziranosti je potreb- 
no proučiti medsebojna razmerja in vpliv 
vrste že vpeljanih institutov, preko kate- 
rih bi se lahko na tem področju v večji 
meri uveljavilo podružbljanje teh dejav- 
nosti ter preveriti in razmejiti njihove pri- 
stojnosti (delegati družbene skupnosti v 
organih upravljanja izvajalskih organiza- 
cij, sveti staršev, programski sveti, pro- 
jektni sveti, enote in temeljne skupnosti) 
ter v teh oblikah predvideti tudi možnosti 
za povezovanje interesov uporabnikov 
ter proučiti razvoj neposredne svobodne 
menjave dela. V tem okviru naj se oceni 
tudi vloga zborov združenega dela in 
zborov krajevnih skupnosti kot organov 
družbenega samoupravljanja v vlogi sku- 
pščin samoupravnih interesnih skup- 

nosti, njenega posameznega zbora ali 
konference delegacij za delegiranje dele- 
gatov na širših ravneh (na primer razisko- 
valna dejavnost). 

III. 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije 

meni, da je potrebno ob obravnavi teh 
vprašanj in vseh tistih, ki se bodo še 
izoblikovala v nadaljnji razpravi v organi- 
zacijah združenega dela, krajevnih skup- 
nostih, občinskih skupščinah, skupšči- 
nah samoupravnih interesnih skupnosti, 
družbenopolitičnih organizacijah ter 
strokovnih in znanstvenih institucijah, 
ustvarjalno prispevati k odpravljanju ovir 
ter oblikovanju rešitev za uresničevanje 
svobodne menjave dela v družbenih de- 
javnostih. Izjemnega pomena bodo us- 
klajene razprave v samoupravnih intere- 
snih skupnostih, ki morajo prispevati k 
osvetlitvi in opredelitvi specifičnosti na 
posameznih področjih družbenih dejav- 
nosti. 

Zbor združenega dela in 
Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije 
sta na sejah dne 20. 
decembra 1984 oziroma 
19. decembra 1984 
sprejela sklepa, ki se od 
sklepa Zbora občin 
razlikujeta v naslednjih 
spremembah in 
dopolnitvah: 

KI. 
K drugemu odstavku: za besedami: 

»Predsedstva RK SZDL Slovenije« se do- 
da še besedilo, ki se glasi: »ter upošteva- 
je zahteve iz dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije...» 
(Zbor združenega dela in družbenopoli- 
tični zbor). 
K tretjemu odstavku: 

Spremenjen in dopolnjen tretji odsta- 
vek se glasi: »Uresničevanje svobodne 
menjave dela je dolgoročen proces, zato 
je treba pomanjkljivosti in slabosti, ki se 
pojavljajo v praksi realno ocenjevati gle- 
de na relativno kratko obdobje od spreje- 
ma sistemskega zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela in področnih 
zakonov ter vpliv družbeno ekonomskih 
razmer v tem obdobju. Dosledno pa je 
potrebno uresničevati nekatere temeljne 
opredelitve na tem področju, ki so se 
doslej neustrezno uveljavljale, kar pa ne 
pomeni, da ne bi bilo treba hitro in do- 
mišljeno spreminjati tistih rešitev,za ka- 
tere je bilo ugotovljeno, da so premalo 
učinkovite ter ne krepijo družbenoeko- 
nomskih odnosov svobodne menjave 
dela. 

Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor). 
K II. 
K 1. točki: 

Prva točka se dopolni tako, da se glasi: 
»Udeležba družbenih dejavnosti v delitvi 
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družbenega proizvoda temelji na njiho- 
vem prispevku k rasti dohodka in pro- 
duktivnosti dela, življenjskega standarda 
delovnih ljudi in občanov in zagotavlja- 
nju splošnih pogojev za delo in razvoj 
družbe v celoti in se določajo ob spreje- 
manju temeljnih planskih aktov v družbe- 
nopolitičnih skupnostih, za to je treba 
preseči togo pojmovanje, da so družbene 
dejavnosti le poraba. Spoznanje, da je 
tudi njihov položaj neposredno odvisen 
od razpoložljivega družbenega proiz- 
voda, se ne more uresničevati z linearnim 
omejevanjem sredstev zanje, ker njihovi 
rezultati lahko hkrati in dolgoročno od- 
ločilno vplivajo na njegovo povečevanje. 
Negativni učinki dosedanjih linearnih re- 
striktivnih poseganj pa hkrati ne smejo 
biti povod za to, da se področje družbe- 
nih dejavnosti odslej izvzame iz celovite 
stabilizacijske usmeritve. Izboljšanje po- 
ložaja teh dejavnosti je odvisno tudi od 
dobrega gospodarjenja organizacij zdru- 
ženega dela družbenih dejavnosti. Glede 
oblikovanja usklajenih odločitev o glo- 
balnih razmerjih pri delitvi družbenega 
proizvoda je treba v prihodnje bolj uvelja- 
viti vlogo zborov združenega dela sku- 
pščin družbenopolitičnih skupnosti. Za- 
radi doseganja družbeno-optimalnih od- 
ločitev o razvoju družbenih dejavnosti je 
treba upštevati dolgoročnost planskih 
odločitev in njihovo medsebojno odvi- 
snost, ki je praviloma večja kot na drugih 
področjih. V skladu s tem je potrebno 
posebno pozornost nameniti pripravi 
srednjeročnih in dolgoročnih planskih 
aktov. 

(Zbor združenega dela). 
K 2. točki 
K prvemu odstavku: 
Spremenjen in dopolnjen se glasi: »Pred- 
vsem je treba odgovoriti na vprašanje 
vsebinskih podlag, ki bi omogočile delav- 
cem v TOZD, da bi ob planiranju razvoja 
svoje organizacije združenega dela soča- 
sno tudi odločali o tistem delu dohodka, 
ki ga namenjajo za razvoj družbenih de- 
javnosti, v prvi vrsti za zagotavljanje za- 
konsko določenih pravic, v skladu s svo- 
jimi možnostmi pa tudi za zadovoljevanje 
svojih potreb v večjem obsegu ali na viš- 
jem nivoju. Vsebinske podlage za od- 
ločanje bi morale biti za samoupravno 
presojo ustrezno oblikovani in realno 
ovrednoteni programi z možnimi variant- 
nimi rešitvami, kar bi omogočalo upošte- 
vaje družbene prioritete in nujno selekci- 
jo ter na tej podlagi večjo uskladitev po- 
treb z materialnimi možnostmi. V zvezi s 
tem je treba uveljaviti vlogo delavskega 

sveta pri usklajevanju različnih potreb in 
možnosti v temeljni organizaciji združe- 
nega dela oziroma v delovni organizaciji, 
kadar gre za dejavnosti, za katere so se 
delavci v temeljni organizaciji združene- 
ga dela odločili, da jih skupaj urejajo v 
delovni organizaciji (na primer rziskoval- 
na dejavnost). «(Zbor združenega dela). 
K drugemu odstavku: 

Spremenjen in dopolnjen se glasi: 
»Opredeliti je treba spremembe v siste- 
">//», metodologiji in v postopkih planira- 
nja in jih poenostaviti, upoštevaje speci fi- 
ke na posameznih področjih družbenih 
dejavnosti oziroma glede na vrsto pro- 
gramov (nacionalni program v kulturi, 
socialno-varstvene pravice). Pripraviti je 
treba merila za vrednotenje programov, 
še zlasti z vidika kvalitete opravljanja sto- 
ritev ter opredeliti načine nadzora nad 
kvaliteto opravljenih storitev in nad ure- 
sničevanjem dogovorjenih programov.« 
(Zbor združenega dela in družbenopoli- 
tični zbor). 
K četrtemu odstavku: 

Spremenjen in dopolnjen se glasi: ■> Ja- 
sno bo treba opredeliti, katere so oseb- 
ne, skupne oziroma celotne družbene 
potrebe na posameznih področjih druž- 
benih dejavnosti in na tej podlagi določiti 
nivoje njihovega zadovoljevanja, zago- 
tavljanje sredstev in določiti najprimer- 
nejše vire (dohodek temeljne organizaci- 
je združenega dela, bruto osebni doho- 
dek, osebni dohodek, materialni stroški) 
ter izpeljati najbolj smotrno samouprav- 
no organiziranost. Posebej je treba ra- 
zrešiti problematiko dejavnosti, ki sega 
na več področij. Treba je preveriti način 
zagotavljanja solidarnostnih sredstev in 
za naslednje srednjeročno obdobje obli- 
kovati ustreznejše pogoje in merila, ki 
bodo upoštevala tako položaj prejemni- 
kov kot dajalcev solidarnostnih sredstev, 
saj v praksi že prihaja do določenih de- 
formacij. Opredeliti je treba tiste z ustavo 
in zakoni opredeljene pravice, za katere 
bomo tudi v sedanjih gospodarskih ra- 
zmerah dosledno zagotavljali sredstva 
po načelu solidarnosti in jih razmejili od 
tistih, ki jih bomo zagotavljali po načelu 
vzajemnosti oziroma od tistih, ki jih bo 
pretežno ali v celoti mogoče zadovoljeva- 
ti v neposrednih odnosih svobodne me- 
njave dela.« 
(Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor) 
K 4. točki: 
K prvemu odstavku: 

Spremenjen in dopolnjen se glasi: 
»Praksa kaže na nujnost fleksibilnejšega 
načina oblikovanja temeljnih delegacij, 

ki bo upošteval tako posebnosti dejavno- 
sti kot tudi posebnosti temeljnih samo- 
upravnih organizacij in skupnosti. Zato je 
treba oceniti stopnjo in razvitost odloča- 
nja delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela ter delovnih ljudi in 
občanov v krajevnih skupnostih in funk- 
cioniranje delegatskega sistema v samo- 
upravnih interesnih skupnostih. Odloči- 
tve o načinu oblikovanja delegacij mora- 
jo z vso odgovornostjo sprejeti delavci v 
temeljni organizaciji združenega dela ter 
delovni ljudje in občani v krajevni skup- 
nosti. Proučiti je potrebno tudi predloge, 
za katere dejavnosti oziroma udeležence 
v svobodni menjavi dela bi bilo smotrno, 
da funkcijo delegacije za skupščino sa- 
moupravne interesne skupnosti opravlja 
delavski svet organizacije združenega 
dela oziroma skupščina krajevne skup- 
nosti. « 
(Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor). 
K tretjemu odstavku: 

Za besedo »opredeliti« se doda besedi- 
lo, ki se glasi: »že v programu dela za leto 
1985 .. «(Zbor združenega dela) 
Besedilo tega odstavka se v celoti črta. 
(Družbenopolitični zbor). 
K S. točki: 

Zamenja se vrstni red točke 5 in točke 
6. 
(Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor). 
Za II. se doda nova III. 
ki se glasi: Zbor predlaga, da v samo- 
upravnih interesnih skupnostih takoj in 
vsestransko pregledajo programe in ma- 
terialne možnosti ter sprejmejo ustrezne 
odločitve, da bi dosegli tekočo usklajeno 
rast osebnih dohodkov na področju 
družbenih dejavnosti in postopno odpra- 
vili zaostajanje napram gospodarstvu- 
(Zbor združenega dela) 
K dosedanji III. 

Prvi stavek se dopolni in se glasi: Zbor 
meni, da je potrebno ob obravnavi teh 
vprašanj in vseh tistih, ki so se doslej 
izoblikovala v delovnih telesih skupščine 
in zborov ter v razpravi na seji zbora in 
tistih, ki se bodo še izoblikovala v nadalj- 
nji razpravi v organizacijah združenega 
dela, krajevnih skupnostih, občinskih 
skupščinah, skupščinah samoupravnih 
interesnih skupnosti, družbenopolitičnih 
organizacijah ter strokovnih in znanstve- 
nih institucijah, ustvarjalno prispevati k 
odpravljanju ovir ter oblikovanju rešitev 
za uresničevanje svobodne menjave dela 
v družbenih dejavnostih. 
(Zbor združenega dela in Družbenopoli- 
tični zbor). 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga 
dogovora o usklajevanju davčnega sistema 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 19. decembra 
1984 obravnaval predlog dogovora o us- 
klajevanju davčnega sistema in na pod- 
lagi 72. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

predlog dogovora o usklajevanju dav- 
čnega sistema izhaja iz usmeritev dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabili- 
zacije, ter da so bila pri pripravi predloga 
dogovora upoštevana stališča zbora, ki 
jih je sprejel ob obravnavi osnutka dne 
28. marca 1984. Uveljavljanje tega siste- 
ma pa bo mogoče šele z dograditvijo 
davčne zakonodaje v Sloveniji, njenim 

doslednim uveljavljanjem v praksi in s 
krepitvijo vloge uprav za družbene pri- 
hodke. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da iz- 
grajevanje davčnega sistema ni možno 
ločevati od obravnavanja drugih sistem- 
skih rešitev in ukrepov ekonomske in so- 
cialne politike. Vsi ti vidiki morajo biti 
usklajeni in usmerjeni v doseganje za- 
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črtanih ciljev razvoja. Spremembe dav- 
čnega sistema morajo biti take, da bodo 
v večji meri zagotovile uveljavljanje eko- 
nomske in socialne funkcije davkov. S 
hitrejšim uveljavljanjem neposrednih 
davkov pa se mora krepiti vpliv delavcev 
na oblikovanje sredstev za zadovoljeva- 
nje splošnih družbenih potreb. 

3. Zbor meni, da se je na nivoju Jugo- 
slavije potrebno dogovarjati predvsem o 
tistih elementih davčnega sistema, ki za- 
gotavljajo enotnost in stabilnost jugoslo- 

vanskega trga, ob tem pa upoštevati tudi 
specifičnosti posameznih republik in po- 
krajin ter njihovih razvojnih ciljev. 

4. Glede konkretnih, še nerešenih vpra- 
šanj v predlogu dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema, pa zbor meni: 

- da je treba vztrajati, da se dohodek, 
ki ga davčni zavezanci dosežejo v tujini, 
in osebni dohodki, ki jih delavci dosežejo 
v tujini, ne obdavčujejo dvakrat: 
- da je treba sprejeti, jasno opredeli- 

tev, da za lastnike proizvajalnih sredstev, 

ki jih uporabljajo za opravljanje kmetij- 
ske, druge gospodarske ali poklicne de- 
javnosti s sredstvi v lasti občanov, velja 
direktno obdavčevanje dohodka iz teh 
dejavnosti, za ostale davčne zavezance 
pa naj veljajo določila o davkih iz premo- 
ženja: 

- da je treba v primeru, da bodo kot 
odbitna postavka pri davku iz dohodka 
TOZD določeni zajamčeni osebni dohod- 
ki, v republiški zakonodaji točno oprede- 
liti ta pojem. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga reso- 

lucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1985 ob upoštevanju stališč Predsedstva Republiške konference 
SZDL Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 26. decembra 
1984 ob obravnavi predloga resolucije 
o politiki uresničevanja usmeritev druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1985 ob upoštevanju 
stališč Predsedstva Republiške konfe- 
rence SZDL Slovenije v skladu z 72. 
členom poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor podpira 

predlog resolucije o politiki uresničeva- 
nja usmeritev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 
ob ugotovitvi, da je bila v predlog reso- 

lucije neposredno ali smiselno vključena 
velika večina pripomb in dopolnitev iz 
razprave o osnutku resolucije. 

Zbor podpira nujnost usmeritev za po- 
večanje naporov za doseganje dinamič- 
ne rasti proizvodnje in dohodka z uve- 
ljavljanjem kvalitetnih dejavnikov razvoja 
in ekonomskih zakonitosti, kar predstav- 
lja tudi edini način za zaustavitev pada- 
nja vseh oblik porabe, da bodo v globalu 
ostale vsaj na ravni letošnjega leta. Gre 
za zahtevno nalogo, zato je treba čim- 
prej sprejeti konkreten program aktivno- 
sti za izvajanje resolucije, ki bo jasno 
opredeljeval naloge posameznih nosil- 
cev, vključno z intenzivno družbenopoli- 
tično aktivnostjo. 

2. V zvezi s politiko razporejanja raz- 
položljivega dohodka zbor podpira 
usmeritev na selektivno zagotavljanje 
sredstev in dinamično prilagajanje rasti 
vseh oblik porabe ugotovljenim rezulta- 
tom med letom. Zbor poudarja pomen 
hitrejšega uveljavljanja znanja kot fak- 
torja razvoja, zato podpira zagotovitev 
dodatnih sredstev za hitrejši selektivni 
razvoj posameznih programov vzgoje in 
izobraževanja ter raziskovalne dejavno- 
sti. Posebne programe prioritet in upo- 
rabo namenskih sredstev s ciljem pre- 
strukturiranja morajo pripraviti samo- 
upravne interesne skupnosti s teh pod- 
ročij in jih predložiti v obravnavo Zboru 
združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga resolucije o politiki uresničevanja usmeritev družbenega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 26. decembra 1984 obravna- 
vala predlog resolucije o politiki ure- 
sničevanja usmeritev družbenega pla- 
na Socialistične republike Slovenije za 
obdobje od 1981-1985 v ietu 1985 in na 
podlagi 25S- Mena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejela naslednji 

sklep 
1. Zbor je bil seznanjen s spremlja- 

jočimi gradivi k resoluciji o politiki ure- 
sničevanja usmeritev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje od 1981-1985 v 
letu 1985 in podpira predloge ukrepov, 
nalog in aktivnosti, navedene v teh gra- 
divih, in sicer: na področju ekonomskih 
odnosov s tujino, glede hitrejše rasti 
proizvodnje in družbenega proizvoda, za 
povečanje turističnega prometa in deviz- 
nega priliva, za pospeševanje razvoja 

manj razvitih območij v SR Sloveniji, za 
izvajanje politike na področju splošne 
porabe na ravni občin v SR Sloveniji, za 
izdelavo programa uporabe namenskih 
sredstev za krepitev materialne osnove 
prednostnih programov v raziskovalni 
dejavnosti in v usmerjenem izobraževa- 
nju in druge aktivnosti, navedene v osta- 
lih spremljajočih aktih k resoluciji. 

2. Zbor predlaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije in drugim nosil- 
cem nalog, ukrepov in aktivnosti, da 
sprejmejo spremljajoče akte k republiški 
resoluciji in jih v letu 1985 dosledno 
izvajajo. Nosilci naj o izvajanju nalog in 
ukrepov na posameznih področjih druž- 
benega in gospodarskega razvoja SR 
Slovenije po potrebi obveščajo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki bo o tem 
poročal Skupščini SR Slovenije ob pol- 
letnem poročilu o uresničevanju resolu- 
cije. 

3. V zvezi z usmeritvami za izdelavo 
programa uporabe namenskih sredstev 
za krepitev materialne osnove prednost- 
nih programov v raziskovalni dejavnosti 
in v usmerjenem izobraževanju; zbor na- 
laga samoupravnim interesnim skup- 
nostim s teh področij, da s ciljem pre- 
strukturiranja, pripravijo poseben pro- 
gram prioritet in uporabe namenskih 
sredstev. Ta program naj predložijo 
zboru. 

4. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Sku- 
pščine SR Slovenije, da v program de- 
javnosti za izvajanje resolucije o politiki 
uresničevanja usmeritev družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje od 
1981-1985 v letu 1985 vključi tudi nalo- 
ge, ki izhajajo iz razprav v delovnih tele- 
sih skupščine in zbora in delegatov na 
seji zbora. 
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STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbor Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 

izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji, dne 26. decembra 
1984 ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona v skladu z 72. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da je predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrtnega zako- 
na__ pretežno sledil ugotovitvam, sta- 
liščem in sklepom, ki so jih dale razpra- 
ve o obravnavi inforamcije o stanju in 
usmeritvah drobnega gospodarstva v 
Skupščini SR Slovenije maja letos. Spre- 
membe, ki jih vsebuje predlog za izdajo 
zakona, sicer pomenijo možnost za do- 
seganje kvalitetnega premika na tem 
področju, potrebno pa bo spremeniti tu- 
di mnoge druge predpise, predvsem s 
področja davčne zakonodaje. Zbor pa 
opozarja, daje potrebno takoj začeti pri- 
pravljati tudi rešitve za večje možnosti 
razvoja družbenega sektorja drobnega 
gospodarstva. 

2. Iz ustavnih opredelitev izhaja, da 
imajo delovni ljudje, ki opravljajo dejav- 
nost s samostojnim osebnim delom s 
sredstvi v lasti občanov v načelu enak 
družbenoekonomski položaj, enake pra- 
vice in obveznosti kot delavci v organi- 
zacijah združenega dela. Zbor ugotavlja, 
da je bila praksa v preteklosti usmerjena 
predvsem v zagotavljanje pogojev za 
razvoj samostojnega osebnega dela, 
premalo pa so bili uveljavljeni napori za 
večje podružbljanje samostojnega oseb- 
nega dela na podlagi povezovanja in 
združevanja dela in sredstev. V perspek- 

tivi razvoja osebnega dela s sredstvi v 
lasti občanov se mora enakopravno uve- 
ljaviti tudi povezovanje tega dela in sred- 
stev med seboj in z delavci v združenem 
delu. Zbor podpira nektere pomembne 
novosti obrtnega zakona, ki naj bi po- 
spešile ustanavljanje obrtnih zadrug, te- 
meljnih organizacij kooperantov, skup- 
nih obratovalnic, še zlasti pa pogodbe- 
nih organizacij združenega dela. Ob tem 
pa zbor tudi opozarja, da je potrebno 
delavcem, zaposlenim pri nosilcih samo- 
stojnega osebnega dela oziroma v nave- 
denih asociacijah, zagotoviti v načelu 
enak družbenoekonomski položaj, kot 
ga imajo delavci v združenem delu. 

3. Zbor ob ugotavljanju stagnacije v 
razvoju pogodbenih organizacij združe- 
nega dela podpira predloge, ki naj bi 
prispevali k večji zainteresiranosti obča- 
nov za njihovo ustanavljanje. Zbor meni, 
da bi bilo za večjo motivacijo združeva- 
nja sredstev v POZD poleg rešitev, ki so 
podane v predlogu za izdajo zakona, po- 
trebno do sprejema zakona proučiti tudi 
še vse druge rešitve in predloge, ki se 
pojavljajo v razpravah. 

4. Širjenja možnosti zaposlovanja s 
spremembo zakona ne bi smeli določati 
splošno za vse dejavnosti, temveč je po- 
trebno zadržati določeno diferenciacijo 
po dejavnostih, kot jo pozna veljavni za- 
kon. Pri tem je potrebno temeljne kriteri- 
je, ki naj jih upoštevajo občine, v zakonu 
opredeliti tako, da povečevanje mož- 
nosti zaposlovanja ne bi destimuliralo 
ustanavljanja pogodbenih organizacij 
združenega dela in da bo spodbujalo ra- 
zvijanje kooperacije, združevanja v obrt- 
ne zadruge, temeljne organizacije koo- 

perantov in podružbljanje tovrstne proiz- 
vodnje sploh. Potrebno pa je zagotoviti, 
da bo zaposlenim delavcem omogočeno 
uveljavljanje njihovega samoupravnega 
položaja podobno, kot je urejeno za de- 
lavce v združenem delu. 

Glede zaposlovanja v skupnih obrato- 
valnicah zbor smatra, da je treba število 
zaposlenih urediti drugače, kot je v sa- 
mostojnih enotah, o čemer naj predlog 
do priprave osnutka zakona pripravi 
predlagatelj. 

5. V dograjevanju zakona bo še po- 
trebno podrobneje opredeliti nekatera 
odprta vprašanja, ki so se pojavila v do- 
sedanjih razpravah, kot na primer glede 
razširitve oziroma omejevanja dejavno- 
sti, ki se lahko opravljajo s samostojnim 
osebnim delom. Zbor meni, da je potreb- 
no samostojno osebno delo spodbujati 
povsod tam, kjer produkcijski način na- 
rekuje individualno zasnovan proces de- 
la, kjer so možnosti za ustvarjalno uve- 
ljavljanje znanja in posebnih spretnosti, 
kjer obstaja pomanjkanje ponudbe pro- 
izvodov in storitev in ne more priti do 
prisvajanja rente in družbenega minule- 
ga dela. Pri tem pa mora predlagatelj v 
smislu določil ustave v zakonu določiti, 
v katerih dejavnostih ni možno opravljati 
samostojnega osebnega dela s sredstvi 
v lasti občanov. 

Glede na to, da se v predlogu za izda- 
jo zakona ponovno pojavlja predlog za 
razširitev dejavnosti žaganja za družbeni 
sektor, je potrebna o tem celovita opre- 
delitev predvsem Gospodarske zbornice 
Slovenije in proučitev družbenoekonom- 
skih motivov za uveljavljanje žagarstva 
zlasti na področju davčne politike. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 26. decembra 1984 obravna- 
vala predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah obrtnega zako- 
na in na podlagi 2. odstavka 272. člena 
poslovnika skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep: 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah obrtnega zako- 
na se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj preuči in upošteva mnenja, 
stališča in predloge delovnih teles zbora 
in skupščine, skupin delegatov, občin- 
skih skupščin in predloge iz razprave 
delegatov na seji zbora. 

Pri tem naj izhaja iz naslednjih 
izhodišč: 

- pri spremembah in dopolnitvah za- 
kona je treba dosledno upoštevati ugo- 

tovitve, stališča in sklepe, ki jih je Sku- 
pščina SR Slovenije sprejela ob obrav- 
navi stanja in usmeritev razvoja drobne- 
ga gospodarstva v SR Sloveniji ter 
usmeritve iz sprejetih programov dolgo- 
ročne gospodarske stabilizacije; 

- z opravljanjem poklicnih gospodar- 
skih dejavnosti se širi možnost uveljav- 
ljanja znanja in sposobnosti posamezni- 
kov na področjih, ki doslej niso bila 
vključena v samostojno osebno delo. Do 
priprave osnutka zakona pa je treba 
proučiti in uveljaviti rešitev, s katero bo- 
do v zakonu natančneje določene vse 
poklicne gospodarske dejavnosti, ki se 
lahko opravljajo s samostojnim osebnim 
delom, razen tistih, pri katerih je v skla- 
du z ustavnim načelom izkazan poseben 
družbeni interes; 

- s spremembami in dopolnitvami za- 
kona je treba uveljaviti takšne rešitve, ki 
bodo prispevale k hitrejšemu ustanavlja- 
nju novih pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela; 

- pri opredeljevanju najvišjega števila 

zaposlenih delavcev v obratovalnicah je 
treba izhajati iz sprejetih skupščinskih 
stališč in sklepov, pri tem pa upoštevati 
tudi potrebo po ohranjanju sedanje dife- 
rencirane ureditve v zakonu. Glede na 
potrebo po enotnejši ureditvi vprašanja 
dovoljenega števila zaposlenih v obrato- 
valnicah med posameznimi občinami naj 
predlagatelj predvidi možnost dogovar- 
janja občin o tem vprašanju, ter njihovo 
povezanost z opredelitvami v planskih 
dokumentih. 

, 4. Skupščina SR Slovenije meni, da je 
treba ob predložitvi osnutka zakona 
opraviti razpravo o predlaganih rešitvah 
v zakonu in novih predlogih v okviru so- 
cialistične zveze delovnega ljudstva. Še 
posebej naj se do predlogov za širitev 
dovoljenih dejavnosti z zakonom (žaga- 
nje za organizacije združenega dela, 
grafične in tiskarske storitve in poklicne 
gospodarske dejavnosti) do sprejetja 
osnutka zakona opredelita Predsedstvo 
RK SZDL Slovenije in Gospodarska 
zbornica Slovenije. 
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UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi informacije o stanju na področju 
računalniške pismenosti v SR Sloveniji 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, dne 26. decembra 1984 ob 
obravnavi Informacije o stanju na pod- 
ročju računalniške pismenosti v SR Slo- 
veniji na podlagi 253. in 255. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

l. 
Skupščina SR Slovenije na osnovi po- 

bude, ki jo je nanjo naslovilo Predsed- 
stvo Republiške konference Zveze socia- 
listične mladine Slovenije, na osnovi In- 
formacije o stanju na področju računal- 
niške pismenosti v SR Sloveniji, ki jo je 
Skupščini v obravnavo predložil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ter na osno- 
vi široke razprave, ki je bila v zvezi s to 
informacijo vodena v družbenopolitičnih 
organizacijah, družbenopolitičnih in sa- 
moupravnih interesnih skupnostih, druž- 
benih organizacijah in društvih kakor tu- 
di v drugih organizacijah in skupnostih 
ugotavlja, da je mogoče hitreje zagotav- 
ljati računalniško in informacijsko opi- 
smenjevanje, če to postane celovita druž- 
bena skrb. Hkrati so številne razprave 
dale nove pobude in predloge za razpra- 
vo in odločitve v Skupščini SR Slovenije, 
ki naj bi konkretno vzpodbudile in zave- 
zale posamezne nosilce in opredelile nji- 
hovo odgovornost za uresničevanje ak- 
tivnosti na tem področju. 

Skupščina ugotavlja, da sta Informaci- 
ja o stanju računalniške pismenosti in 
dosedanja razprva pokazali, da v Sloveni- 
ji poteka vrsta aktivnosti za računalniško 
opismenjevanje, vendar so te med seboj 
premalo povezane pa tudi v javnosti pre- 
malo poznane. Hkrati je razprava kritično 
opozorila, da s sedanjim stanjem raču- 
nalniške in informacijske pismenosti ne 
moremo biti zadovoljni ne v procesu 
vzgoje in izobraževanja, izobraževanja že 
zaposlenih delovnih ljudi in občanov, na 
uvajanje sodobne informacijske in komu- 
nikacijske tehnike in tehnologije v uprav- 
Ijalske in proizvodne procese, na izko- 
riščenost računalniških kapacitet ter na 
vključevanje znanosti in raziskovalne de- 
javnosti v najširše procese računalniške- 
ga in informacijskega opismenjevanja in 
s tem na še neustrezno raven informacij- 
ske kulture delovnih ljudi in občanov. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
je računalniško in informacijsko opisme- 
njevanje, ob sočasnem hitrejšem uvaja- 
nju sodobne informacijske in komunika- 
cijske tehnike in tehnologije v proizvod- 
ne in upravljalske procese, neposredno 
povezano z uresničevanjem dolgoročne- 
ga programa gospodarske stabilizacije, 
še posebej Temljev strategije tehnološ- 
kega razvoja in uresničevanjem Družbe- 
nega dogovora o temeljih strategije te- 
hnološkega razvoja v SFRJ. 

* Skupščina poudarja, da je višja raven 
informacijske kulture delovnih ljudi in 
občanov eden od pomembnih pogojev za 
hitrejši razvoj samoupravnih socialisti- 
čnih odnosov in najširše vključevanje de- 
lovnih ljudi in občanov v procese odloča- 
nja in hkrati ugotavlja, da kljub razvitemu 
spoznanju o neizbežni soodvisnosti 
družbene inovacijske sposobnosti in in- 
formacijske pismenosti samoupravljal- 
cev, obseg in kakovost računalniške in 
informacijske pismenosti še ne ustreza 
nalogi, da bi računalništvo zares postalo 
sestavni del proizvodnih procesov. Sku- 
pščina ob tem opozarja na dokaj nizko 
raven izkoriščenosti obstoječih računal- 
niških zmogljivosti, še zlasti pa po kako- 
vosti uporabe. Zaostajanje za razvitim 
svetom je na tem področju izredno veliko 
in ga brez usklajene družbene akcije ne 
bo moč postopoma zmanjševati. 

II. 
Izhajajoč iz navedenih ugotovitev, Sku- 

pščina SR Slovenije sprejema Informaci- 
jo o stanju na področju računalniške pi- 
smenosti v SR Sloveniji in hkrati poudar- 
ja, da morajo vsi subjekti družbenega 
planiranja v dolgoročnih in srednjero- 
čnih planskih dokumentih kot tudi v let- 
nih resolucijah o politiki uresničevanja 
srednjeročnega plana opredeliti naloge v 
zvezi s hitrejšim uvajanjem sodobne in- 
formacijske in komunikacijske tehnike in 
tehnologije v proizvodne in upravljalske 
procese ter naloge za hitrejše računalniš- 
ko in informacijsko opismenjevanje v 
procesu vzgoje in izobraževanja ter že 
zposlenih delovnih ljudi in občanov. 
Hkrati Skupščina ustrezne družbene sub- 
jekte zavezuje, da še zlasti: 

- zagotovijo postopno množično vpe- 
ljavo ustreznih računalnikov na vseh 
stopnjah izobraževanja kot predmet 
spoznavanja, predvsem pa kot pripo- 
moček za usposobitev učinkovitega reše- 
vanja problemov pri samoizobraževanju, 
proizvodnem in upravljalskem delu ter 
zagotovijo permanentno izobraževanje 
že zaposlenih delovnih ljudi in občanov; 

- pri računalniškem in informacij- 
skem opismenjevanju je za to potrebno 
upoštevati dva smotra in sicer vgraditev 
računalniških znanj v različne predmete 
in strnitev računalniških znanj v samo- 
stojni strokovni predmet. Raba računal- 
nika ter informacijske tehnike in tehnolo- 
gije mora zato postati sestavina zagotov- 
ljenega programa osnovne šole, vzgoj- 
noizobraževalne programe usmerjenega 
izobraževanja pa je v skladu z obema 
ciljema potrebno dopolniti z vsebinami s 
področja računalništva in informatike. 
Zato moramo izobraževalnim organizaci- 
jam omogočiti nabavo ustreznih računal- 
nikov v skladu s priporočili Izobraževalne 
skupnosti Slovenije o minimalni in pripo- 
ročljivi računalniški opremi za osnovne 
in srednje šole v Sloveniji, informacijsko 
in komunikacijsko povezavo z znanstve- 
nimi in raziskovalnimi institucijami ter z 
združenim delom, še posebej glede na 

vrsto izobraževalnega programa, kot tudi 
opremljanje z večjim številom termina- 
lov, nabavo oziroma predelavo in izdela- 
vo ustrezne programske opreme. 

- zagotovijo stalno izobraževanje uči- 
teljev na vseh stopnjah, pri čemer je še 
posebej pomembno usposabljanje za 
pouk s pomočjo računalništva. Še pose- 
bej moramo zagotoviti ustreznejše in hi- 
trejše vključevanje računalnika v progra- 
me pedagoških šol. Za uveljavitev raču- 
nalnika pri pouku kot nove kvalitete pri 
izobraževanju, moramo oblikovati 
ustrezne osnove v okviru posebnih di- 
daktik v vseh vzgojnoizobraževalnih pro- 
gramih za usposabljanje pedagoških de- 
lavcev. Zato naj se nadaljujejo in okrepijo 
dosedanja prizadevanja in aktivnosti 
obeh univerz; 

- zagotovijo hitrejše računalniško 
opismenjevanje zaposlenih delavcev, zla- 
sti vodilnih in vodstvenih, saj je hitrost 
razvoja in uvajanja sodobne informacij- 
ske tehnike in tehnologije v proizvodne 
in upravljalske procese in s tem poveča- 
nje družbene inovacijske sposobnosti in 
produktivnosti dela odvisna predvsem od 
znanja že zaposlenih delovnih ljudi in 
občanov ter od njihove prepričanosti in 
sposobnosti za vključevanje teh znanj v 
proizvodnjo in upravljanje; 

- natančneje analizirajo in proučijo 
raven izkoriščenosti informacijske in ko- 
munikacijske tehnike in tehnologije z vi- 
dika kakovosti uporabe, saj se ta tehnika 
in tehnologija danes uporablja na dokaj 
nizki ravni programskih rešitev. Hkrati 
naj proučijo možnosti za vključitev neiz- 
koriščenih kapacitet v proces vzgoje in 
izobraževanja; 

- vzpodbujajo ustrezno povezovanje 
elektronske industrije tako na ravni repu- 
blike v smislu določb zakona o zadevah 
posebnega družbenega pomena in o po- 
stopku obveznega sporazumevanja na 
področju računalništva, kot tudi v okviru 
Jugoslavije in z drugimi proizvajalci te 
opreme v svetu. Domači proizvajalci naj 
takoj pristopijo k razvoju, tehnološki in 
proizvodni uskladitvi. Te programe naj 
glede na potencialne potrebe slovenske- 
ga in jugoslovanskega tržišča ustrezno 
dopolnijo z vzpostavljanjem ustreznih za- 
stopniških, proizvodnih in konsignacij- 
skih odnosov z najugodnejšimi tujimi 
proizvajalci. Ponudba hišnih računalni- 
kov na jugoslovanskem trgu mora biti v 
takšnem cenovnem razredu, da bodo le- 
ti postali široko potrošno blago. Zato je 
treba zagotoviti ustrezne davčne in carin-, 
ske olajšave oziroma oprostitve za hišne 
računalnike in dodatno opremo. Ob tem 
pa moramo vztrajati na dogovoru o stan- 
dardizaciji, saj je medsebojna zložljivost 
in izmenljivost elementov hišnih, osebnih 
in drugih večjih računalnikov, strojne in 
programske opreme nujen pogoj za ra- 
cionalno porabo sredstev in večnamen- 
sko uporabo opreme; 

- spodbudijo prizadevanja za do- 
mačo izdelavo in prilagoditev program- 
ske opreme, tako za potrebe vzgojnoizo- 
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braževalnih organizacij, samoizobraže- 
vanja kot tudi za uporabo v proizvodnih 
in upravljalskih procesih, saj prav ta 
oprema, kadar je uvožena, največkrat ni 
prilagojena našim zahtevam, hkrati pa v 
odnosu do strojne opreme postaja vse 
dražja; 

- v znanosti prilagodijo prikazovanje 
rezultatov na način, ki je primeren za 
takojšnje vnašanje novih spoznanj v ek- 
spertne informacijske sisteme, da se za- 
gotovijo vse možne informacijske pove- 
zave s svetom in s tem vnašanje tujega 
znanja v domače ekspertne informacij- 
ske sisteme, v katerih jedro morajo biti 
vključene najuglednejše znanstveno-raz- 
iskovalne skupine domače raziskovalne 
dejavnosti; 

- za širšo strokovno in javno uporabo 
uredijo zbirke podatkov in informacij, ki 
se oblikujejo v informacijskih službah 
skupnega pomena po zakonu o družbe- 
nem sistemu informiranja in v drugih in- 
formacijskih službah, knjižnicah in infor- 
macijsko-dokumentacijskih centrih, saj 
je ob porastu računalniške pismenosti 
nujno zagotoviti zadovoljevanje širših in- 
formacijskih potreb oziroma rast infor- 
macijske kulture, ki ji uporaba sodobne 
informacijske in komunikacijske tehno- 
logije odpira neslutene možnosti. Pri tem 
je zlasti pomembno, da organizacije 
združenega dela, Gospodarska zbornica 
in sindikat tekoče in sistematično sprem- 
ljajo gibanje zaposlovanja ob uvajanju 
sodobnejših tehnologij; 

- podpirajo in okrepijo široko družbe- 
no aktivnost na področju množičnosti in 
popularizacije računalniške in drugih in- 

formacijskih tehnologij ter prispevajo k 
množičnemu računalniškemu in informa- 
cijskemu opismenjevanju. Pri tem je zla- 
sti pomembna vloga Zveze organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije, Gibanje zna- 
nost mladini, Zveze delavskih univerz, 
strokovnih društev ter drugih družbenih 
organizacij kot tudi vloga založniških, 
časopisnih, radiodifuznih organizacij ter 
Narodno-univerzitetne knjižnice. Cen- 
tralne tehnične knjižnice, Univerzitetne 
knjižnice Maribor, Centralne ekonomske 
knjižnice in vseh drugih, ki morajo zago- 
tavljati domačo pa tudi tujo strokovno in 
poljudno znanstveno literaturo za podro- 
čje računalniškega opismenjevanja ter se 
domeniti za enotno strategijo na podro- 
čju nabave. 

III. 
Na osnovi ugotovitev ter na osnovi teh 

stališč in usmeritev sprejema Skupščina 
SR Slovenije naslednje sklepe: 

1. Na področju računalniškega in infor- 
macijskega opismenjevanja naj vsi za to 
odgovorni družbeni subjekti nadaljujejo 
in okrepijo začete aktivnosti. Na osnovi 
teh ugotovitev, stališč in sklepov naj zla- 
sti Izobraževalna skupnost Slovenije. 
Raziskovalna skupnost Slovenije. Univer- 
zi, Gospodarska zbornica Slovenije, 
ustrezni upravni organi in organizacije. 
Zveza delavskih univerz, Skupnost izo- 
braževalnih centrov in drugi sprjmejo 
programe aktivnosti. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj na osnovi svojega programa aktivno- 
sti stalno spremlja in usklajuje delo posa- 
meznih nosilcev aktivnosti. Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije naj o uresniče- 
vanju teh stališč in sklepov poroča zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije ob poročilih 
o uresničevanju srednjeročnih družbenih 
planov SR Slovenije. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi analizo rezultatov, ki jih je 
prinesel zakon o zadevah posebnega 
družbenega pomena in o postopku ob- 
veznega sporazumevanja na področju 
računalništva. Potreben je dogovor o de- 
litvi dela na enotnem jugoslovanskem tr- 
žišču, o zaščiti domače proizvodnje ozi- 
roma naložbah v njen razvoj ter v dolgo- 
ročni politiki uvoza računalniške ter pro- 
gramske opreme. Hkrati naj preveri po- 
trebe in možnosti, da se z ustrezno za- 
konsko regulativo vzpodbudi, omogoči 
in ustvari možnosti za hitrejše računal- 
niško opismenjevanje. 

4. Delegacija Skupščine SR Slovenije v 
zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj v skladu s temi stališči Skupšči- 
ne SR Slovenije v ustreznih delovnih tele- 
sih in Zboru republik in pokrajin postavi 
vprašanje sporazumevanja in tesnejšega 
povezovanja elektronske industrije na 
področju računalništva v okviru Jugosla- 
vije in hkrati predlaga, da Zvezni izvršni 
svet Skupščine SFRJ predloži informaci- 
jo o stanju na področju računalniške in 
informacijske pismenosti v SFRJ s pred- 
logom ustreznih ukrepov za naslednje 
srednjeročno obdobje. 

Zvezni izvršni svet naj prouči veljavne 
predpise, ki omejujejo uvoz hišnih raču- 
nalnikov, posebej še odlok, sprejet no- 
vembra 1984. 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA-20.12.1984 

- Kako delavce v srednjem usmerjenem 
izobraževanju nagrajevati po vloženem 
delu? 

Skupina delegatov 6. oko- 
liša prosvetno-kulturnega 
področja in skupina delega- 
tov 6. okoliša socialno-zdrav- 
stvenega področja Skupščine 
občine Koper sta na svoji re- 
dni seji, dne 22. novembra 
1984 sklenili postaviti Zboru 
združenega dela Skupščine 
Socialistične republike Slove- 
nije naslednje 
DELEGATSKO VPRAŠANJE 

V planskih dokumentih za 
obdobje 1981-1985 smo vzgo- 
jo in izobraževanje kot dejav- 
nost posebnega družbenega 
pomena opredelili kot pred- 
nostno nalogo našega druž- 
benega razvoja, izhajajoč iz 
potrebe po preobrazbi siste- 
ma vzgoje in izobraževanja 
kot sestavine širše družbene 
preobrazbe. 

Skladno s takšno razvojno 
usmerjenostjo smo v letu 
1981 pričeli z reformo sred- 

njega izobraževanja, ki je 
predvidevala, za doseganje 
večje kvalitete in boljših re- 
zultatov dela, povečanje 
sredstev za 20 do 30%. Po- 
večanje sredstev je terjalo 
predvsem: 

- delitev učencev v manjše 
skupine 

- posodabljanje izobraže- 
valne tehnologije 

- povečanje materialnih 
stroškov zaradi uvajanja no- 
vih metod dela in interdiscipli- 
narnih pristopov v pedagoš- 
kem procesu 

- uvajanje PD in DP kot no- 
ve kvalitete sodelovanja z 
OZD 

- povečanje vzgojne sesta- 
vine pedgoškega procesa 

- nove naložbe za potrebe 
izvajanja novih VIP 

- priprava učbenikov in 
učbeniškega gradiva 

- usposabljanje kadrov za 

nove naloge in permanentno 
usposabljanje pedagoških 
delavcev. 

Ob izvajanju reforme in ob 
povečanih delovnih obreme- 
nitvah delavcev v vzgoji in 
izobraževanju pa v tem plan- 
skem obdobju predvidenega 
povečanja sredstev zaradi 
znanih ekonomskih razlogov 
ni bilo, nasprotno, z linearnimi 
administrativnimi ukrepi se 
ob tretiraju vzgoje in izobra- 
ževanja kot družbene porabe 
sredstva zanjo stalno zmanj- 
šujejo. Po podatkih zavoda 
SRS za družbeno planiranje 
se je delež družbenih sred- 
stev v družbenem proizvodu v 
SRS za srednje usmerjeno 
izobraževanje gibal takole: 
1980 1981 1982 1983 

1,57 1,43 1,47 1,15 
Tako zmanjšanje sredstev 

je povzročilo hude posege v 
vzgojo in izobraževanje, kot 
so: 

- omejevanje in končno 
črtanje vseh investicij 

- znižanje sredstev amorti- 
zacije na 60 in nato 50% po 
predpisanih minimalnih za- 
konskih stopnjah 

- letne resolucijsko limitira- 
ne revalorizacije programov, 
ki so še povečevale razlike v 
družbenoekonomskem polo- 
žaju med delavci v vzgoji in 
izobraževanju in delavci v 
drugih dejavnostih. 

Posledica tega je nemož- 
nost ohranjanja in vzdrževa- 
nja osnovnih sredstev, saj 
prepolovljena amortizacija ne 
zadošča niti za najnujnejša 
vzdrževalna dela, kaj šele za 
posodabljanje in nadomešča- 
nje iztrošene ter nabavljanje 
nove opreme, nujne za izvaja- 
nje novih VIP. 

Rast materialnih stroškov 
daleč presega letne revalori- 
zacije teh stroškov. Za leto 
1984 so ta sredstva revalorizi- 
rana za 54% glede na leto 
1983, v prvih devetih mesecih 
letos pa šole v občini izkazu- 
jejo povišanje materialnih 
stroškov preko 80% (pred- 
vsem zaradi cen energije in 
papirja). 

Skrajno kritično je zaostaja- 
nje osebnih dohodkov, ki ne- 
varno najeda medsebojne 
odnose in demotivira za delo. 
Po merilih ISS je najbolj eno- 
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stavno delo (čiščenje prosto- 
rov) po 40%-ni revalorizaciji v 
letu 1984 ovrednoteno z 8400 
din, kar znaša 57% družbeno 
dogovorjenega najnižjega OD 
v SRS. Na to izhodišče so po- 
stavljena razmerja med posa- 
meznimi kategorijami zahtev- 
nosti del in nalog, kar pomeni 
pri učitelju z visoko strokovno 
izobrazbo 26.600 din in za vo- 
denje šole 35.500 din. 

Znotraj teh družbeno pri- 
znanih vrednosti za delo je 
treba upoštevati tudi minulo 
delo, pogoje dela in pa seve- 
da zagotavljanje minimalne- 
ga OD. 

Ob tem šole nimajo vira 
sredstev za nagrajevanje de- 
la delavcev, ki nadomeščajo 
odsotne delavce (bolezen, 
strokovno izpopolnjevanje, 
opravljanje delegatskih in 
drugih družbenih funkcij), na- 
rava dela pa to nadomešča- 
nje nujno terja in ga morajo 
delavci opraviti prek svojega 
polnega delovnega časa, za 
kar bi jim pripadalo vrednote- 
nje 150% na osnovo. V prime- 
ru, da šola tega dela ne opra- 
vi, ji ISS oziroma PIS ob po- 
računu sredstev za koledar- 
sko leto že nakazana sred- 
stva, iz katerih je šola plačala 
družbene prispevke, v ustrez- 
nem deležu administrativno 
odtegne. 

To postavlja delavce šol v 
povsem neenakopraven druž- 
benoekonomski položaj z dru- 
gimi delavci. 

šole tudi nimajo vira sred- 
stev za povečanje sredstev 
rezerv z 1,5% na 2%, morajo 
jih pa po zakonskem predpisu 
zagotavljati. 

V občini Koper so prispevki 
iz dohodka in bruto OD za ne- 
kaj odstotkov višji od repu- 
bliškega povprečja in za to ra- 
zliko šole prav tako nimajo fi- 
nančnega vira. 

Vse to postavlja delavca šol 
v težak položaj in povzroča 
danes še ne v celoti vidne, 
prav gotovo pa hude in nepo- 
pravljive dolgoročne škodlji- 
ve posledice. 

Zato se skladno s 321. čle- 
nom Ustave SRS, ki določa, 
da »ureja Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije v 
okviru pravic in dolžnosti re- 
publike (...) zagotavljanje z 
ustavo določenega družbeno- 
ekonomskega položaja in 
pravic delovnih ljudi v združe- 
nem delu ter izenačevanje 
splošnih pogojev za delo in 
življenje delovnih ljudi na 
podlagi vzajemnosti in soli- 
darnosti...« (Uradni iist SRS, 
št. 7-44/74) obračamo na 
Skupščino SRS z delegatskim 
vprašanjem: 

S katerimi ukrepi bo Skup- 
ščina SRS še v letu 1984, v 

letu 1985 in v naslednjem 
srednjeročnem obdobju de- 
lavcem v srednjem usmerje- 
nem izobraževanju ob njiho- 
vih pričakovanih in normalnih 
delovnih rezultatih zagotovila 
izenačitev družbenoekonom- 
skega položaja z drugimi de- 
lavci v združenem delu — na- 
grajevanje po vloženem delu, 
zagotavljanje zadovoljevanja 
skupnih potreb delavcev in 
zagotavljanje materialnih po- 
gojev dela za doseganje druž- 
benih smotrov naše vzgoje in 
izobraževanja? 

Na vprašanje je odgovoril dr. 
Tine Zorič, član Izvršnega sve- 
ta Skupščine SR Slovenije in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo: 

V tem srednjeročnem ob- 
dobju so ekonomska gibanja, 
zlasti pa še gibanje za delitev 
razpoložljivega dohodka v SR 
Slovenije in v SFR Jugoslaviji 
potekala bistveno drugače, kot 
so bila predvidevanja srednje- 
ročnih planskih aktov. Za us- 
kladitev vseh vrst porabe z do- 
seženim dohodkom so delavci 
na vseh področjih morali spre- 
jeti številne omejitvene ukre- 
pe, katerih rezultat je bilo real- 
no zmanjšanje vseh oblik po- 
rabe (investicij, osebnih do- 
hodkov ter skupne in splošne 
porabe). Zaradi pomembnih 
motenj v družbeni reprodukciji 
so bile sprejete tudi nekatere 
usmeritve in začasne omejitve 
razpolaganja z dohodkom v re- 
publiki in federaciji z odloči- 
tvami pristojnih skupščin v 
skladu z ustavnimi pooblastili. 
O možnih sredstvih za posa- 
mezne dejavnosti znotraj 
skupne porabe so se spreje- 
male odločitve v pristojnih sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nostih na ravni občin in repu- 
blike v skladu z gibanjem do- 
hodka in ocenjenimi prioriteta- 
mi, saj v tej skupščini sprejeti 
usmeritveni ukrepi niso terjali 
linearnih zmanjšanj. V praksi 
je prišlo do največjih zmanj- 
šanj na področju investicij in 
splošne porabe v republiki in 
občinah in pri osebnih dohod- 
kih, pri skupni porabi pa pred- 
vsem pri sredstvih za naložbe 
in amortizacijo, v letih 1983 in 
1984 pa tudi pri sredstvih za 
programe dejavnosti. 

Da bi na teh področjih lahko 
uveljavljali načela svobodne 
menjave dela ter ohranjali 
enak družbeni ekonomski po- 
ložaj, bi bilo ob takih gibanjih 
rapoložljivega dohodka ob 
vseh možnih notranjih ukrepih 
za racionalizacijo poslovanja 
nujno poseči tudi po zmanjše- 
vanju programov dejavnosti. 
Do tega pa ni prišlo, zato ob 

omejenih sredstvih tudi na 
področju srednjega šolstva za- 
ostajajo povračila oziroma ce- 
ne storitev, kar ima za posledi- 
co manjši realni dohodek in 
nekaj večje zaostajanje realnih 
osebnih dohodkov, kot je bilo 
to v povprečju v materialni 
proizvodnji. 

V razpravi o resoluciji o ure- 
sničevanju plana v letu 1985 je 
bilo ponovno ugotovljeno, da 
dohodkovne razmere v SR Slo- 
veniji ne omogočajo poveče- 
vanja realnega obsega sred- 
stev za programe družbenih 
dejavnosti. Sredstva in s tem 
tudi osebne dohodke bo mo- 
goče realno povečati le, če bo 
v tem letu doseženo večje po- 
večanje dohodka v združenem 
delu. V letu 1985, bo torej v 

vseh družbenih dejavnostih 
nujno treba uskladiti obseg 
programov z možnostmi ter ta- 
ko zaustaviti nadaljnje zaosta- 
janje osebnih dohodkov delav- 
cev, kar pa lahko storijo le 
uporabniki in izvajalci pristoj- 
nih samoupravnih interesnih 
skupnosti. Planske akte za na- 
slednje srednjeročno obdobje 
pa bo potrebno tudi na 
področju izobraževanja obli- 
kovati tako, da bo mogoče 
pred morebitnim povečeva- 
njem programov in obsega 
izobraževanja predvsem od- 
praviti nakopičeno zaostajanje 
osebnih dohodkov. Skupščina 
SR Slovenije je s sprejetimi 
smernicami za pripravo nove- 
ga srednjeročenga plana že 
sprejela tako usmeritev. 

ZBOR OBČIN - 19. 12. 1984   

- Kako do več premoga za široko po- 
rabo? 

Skupina delegatov iz sku- 
pščine mesta Maribor je za 
Zbor občin skupščine SR Slo- 
venije postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Ali je bilo z Rudnikom Ug- 
Ijevik ob sovlaganju v širitev 
kapacitet in izgradnjo ter- 
moelektrarne dogovorjeno, 
da dosedanje količine premo- 
ga za široko porabo v Slove- 
niji ta OZD še naprej zagotav- 
lja. Če to ni bilo dogovorjeno, 
postavljamo vprašanje, kateri 
premogovnik in v kakšnih ko- 
ličinah bo prevzel to obvez- 
nost. Če to vprašanje še ni 
razrešeno, nismo v stanju po- 
krivati potreb po rjavem pre- 
mogu in hkrati opozarjamo 
na vse posledice.« 

Na zastavljeno vprašanje je 
odgovoril Gvido Rozman, na- 
mestnik predsednika republiš- 
kega komiteja za energetiko: 
Elektrogospodarstvo BiH je v 
letu 19?7 pričelo z gradnjo 
termoelektrarne Ugljevik I, 
inštalirane moči 300 MW in 
premogovnika Ugljevik. V letu 
1979 je k izgradnji pristopila 
SR Slovenije z vlaganji v 100 
MW inštalirane moči TE in 
ustrezni del premogovnika. S 
samoupravnim sporazumom o 
sovlaganju, ki sta ga elektro- 
gospodarstvi BiH in Slovenije 
podpisali v letu 1981, je dogo- 
vorjena dobava električne 
energije, ne pa tudi premoga. 
Ker je izgradnja premogovni- 
ka potekala hitreje kot izgrad- 
nja termoelektrarne, je bil 
podpisan dodaten sporazum, 
s katerim si je SR Slovenija od 
leta 1981 do 1984 zagotovila 
okoli 110 tisoč ton komercial- 
nega premoga. Vsa količina 
premoga, za katerega ni bilo 

potrebno sovlaganje trgovskih 
organizacij, ker je bilo to po- 
krito že s sovlaganjem Elek- 
trogospodarstva Slovenije, je 
bila dostavljena trgovski orga- 
nizaciji Dom Smreka Maribor. 

TE Ugljevik bo predvidoma 
pričela obratovati v II. trome- 
sečju prihodnjega leta. Ker 
zmogljivosti mehanizacije za 
pridobivanje premoga v celoti 
ne zadoščajo za pokritje po- 
treb nove termoelektrarne, bo 
potrebno za nemoten pričetek 
obratovanja le-te ustvariti po- 
trebno zalogo premoga. Iz te- 
ga razloga v letu 1985 in na- 
slednjih letih ne obstajajo 
možnosti dobave komercial- 
nega premoga iz premogovni- 
ka Ugljevik. Izpad tega premo- 
ga si bo torej morala trgovska 
organizacija Dom Smreka Ma- 
ribor zagotoviti z ustreznim 
sovlaganjem in usklajenim na- 
stopom v okviru Posebne sa- 
moupravne interesne skup- 
nosti za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo SR Slove- 
nije. 

V letu 1985 bo Rudnik ligni- 
ta Velenje z dodatnimi priza- 
devanji zagotovil potrebne ko- 
ličine lignita za potrebe široke 
potrošnje, vendar le pod po- 
gojem, da bodo trgovske or- 
ganizacije skozi vse leto me- 
sečno enakomerno prevzema- 
le razpoložljive količine lignita 
in da bo zagotovljeno zadost- 
no število vagonov. Prav tako 
bodo v prihodnjem letu tudi 
slovenski premogovniki rjave- 
ga premoga izjemoma dobavi- 
li več komercialnega premoga 
z odpiranjem bolj kvalitetnih 
slojišč. Tako je za potrebe ši- 
roke potrošnje v SR Sloveniji 
z osnutkom energetske bilan- 
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ce SR Slovenije za leto 1985 
predvidena dobava 600.000 
ton lignita, kar je 9,1% več kot 
letos in 310.000 ton rjavega 
premoga oziroma 19,2% več 
od leta 1984 iz slovenskih pre- 
mogovnikov. 

Razdelitev planiranih količin 

premoga iz domačih premo- 
govnikov in iz premogovnikov 
iz drugih SR in SAP za leto 
1985 na posamezne trgovske 
organizacije bo opravljena v 
Splošnem združenju trgovine 
ob sodelovanju Splošnega 
združenja energetike. 

- Ali bomo res uvažali sladkor? 

Skupina delegatov Sku- 
pščine občine Trbovlje za 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije je posredovala dele- 
gatsko vprašanje naslednje 
vsebine: 

»- Po informacijah se ugo- 
tavlja zadostni (nad planira- 
nim) pridelek sladkorne pese. 
Vseeno pa se predvideva 
uvoz sladkorja. 

Sprašujemo, zakaj tako in 
kdo to zahteva ter kdo bo ko- 
ristil razliko v ceni?« 

Na vprašanje je odgovoril 
Lojze Senegačnik, namestnik 
predsednika republiškega ko- 
miteja za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. 

Proizvodnja sladkorja v Ju- 
goslaviji v ekonomskem letu 
1982/83 je bila 650.000 ton, v 
ekonomskem letu 1983/84 pa 
700.000 ton. Poleg tega pa je 
bilo v ekonomskem letu 1982/ 
83 uvoženo 80.000 ton, v eko- 
nomskem letu 1983/84 pa 
204.000 ton sladkorja. 

Čeprav se podatki o proiz- 
vodnji, uvozu in porabi slad- 
korja običajno analizirajo v 
razdobju ekonomskega leta, 
podajamo posebej prikaz uvo- 
za sladkorja ?a I. in II. polletje 
v koledarskem letu 1984, in 
sicer: 
januar-junij 103.820 ton 
julij - oktober 123.427 ton 

Tako vidimo, da je znašal 
uvoz v prvih desetih mesecih 
letošnjega leta okoli 230.000 
ton, obstoji pa ocena, da bo 
do konca leta izvršen še uvoz 
po nekaterih že zaključenih 
poslih, tako da bo celoten 
uvoz v koledarskem letu 1984 
znašal okoli 300.000 ton. Uvoz 
sladkorja za naslednje leto ni 
predviden in je tudi izključen 
iz Družbenega dogovora o za- 
gotavljanju deviz za uvoz pre- 
hrambenih proizvodov. Po 
dosdanji oceni bodo tako ko- 
ličine, ki so že sklenjene za 
uvoz v zadnjem kvartalu letoš- 
njega leta istočasno tudi ce- 
lotne količine, ki se bodo uvo- 
zile do nove letine v letu 1985 

V preteklih letih je kljub 
izvršenemu uvozu manjka- 
jočih količin po globalno oce- 
njenih bilancah prihajalo do 
motenj v preskrbi s sladkor- 
jem na večjem delu jugoslo- 
vanskega tržišča, kar je še 
posbej značilno za 1983. leto. 
Ocene so pokazale, da ni do- 

volj zagotoviti samo bilančno 
pokrivanje tekoče potrošnje, 
če želimo preprečiti motnje v 
preskrbi oziroma normalno 
funkcioniranje brez stalnega 
izsiljevanja ob vsaki spemem- 
bi cen in vnašanje nemira v 
zanesljivost oskrbe občanov 
in delovnih ljudi s sladkorjem. 
Zato je bilo ocenjeno, da je 
potrebno uvoziti nekoliko ve- 
čje količine od količin, name- 
njenih za direktno pokrivanje 
tekoče potrošnje in da se na 
ta način ustvarijo potrebne re- 
zerve, ki bodo delovale kot 
stabilizacijski faktor in zagoto- 
vilo nemotene preskrbe. Taka 
možnost je bila realizirana v 
letu 1984, ko so bile uvožene 
nekoliko večje količine slad- 
korja kot so bile potrebne za 
direktno porkivanje tekoče 
potrošnje v letu 1984 in delno 
tudi za ekonomsko leto 1984/ 
85 

Letos so bile v Jugoslaviji 
vse do julija težave v zagotov- 
Ijanju preskrbe s sladkorjem. 
Tudi porabniki sladkorja v SR 
Sloveniji (tako proizvajalne 
kot trgovske organizacije) so 
se soočali s stalnimi problemi 
zagotavljanja potrebnih ko- 
ličin sladkorja, ki so svoj pro- 
blem lahko uspešno reševale 
samo v kombinaciji s sprošča- 
njem iz republiških tržnih re- 
zerv. Tako je bilo samo v letu 
1984 sproščenega v času po- 
manjkanja, to je do konca 
septembra (do nove letine) 
30.400 ton sladkorja. Na ta 
način smo sicer uspešno reše- 
vali zagotavljanje potrebnih 
količin za preskrbo v SR Slo- 
veniji. 

Istočasno pa smo morali 
sprejeti ukrepe za obnovitev 
tržnih rezerv, saj so proizvajal- 
ci tekom leta, vse do nove leti- 
ne napovedovali, da sladkorja 
tudi v ekonomskem letu 1984/ 
85 ne bo dovolj, da bi lahko 
obnovili tržne rezerve iz do- 
mače proizvodnje. 

Republiški komite za tržišče 
in splošne gospodarske zade- 
ve je julija sklical posvet pred- 
stavnikov trgovskih organiza- 
cij in vseh temeljnih bank v 
Sloveniji, na katerem je bilo 
ponovno ugotovljeno, da je 
nujno spejeti ukrepe, da se za- 
gotovijo potrebne količine 
sladkorja za ekonomsko leto 
1984/85. Takrat so namreč 

proizvajalci še vedno zahtevali 
ugodnejše pogoje z brezo- 
brestnim financiranjem itd., 
ker so računali, da se bo pc^ 
novilo stanje iz preteklih let. 

Vse to je narekovalo, da je 
edino možno zagotovilo za si- 
gurno preskrbo oblikovanje 
primernih rezerv sladkorja, ki 
bodo lahko v vsakem primeru 
dopolnjevale tako morebitne 
izpade v domači proizvodnji, 
kot tudi preprečevala kakršne^ 
koli motnje na jugoslovan- 
skem tržišču. To so bili neka- 
teri glavni razlogi za uvoz 
sladkorja v letu 1984, ki je bil 
predviden in naročen že v prvi 
polovici letošnjega leta (uvaža 
pa se celo leto) delno za pre- 
prečevanje tekočih motenj, 
delno pa kot nadomestitev za 
predvidene sprostitve iz bla- 
govnih rezerv. 

V zvezi z drugim delom de- 
legatskega vprašanja, ki se 
nanaša na razlike v ceni in na- 
menu uporabe tako ugotovlje- 
nih sredstev pa je potrebno 
pojasniti, da so bila za nakup 
sladkorja v Sloveniji in tudi v 
Jugoslaviji koriščena kreditna 
sredstva z obrestno mero, ki 
trenutno znaša 35%. Pozitivne 
razlike v ceni nastopajo v pri- 
meru, ko je sladkor na tržišču 
prodan. Po naših informacijah 
so bili uvozniki direkcije za 
blagovne rezerve v republikah 
in pokrajinah in nekatere tr- 
govske organizacije združene- 
ga dela. V Sloveniji je bil uvoz- 

nik Zavod SR Slovenije za re- 
zerve. V SR Sloveniji uvoženi 
sladkor v količini 31.000 ton ni 
bil prodan, temveč je bil na- 
menjen za obnovo tržnih re- 
zerv, ki so bile sproščene v le- 
tu 1984 do nove letine. Te bla- 
govne rezerve bodo čuvane 
najmanj leto dni, to se pravi 
do naslednje kritične situacije, 
ki nastaja običajno ob preho- 
du iz ene v drugo ekonomsko 
letino (julij - september) ali pa 
tudi dalj časa in se bodo izva- 
jala samo potrebna obnavlja- 
nja po predpisanih kriterijih, 
ki veljajo za prehrambeno bla- 
go. Vseskozi je potrebno 
plačevati obresti in zato so mi- 
nimalne možnosti, da bodo 
obresti manjše kot so trenut- 
no evidentirane razlike v ceni. 

Iz vsega navedenega oce- 
njujemo, da sta realiziran uvoz 
sladkorja in domača proizvod- 
nja večja od pričakovane 
ustvarila nove odnose na ju- 
goslovanskem trgu s sladkor- 
jem, ki bodo po eni strani od- 
ločujoče prispevali k zaneslji- 
vosti preskrbe s sladkorjem na 
jugoslovanskem trgu, po dru- 
gi strani pa se proizvajalci 
sladkorja že soočajo s povsem 
novimi, neugodnimi situacija- 
mi, kolikor realizacije proiz- 
vodnje ne bodo urejali s kupci 
na dolgoročnih osnovah. S 
tem pa je potrebno v bodoče 
računati tudi pri nekaterih 
drugih prehrambenih proiz- 
vodih. 

- Kako je z uresničevanjem setvenega 
načrta pšenice? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je iz občine Trbovlje je posta- 
vila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Pri setvi pšenice za nasled- 
njo sezono je Slovenija reali- 
zirala plan, druge republike 
pa ne, kar pomeni za nasled- 
nje leto uvoz pšenice. Ne- 
sprejemljiva je tudi politika 
cen, ki opredeljuje višjo ceno 
koruze od pšenice. 

Delegacija se zavzema za 
ostrejše ukrepe do tistih, ki 
plana setve ne realizirajo, z 
namenom, da se dokončno 
odpravijo slabosti, ki so akut- 
no prisotne na tem področju. 

Na_ postavljeno delegatsko 
vprašanje o setvi pšenice je 
odgovorila Metka Oderlap na- 
mestnica predsednika Repu- 
bliškega komiteja za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve: 
1. Za gospodarsko leto 1984/ 
1985 smo v Sloveniji načrtova- 
li setev pšenice na površini 
48.250 ha, od tega v družbe- 
nem kmetijstvu 7.250 ha in v 
zadružnem 41.000 ha. V jeseni 

1984 smo posejali 48.000 ha 
njiv s pšenico ali 99,5% oziro- 
ma 250 ha manj, kot smo 
predvidevali (v družbenem 
kmetijstvu 100 ha manj in v 
zadružnem 150 ha manj). 

V Sloveniji smo z usmerja- 
njem proizvodnje in sprejetimi 
ukrepi za pospeševanje kme- 
tijske proizvodnje ter s skleni- 
tvijo samoupravnega sporazu- 
ma o proizvodnji in odkupu 
tržnih viškov pšenice uspeli 
praktično v celoti izpolniti 
plan jesenske setve pšenice 
za leto 1984. 
2. V Jugoslaviji je bil plan se- 
tve pšenice 1,500.000 ha. Naj- 
več pšenice naj bi posejali v 
SR Srbiji, izven avtonomnih 
pokrajin in sicer 419.000 ha, v 
SAP Vojvodini in SR Hrvatski 
pa 320.000 ha ter v SR Bosni 
in Hercegovini 167.000 ha. Po 
podatkih Zveznega komiteja 
za kmetijstvo smo do 1. de- 
cembra 1984 posejali s pšeni- 
co 1,255.000 ha površin oziro- 
ma 83,7% od načrtovanih, od 
tega v: Bosni in Hercegovini 
148.000 ha ali 88,6%, v Črni 
gori 4.000 ha ali 100%, v Hr- 
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vatski 278.000 ha ali 86,«%, v 
Makedoniji 107.000 ha ali 
89,2%, v Sloveniji 48.000 ha ali 
99,5%, Srbiji izven pokrajin 
310.000 ha ali 73,9%, na Koso- 
vem 95.000 ha ali 95,0% ter v 
Vojvodini 265.000 ha ali 
82,8%. 

Kot osnovni razlog za neiz- 
polnitev predvidenega plana 
setve pšenice navajajo SR in 
SAP zakasnelo vegetacijo (za 
20-30 dni) in s tem povezano 
zakasnelo spravilo koruze. 
Spravilo koruze je letos oteže- 
val tudi visok odstotek vlage, 
ki se je gibal od 26—28%. Po- 
leg tega je setev pšenice ovi- 
rala letos tudi izrazita suša v 
južnih in jugovzhodnih obmo- 
čjih Jugoslavije. 

Z namenom, da se pravoča- 
sno zagotovijo pogoji za izpol- 
njevanje setvenih planov, se 
vsako leto že pred začetkom 
setvenih aktivnosti dogovorijo 
pogoji o proizvodnji in odku- 
pu tržnih viškov pšenice in za- 
gotovi ves potreben reproduk- 
cijski material in organizacij- 
ske priprave. V ta namen je 
bila pred setvijo določena 
proizvajalčeva cena pšenice 
za leto 1985 v višini 30,00 din/ 
kg- 

Istočasno je bila z dogovo- 
rom o organiziranem odkupu 
koruze letine 1984 določena 
odkupna cena 27,00 din/kg, 
katera je za 5,00 din višja, 
upoštevajoč premijo za odkup 
pšenice v višini 2,00 din pa za 
3,00 din višja od odkupne ce- 
ne pšenice letine 1984. S tem 
je bilo porušeno razmerje med 
ceno pšenice in koruze, ki 
znaša v normalnih pogojih 
1:0,85-0,90. Tudi to nesora- 
zmerje v cenah je v veliki meri 
vplivalo na manjši interes 
kmetov v drugih republikah in 
avtonomnih pokrajinah za se- 
tev pšenice in povečanje po- 
vršin, namenjenih za setev ko- 
ruze. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je ob obravnavi se- 
tvenega plana pšenice 1984/ 
85 sprejel vrsto priporočil in 
sklepov za uresničevanje pla- 
na setve v naši republiki. Prav 
tako je ob večkratnih razpra- 
vah o kritičnem stanju v živi- 
noreji opozoril na nevzdržno 
razmerje cen koruze do cen 
drugih kmetijskih proizvodov, 
zlasti mesa in na negativen 
vpliv takšnega stanja na na- 
daljnjo prirejo Vseh vrst mesa 
ter na strukturno skladnost 
kmetijske proizvodnje. 

leto 1984 znašale 
302.616.361.000 din ali 67% 
revalorizrane vrednosti stano- 
vanj, oziroma 41% programi- 
rane stopnje stanarine. 

2. Skupščina SR Slovenije 
je ob obravnavi poročila o 
uresničevanju politike družbe- 
noekonomskega razvoja SR 
Slovenije v letu 1984 (25. 7. 
1984) sprejela sklep o izvedbi 
sprejete dinamike prehoda na 
ekonomske stanarine do kon- 
ca leta 1985, to bi pomenilo v 
tem letu povečanje za 251%. 
Ker ni mogoče le v letu 1985 
nadomestiti zamujenega po- 
višanja stanarin iz preteklih let 
in ob upoštevanju dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije v stanovanjskem 
in komunalnem gospodarstvu 
tako na zveznem kot republiš- 
kem nivoju, družbenega dogo- 
vora o skupnih elementih sta- 
novanjske in komunalne poli- 

tike ter zakona o amortizaciji 
je potrebno postopno doseči 
ekonomske stanarine najka- 
sneje do leta 1987. 

Stanarine, ki pokrivajo 
stroške enostavne reprodukci- 
je (ekonomske stanarine) je 
potrebno čimprej doseči po- 
leg navedenega tudi zato, da 
bi stanarina predstavljala pri- 
merno podlago za vzdrževanje 
družbenega stanovanjskega" 
sklada in da bi s tem prepreči- 
li nadaljnje propadanje druž- 
benega premoženja. 

S prehodom na ekonomske 
stanarine bodo ob povečani 
materialni osnovi gospodarje- 
nja s stanovanji in stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastni- 
ni dani tudi pogoji za nadalj- 
nje hitrejše uveljavljanje hišne 
samouprave in novih družbe- 
noekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR-26.12.1984 

- Kako se uresničuje konvencija o 
socialnem zavarovanju med SFRJ in 
Republiko Italijo? 

ZBOR OBČIN - 26. 12. 1984 

- Kdaj ekonomske stanarine? 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Sloveni- 
je iz Skupščine občine Slo- 
venska Bistrica, je postavila 
delegatsko vprašanje o tem, 
kdaj se predvideva dejanski 

prehod na ekonomske stanari- 
ne, glede na to, da se eko- 
nomske stanarine ne poveču- 
jejo skladno s sprejetimi in 
veljavnimi samoupravnimi 
sporazumi samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti in dru- 
gimi planskimi dokumenti. 
Na delegatsko vprašanje je 
odgovoril Ladislav Horvat, 
pomočnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora: 

1. Samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti so v letu 1979 
sprejele samoupravne spora- 
zume o prehodu na ekonom- 
ske stanarine in njihove ele- 
mente vključile tudi v samo- 
upravne sporazume o temeljih 
planov stanovanjskih skup- 
nosti za obdobje 1981-1985. 

Program prehoda na eko- 
nomske stanarine je bil v sta- 
novanjskih skupnostih pri- 
pravljen v skladu z Metodolo- 
gijo za določanje in evidenti- 
ranje stanarin v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 25/81) ta- 
ko, da povprečna programira- 

na stopnja stanarine v odnosu 
do revalorizirane vrednosti 
stanovanj v SR Sloveniji znaša 
2,58%. 

Programirane stopnje eko- 
nomske stanarine v posamez- 
ni občini so glede na starost- 
no strukturo, strukturo tipič- 
nih objektov in višino povpre- 
čne gradbene cene stanovanj 
različne, niso in ne smejo biti 
nižje od 2,44%. V strukturi sta- 
narine (2,58%) znašajo: amor- 
tizacijo (1%) 38,76%, sredste- 
va za vzdrževanje (1,16%) 
44,96%, stroški upravljanja 
(0,24%) 9,30% in funkcionali 
stroški ter stroški za civilno 
zaščito (0,18%) 6,98%. 

S planskimi dokumenti je 
bilo dogovorjeno, da se pre- 
hod na ekonomske stanarine 
zaključi z letom 1985. 

Po statutu Zveze stanovanj- 
skih skupnosti Slovenije je od- 
ločanje o politiki stanarin in 
najemnih v njeni pristojnosti. 

Tako v SR Sloveniji (ocena) 
ob koncu leta 1984 v družbe- 
nem upravljanju 186.200 sta- 
novanj s površino 9.834.500 
m2 in revalorizirano vrednost- 
jo 302.616.361.000 din. Upoš- 
tevajoč povišanje stanarin s 1. 

■ 9. 1984 v povprečju za 32%, 
bodo obračunane stanarine za 

Viljem Pahor, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je 
postavil naslednje delegat- 
sko vprašanje: 

V zadnjem času množice 
naših občanov prehajajo me- 
jo in pri italijanskih oblasteh 
iščejo dokumente, ki bi jim 
dajale pravico, do posebnega 
dodatka k jugoslovanski po- 
kojnini za dobo, ki so jo preži- 
veli v italijanski vojski pred 
drugo svetovno vojno. 

Gre za uresničevanje kon- 
vencije, ki jo je naša država 
sklenila z republiko Italijo le- 
ta 1961, zato vprašujem: 

Kako se je konvencija ure- 
sničevala, saj je šlo za pravi- 
ce, ki jih imajo naši državljani 
do dodatka k pokojnini? Za- 
kaj ni bilo pravočasne in do- 
bre informacije, da bi pre- 
prečili dogodke, ki so bili po- 
vod za ponovno zasmehova- 
nje in poniževanje naših ljudi, 
ki so se neorganizirano in 
večkrat tudi neupravičeno 
pojavljali na raznih uradih in 
iskali dokumente? 

Na delegatsko vaprašanje je 
odgovorila Anica Popovič, na- 
mestnica predsednika Repu- 
bliškega komiteja za delo: 

Konvencija o socialnem za- 
varovanju med SFRJ Jugosla- 
vijo in Republiko Italijo je bila 
podpisana 14. novembra 1957 
in je pričela veljati 1. januarja 
1961. Konvencija med drugim 
zavezuje pogodbeni stranki, 

da jo uporabljata tudi pri spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
nov in drugih predpisov, ki se 
nanašajo na socialno zavaro- 
vanje. 

Republiški komite za delo 
kot tudi Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji nista bila 
uradno obveščena o kakršnih- 
koli spremembah na področju 
izvajanja jugoslovansko-itali- 
janske konvencije, pa tudi ne 
o morebitnih spremembah ita- 
lijanske zakonodaje. 

Na podlagi, v začetku de- 
cembra, objavljenih informacij 
glede pravice do uveljavljanja 
italijanske pokojnine (na pod- 
lagi obdobij prebitih v italijan- 
ski vojski do 10. junija 1940 
kot tudi pravice do dodatka 
do zneska najnižje pokojnine 
- 340.000 lir), tako na naši kot 
italijanski strani, so se pojavile 
številne nejasnosti in odprta 
vprašanja. Pripominjamo, da 
tudi italijanska sredstva infor- 
miranja niso dajala natančnih 
pojasnil. 

Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji je javnosti posredo- 
vala delne informacije o izva- 
janju določb konvencije v 
časopisu Delo že 15. decem- 
bra 1984. 

Izrecno je bilo poudarjeno, 
da je treba zahtevke za prizna- 
nje dela pokojnine iz Italije 
vložiti pri najbližji območni 
skupnosti pokojninskega in 
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invalidskega zavarovanja, to- 
rej v Jugoslaviji. 

Da bi zadevo čimhitreje ra- 
zrešili in verodostojno poja- 
snili, je bil s posredovanjem 
Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje 
opravljen, dne 19. decembra 
1984, delovni razgovor med 
predstavniki Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja v SR Sloveniji in pred- 
stavniki Instituto nazionale 
della providenza sociale v Vid- 
mu (INPS), ki je pooblaščen za 
reševanje zahtevkov na podla- 
gi jugoslovansko-italijanske 
konvencije o socialnem zava- 
rovanju. 

Na podlagi opravljenih; neu- 
radnih delovnih razgovorov, 
bo skupnost posredovala prek 
javnih občil naslednja poja- 
snila: 

- Tudi pri uveljavljanju po- 
kojnine na podlagi obdobij 
prebitih, v italijanski vojski, 
gre za uveljavljanje pravic po 
konvenciji in s tem za uveljav- 
ljanje zgolj sorazmernega dela 
italijanske in jugoslovanske 
pokojnine, ne pa za uveljavlja- 
nje nekega pokojninskega do- 
datka k že priznani jugoslo- 
vanski pokojnini. 

- Pravico do sorazmernega 
dela italijanske pokojnine lah- 
ko po pojasnilih italijanske 
strani, uveljavljajo sedaj tudi 
tisti jugoslovanski državljani, 
ki imajo samo ugotovljena in 
potrjena obdobja, prebita v 
italijanski vojski, medtem, ko 
so morali imeti precej poleg 
tega izkazano vsaj še minimal- 
no zavarovanje iz naslova dela 
v Italiji (najmanj en teden). 

- Italijanska stran bo pri- 
znala vsa obdobja dobe prebi- 
te v italijanski vojski na podla- 
gi vojaške listine, ki jo izdaja 
pristojni vojaški urad v Italiji (v 

Vidmu), ali pa na podlagi že 
pridobljenih dokumentov, ki 
se nahajajo v spisih. Tako to- 
rej lahko uveljavljajo sora- 
zmerni del italijanske pokojni- 
ne vsi tisti, ki so bili v Italiji v 
italijanski vojski, vso ostalo 
dobo pa imajo na primer pre- 
bito v Jugoslaviji. Sorazmerni 
del italijanske pokojnine lahko 
uveljavljajo ne glede na to, da 
jim je bila v Jugoslaviji že mo- 
rebiti priznana pravica do sa- 
mostojne jugoslovanske po- 
kojnine, na primer tudi ob 
upoštevanju obdobij prebitih v 
italijanski vojski v obdobju od 
junija meseca 1940 dalje. 

- Italijanska stran torej ne 
bo priznavala samostojne itali- 
janske pokojnine, temveč le 
sorazmerni del italijanske po- 
kojnine in to tudi na podlagi 
morebitnih kratkih obdobij, 
prebitih v italijanski vojski. 
- Če se bo upravičenec od- 

ločil za sorazmerni del italijan- 
ske pokojnine na podlagi ob- 
dobij prebitih v italijanski voj- 
ski, bo potrebno na novo 
izračunati tudi višino jugoslo- 
vanske pokojnine po sora- 
zmernem delu, seveda brez 
upoštevanja obdobij, ki jih bo 
sedaj priznavala italijanska 
stran za odmero svojega sora- 
zmernega dela. Tako se mu 
bo dajatev iz naslova našega 
domačega zavarovanja ustrez- 
no znižala. 

-V primeru, da tako odmer- 
jena sorazmerna dela jugoslo- 
vanske in italijanske pokojni- 
ne ne bosta dosegla višine 
zneska minimalne italijanske 
pokojnine (letos cca 340.000 
lir), bo italijanska stran na 
podlagi svoje zakonodaje, pri- 
znala in izplačevala še razliko 
do minimalne italijanske po- 
kojnine. 

- Pravico do sorazmernega 
dela italijanske pokojnine na 
podlagi obdobij prebitih v ita- 
lijanski vojski, in razliko do 
minimalne pokojnine, lahko 
uveljavljajo tiste osebe, ki iz- 
kazujejo taka obdobja in ki iz- 
polnjujejo pogoje po italijan- 
ski zakonodaji: 60 let starosti 
(moški) in 15 let pokojninske 
dobe (prebite na obeh stra- 
neh) za pravico do starostne 
pokojnine, ali pa 5 let pokoj- 
ninske dobe na obeh straneh, 
ob izkazanem najmanj enem 
letu zavarovanja v zadnjih pe- 
tih letih, za pravico do invalid- 
ske pokojnine. Za pravico do 
družinske pokojnine pa mora- 
jo biti izpolnjeni pogoji za sta- 
rostno ali invalidsko pokoj- 
nino. 

— Sorazmerni del obeh po- 
kojnin in razliko do minimalne 
pokojnine, če jim pripade, lah- 
ko upravičenci uveljavljajo do 
dneva izpolnitve pogojev za 
pridobitev pravice do pokojni- 
ne po italijanski zakonodaji, 
vendar največ za deset let za 
nazaj od dneva vložitve za- 
htevka. Lahko pa se upraviče- 
nec odloči tudi tako, da uve- 
ljavlja pravico do sorazmerne- 
ga dela in razliko do minimal- 
ne italijanske pokojnine od pr- 
vega dne naslednjega meseca 
po vložitvi zahtevka. 

- Ker gre za dajatev (sora- 
zmerni del pokojnine), ki te- 
melji na konvenciji med dve- 
ma državama, je postopek tak, 
kot sicer velja za izvajanje 
konvencij. V vsakem primeru 
morajo upravičenci iz Sloveni- 
je vlagati zahtevke pri tistih 
območnih delovnih enotah 
strokovne službe skupnosti, 
kjer so uveljavili samostojno 
pokojnino ali pa na sedežu 
skupnosti v Ljubljani, Moše 
Pijadejeva 41. Zahtevku mora- 

jo priložiti: vojaško listino (ko- 
likor je še ni v spisu) in rojstni 
list, v premeru družinske po- 
kojnine pa še mrliški list in po- 
ročni list, v kolikor se ti doku- 
menti ne nahajajo v spisu. Po- 
datke o zavarovanih odbojih v 
Jugoslaviji bo posredovala 
skupnost italijanski strani po 
uradni dolžnosti. 
- Nadaljnji postopek uve- 

ljavljanja pravic na obeh stra- 
neh bo tekel na podlagi do- 
ločb administrativnega spora- 
zuma za uporabo konvencije 
o socialnem zavarovanju med 
Jugoslavijo in Italijo, in sicer 
po uradni dolžnosti. Zahtevek 
se rešuje tako vokviru skup- 
nosti pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja na eni 
strani, kakor tudi v okviru 
INPS v Vidmu na drugi strani. 
- Posebej velja poudariti, 

da po pojasnilih italijanske 
strani možnosti uveljavljanja 
sorazmernega dela italijanske 
pokojnine in razlike do mini- 
malne italijanske pokojnine, 
samo na podlagi obdobij pre- 
bitih v italijanski vojski, ni bilo 
danih že v letu 1961, ko je s 1. 
1.1. I. stopila v veljavo konven- 
cija med obema državama. 
Možnost uveljavljanja teh de- 
jatev je bila formalno dana še- 
le kasneje, na podlagi spre- 
memb v italijanski zakonodaji 
v letu 1969. Dejansko po poja- 
snilih obstaja taka možnost 
šele od leta 1977, ko je bil 
INPS v Vidmu uradno sezna- 
njen s tolmačenjem spre- 
memb v italijanski zakonodaji. 

Predstavniki INPS v Vidmu 
so zagotovili, da bo italijanska 
stran tudi pismeno posredova- 
la odgovor na vsa postavljena 
vprašanja ter objavila ustrez- 
no pojasnilo' v njihovih sred- 
stvih javnega obveščanja. 

POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE IZ OBČINE 
SLOVENSKA BISTRICA V ZVEZI Z REŠITVIJO 
PROBLEMA NADURNEGA DELA 

Skupina delegatov iz gospodarstva za Zbor združeneaa 
dela Skupščine SRS 

TOZD MONTAL DO IMPOL postavlja vprašanje v zvezi z 
rešitvijo problema nadurnega dela, predvsem za montažna — 
terenska dela. 

Problem obstaja v zakonski omejitvi (30 nadur mesečno), ki 
ne omogoča kontinuiranega dela na terenu. Gre predvsem za 
to, da se na terenu ne da zagotavljati enakomernega obsega 
dela (8 ur na dan) po obdobjih. Ob tem obstajajo objektivni 
razlogi sovpadanja del z drugimi izvajalci, saj vemo tudi to, da 

v drugih republikah teh omejitev ne poznajo. Torej se sprašu- 
jemo zakaj ta omejitev le v Sloveniji? Pri tem gre tudi za 
konkurenčnost pri prevzemanju poslov (kraiši rok 
izvedbe...). 

Tudi delavci sami na terenu izražajo željo, da jim v času, ko 
so na terenu ni do pohajkovanja po 8-urnem delu, temveč da 
delajo in se čimprej vrnejo domov. TOZD MONTAL izvaja dela 
na terenu in sicer v tujini s 35 delavci, na domačem trgu pa s 
65. 

Srečujemo se z resnimi problemi delavcev, ki ne želijo več 
na teren, če ne vedo ~<3li mu bodo izplačane nadure ali ne. 
Trenutno je odprtih neplačanih nadur cca 60 (za posamez- 
nika) za izvajalce del v Rusiji. 

Predlagamo povečanje zakonske omejitve na specifičnih 
delih in sicer od 30 na 60 nadur, saj v danem primeru ne gre za 
fizično izčrpavanje delavca in tudi ne za delo na terenu za 
daljši rok, temveč le od enega do največ treh mesecev. V 
danem primeru pa si ni mogoče privoščiti povečanja števila 
delavcev, ter iskati ustrezen profil, saj bi se v končni fazi 
takšno delo izkazalo kot skrajno neracionalno in neekono- 
mično. 
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Ustava SFRJ zagotavlja pravico delavcev do omejenega 
delovnega časa, ki ne sme biti daljši kot 42 ur na teden. Le 
zakon lahko predpiše da sme delovni čas v določenih dejav- 
nostih in v določenih primerih trajati za omejeno dobo več kot 
42 ur v tednu, če to zahteva narava dela ali izjemne okoliščine. 
Zagotavljanje z ustavo določenega družbenoekonomskega 
položaja in pravic delovnih judi v združenem delu ter izenače- 
vanje splošnih pogojev za delo in življenje delovnih ljudi na 
podlagi vzajemnosti in solidarnosti, urejanje medsebojnih 
razmerij v združenem delu kot tudi področje zaposlovanja pa 
je v republiški pristojnosti. 
Z medrepubliškim dogovorom o uskladitvi temeljnih kriteri- 

jev za urejanje dopolnilnega dela so se Izvršni sveti republiš- 
kih in pokrajinskih skupščin zavezali, da storijo ukrepe in 
aktivnosti, da se uvedba dela prek polnega delovnega časa 
skrči na izjemne primere. 

Vsaka posamezna republika dokoča torej v svojih predpisih 
obseg ter primere in pogoje za delo prek polnega delovnega 
časa upoštevaje ne le gospodarsko situacijo, ki potrebe po 
takem delu narekuje, temveč tudi ustrezno zakonsko izdela- 
nost drugih institutov, s katerimi bi obseg takega dela lahko 
zmanjšali. 

V SR Sloveniji je bilo pred novelo zakona o delovnih 
razmerjih v letu 1982 delo prek polnega delovnega časa 
omejeno na 12 ur na teden. V postopku sprememb in dopolni- 
tev zakona, pa je bilo v analizi o uresničevanju zakona o 
delovnih razmerjih, pripravljeni tudi na podlagi rezultatov 
javne razprave v organzacijah združenega dela ugotovljeno, 
»da se nadurno delo še vedno množično opravlja, včasih sicer 
zaradi zakonskih določb, ki onemogočajo učinkovito preraz- 
porejanje delovnega časa, pogosteje pa po nepotrebnem in 
povsem v nasprotju z zakonom« (dodatni vir zaslužka). Oprav- 
ljanje dela prek polnega delovnega časa je zato zakonodaja- 
lec časovno omejil in sicer na 30 ur na mesec, istočasno pa je 
predvidel in dodelal druge inštitute, z uporabo katerih je 
mogoče reševati nihanja v obsegu proizvodnje oziroma delov- 
nega procesa, predvidljiva ali izredna, v okviru povprečne 42 
urne delovne obveznosti ali tudi kot delo prek polnega delov- 
nega časa vendar v okviru določene časovne omejitve. 

Tako je z novelo zakona omogočeno neenakomerno planira- 
nje razporeditve delovnega časa, kadar to zahteva narava 
dejavnosti ali narava določenih del oziroma nalog, zaradi 
organizacije dela, boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, 
racionalnejše izrabe delovnega časa, odvisnosti opravljanja 
določenih del oziroma nalog od predpisanih rokov ipd. Podo- 
bne primere namreč lahko delavci sami opredelijo v svojem 
samoupravnem splošnem aktu. V izjemnih primerih, ko pride 
do zmanjšanega oziroma povečanega obsega dela, pa se 
lahko prerazporeditev delovnega časa v skladu z določbami 
samoupravnega splošnega akta odredi tudi med letom, v teh 
primerih se upošteva 42 urna obveznost kot povprečna 
delovna obveznost v določenem obdobju, ki pa ne sme biti 
daljše od eneta leta. 

Zakon predvideva tudi zelo fleksibilne možnosti razporeja- 
nja delavcev, ne samo znotraj TOZD iziroma v okviru DO ali 
SOZD, temveč tudi med statusno nepovezanimi organizaci- 
jami združenega dela, seveda pod pogoji, ki jh določa zakon 
in samoupravni splošni akt. 

Zakon tudi izredno zahteva, da se pred uvedbo dela prek 
polnega delovnega časa izkoristijo vse možnosti za opravlja- 
nje dela v rednem delovnem času tudi z uvajanjem novih 
izmen ali zaposlitvijo novih delavcev. 

Tudi druge republike in avtonomni pokrajni v svojih predpi- 
sih omejujejo delo prek polnega delovnega časa in sicer: 

- Zakon o radnim odnosima SR BiH (SI. I.BiH 22/83) ome- 
juje delo prek polnega delovnega časa v primerih navedenih v 
zakonu (nadaljevanje že začetega dela, preprečevanje kvarje- 
nja surovin, zamenjava napredviden odsotnega delavca, 
nudenje pomoči drugim temeljnim organzacijam, pri odpravi 
posledic elementarnih nesreč ali nalezljivih bolezni) na 4 ure 
dnevno, vendar največ 20 ur tedendko. 

-Zakon o radnim odnosima SR Srbije (SI. 1. SR Srbije 24/ 
82) Zakon o radnim odnosima AP Vojvodine (SI. 1. AP Vojvo- 
dine 1/82) in Zakon o radnim odnosima AP Kosovo (SI. 1. AP 
Kosovo 19/83) omejuje delo preko polnega delovnega časa v 
primerih navedenih v zakonu na toliko časa, kolikor je nujno 
potrebno da se odpravijo razlogi zaradi katerih je tako delo 
uvedeno, v primerih, ki pa jih lahko delavci določijo v samo- 

upravnem splošnem aktu (pomanjkanje surovin in repromate- 
riala, delo za izvoz) pa na največ 4 ure dnevno oziroma največ 
12 ur tedensko. 

- Zakon o radnim odnosima radnika u udruženom radu SR 
Hrvatske (SI. 1. SRH 40/82), Zakoni o radnim odnosima SR 
Črne gore (SI. I. SR LG 13/83) ter Zakon za robotnite odnosi 
SR Makedonije (SI. v SRM 3/83) pa omejujejo delo prek 
polnega delovnega časa v vseh primerih na toliko časa, koli- 
kor je nujno potrebno, da se odpravijo razlogi, ki so pripeljali 
do uvedbe takega dela. 

Glede na naveden je treba ugotoviti, da je omejen delovni 
čas delavčeva ustavna pravica in delo v podaljšanem delov- 
nem času izjema ter da tudi zakoni drugih republik omejujejo 
delo prek polnega delovnega časa in da Sloenija ni izjema. 

Prav tako pa je treba tudi ugotoviti, da imajo delavci, ki jih 
pošlje organizacija združenega dela na začasno delo v tujino, 
enako pravico obveznosti in odgovornosti kot delavci te orga- 
nizacije v državi. To določa zvezni zakon in torej velja za vse 
organizacije združenega dela v SFRJ. 

Menimo, da smo ob noveli zakona o delovnih razmerjih 
temeljito analizirali izvajanje zakona in potrebe prakse ter da 
dve leti po sprejemu navedene nadaljnje omejitve obsega dela 
prek polnega delovnega časa ni razlogov za povečevanje 
obsega dela prek polnega delovnega časa. 

Mnenje Odbora za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije k 
pobudi skupine delegatov za gospodarsko 
področje za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije iz občine Slovenska Bistrica v zvezi z 
razrešitvijo problema nadurnega dela, predvsem 
za montažna - terenska dela 

Odbor Zbora združenega dela za družbenoekonomske 
odnose je na seji dne 7. decembra 1984 obravnaval pobudo 
skupine delegatov za gospodarsko področje za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije iz občine Slovenska 
Bistrica. TOZD MONTAL DO IMPOL, postavlja vprašanje v 
zvezi z rešitvijo problema nadurnega dela, predvsem za mon- 
tažna - terenska dela, ker zakonska omejitev nadurnega dela 
ne omogoča kontinuiranega dela na terenu. T udi delavci sami 
na terenu želijo, da delajo tudi po 8-urnem delovnem času in 
da se čimprej vrnejo domov. Predlagajo povečanje zakonske 
omejitve na specifičnih delih in sicer od 30 na 60 nadur, saj ne 
gre za delo na terenu za daljši rok, temveč le od enega do 
največ treh mesecev. 

Odbor je bil seznanjen tudi s stališčem Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije v zvezi z rešitvijo problema nadur- 
nega dela, ki meni, da je ob noveli zakona o delovnih razmer- 
jih temeljito analiziral izvajanje zakona in potrebe prakse ter 
da, dve leti po sprejemu navedene nadaljnje omejitve obseg 
dela prek polnega delovnega časa, ni razlogov za povečanje 
obsega dela prek polnega delovnega časa. 

V razpravi so prišla do izraza različna mnenja do povečanja 
obsega dela prek delovnega časa za delo v tujini in sicer od 
tega, da je povečanje nadurnega dela opravičeno tako z 
ekonomskimi in socialnimi pogoji kot tudi, da je Skupščina 
SR Slovenije ob noveli zakona o delovnih razmerjih časovno 
omejila opravljanje dela prek polnega delovnega časa na 30 
ur na mesec. Pri tem je bilo poudarjeno, da je delavec, ki je na 
začasnem delu v tujini v delovnem razmerju z matično organi- 
zacijo združenega dela v domovini in zato predpisi za tega 
delavca ne morejo biti drugi kot so za delavca doma. Poleg 
tega pa novela zakona omogoča neenakomerno planiranje 
razporeditve delovnega časa, kadar to zahteva narava dejav- 
nosti ali narava določenih del in nalog, kar lahko delavci sami 
opredelijo v samoupravnem splošnem aktu. 

Glede na različna mnenja so člani odbora soglašali, da naj 
Republiški komite za delo naredi analizo v nekaj (vsaj petih) 
večjih delovnih organizacijah, ki opravljajo dela v tujini, iz 
katere bo razvidno, koliko in kako koristijo delo prek polnega 
delovnega časa, kakšne težave jim povzroča sedanje omeje- 
vanje na 30 ur na mesec in kako bi organizirali poslovanje, če 
sedanjih omejitev ne bi bilo. Ko bo odbor razpolagal s to 
analizo bo ponovno razpravljal o problematiki opravljanja 
dela preko polnega delovnega časa. 
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Mnenje Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
do pobude Jožeta Turnška, delegata 30. okoliša 
iz Celja 
Pobude delegatov 
Zbor združenega dela 

Na 41. seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
dne 27. novembra 1984 je v okviru 25. točke dnevnega reda 
pobude predlogi in vprašanja delegatov, razpravljal delegat 
30. okoliša iz Celja tovariš Jože Turnšek. 

V svoji razpravi je opozoril na neupoštevanje pobude, ki jo 
je dala skupina delegatov 30. okoliša iz Celja na 39. seji zbora 
v okviru obravnave poročila o poteku usklajevanja družbe- 
nega dogovora o skupnih osnovah in merilih samoupravnega 
urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka v 

J^oslaviji.Gre namreč za vprašanje števila obračunskih 
obdobij. Kakor je razvidno iz razprave tovariša Turnška, dele- 
9aJ' 30\ okoliša menijo, da dosedanje število obračunskih 
obdobij (4) prej pomeni nepotrebno obremenitev finančno- 
racunovodskih služb, kot pa zagotavljanje kontinuitete za 
spremljanje gospodarskih tokov, kajti ti po njihovem mnenju v 
prvem kvartalu ne kažejo svojega stvarnega gibanja. 
. .Zatoie

0 
tovariš Jože Turnšek predlagal, da Izvršni svet Skup- 

ščine SR Slovenije oziroma pristojni upravni organi, SDK in 
drugi subjekti, preučijo ta problem in nakažejo možne rešitve. 
Sam pa se je zavzel za rešitev, pri kateri bi prvi obračun 
opravili v polletju, drugega ob koncu IX. meseca in tretjega na 
koncu leta. * 

Predlagamo, da o predlagani pobudi zavzamete stališča in 

nijem 6Stlte Zbor združenega dela Skupščine SR Slove- 

iJo!svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 13/12- 1984 obravnaval pobudo, ki jo je na 41. seji Zbora združenega 
delaskupscine SR Slovenije dne 27/11-1984 podal deleqat 30 
okoliša iz Celja tov. Jože Turnšek. Predlagal je, da naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije oziroma pristojni upravni organi 
služba družbenega knjigovodstva in drugi družbeni subjekti 
proučijo ali je v družbenem sistemu informiranja potrebno 
vztrajati na štirih obračunskih obdobjih, za katere se ugotav- 
Ijajo rezultati dela in poslovanja ter nakažejo možne rešitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje k navedeni pobudi 
delegata naslednje mnenje: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da sedanje 
število obračunskih obdobij pomeni veliko obremenitev finan- 
čnih računovodskih služb, obenem pa rezultati obračunskeaa 
obdobja januar-marec ne prikazujejo realne slike poslovanja 
Vi?iVu- 5 meseclh leta- Z zmanjšanjem števila obračunskih obdobij bi se administrativna in finančno tehnična dela pri 
uporabnikih družbenih sredstev pomembno skrčila, istoča- 

n^n^ihinH za9°tov|jeni vsi podatki, potrebni za spremljanje planskih in drugih odločitev v organizacijah združeneaa dela. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije iz navedenih razlogov 

podpira pobudo deiegata 30. okoliša iz Celja glede zmanjša- 
nja števila obračunskih obdobij. Takšno možnost je Izvršni 
svet predvidel tudi v okviru analize republiških predpisov z 
vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih 
opravil. 

Predlog za zmanjšanje števila obračunskih obdobij ie pri- 
stojen resoren organ Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
ze posredoval Zveznemu sekretariatu za finance ob pripravi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o knjigovodstvu. Za sprejem navedenega zakona ie 

QRSc?,en velni zl30r Skupščine SFRJ. Izvršni svet Skupščine 
nem predlogu obravnavi te9a zakona vztrajal na navede- 

Mnenja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
do pobud delegatov v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva 
»Uresničevanje družbene preobrazbe državne 
uprave« 

Ob obravnavi gradiva >>Uresničevanje družbene preobrazbe 
državne uprave« so delegati v Zboru združenega dela Sku- 
pščine SR Slovenije dali več pobud, in sicer: 

da se spremenijo zakonske določbe o samoupravni orqa- 
!r.anost'. klovnih skupnosti upravnih organov in omogoči 

oblikovanje ene delovne skupnosti za več upravnih organov 
m poveča obseg samoupravnih pravic delavcev v upravnih 
organih (skupina delegatov za področje državnih organov 
družbenopolitičnih organizacij in društev Ljubljana-Center 
skupina delegatov za področje gospodarstva - 3 okoliš - 
Ljubljana-Moste-Polje); 

- da se spremeni delovni čas upravnih organov, tako da bi 
se začel ob 7. uri, v nasprotnem primeru pa naj se predloži 
analiza o učinkih delovnega časa upravnih organov zlasti z 
vidika njihovega boljšega in učinkovitejšega dela; '(skupina 
delegatov za področje državnih organov, družbenopolitičnih 
organizacij in društev - Ljubljana-Center); 

- da se zagotovi financiranje upravnih organov na enotnih 
osnovah (skupina delegatov za področje državnih organov 
družbenopolitičnih organizacij in društev-4. okoliš Maribor)'. 

Na pobude delegatov posreduje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje mnenje: 

1. Na nujnost spremembe 140. člena zveznega zakona o 
temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu 
in zveznih upravnih organih, ki ureja samoupravno organizi- 
ranje delavcev v delovnih skupnostih upravnih organov ie 
pristojni republiški upravni organ že v letu 1982 večkrat opo- 
zoril Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne 
uprave. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je v juliju 1983 
prav tako predlagal Zveznemu izvršnemu svetu spremembo 
citirane zakonske določbe, tako da se omogoči delavcem več 
upravnih organov oblikovanje skupne delovne skupnosti 

V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah citira- 
nega zveznega zakona, ki je v obravnavi v Zveznem izvršnem 
svetu je poleg drugih sprememb predvidena tudi sprememba 
140. člena. Po tem predlogu je predvideno, da se z republiš- 
Kim zakonom uredi način uresničevanja samoupravnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih skup- 
nostih, v katerih zaradi manjšega števila delavcev, teh pravic 
obveznosti in odgovornosti ni mogoče uresničevati na način 
določen z zveznim zakonom. 

Glede na to bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, tako kot 
je nakazal ze v navedem analizi, predlagal ustrezno dopolni- 

zakona° sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
bkupscme SR Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

2. Samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev v delovnih skupnostih upravnih organov se v skladu s 30 
členom Ustave SFRJ in 32. členom Ustave SR Slovenije ure- 
jajo z zakonom. Zaradi enotnosti sistema jih določa cit zvezni 
zakon (141. člen), ki vsebuje tudi načelne določbe o načinu 
odločanja delavcev v delovnih skupnostih (142. do 149. člen). 

Pri tem zakonska ureditev temelji na ustavni določbi po 
kateri imajo delavci v organih družbenopolitičnih skupnosti 
poleg pravice do sredstev za osebno in skupno porabo še 
druge samoupravne pravice, ki pa so določene glede na 
naravo dela, ki ga opravljajo, ter v skladu z družbeno in 
politično odgovornostjo, ki jo imajo za izvrševanje svoiih 
funkcij organi, v katerih delajo ti delavci. Samoupravne pra- 
vice, obveznosti in odgovornosi delavcev v upravnih organih 
so v primerjavi s pravicami delavcev v organizacijah združe- 
nega dela omejene s pravicami in dolžnostmi organov druž- 
benopolitičnih skupnosti oziroma funkcionarjev, ki vodijo te 
organe, ki izhajajo iz njihove osebne odgovornosti za izvrše- 
vanje funkcij organa, to je za svoje delo in za delo oraana ki 
ga vodijo. 

Delavci torej ne morejo odločati o vprašanjih, ki sodijo v 
pristojnost organa, vendar pa zakon omogoča delavcem da 
tudi o vprašanjih, ki zadevajo delo organa (npr. programi dela 
organa, način njihovega izvrševanja, organizacija dela in 
druga vprašanja, pomembna za delo upravnega organa) 
dajejo mnenja in predloge funkcionarju, ki vodi upravni 
or9an- Hkrati zakon zavezuje funkcionarja, da mnenja in 
pobude delavcev obravnava ter jih obvesti o svojem stališču. 

Po drugi strani pa zakon zavezuje tudi delavce, da si v 
vprašanjih, o katerih odločajo v mejah svojih samoupravnih 
pravic, predhodno pridobijo mnenje funkcionarja. 

Zakon torej uveljavlja dosledno razmejitev pravic in obvez- 
nosti funkcionarja in delavcev, ob tem da obe strani zavezuje 
k medsebojni izmenjavi mnenj, stališč in predlogov. Zakon še 
posebej zavezuje funkcionarja, da pri vodenju upravnega 
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organa pospešuje razvoj samoupravnih odnosov v delovni 
skupnosti. 

Pri tem je potrebno opoziriti, da v republiškem zakonu, ki 
podrobneje ureja način uresničevanja samoupravnih pravic, 
obveznosti in odgovornosti delavcev, ni izkoriščena možnost, 
ki jo zvezni zakon predvideva (142. člen), to je, da bi odločanje 
o nekaterih samoupravnih pravicah, obveznostih in odgovor- 
nostih delavcev še bolj omejil tako, da bi za ta vprašanja 
predpisal soglasje funkcionarja, ki vodi upravni organ, ali 
izvršilnega organa. 

Glede na to Izvršni svet meni, da je obseg samoupravnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnih skup- 
nostih upravnih organov v zakonih določen v skladu z ustav- 
nimi načeli. 

Delegatske pobude pa opozarjajo na neustrezno uresniče- 
vanje teh zakonskih določb, saj v praksi ne prihaja vselej do 
vsebinske izmenjave mnenj, y kateri bi funkcionar oziroma 
delovna skupnost navajala in pojasnjevala tudi razloge za 
rešitve, ki jih predlagata. 

3. Pri določanju delovnega časa upravnih organov je 
Izvršni svet izhajal iz usmeritev in stališč, sprejetih v Skupščini 
SR Slovenije, po katerih naj bi se delovni čas v državnih 
organih, družbenih in drugih podobnih dejavnostih začenjal 
pozneje, to je čim bližje osmi uri. Zato je s svojim odlokom 
določil, da upravni organi začenjajo z delom ob 8. uri; le za 
tiste občine, v katerih to narekujejo posebni razlogi (izrazito 
kmetijska območja, turistični kraji, posebne prometne 
razmere), je izjemoma določeno, da se v upravnih organih 
lahko začne delovni čas prej, vendar ne pred 7. uro. Tako 
določen začetek delovnega časa v upravnih organih naj bi 
pomenil enourni zamik za začetkom dela v proizvodni dejav- 
nosti. 

Iz podatkov o delovnem času občinskih upravnih organov 
po stanju konec junija 1984 izhaja, da so to možnost, ki je 
sicer predvidena kot izjema, izkoristili vsi občinski upravni 
organi v SR Sloveniji, med katerimi so tudi upravni organi 
ljubljanskih občin in mesta Ljubljane in določili začetek 
delovnega časa pred 8. uro. Pravosodni organi imajo določen 
tak delovni čas, kot velja za upravne organe ustrezne družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Ob 7.30 začenja z delom tudi večina republiških organov 
družbenopolitičnih organizacij, premakljivi začetek delov- 
nega časa med 7. in 8. uro pa je uveden tudi v službah 
Gospodarske zbornice Slovenije in Službe družbenega knji- 
govodstva. 

Ob 8. uri torej začenjajo z delom le republiški upravni 
organi, republiške organizacije in strokovne službe Izvršnega 
sveta. Ob pozitivnih učinkih, ki se kažejo zlasti v tem, da je 
poznejši začetek delovnega časa upravnih organov in stro- 
kovnih služb bolje prilagojen potrebam delovanja Izvršnega 
sveta in Skupščine SR Slovenije, pa nastajajo tudi nekatere 
težave. Nekateri republiški upravni organi in republiške orga- 
nizacije opozarjajo, da neusklajenost delovnega časa v 
določeni meri predstavlja oviro za stike z občinskimi uprav- 
nimi organi in organizacijami združenega dela, saj se čas za 
komunikacije skrajšuje zaradi zgodnejšega zaključka njiho- 
vega delovnega časa. Tudi vzgojno varstvene organizacije, 
oddelki podaljšanega bivanja v šolah itd., ki so sprva uvedle 
daljši delavnik, so se vrnile na prejšnji delovni čas in konču- 
jejo z delom najkasneje ob 16. uri, ker se ravnajo po delovnem 
času večine staršev, kar povzroča težave delavkam, ki delajo v 
upravnih organih. 

O takem stanju so bili delegati v Skupščini SR Slovenije že 
večkrat informirani (v juliju 1983: informacija o uresničevanju 
priporočil in sklepov Skupščin SR Slovenije o aktualnih vpra- 
šanjih urejanja delovnega časa. v marcu 1984: mnenje k 
pobudi skupine delegatov za zbor združenega dela 42. oko- 
liša Maribor-Tezno in Informacija o aktivnosti v Zvezi sindika- 
tov Slovenije pri urejanju delovnega in obratovalnega časa). 

Izvršni svet ocenjuje, da so težave pri uveljavljanju poznej- 
šega začetka delovnega časa v upravnih organih, zlasti v 
večjih središčih, posledica dejstva, da druge dejavnosti, zlasti 
družbene in storitvene, niso prilagodile svojega delovnega 
časa usmeritvam, sprejetim v Skupščini SR Slovenije, in so se 
vrnile na zgodnejši začetek delovnega časa (ob 7. oziroma 
prej). 

Navedene probleme je mogoče ublažiti z uveljavitvijo pre- 
makljivega začetka in konca delovnega časa delavcev tako, 
da se določi ustrezen razpon časa za prihod na delo oziroma 
za odhod z dela, kar odlok o delovnem času upravnih organov 
za občinske upravne organe omogoča. Takšna ureditev je 
tudi v skladu z usmeritvami Skupščine SR Slovenije za fleksi- 
bilnejše urejanje začetka in konca delovnega časa. 

4. V zvezi s pobudo za uveljavitev enotnih meril oziroma 
kriterijev za pridobivanje dohodka delovnih skupnosti uprav- 
nih organov Izvršni svet ugotavlja, da je bil zaradi enotnega 
urejanja odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka 
delovnih skupnosti državnih organov v vseh družbenopoliti- 
čnih skupnostih že v letu 1982 sprejet družbeni dogovor o 
skupnih osnovah za usklajeno urejanje odnosov pri pridobi- 
vanju in razporejanju dohodka delovnih skupnosti upravnih in 
drugih organov družbenopolitičih skupnosti ter pri delitvi 
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev (Ura- 
dni list SRS, št. 12/82). Po tem družbenem dogovoru se pri 
določanju osebnih dohodkov in skupne porabe delavcev v 
državnih organih upošteva raven osebnih dohodkov za pri- 
merljiva dela in naloge v organizacijah združenega dela 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

V preteklem letu so bile pripravljene tudi strokovne podlage 
za normative za dela in naloge v upravnih organih, v katerih je 
določen potreben čas in stopnja zahtevnosti dela za izvršitev 
posameznih vrst nalog, ki se opravljajo v upravnih organih. 
Ob pomoči teh strokovnih podlag lahko upravni organi 
določijo konkretne normative, upoštevajoč specifične 
razmere in pogoje ter način opravljanja nalog. Na ta način je 
mogoče ugotoviti obseg potrebnega dela v programih dela, 
pa tudi ugotavljati rezultate dela delovne skupnosti in posa- 
meznih delavcev. 

Uresničitev teh enotnih osnov bi zagotovila v načelu enako 
vrednotenje istovrstnih del in nalog v vseh upravnih organih, s 
tem da bi se raven osebnih dohodkov in skupne porabe v 
upravnih organih posameznih družbenopolitičnih skupnosti 
razlikovala le glede na razlike v ravni osebnih dohodkov in 
skupne porabe delavcev v organizacijah združenega dela 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Seveda pa je potrebno upoštevati tudi, da je obseg sredstev 
za delo upravnih organov odvisen tudi od celotnega obsega 
sredstev za splošno porabo v ustrezni družbenopolitični 
skupnosti. Tudi omejitve v splošni porabi zelo vplivajo na 
razlike v materialnem položaju delavcev v upravnih organih 
posameznih družbenopolitičnih skupnosti. 

Osnutek Resolucije o politiki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 1985 predvi- 
deva za področje oblikovanja sredstev za splošno porabo 
naslednje: 

»Ob izpolnjevanju obveznosti do tujine in ohranitvi deleža 
akumulacije iz leta 1984 bi morali na začetku leta 1985 prila- 
goditi osebne dohodke, skupno in splošno porabo v naši 
republiki tako, da bi njhova nominalna rast zaostajala 10% za 
nominalno rastjo dohodka. 

Spremljali bomo dosežene gospodarske rezultate. Ob pre- 
seganju izhodiščnih predpostavk pa prilagajali delitveno poli- 
tiko tako, da bomo pri osebnih dohodkih, skupni in splošni 
porabi postopno dosegali realen obseg sredstev iz leta 1984 
ter povečali sredstva za izbrane raziskovalne in izobraževalne 
programe.« 

Zaradi različnih materialnih možnosti občinskih proraču- 
nov je v izhodiščih za oblikovanje družbenega dogovora o 
izvajanju politike na področju splošne porabe občin v letu 
1985 predviden diferenciran pristop pri določanju rasti 
splošne porabe občin. Različna rast dogovorjene porabe bo 
določena v posamezni občini upoštevajoč kriterij - delež 
izdatkov za dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti 
in družbenopolitičnih organizacij v dogovorjeni porabi s pri- 
hodki upravnih organov, brez priznavalnin borcem NOV. Po 
ugotovljenih strukturnih deležih predhodno navedenih izdat- 
kov, bodo občinam izračunane različne višine dogovorjene 
splošne porabe. Različno višino rasti bo natančneje oprede- 
ljeval družbeni dogovor o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin in SR Sloveniji v letu 1985. 
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ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV SKUPŠČINE OBALNE 
SKUPNOSTI KOPER V ZVEZI Z IZGRADNJO 
CEST IZ OSIMSKIH SPORAZUMOV 
Skupina delegatov skupščine Obalne skupnosti Koper za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je dala naslednjo 

delegatsko pobudo 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj v okviru svojih 

aktivnosti in usmeritev obravnava obveznosti, ki izhajajo iz 
Osimskih sporazumov. Izvršni svet naj posreduje Zveznemu 
izvršnemu svetu zahtevo po zagotovitvi tujega kredita za 
odsek Razdrto-Fernetici, ne pa samo za cesto Razdrto-Vr- 
tojba. 

2. Odločitev, kateremu odseku ceste dati prednost pa mora 
temeljiti na ekonomskih, prometno-pretočnih, razvojnih, stra- 
teškh ter narodno-gospodarskih kriterijih in ne samo na 
dvomljivih vsiljenih interesih italijanske strani. 

STALIŠČE 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo sku- 

pine delegatov Skupščine Obalne skupnosti Koper, ker je v 
skladu z njegovimi prizadevanji za uresničitev sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije, sprejetih dne 25. 7. 1984 ob obravnavi 
poročila o gradnji objektov iz meddržavnih sporazumov in 
pogodb na področju cestne infrastrukture. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da mu zgoraj 
navedena delegatska pobuda ne nalaga dodatnih nalog, ker 
se je že do sedaj, skupaj s svojimi organi, prizadeval za 
čimhitrejše uresničevanje določil Osimskih sporazumov. 
Odgovoren in enakopraven odnos do izgradnje cest po Osim- 
skih sporazumih je potrdil v predloženem poročilu Skupščini 
SR Slovenije z opredelitvijo, da bo vrstni red gradnje določen 
na osnovi strokovnih kriterijev in ne na osnovi kakršnihkoli 
pritiskov. Začetek gradnje posameznih odsekov pa bo 
določen v skladu s kriteriji o skladnejšem razvoju SR Slove- 
nije in v odvisnosti od možnosti zagotovitve potrebnih finan- 
čnih sredstev. 

Z družbenim pianom SR Slovenije za obdobje 1981-1985 je 
določeno, da se pri gradnji in modernizaciji cestne infrastruk- 
ture da povdarek na dokončanje začetih odsekov in obvoznic 
ter etapni gradnji prioritetnih odsekov na cesti Bratstva in 
enotnosti oziroma slovenskemu cestnemu križu. 

V 61. členu Dogovora o temeljih plana SR Slovenije za 
obdobje 1981—1985 je nadalje med drugim določeno, da bo 
posebna skrb namenjena izvajanju meddržavnih pogodb in 
sporazumov. Tako bomo v skladu z možnostmi nadaljevali z 
igradnjo cest, opredeljenih v Osimskih sporazumih. Izgradnja 
predora Karavanke (vključno z ureditvijo cestnega prometa 
skozi Jesenice) po meddržavni pogodbi med SFR Jugoslavijo 
in Republiko Avstrijo, bo glede na jugoslovanski značaj tega 
projekta potekala na način, kot bo skupno dogovorjeno z 
drugimi republikami in pokrajinami ter v odvisnosti od naje- 
manja tujih kreditov. 

Glede na dogovorjeno prometno politiko in izdelane analize 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bodo 
pomembne naloge predvsem vzdrževanje obstoječe cestne 
infrastrukture in pri njenem razvoju naloge izgradnje nasled- 
njih cestnih odsekov in objektov: predor Karavanke skupaj z 
etapno izgradnjo jugoslovanske avtoceste »Bratstvo in enot- 
nost« do meje s SR Hrvatsko, ceste po Osimskih sporazumih, 
hitra cesta skozi Maribor — III. etapa in južna obvoznica v 
Ljubljani. 

V izgradnji sta avtocesta Naklo-Ljubljana in južna obvoz- 
nica v Ljubljani, ki ju deloma financiramo iz že odobrenih 
mednarodnih kreditov. Za cestne odseke Šmarje Sap-Višnja 
gora in III. etapo hitre ceste skozi Maribor tečejo postopki za 
pridobitev kreditov pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj. 
V SR Sloveniji smo vse predpogoje te banke za odobritev 
kredita že izpolnili, medtem ko ostale zainteresirane republike 
zamujajo. Zato pričakujemo, da bo celoten postopek 
zaključen in kredit odobren v letu 1985. 

Za izgradnjo predora Karavanke kot prioritetnega objekta 
mednarodnega pomena je Evropska investicijska banka že 
odobrila kredit v višini 19,9 milijona dolarjev, ki pa ne pokriva 
predvidenega 50-odstotnega deleža predračunske vrednosti. 
Zato si Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prizadeva da bi 
čimprej pridobili manjkajoča sredstva in tako zagotovili zače- 
tek gradnje v predvidenem roku 1. 7. 1985. Za pridobitev 
dodatnih sredstev proučujemo možnosti pri Evropski investi- 
cijski banki ter druge možnosti, in sicer pri konzorciju nizo- 
zemskih bank, pri bavarskih bankah s Hermesovo garancijo 
kot tudi možnost najema blagovnih kreditov za nabavo 
potrebne opreme in materiala iz uvoza. 

Razvoj in posodobitev primarne cestne infrastrukture, pred- 
vsem avtocest in magistralnih cest, zahteva potreba po 
sodobni prometni povezavi SR Slovenije in SFR Jugoslavije s 
svetom, pri čemer ostaja dokončanje slovenskega avtocest- 
nega križa po skupno dogovorjeni dinamiki še naprej priori- 
tetna naloga. Zato bo tudi v prihodnje potrebno razvijati 
cestno mrežo ne glede na zaostrene pogoje gospodarjenja, 
seveda v mejah materialnih možnosti z etapno izgradnjo pri- 
rotetnih cestnih odsekov, določenih na osnovi objektivnih 
kriterijev, upoštevajoč pri tem tudi komparativne prednosti že 
obstoječe prometne infrastrukture, vključno z železniško. 
Razvoj cestne mreže bo torej potrebno usmeriti v tiste ključne 
objekte in odseke, ki bodo največ prispevali k skladnejšemu 
razvoju gospodarstva v prostoru. 

Ob dejstvu, da pri uresničevanju naših razvojnih programov 
najemamo kredite tujih bank in mednarodnih bančnih institu- 
cij, moramo računati tudi z določeno možnostjo vpliva na 
naše odločitve o prioritetah v razvoju cestnega omrežja. Tako 
je npr. italijanska stran izrazila pripravljenost za financiranje 
dela stroškov izgradnje avtoceste Vrtojba-Razdrto. Republika 
Italija nas je tudi opozorila, da so v dogovoru s SFR Jugosla- 
vijo zgradili cesto in infrastrukturni objekt Sant Andrea- 
Vrtojba, ki ni izkoriščen zato, ker se SFR Jugoslavija ni držala 
dogovora. Gre za obveznost, ki smo jo prevzeli že leta 1977 s 
podpisom Osimskih sporazumov. Z njimi sta SFR Jugoslavija 
in Republika Italija razrešili desetletja odprte probleme in 
potrdili politiko miroljubnega sodelovanja, dobrososedskih 
odnosov in usklajevanja skupnih interesov obeh držav. Zato 
se '.^Yr®n' svet. Skupščine SR Slovenije ne more strinjati s stališčem skupine delegatov o nekakšnem dajanju prednosti 
izgradnji avtoceste Vrtboja-Razdrto za upoštevanje »dvomlji- 
vih vsiljenih interesov italijanske strani«, nasprotno, gre za 
dosledno opredelitev o potrebnosti' in koristnosti izvajanja 
obveznosti, ki jih je SFR Jugoslavija sprejela v preteklosti v 
odnosih z Republiko Italijo. 

Poudariti moramo, da je Republika Italija kot članica Evrop- 
ske investicijske banke dala soglasje za odobritev kredita za 
karavanški predor, čeprav je ob tem izrazila resno zaskrblje- 
nost zaradi neizpolnjenih obveznosti SFR Jugoslavije pri 
izgradnji ceste Vrtboja-Razdrto. Zato bo, ob upoštevanju vseh 
prometno tehničnih, ekonomskih in političnih kriterijev, pri 
sprejemanju končnih odločitev potrebno upoštevati tudi krite- 
rije možnosti zagotovitve finančnih sredstev pri tujih bančnih 
institucijah, ki obravnavajo zahteve SFR Jugoslavije celovito 
in jih vrednotijo s splošno priznanimi kriteriji o narodno- 
gospodarski upravičenosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ob proučevanju 
možnosti za oblikovanje novih finančnih konstrukcij upošte- 
val tudi avtocestni odsek Razdrto-Sežana. Pri tem bo poleg 
možnosti za najem tujih kreditov vključil tudi možnost porav- 
nave odškodninskega zahtevka, ki ga uveljavlja Republika 
Italija do SFR Jugoslavije, z investiranjem v izgradnjo objek- 
tov cestne infrastrukture, ki so predmet Osimskih spora- 
zumov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša z oceno v 
delegatski pobudi o stanju posameznih cestnih odsekov v 
Sloveniji, ta ocena pa kaže, da je 5 prometnotehničnega in s 
tem varnostnega vidika odsek ceste Razdrto-Podnanos 
iztrošen in da bi ga bilo, ob objektivnem upoštevanju pro- 
metno-varnostnih kriterijev, potrebno zapreti. Ob tem pa se 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zaveda, da so poleg teh 
dveh odsekov v Sloveniji še številni odseki na magistralnih 
cestah, ki so prav tako kritični, kot na primer Šentilj-Maribor, 
Šmarje Sap-Višnja gora, Karteljevo, Trojanski klanec in drugi. 
Izvršni svet je prepričan, da bo Skupnost za ceste Slovenije 

20 poročevalec 



pri izdelavi in sprejemanju planskih aktov za srednjeročno 
obdobje 1986-1990 upoštevala poleg vseh ostalih tudi to 
dejstvo. 

Z opisanimi aktivnostmi na področju izgradnje cest in ugo- 
tovitvami o stanju na cestnem odseku Razdrto-Podnanos 
nismo želeli zanikati problematičnosti stanja cestnega odseka 
Razdrto-Divača, ki bo poleg ostalih kritičnih odsekov prav 
gotovo moral dobiti določeno prioriteto v planskih aktih o 
razvoju cestne infrastrukture. Naš namen je bil le poudariti 

obsežnost nalog na področju izgradnje cestne infrastrukture, 
ki ob omejenih denarnih sredstvih zahtevajo postopnost nji- 
hovega uresničevanja. Zato se bo Izvršni svet SR Slovenije, v 
skladu z svojimi pristojnostmi in sprejetimi sklepi Skupščine 
SR Slovenije, tudi pri svojih bodočih aktivnostih za razvoj 
cestne infrastrukture odločal v mejah skupno dogovorjenih 
prioritetnih nalog, materialnih možnosti in ob upoštevanju 
optimalnih gospodarskih učinkov, ki jih je možno pri tem 
doseči z najemanjem mednarodnih kreditov. 

IZ VSEBINE št. 1 (10. januarja 
1985): 
- Vloga delegatskih glasil v 

procesu informiranja 
- (Ne)razumevanje vloge 

družbenopolitičnih zborov 
- Dograjevanje koncepta 

svobodne menjave dela in 
samoupravnega interesnega 
organiziranja 

- Nekateri družbeno negativni 
pojavi v pravnem prometu z 
nepremičninami med 
družbenim sektorjem lastništva 
in predlogi za njihovo odpravo 

Glasilo 
Skupnosti 
slovenskih 
občin 

Ljubljana 
Cankarjeva 5 
tel. št.. (061) 
210-200, 
210-219 
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/z Skupščine SFRJ 
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Prehod na redno pokrivanje nastalih 

tečajnih razlik 

Uporabniki družbenih sredstev morajo dinarsko vrednost deviznih terjatev in 
obveznosti izkazovati konec vsakega meseca, najpozneje pa konec trimesečja 
Narodna banka Jugoslavije bo dajala začasna posojila pod pogojem da nastale 
tečajne razlike prevzamejo pooblaščene banke pogojem, aa nastale 

» d1na°skeatS?venŠke ,erii"Ve ,er'a'Ve P° 1 januariu 1985 bod° spremenjene 

S9tSlSriNarodn' banki JU9°SlaViie- bodo v 

litih*0«« 1 ?reih
Q°Q

dnna Pu°ln° P°krivanie tekočih tečajnih razlik je predviden v petih 

naLtanejo P3 & tečajne raz,ike v celotl Pokriti v istem letu kot te 

Problem nepokritih tečajnih 
razlik pri organizacijah združe- 
nega dela, bankah in Narodni 
banki Jugoslavije se je posebej 
zaostril po prehodu na realen 
tečaj dinarja, po uvedbi realnih 
dinarskih obresti in ob stabili- 
ziranju ravni celotnega zadol- 
ževanja v tujini. Ker so bila z 
dosedanjimi ukrepi v glavnem 
rešena vprašanja tečajnih ra- 
zlik za tuje kredite, uporablje- 
ne po 1. januarju 1984, je še 
odprt problem nepokritih 
tečajnih razlik za preje dospele 
devizne obveznosti. Prav tako 
pa ni rešeno vprašanje tekočih 
negativnih tečajnih razlik. 

To pa je za posamezne orga- 
nizacije tako ekonomsko bre- 
me, da ga ni mogoče odpraviti 
z enostavnim prehodom na 
pravilen postopek izkazovanja 
in poravnavanja tečajnih ra- 
zlik. Mimo tega pa nadaljne 
odlašanje rešitve tega proble- 
ma in s tem pokritja nakopiče- 
nih in tekočih negativnih tečaj- 
nih razlik lahko povzroči težke 
finančne motnje pri poslova- 
nju gospodarstva in bank, več- 
jo emisijo pri Narodni banki 
Jugoslavije oziroma večjo in- 
flacijo. 

Zaradi tega je Zvezni izvršni 
svet pripravil in poslal v obrav- 
navo delegatom Zbora repu- 

blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ dopolnilni predlog k 
Osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino (k AS 462). 
Vsebina osnutka omenjenega 
zakona je bilasicer že povzeta 
v glasilu Skupščine SFRJ. 

Predlagane dopolnitve celo- 
vito rešujejo problem pokriva- 
nja tečajnih razlik na koncu le- 
ta 1984 in pokrivanja tekočih 
negativnih tečajnih razlik po 1. 
januarju 1985. Določbe predla- 
gajo izvajanje načela prehoda 
na pokrivanje tekočih negativ- 
nih tečajnih razlik, razmejitev 
dosedanjih tečajnih razlik na 
več let in solidarnostno zago- 
tavljanje dela sredstev za po- 
krivanje teh razlik pri Narodni 
banki Jugoslavije in pri organi- 
zacijah, ki so dobljene finanč- 
ne kredite iz tujine konvertirale 
v dinarje. 

Dopolnilni predlog, poudar- 
ja obrazložitev, rešuje problem 
tečajnih razlik pri Narodni ban- 
ki Jugoslavije, pri organizaci- 
jah, ki so tuje kredite konverti- 
rale v dinarje, in pri organizaci- 
jah, ki imajo nepokrite tečajne 
razlike za kredite, namenjene 
tekoči reprodukciji. Poleg tega 
so natančneje opredeljena ra- 
zmerja med uporabniki deviz 

in nosilci tujih kreditov, od- 
pravljena so fiktivna razmerja 
deviznih terjatev in obveznosti 
med domačimi subjekti. Ureje- 
na pa so tudi druga pomemb- 
na vprašanja obračunavanja in 
pokrivanja tečajnih razlik. 

Predlagane rešitve pa niso 
mogle zajeti zagotavljanja ce- 
lotnih dinarskih sredstev za 
poravnavanje deviznih obvez- 
nosti, ki za posamezne organi- 
zacije dospevajo v plačilo z ra- 
zlično dinamiko. Zagotovljen 
je le prehod na redno pokriva- 
nje nastalih tečajnih razlik ozi- 
roma so zagotovljeni pogoji, 
da po razmejitvi tečajnih razlik 
dinamika poslovanja ne bo 
ovirala likvidnosti in rednega 
poslovanja. 

OBVEZNO 
IZKAZOVANJE 
DEVIZNIH TERJATEV 

Ker doslej med letom ni bilo 
treba obvezno izkazovati sta- 
nja deviznih terjatev in dolgov 

(razen pri bankah), med letom 
tudi tečajnih razlik ni bilo treba 
vključiti v obračune. Dopolni- 
tev Zakona pa predlaga, da bi 
morali uporabniki družbenih 
sredstev konec vsakega mese- 
ca izkazovati dinarsko vre- 
dnost deviznih terjatev in ob- 
veznosti. Najpozneje pa bi mo- 
rali to storiti ob koncu trimese- 
čja, in sicer bi morali vrednost 
izračunati po srednjem tečaju, 
ki velja zadnji dan v mesecu. 
Obrazložitev omenja, da je ta 
dopolnitev nujna zaradi depre- 
siacije dinarja in nujnosti pra- 
vočasnega zagotavljanja po- 
krivanja tekočih tečajnih ra- 
zlik. 

Prav tako je predlagana do- 
polnitev, ki obvezuje Narodno 
banko Jugoslavije, da bo daja- 
la začasna posojila pod pogo- 
jem, da nastale tečajne razlike 
prevzamejo pooblaščene ban- 
ke. Doslej so te razlike breme- 
nile Narodno banko Jugoslavi- 
je, in sicer je za vrnjene devize 
plačevala njihovo vrednost po 
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tekočem tečaju, odbijala pa 
znesek, ki ga je prejela ob odo- 
britvi posojila (v obliki začasne 
prodaje deviz). Tak način daja- 
nja posojil naj bi veljal za bo- 
doče, medtem ko bo za zateče- 
no stanje predlagan sprejem 
posebnih ukrepov v sklopu 
ureditve medsebojnih deviznih 
razmerij med bankami in Naro- 
dno banko Jugoslavije. 

ODKUP ZATEČENIH 
DEVIZNIH TERJATEV 

Dopolnilni predlog Zvezne- 
ga izvršnega sveta predvideva 
tudi vključitev nekaj novih do- 
ločb v Osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah Zako- 
na o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino. 

Tako je predpisan odkup za- 
tečenih deviznih terjatev upo- 
rabnikov družbenih sredstev iz 
leta 1983, in sicer po tekočem 
tečaju. Odkup deviz je v skladu 
z rešitvami, ki veljajo od 1. ja- 
nuarja 1984, uporabljajo pa se 
samo za priliv, ustvarjen v bre- 
me tega leta in nadalje. S tem 
se, pravi obrazložitev, odprav- 
lja anomalija, ki je nastala za- 
radi tega, ker prej ni bilo ureje- 
no vprašanje prenešenih sred- 
stev. 

Gre za stanje na deviznih 
računih v skupnem znesku 
okoli 2600 milijonov dolarjev, 
ki pa je za državo fiktivno, saj 
so bile devize uporabljene za 
plačilo deviznih obveznosti 
drugih subjektov. Vendar pa 
ustvarjajo prizadete organiza- 
cije na tej podlagi visoke pozi- 
tivne tečajne razlike, ki so po 
drugi strani za banke negativ- 
ne, vrnitev teh tečajnih razlik 
pa ni mogoča, ker so sredstva 
že razdeljena. Tako gredo ne- 
gativne tečajne razlike v breme 
banke, čez ustreznimi dogovo- 
ri ni dosegla, da bremenijo 
subjekte, na katerih račun so 
bila plačila opravljena. 

Prav tako je predlagana do- 
ločba, ki bankam omogoča, da 
od organizacij, ki jim je treba 
izplačati dinarsko protivre- 
dnost deviz, zahtevajo pred- 
nostno poravnavo dospelih di- 
narskih obveznosti in kratko- 
ročnih kreditov, tako da ne bi 
bilo težav z zagotavljanjem di- 
narskih sredstev za te namene. 
Če banke ne bodo mogle takoj 
prenesti potrebnih dinarskih 
sredstev, je predviden šestme- 
sečni rok in izplačilo obresti 
pa veljavni obrestni meri za 
oročene depozite. 

Bankam pa bo tudi omo- 
gočeno, da za znesek odkup- 
ljenih deviznih terjatev plačajo 
v dinarjih devizne obveznosti 
organizacij združenega dela 
ki so dospele v plačilo do 1. 
januarja 1984. Na ta način ne 

bo več precejšnjega števila 
sumljivih in neplačljivih deviz- 
nih terjatev bankam od posa- 
meznih organizacij. Hkrati pa 
te organizacije ne bodo več 
obremenjene z nadaljnjimi 
tečajnimi razlikami, s katerimi 
jih zadolžujejo banke. Pred- 
nost pri takem poravnavanju 
deviznih obveznosti bodo ime- 
le organizacije, ki nimajo last- 
nega deviznega priliva. 

SPREMINJANJE 
KLIRINŠKIH TERJATEV 
V DINARSKE 

Dopolnilni predlog predvi- 
deva tudi, da se vse dosedanje 
klirinške terjatve in terjatve, ki 
nastanejo po 1. januarju 1985, 
spremenijo v dinarske. To je 
predlagano zaradi tega, ker so 
imele posamezne organizacije 
doslej pravico, da imajo klirin- 
ška sredstva na računih in do- 
bivajo visoke pozitivne tečajne 
razlike, ki so bremenile banke. 
S tem pa so si zagotovile ome- 
njene organizacije boljši polo- 
žaj kot organizacije, ki ustvar- 
jajo devizna sredstva na kon- 
vertibilnem območju, saj so 
morale obvezno izločati in pro- 
dajati tiste devize, ki so prese- 
gle njihove lastne reprodukcij- 
ske potrebe. Na ta način, pravi 
obrazložitev, bi bilo prekinjeno 
nadaljnje oblikovanje pozitiv- 
nih tečajnih razlik na ta račun, 
banke pa ne bi bile več obre- 
menjene s pokrivanjem tečaj- 
nih razlik iz tega naslova. 

Posebna določba ureja vpra- 
šanje razmejitve dosedanjih 
tečajnih razlik. Organizacijam 
združenega dela, ki so upora- 
bile tuje blagovne kredite, je 
omogočeno, da lahko tečajne 
razlike za neodplačani del teh 
kreditov razporedijo in pokrije- 
jo v desetih letih. Na ta način 
jim ne bo treba izkazovati iz- 
gub, medtem ko bodo morale 
prizadete organizacije, če bo- 
do terjatve prej dospele v 
plačilo, zagotoviti potrebna di- 
narska sredstva. 

Obrazložitev omenja, da je 
bila konec leta 1984 višina teh 
kreditov ocenjena na 2700 mi- 
lijonov dolarjev, nepokrite 
tečajne razlike pa so znašale 
250 milijard dinarjev. To pome- 
ni, da bi bilo treba z vsakoletno 
razmejitvijo iz celotnega pri- 
hodka pokriti po 25 milijard di- 
narjev. Ta možnost bo najbolj 
dobrodošla za organizacije, ki 
imajo daljše roke vračanja bla- 
govnih kreditov. 

POSEBNO 
KNJIGOVODSTVO ZA 
TEČAJNE RAZLIKE 

Pomembna dopolnitev za- 
konskega osnutka je tudi ure- 

ditev vprašanja tecajnin raziiK 
pri Narodni banki Jugoslavije, 
o katerem govori novo poglav- 
je. Predlagano je, da se tečaj- 
ne razlike, ki nastanejo pri Na- 
rodni banki Jugoslavije, evi- 
dentirajo v posebnem knjigo- 
vodstvu deviznih rezerv. Zara- 
di določanja višine pozitivnih 
in negativnih tečajnih razlik in 
virov prihodkov za pokrivanje 
negativnih tečajnih razlik, je 
predvideno, da se vsako leto 
sestavi predračun prihodkov 
in odhodkov, bilanca stanja in 
bilanca prihodkov in odhod- 
kov deviznih rezerv. 

Glede na visoke obveznosti 
Narodne banke Jugoslavije za 
devizno varčevanje občanov in 
tuje kredite, ki so nastale zara- 
di skupnih potreb, obrazloži- 
tev poudarja, da je upravičeno 
razmejiti to poslovanje od dru- 
gega rednega poslovanja Na- 
rodne banke Jugoslavije. 

Sicer pa je bil račun deviznih 
rezerv doslej odprt, to pomeni, 
da ni bil bilansiran z drugimi 
viri razen s pozitivnimi tečajni- 
mi razlikami pri Narodni banki 
Jugoslavije. Predvidena je tudi 
obveznost, da se konec vsake- 
ga leta za prihodnje leto sprej- 
me Osnutek predračuna pri- 
hodkov in odhodkov deviznih 
rezerv Narodne banke Jugo- 
slavije. 

Posebna določba predpisuje 
razmejitev nepokritih tečajnih 
razlik pri Narodni banki Jugo- 
slavije. Te razlike, ugotovljene 
31. decembra 1984, se bodo 
pokrile v prihodnjih 30 letih v 
enakih letnih zneskih. Višina 
teh razlik znaša konec leta 
1984 okoli 1.800 milijard dinar- 
jev, tako da bo treba letno po- 
kriti 60 milijard dinarjev. 

Predpisano je nadalje, kate- 
re tekoče tečajne razlike pri 
Narodni banki Jugoslavije se 
pokrivajo glede na to, da po 
ocenah iz predvidenih virov ni 
mogoče pokriti celotnih te- 
kočih tečajnih razlik. Hkrati se 
postopen prehod na polno po- 
krivanje tekočih rečajnih razlik 
oroča na pet let, od leta 1990 
dalje pa jih bo treba v celoti 
pokriti isto leto kot so razlike 
nastale. 

V prihodnjih petih letih je 
treba pokriti tudi vse nepokrite 
tekoče razlike. Celotne nepo- 
krite tekoče negativne tečajne 
razlike pri Narodni banki Jugo- 
slavije bodo leta 1985 znašale 
okoli 610 milijard dinarjev, od 
tega bi pokrili 145 milijard, v 
prihodnje obdobje pa prenesli 
465 milijard. 

VIRI ZA POKRIVANJE 
TEČAJNIH RAZLIK 

Dopolnitve določajo tudi vi- 
re za pokrivanje tečajnih razlik 

pri Narodni banki Jugoslavije, 
vključno tudi nadomestila 
tečajnih razlik pri organizaci- 
jah, ki so tuje kredite konverti- 
rale v dinarje. 

Tako je predvideno, da se 
tekoče tečajne razlike pokriva- 
jo iz obračunanih pozitivnih 
tečajnih razlik pri Narodni ban- 
ki Jugoslavije, dela primarne 
emisije, dela uvoznih taks in iz 
drugih plačil tujine, namen- 
skega davka na neobdavčene 
prihodke in osebno porabo in 
dela obresti ter drugih prihod- 
kov, ki jih vključujejo narodne 
banke republik in pokrajin za 
kredite, odobrene bankam in 
drugim finančnim organizaci- 
jam, ki se namensko uporab- 
ljajo za pokrivanje negativnih 
tečajnih razlik s posebnim 
sklepom Sveta guvernerjev. 

Obseg uporabe sredstev iz 
posameznih virov se določa 
vsako leto s predračunom pri- 
hodkov in odhodkov deviznih 
rezerv, ki jih upravlja Narodna 
banka Jugoslavije. Če bodo 
omenjene določbe sprejete, 
potem, poudarja obrazložitev, 
bo treba spremeniti tudi 
ustrezne določbe v Zakonu, ta- 
ko da bo del prihodka od po- 
sebnih taks mogoče uporabiti 
za pokrivanje tečajnih razlik. 
Treba pa je tudi omogočiti, da 
se sredstva na podlagi namen- 
skega davka na neobdavčene 
prihodke in osebno porabo 
izločajo na enoten način in 
prenašajo na Narodno banko 
Jugoslavije za pokrivanje 
tečajnih razlik. 

NADOMESTILO 
TEČAJNIH RAZLIK 

Dopolnilni predlog prav tako 
določa osnove in višino nado- 
mestil dosedanjih in tekočih 
tečajnih razlik organizacij, ki 
so uporabile dinarsko protivre- 
dnost tujih kreditov. Predlaga- 
no je, da tečajne razlike, ugo- 
tovljene 31. decembra 1984 za 
tuje kredite, konvertirane v di- 
narje do 1. januarja 1984, bre- 
menijo uporabnike teh kredi- 
tov. Izjema so organizacije 
združenega dela, ki so upora- 
bile omenjene kredite za pri- 
marno kmetijsko pridelavo, vo- 
dno gospodarstvo, proizvod- 
njo premoga, graditev elek- 
trarn, jugoslovanskega nafto- 
voda, cestnega in železniške- 
ga omrežja, elektroprenosne- 
ga omrežja ter rudniki in topil- 
nice črne in barvaste metalur- 
gije. Kakor je predlagano, se 
bo tem organizacijam zagoto- 
vilo mesečno povprečno 25 
odstotkov zneska tečajnih ra- 
zlik, ki so nastale v letih 1983 
in 1984. 

Določbe tudi predlagajo, da 
tekoče tečajne razlike od 1. ja- 
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nuarja 1985 za tuje kredite, 
konvertirane v dinarje do 1. ja- 
nuarja 1984, bremenijo upo- 
rabnike teh kreditov. Za ome- 
njene organizacije, za katere je 
predlagano, da veljajo izjeme, 
bo zagotovljenih povprečno 50 
odstotkov tečajnih razlik. 

Organizacijam združenega 
dela, ki so uporabile dinarsko 
protivrednost tujih kreditov za 
odpravljanje posledic potre- 
sov, se bodo tečajne razlike za 
odplačila in kredite v celoti na- 
domestile. Skupen znesek na- 
domestil se bo v letu 1985 do- 
ločil pozneje, tako za posa- 
mezne panoge kot za organi- 
zacije iz gospodarsko manj ra- 
zvitih republik in pokrajine. 

Posebna določba zahteva 
vračanje deviznih posojil, ki jih 
je Narodna banka Jugoslavije 

dala na podlagi priznanega de- 
ficita v letih 1981 in 1982 - v 
dinarjih. Ta posojila znašajo 
450 milijonov dolarjev. Poleg 
tega je predvideno, da se po- 
sojila, odobrena v obliki petlet- 
nega kredita nadpovprečno 
zadolženim republikam in po- 
krajinam v letu 1983, in sicer v 
višini 80,9 milijona dolarjev, vr- 

nejo v dinarjih po tečaju, ki je 
veljal na dan odobritve tega 
kredita. Prva rešitev tako pred- 
videva oprostitev deviznega 
vračanja posojila, po drugi pa 
se tečajne razlike prenašajo na 
Narodno banko Jugoslavije. 
DEVIZE ZA 
ZDRAVSTVENO 
VARSTVO V TUJINI 

Ob spreminjanju Zakona o 
deviznem poslovanju in kredit- 

nih odnosih s tujino, bi morali, 
po mnenju predlagatelja, 
vključiti v zakonske določbe 
tudi ustrezne rešitve za uredi- 
tev pravne osnove zagotavlja- 
nja deviznih sredstev Zvezi 
skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja in zdravstva Jugoslavi- 
je za izpolnjevanje obveznosti 
na podlagi zdravstvenega za- 
varovanja jugoslovanskih dr- 
žavljanov v tujini, ki izvirajo iz 
ratifiricanih mednarodnih spo- 
razumov. 

Ker morajo samoupravne in- 
teresne skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstva 
Jugoslavije obvezno za naše 
delavce v tujini in člane njiho- 
vih družin, ki z njimi živijo v 
tujini, plačevati stroške upora- 
be zdravstvenega varstva v tu- 
jini v devizah, ustrezen prispe- 

vek pa pobirajo v dinarjih, je 
nujno treba, poudarja obrazlo- 
žitev, s predpisi o deviznem 
poslovanju zagotoviti potreb- 
ne pravne temelje, da bi lahko 
skupnosti kupovale devize, ki 
jih potrebujejo za izpolnjeva- 
nje teh obveznosti. 

To vprašanje naj bi uredili z 
dopolnitvijo ustrezne določbe 
Zakona. Potrebne devize bi 
potemtakem zagotavljali z 
Izločanjem iz celotnega deviz- 
nega priliva, ki se ustvari v te- 
kočem letu. Sedaj veljavne za- 
konske določbe na enak način 
urejajo izplačevanje jugoslo- 
vanskih pokojnin uporabni- 
kom, ki živijo v tujini, izplače- 
vanje pa zahtevajo ratificirani 
mednarodni sporazumi na 
področju socialnega zavaro- 
vanja. 

V aktualnih razpravah o analizi in dograjevanju volil- 
nega sistema vam bo v veliko pomoč najnovejše delo 
avtorjev mag. Franca Grada in dr. Cirila Ribičiča 

VOLITVE V DELEGATSKEM SISTEMU 
Volitve so v današnjem času eno najbolj aktualnih vpra- 

šanj v zvezi z začetimi razpravami o kritični analizi in 
dograjevanju našega političnega sistema. Med temi raz- 
pravami je zelo veliko takšnih, ki ne izhajajo in ne upošte- 
vajo dovolj specifičnosti volitev v okviru samoupravne 
socialistične ureditve in izražajo slabo poznavanje teh 
specifičnosti, pa tudi razvoja volilnega sistema, veljavne 
ureditve ter dolgoročnih perspektiv. Zato je bilo smiselno 
izdati knjigo, ki po eni strani pomeni zanesljiv in okumen- 
tiran pregled teoretičnih, razvojnih, ustavnih in prakti- 
čnih vidikov ter značilnosti volitev v našem sistemu, po 
drugi strani pa poskus soočenja z argumenti, ki se pojav- 
ljajo v zadnjem obdobju v zvezi z dograjevanjem, demo- 
kratizacijo in perspektivnim razvojem volilnega sistema. 
Kot takšna bo knjiga prispevala k poglobljenim pripravam 
za analizo in dograjevanje volilnega sistema, obenem pa 
bo predstavljala poskus opredelitve temeljev takšnega pri- 
stopa, ki izhaja in ostaja zvest revolucionarnim tradicijam 
NOB in povojnega razvoja ter teoretični usmeritvi s 
posebnim poudarkom na Kardeljevih delih. Delo vsebuje 
tudi predloge možnih dograditev volilne zakonodaje v 
Sloveniji in Jugoslaviji. 
Struktura dela je naslednja: 

Prvi del: Pomen in značilnosti volitev v deiagatskem 
sistemu 

1. Pojem volitev in pomen volitev v sodobnih političnih 
sistemih 

2. Razvoj volilnega sistema v Jugoslaviji 
3. Vloga in pomen volitev v delatskem sistemu 
4. Načela in značilnosti volitev in volilnega sistema v 

delegatskem sistemu 

5. Volitve organov upravljanja in drugih samoupravnih 
organov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih 

6. Volitve članov delegacij v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih in delegiranje delegatov v 
skupščine 

7. Volitve delegatov v družbenopolitične zbc i 
8. Volitve v zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije 
9. Volitve v zbor republik in pokrajin Skupščine SFR 

Jugoslavije. 
Drugi del: Aktualni problemi volitev v delegatskem si- 

stemu 
1. Temelji analize volitev v delegatskem sistemu 
2. Pomen in vloga proizvodnega načela in neposrednih 

volitev 
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% Knjiga je napisana v poljubnem, razumljivem jeziku, 
opremljena z opombami in pregledom literature. Knjiga ne 
daje le bogate osnove za aktualne razprave in študij na 
političnih in drugih šolah, ampak bi morali biti seznanjeni 
z njeno vsebino vsi, ki so kakorkoli vključeni v razprave o 
analizi in dograjevanju volilnega sistema. 

Knjiga obsega 242 strani v formatu B-5, cena pa je 1.000 
din. 
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Ljubljana, 8.1.1985 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o nepravdnem postopku (ESA-620) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 37. seji dne 13. 
decembra 1984 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O NEPRAVDNEM 

POSTOPKU S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 

člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

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

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 
- Miha WOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 

sekretariatu za pravosodje in upravo, 
- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za pra- 

vosodje in upravo. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o nepravdnem postopku (ESA-620) str. 2 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembi zakona o samoprispevku z osnutkom zakona (ESA-624) str. 16 

PREDLOG ZAKONA 
o sanitarni inšpekciji (ESA-466) ^ 18 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in 
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju z 
osnutkom zakona (ESA-625) str. 22 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o prispevku za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma s predlogom zakona 
(ESA-629) Str. 29 

PREDLOG ZAKONA ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (ESA-483) str. 31 

PREDLOG ZAKONA ZA IZDAJO 
o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih 
poletih, Planica 1985« s predlogom zakona (ESA-626) str-37 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
SR Slovenije za I. trimesečje 1985 str. 39 
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REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE 
IN UPRAVO 
POVZETEK 

1. Ustavno podlago za izdajo zakona o nepravdnem 
postopku daje 11.točka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki 
določa, da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja posebne 
sodne postopke. 

2. V SR Sloveniji se na podlagi 4. člena zakona o razveljav- 
ljanju pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med 
sovražno okupacijo za pretežno število nepravdnih postopkov 
še vedno uporabljajo pravna pravila zakona o sodnem neprav- 
dnem postopku in njegovega uvodnega zakona, ki sta bila 
sprejeta 1934. leta, glede zasilnih poti pa pravna pravila 
zakona o dovoljevanju poti za silo z dne 7. julija 1896. Edina 
pozitivna predpisa, ki celovito urejata določeno področje, sta 
zakon o dedovanju in zakon o razglasitvi pogrešancev za 
mrtve in o dokazovanju smrti. V zakonu o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu pravice uporabe in v zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih pa so opredeljena posamezna 
nepravdna procesna pravila. Federacija je v okviru svoje pri- 
stojnosti predpisala postopek vpisa v sodni register ter delno 
uredila postopek amortizacije vrednostnih papirjev z zako- 
nom o menici in z zakonom o čeku. V širšem smislu se med 
nepravdne postopke uvršča tudi zemljiškoknjižni postopek, 
za katerega se uporabljajo pravna pravila zakona o zemljiški 
knjigi iz leta 1930. 

Pravna pravila zakona o nepravdnem postopku, ki so samo 
deloma nadomeščena s parcialnimi zakoni, so zaradi razhaja- 
nja s temelji ustavne ureditve in pravnim redom SFRJ vedno 
manj uporabljiva za urejanje posameznih družbenih razmerij. 
V predlagani zakon bi bilo potrebno vključiti predvsem tiste 
posebne postopke, ki niso urejeni s pozitivni zakoni. Učinko- 
vito funkcioniranje pravosodja na področju nepravdnega pro- 
cesnega prava zato postavlja zahtevo po celoviti pozitivni 
pravni ureditvi tega področja. 

3. Pod pojmom nepravdnega postopka pojmuje pravna 
teorija in praksa vrsto posebnih sodnih postopkov, ki so 
namejeni za varstvo osebnih in premoženjskih pravic fizičnih 
in pravnih oseb in ki se ne vodijo po pravilih pravdnega 
postopka. To obsežno in heterogeno materijo povezujejo 
določene skupne značilnosti: poudarjen javni interes, 
zahteva, da je postpek čimbolj elastičen, pooblastila sodišču 
pri vodenju postopka morajo biti širša kot pri vodenju prav- 
dnega postopka, učinkovanje odločb, ki so po značaju pogo- 
sto oblikovalne, je širše in se nanašajo na širši krog subjektov 
kot v pravdih zadevah. 

4. V prvem delu bi zakon opredelil vprašanja, ki so skupna 
in značlna za vse nepravdne postopke in klasične institute 
postopka. Opredeljena bi bila temeljna načela, predhodno 

vprašanje, pristojnost, sestavo sodiča, udeleženci, predlog za 
začetek postopka, narok, zapisniki, odločba, redna in izredna 
pravna sredstva, stroški postopka in uporaba zakona o prav- 
dnem postopku. Glede uporabe zakona o nepravdnem 
postopku je potrebno navesti, da sodi nepravdni postopek v 
širši pojem civilnih sodnih postopkov in mora zato v številnih 
primerih potekati v načelu po enakih pravilih kot veljajo za 
pravdni postopek. Teh pravil pa ne bi bilo smotrno kodificirati 
v predlaganem zakonu, ker bi zakon postal preobsežen. 

Zakon, ki ureja posamezno področje družbenih razmerij, 
običajno izrecno določa, katere zadeve naj se obravnavajo v 
pravdnem postopku. V določenih primerih pa zakoni takih 
določb ne vsebujejo, gre pa za zadeve, ki jih glede na njihovo 
naravo ni mogoče reševati v katerem drugem sodnem 
postopku. Predlagani zakon bi v splošnih določbah določil, 
da se njegove določbe uporabljajo tudi pri obravnavi takih 
zadev. 

Drugi del zakona bi vseboval določbe o postopkih za obrav- 
navanje posameznih vrst nepravdnih zadev, ki morajo biti 
glede na vsebino oz. naravo zadev, urejeni različno ter v 
nekaterih primerih tudi odstopati od posameznih splošnih 
določb. Posebni postopki bi bili urejeni v štirih razdelkih. 

V prvem razdelku bi bili urejeni postopki za ureditev oseb- 
nih stanj in družinskih razmerij, ki bi imeli glede na naravo 
zadev tudi nekaj skupnih določb. V tem razdelku bi zakon 
predvidel postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobno- 
sti, za podaljšanje in prenehanje podaljšanja roditeljske pra- 
vice, za pridobitev popolne poslovne sposobnosti mladoletne 
osebe, ki je postala roditelj,za odvzem in vrnitev roditeljske 
pravice,za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi. 

V drugem razdelku bi bila urejena postopka o pridržanju 
oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah ter postopke o 
razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti. 

V tre jem razdelku bi bili urejeni postopki, v katerih se 
obravnavajo premoženjskopravne in stanovanjske zadeve,. 
Predvideni bi bili naslednji postopki - postopek za določitev 
odškodnine, postopek za prostovoljno cenitev in prodajo 
stvari, postopek v stanovanjskih zadevah, postopek za uredi- 
tev razmerj med solastniki o rednem vzdrževanju stvari v 
solastnini, postopek za delitev stvari in skupnega premoženja, 
postopek za ureditev mej in postopek za dovolitev nujne poti. 

Četrti oddelek pa bi vseboval določbe p postopku za 
sestavo in overitev listin, o postopku za hrambo listin, o 
postopku za razveljavitev listin in o sodnem depozitu. 

5. Za izvrševanje nalog, ki bi izhajale iz zakona o neprav- 
dnem postopku ne bi bila potrebna dodatna finančna sred- 
stva družbenopolitičnih skupnosti, saj se obseg dela sodišč 
ne bo razširil, prav tako pa ne bo zahteval povečanja admini- 
strativnih del in nalog. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o nepravdnem postopku 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o nepravdnem postopku 

je dana v 11. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, 
da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja posebne po- 
stopke. 

2. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom in razlogi za izdajo zakona 

Na podlagi 4. člena zakona o razveljavljanju pravnih predpi- 
sov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med sovražnikovo okupa- 
cijo (Uradni list FLRJ, št. 86/46), se v SR Sloveniji za pretežno 
število nepravdnih postopkov uporabljajo še vedno pravna 
pravila zakona o sodnem nepravdnem postopku za kraljevino 
Jugoslavijo in njegovega uvodnega zakona iz leta 1934, glede 

zasilnih poti pa pravna pravila zakona z dne 7. julija 1896 o 
dovoljevanju poti za silo. S pozitivnim republiškim predpisom 
sta v celoti urejena le postopek v dednih stvareh (zakon o 
dedovanju, Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78) in postopek o 
razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti 
(zakon o razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju 
smrti, Uradni list SRS, št. 43/73), samo posamezna nepravdna 
procesna pravila pa vsebujejo nekateri zakoni, ki urejajo 
določeno materialno pravno področje (zakon o razlastitvi in o 
prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, Uradni list 
SRS, št. 5/80, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
Uradni list SRS, št. 15/76). Federacija je v okviru svoje pristoj- 
nosti predpisala postopek vpisa v sodni register ter delno 
uredila postopek amortizacije vrednostnih papirjev (zakon o 
menici, Uradni list FLRJ, št. 105/46 in 37/73, zakon o čeku, 
uradni list FLRJ, št. 105/46 in 52/73). 
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V širšem smislu se med nepravdne postopke uvršča tudi 
zemljiško knjižni postopek, za katerega pa se uporabljajo 
pravna pravila zakona o zemljiških knjigah iz leta 1930. 

Pravna pravila zakona o nepravdnem postopku, ki so, kot je 
navedeno, samo deloma nadomeščena s parcialnimi zakoni, 
so zaradi razhajanja z izhodišči ustavne ureditve in pravnim 
redom SFRJ vedno manj uporabljiva za urejanje posameznih 
družbenih odnosov. Učinkovito funkcioniranje pravosodja na 
področju nepravdnega procesnega prava postavlja zahtevo 
po celoviti pozitivno pravni ureditvi tega področja. Redna 
sodišča v SR Sloveniji prejmejo vsako leto v reševanje okrog 
30.000 nepravdnih zadev, od česar velika večina odpade na 
zadeve, za katere nepravdni postopek ni v celoti zakonodajno 
urejen z našimi novimi povojnimi predpisi. 

Pod pojmom nepravdnega postopka pojmuje pravna teorija 
in praksa vrsto posebnih sodnih postopkov, ki so namejeni za 
varstvo osebnih in premoženjskih pravic fizičnih in pravnih 
oseb in ki se ne vodijo po pravilih pravdnega postopka. 
Urejanje razmerij, ki se obravnavajo v nepravdnih postopkih, 
je pretežno v zakonodajni pristojnosti republik oziroma avto- 
nomnih pokrajin, ki so za ta razmerja pristojne predpisati tudi 
postopke, le manjše število razmerij pa spada v materialno- 
pravno in procesno-pravno zakonodajno kompetenco federa- 
cije. Smotrnost kompleksne ureditve nepravdnih postopkov 
po mnejju predlagatelja narekuje, da SR Slovenija enako kot 
sta doslej že SR Makedonija in SR Srbija, predpiše tudi 
splošne določbe, ki bi veljale za vse nepravdne postopke, 
kolikor ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno. 

3. Vsebina zakona o nepravdnem postopku 
Obsežno in heterogeno nepravdno procesno materijo, ki 

ureja postopke za varstvo osebnih in premoženjskih pravic 
fizičnih ali pravnih oseb, kateri se ne vodijo po pravilih prav- 
dnega postopka, povezujejo določene skupne značilnosti: 
poudarjen javni interes, ki je značilen za zadeve, katere se 
rešujejo v nepravdnem postopku, zahteva, da je postopek 
čimbolj elastičen: pooblastila sodišča pri vodenju postopka 
morajo biti v primerjavi s pravdnim postopkom širša, prav 
tako tudi učinkovanje odločb, ki so po svojem značaju pogo- 
sto oblikovalne in se nanašajo na širši krog subjektov. Težišče 
predlaganega zakona o nepravdnem postopku je v načelni 
opredelitvi teh vprašanj, ki so skupna in značilna za vse 
nepravdne postopke in v ureditvi klasičnih institutov tega 
postopka. Ta vprašanja naj bi bila kot splošne določbe ure- 
jena v prvem delu zakona. Drugi del zakona pa bi vseboval 
določbe o postopkih za obravnavanje posameznih vrst 
nepravdnih zadev, ki morajo biti, glede na vsebino oziroma 
naravo zadev, urejeni različno ter v nekaterih primerih deloma 
tudi odstopati od posameznih splošnih določb. 

Zakon, ki ureja posamezno področje družbenih razmerij, 
običajno izrecno določa, katere zadeve naj se obravnavajo v 
nepravdnem postopku. So pa tudi primeri, ko zakon takšne 
izrecne določbe ne vsebuje, gre pa za zadeve, ki jih glede na 
njihovo naravo ni mogoče reševati v katerem drugem sodnem 
postopku. Predlagani zakon bi določal, da se njegove 
določbe uporabljajo tudi pri obravnavanju takih zadev. 

Tretji del zakona bi vseboval prehodne in končne določbe. 
Nepravdni postopek, ki sicer sodi v širši pojem civilnih 

sodnih postopkov, mora v številnih segmentih potekati v 
načelu po enakih pravilih, kot veljajo za pravdni postopek. 
Takih pravil ne bi bilo smotrno kodificirati v predlaganem 
zakonu zato, ker bi zakon postal preobsežen in ker zahteva po 
elastičnosti nepravdnih postopkov podrobnega urejanja pro- 
cesnih pravil ne prenese. Predlagani zakon bi zato določil, da 
se v nepravdnem postopku smiselno uporabljajo določbe 
zakona o pravdnem postopku. Zakon o pravdnem postopku bi 
bil tako kot doslej subsidirni pravni vir pravil vodenja neprav- 
dnih postopkov. 

Eno bistvenih odprtih vprašanj predlaganega zakona je 
vprašanje obsega urejanja postopkov v tem zakonu. Po mne- 
nju predlagatelja ne bi bilo smotrno težiti h kodifikaciji vseh 
nepravdnih postopkov v predlaganem zakonu, saj povezanost 
materialnih in procesualnih določb v nekaterih primerih opra- 
vičuje celotno ureditev določenih razmerij v posebnih zako- 
nih. Predlagatelj meni, da je v zakon o nepravdnem postopku 
potrebno vključiti predvem tiste posebne postopke, ki še niso 
urejeni v naši novi zakonodaji. 
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To so postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, 
postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih orga- 
nizacijah, postopek za določitev odškodnine, postopek v sta- 
novanjskih zadevah, postopek za prostovoljno cenitev in pro- 
dajo stvari, postopek za ureditev razmerij o rednem vzdrževa- 
nju stvari v solastnini, postopek za delitev stvari in premože- 
nja, postopek za ureditev mej, postopek za dovolitev nujne 
poti, postopek za sestavo, hrambo in razveljavitev listin in 
sodni depozit. 

Zaradi smotrnosti celovite zakonske ureditve družinske 
zakonodaje ostaja odprta dilema glede uvrstive nepravdnih 
postopkov iz družinskih razmerij. To so postopek za odvzem 
in vrnitev roditeljske pravice, postopek za podaljšanje in pre- 
nehanje podaljšane roditeljske pravice, postopek za pridobi- 
tev popolne poslovne sposobnosti mladoletne osebe, ki je 
postala roditelj in postopek za zavarovanje otrokovih premo- 
ženjskih koristi. Ker ti postopki v zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih niso razdelani celovito, bi bilo po mne- 
nju predlagatelja smotrno, da se uredijo v sklopu predlaga- 
nega zakona. Vsebinska vezanost teh postopkov na mate- 
rialne določbe navedenega zakona pa po drugi strani govori 
za to, da bi bili le-ti urejeni v sklopu zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, kar se predlaga kot variantna možnost. 

Opredeliti bi se bilo potrebno tudi glede vključitve postopka 
za razglasitev pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti, 
ki je tedaj predpisan v samostojnem zakonu. Za vključitev te 
materije v predlagani zakon govori po mnenju predalgatelja 
praktična potreba po čimpopolnejši vključitvi sedaj razprše- 
nih nepravdnih postopkov v matični zakon. 

Glede zapuščinskega postopka, ki je urejen v zakonu o 
dedovanju, je predlagatelj zavzel stališče, da se zaradi pove- 
zanosti materialnih in procesnih določb v tem zakonu ohrani 
sedanja ureditev. 

4. Poglavitne predlagane rešitve v zakonu 
o nepravdnem postopku 

l-Temeljna načela 
Temeljna načela, ki opredeljujejo vsebino in vlogo neprav- 
dnega postopka, so načala, na katerih sicer temelji sodni 
civilni postopek, s posebnim poudarkom na cilju neprav- 
dnega postopka, ki je v uresničevanju varstva določenih oseb- 
nih in premoženjskih pravic v skladu s splošnimi interesi 
pravne ureditve in v zagotavljanju kvalitete tega pravnega 
varstva. Predlagani zakon bi te družbene smotre zagotavljal 
na podlagi naslednjih načel: 

a) Načelo dispozicije in oficialnosti 
Razmejitev inciative sodišča in iniciative udeležencev glede 

začetka postopka, razvoja procesnih stadijev, konca 
postopka, razpolaganja s predmetom obravnavanja in proce- 
snim gradivom (kar je vsebina načala dispozicije oziroma 
oficioznosti), je v nepravdnem postopku sledeča: v zadevah, 
glede urejanja katerih je bolj poudarjen javni interes, sodišče 
na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila samo začne 
postopek, ki ga tudi vodi in konča po uradni dolžnosti. Ofi- 
cialni postopki so po svoji naravi postopki za ureditev osebnih 
stanj in družinskih razmerij ter pridržalni postopek. Praviloma 
pa se nepravdni postopek začne na predlog, v katerem pred- 
lagatelj mora opredeliti predmet obravnavanja v postopku, 
sicer pa zakon ne bi postavljal strogih formalnih zahtev o 
vsebini predloga. Dispozicija predlagatelja bi se nanašala tudi 
na umik predloga in sklenitev poravnave glede obravnava- 
nega razmerja, ki bi bila možna vselej, kadar to zakon določa 
oziroma narava obravnavanega razmerja dopušča (npr. v 
postopkih za določitev odškodnine v postopku za delitev 
stvari in premoženja). V postopkih, ki se lahko začno po 
uradni dolžnosti (postopku za ureditv osebnih stanj in družin- 
skih razmerij) začela pa so se na predlog, bi se prevladujoče 
načelo oficioznosti izrazilo tako, da bi se postopek, ki bi se v 
konkretnem primeru začel na predlog, katerega pa bi predla- 
gatelj umaknil, lahko izvedel po uradni dolžnosti. 

b) Načelo zaslišanja udeležencev 
To načelo izhaja iz enakopravnega položaja udeležencev 

nepravdnega postopka. V svoji osnovi omogoča, da vsak 
udeleženec lahko opravi enaka procesna dejanja kot drug 
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udeleženec in da je vsak udeleženec seznanjen s stališči 
sodišča, od katrih zavisi procesna zgradba. Konkretno bi se to 
načelo realiziralo npr. s tem, da udeleženec, ki ima poo- 
blaščenca, v določenih primerih pa tudi, če ni poslovno spo- 
soben (postopki iz družinskih razmerij) sam aktivno sodeluje 
v postopku; z določili o vročanju; z obvestilom udeležencev o 
vstopu novega udeleženca v postopek in podobno. Od nave- 
denega načela bi bilo v določenih primerih možno odstopiti 
le, če bi zakon to izrecno dopuščal (npr. odločanje o krajevni 
nepristojnosti). 

c) Načelo hitrosti postopka 
Načelo hitrosti postopka je kot v celotni pravosodni aktiv- 

nosti, tudi v nepravdnem postopku postulat kvalitete sodnega 
varstva. Zaradi narave razmerij, ki se obravnavajo v neprav- 
dnem postopku, pa bi bilo v predlaganem zakonu izrecno 
naglašeno. 

č) Načelo varstva mladoletnikov in oseb, ki ne morejo 
same skrbeti zase 

Načelo je povzeto iz ustavno zajamčenega varstva, ki mora 
priti v nepravdnem postopku glede na razmerja, ki se v njem 
obravnavajo, še posebej do izraza. 

d) Razpravno in preiskovalno načelo 
Procesna pravila, ki izhajajo iz razpravnega in preiskoval- 

nega načela, urejajo pravice oziroma dolžnosti zbiranja pro- 
cesnega gradiva, t.j. dejstev in dokazov. Glede zbiranja dej- 
stev je v nepravdnem postopku, enako kot v pravdnem, nače- 
loma iniciativa dana udeležencem (razpravno načelo). V ura- 
dnih postopkih, v katerih zaradi izostanka antagonističnih 
interesov udeležencev ni jamstva, da se bo stvar vsestransko 
razjasnila, in v katerih je dominantno načelo oficioznosti, pa 
mora biti sodišče pooblaščeno, da ugotavlja tudi dejstva, 
katera udeleženci niso navedli (preiskovalno načelo). Enaka 
pooblastila mora imeti tudi v zvezi z varstvom mladoletnikov 
in oseb, ki niso sposobne skrbeti zase. 

V zvezi z zbiranjem dokazov in ugotavljanjem pravnih pravil 
pa bi v nepravdnem postopku, ob smiselni uporabi zakona o 
pravdnem postopku, veljala preiskovalna metoda. 

e) Načelo ustnosti in načelo javnosti 
Načelo ustnosti v nepravdnem postopku nima tiste teže kot 

v pravdnem postopku, kjer se izraža v obligatorni ustni obrav- 
navi. 

V nepravdnem postopku bi bilo vodilo glede določanja 
naroka predvsem v smotrnosti enkratnega celovitega obrav- 
navanja stvari. Zato bi bil narok vedno obvezen takrat, kadar 
tako določa zakon, kadar bi glede na konkretne okoliščine 
sodišče ocenilo, da je potreben. 

V skladu z ustavno zajamčeno javnostjo dela sodišč, s 
čimer se zagotavlja vsakemu polnoletnemu državljanu pra- 
vica, da je navzoč pri obravnavanju, bi bili naroki praviloma 
javni, razen v postopkih, v katerih je izključitev javnosti zaradi 
posebnih razlogov nujna. 

f) Načelo materialne resnice in načelo proste presoje 
dokazov 

Po našem procesnem pravu je sodišče dolžno po resnici 
ugotoviti dejansko podlago odločbe (načelo materialne 
resnice). Kvaliteta ugotavljanja dejanskega stanja je odvisna 
od načina ugotavljanja in proste ocene dokaznih sredstev, 
vsled česar zakon ne določa pravil o izvoru in dokazni moči 
posameznih dokazov (načelo proste presoje dokazov). Obe 
načeli veljata tudi za nepravdni postopek. 

Predlagani zakon teh dveh načel ne bi izrecno uzakonil, saj 
bi kot smernice za orocesno aktivnost veljale že glede na 
subsidiarno uporab .. zakona o pravdnem postopku. 

II. Predhodno vprašanje 
Predhodno vprašanje je pravno vprašanje o obstoju pravice 

ali pravnega razmerja, ki se kot samostojna pravna celota 
lahko rešuje v določenem postopku,v postopku, kjer se pojav- 
lja, pa je odločitev odvisna od rešitve tega vprašanja. V našem 
procesnem sistemu je sodišče, ki vodi postopek,v katerem se 
tako vprašanje pojavi, praviloma pooblaščeno, da ga samo 
reši. Predlagani zakon pa bi predpisal poseben način reševa- 
nja predhodnega vprašanja v nepravdnem postopku, glede na 
to, ali so dejstva, od katerih je odvisna rešitev predhodnega 
vprašanja, sporna. V takem primeru nepravdno sodišče ne bi 
smelo samo rešiti predhodnega vprašanja, temveč bi moralo 
napotiti udeležence postopka, da sprožijo glede predhod- 
nega vprašanja postopek na matičnem področju. Takšno reši- 
tev, ki v določeni meri nepravdnega sodnika omejuje pri 
reševanju predhodnega vprašanja, narekuje funkcija 
nepravdnega postopka, ki je prilagojena predvsem oblikova- 
nju nespornih razmerij. ' 

III. Pristojno sodišče za vodenje nepravdnega 
postopka in sestava sodišča 

Stvarno pristojno za vodenje nepravdnih postopkov je 
temeljno sodišče. Nepravdne zadeve rešuje sodnik posamez- 
nik (29. in 35. člen zakona o rednih sodiščih, Uradni list SRS, 
št. 10/77). Predlagani zakon o nepravdnem postopku bi te 
določbe zakona o rednih sodiščih vsebinsko povzel. Določbo 
91. člena zakona o rednih sodiščih, ki načelno določa naloge 
strokovnega sodelavca, pa bi konkretiziral tako, da bi strokov- 
nega sodelavca pooblastil za opravo posameznih dejanj zunaj 
naroka. 

Glede krajevne pristojnosti bi zakon kot splošno pravilo 
določil pristojnost sodišča po prebivališču osebe, zoper 
katero je vložen predlog oziroma v uradnih postopkih po 
prebivališču osebe, glede katere se postopek vodi. Kolikor to 
splošno pravilo v posameznih postopkih ne bi bilo primerno, 
bi bilo derogirano z določitvijo druge pristojnosti (npr. za 
postopek pridržanja v psihiatričnih zdravstvenih organizaci- 
jah bi bilo pristojno sodišče, kjer se taka organizacija nahaja) 
oziroma bi bilo iz določenih razlogov v posameznih postopkih 
dopolnjeno (npr. v skladu z načelom varstva mladoletnikov bi 
bilo v postopku za ureditev družinskih razmerij pristojno tudi 
sodišče, kjer je prebivališče otroka). 

Za postopke, v katerih se določa o pravici na nepremični- 
nah, bi bila določena izključna pristojnost tistega sodišča, 
kjer je nepremičnina. 

Krajevna pristojnost sodišča ima v nepravdnem postopku, 
ki se vodi tudi v javnem interesu, drugačen pomen, kot v 
pravdnem postopku, ki se odvija v dispoziciji strank, ki se 
glede krajevne pristojnosti sodišča odraža v možnosti spora- 
zumne določitve pristojnega sodišča. V nepravdnem 
postopku takšen sporazum ne bi bil utemeljen, zato naj bi ga 
zakon izrecno izključil. 

IV. Udeleženci nepravdnega postopka 

Ena izmed značilnosti nepravdnega postopka je običajno 
širok krog udeležencev, ki v postopku sodelujejo. Teh ni 
mogoče opredeliti le po formalnih, procesnih kriterijih, po 
katerih se med udeležence predlagalnega postopka uvrščata 
predlagatelj in oseba, zoper katero je predlog vložen, v ura- 
dnem postopku pa je udeleženec v navedenem smislu oseba, 
glede katere se postopek vodi. Udeleženci v nepravdnem 
postopku so tudi tisti, na materialnopravni položaj katerih 
nepravdni postopek učinkuje. Pravnoteoretično so to udele- 
ženci v materialnem smislu. 

Izrecno pa bo potrebno kot udeležence opredeliti tudi tiste, 
ki v postopku ne sodelujejo v uresničevanju svojih pravnih 
interesov (npr. javni tožilec in javni pravobranilec) in jih zato 
za sodelovanje v postopku mora pooblaščati zakon. 

Glede na široko možnost udeležbe v postopku, bi nekateri 
posebni postopki (postopki za ureditev osebnih stanj in dru- 
žinskih razmerij) že konkretno določili udeležence posamez- 
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nega postopka, glede ostalih postopkov pa bi bila v splošnih 
določbah zakona urejena možnost naknadne vključitve udele- 
ženca v postopek. 

V. Pravna sredstva 
•Zoper odločbo, s katero sodišče odloči o nepravdni zadevi 

(po obliki bi bil to sklep), bi bila možna redna ali izredna 
pravna sredstva. Pri opredelitvi pravnih sredstev bi predlagani 
zakon izhajal iz dejstva, da se z nepravdnimi sklepi v glavnem 
oblikuje določeno razmerje, kar ob spremenjenih okoliščinah 
terja drugačno sodno odločitev. Zato pravnomočnost odločb, 
izdanih v nepravdnem postopku, ne bi imela takšnega 
pomena kot v pravdnem postopku, kjer imajo odločbe sta- 
tičen učinek. 

Predlagani zakon bi glede na značaj nepravdnega postopka 
natančneje uredil pritožbo kot redno pravno sredstvo. Elastič- 
nost nepravdnega postopka bi se v zvezi s tem pravnim 
sredstvom izrazila v možnosti, da bi lahko prvostopno sodišče 
samo obravnavalo pritožbo in spremenilo svojo odločbo, kar 
pomeni, odstopanje od reševanja pritožbe v pravdnem 
postopku, kjer je pristojnost obravnavanja pritožbe dana 
samo višjemu sodišču. V primerjavi s tem postopkom se v 
nepravdnem postopku odpira vprašanje, ali je potrebno pri- 
tožbo vračati udeležencem v odgovor. Predlagatelj meni, da 
je v skladu z naravo tega postopka, da so udeleženci s 
pritožbo seznanjeni in da nanjo odgovorijo. Ker pa taka mož- 
nost lahko vpliva na hitrost postopka, je v varianti predlagano, 
da se odgovor na pritožbo v zvezi s pritožbo črta. 

Od izrednih pravnih sredstev bi zakon načeloma izključil 
revizijo, saj v nepravdnem postopku ne bi imela takšnega 
pomena kot v pravdnem; v določenem številu postopkov 
(postopki uradnega značaja) revizija ne bi bila možna, pa tudi 
poudarjeno načelo hitrosti postopka govori zoper uporabo 
tega pravnega sredstva. 

V nekaterih vrstah postopka bi zakon revizijo dopustil glede 
na naravo pravic, bodisi za vse zadeve ali le za nekatere od 
njih. Glede izrednih pravnih sredstev obnove, zahteve za 
varstvo zakonitosti in zahteve za izreden preizkus pravno- 
močne odločbe, predlagani zakon ne bi vseboval načelnih 
določb, temveč bi se smiselno uporabljal zakon o pravdnem 
postopku. Glede obnove postopka predlagatelj meni, da bi jo 
bilo treba izključiti le v postopku za ureditev osebnih stanj in 
družinskih razmerij, ker bi bila pojmovno nesmotrna, udele- 
žencem pa bi bilo na drug, neformalen način (z vložitvijo 
novega predloga) omogočeno doseči podoben učinek. Glede 
na drugačno časovno veljavnost materialnopravnih posledic 
obnove postopka pa se tudi pri teh postopkih variantno pred- 
laga rešitev po katerih bi pri vsaki posamezni vrsti postopka 
zakon konkretno določal, da je obnova mogoča. 

VI. Stroški postopka 
Glede stroškov, ki nastanejo med postopkom ali zaradi 

postopka, bi predlagani zakon kot splošno postavil načelo, da 
vsak udeleženec trpi svoje stroške. 

VII. Posebni postopki 
V posebnih postopkih bi zakon predpisal procesne določbe 

za obravnavanje posameznih vrst zadev, ki glede na svojo 
specifičnost zahtevajo posebno urejanje ali odstopanje od 
splošnih določb predlaganega zakona. Pri nepravdnih zade- 
vah, ki niso materialnopravno urejene v drugih zakonih, t.j. 
odvzem in vračanje poslovne sposobnosti, pridržanje oseb v 
psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, ureditev mej in 
dovolitev nujne poti, pa bi bile v zakon vključene tudi ustrezne 
materialnopravne določbe. 

Posebni postopki bi bili zaradi boljše preglednosti razpore- 
jeni v štirih razdelkih. 

V prvem razdelku bi bili urejeni postopki za ureditev oseb- 
nih stanj in družinskih razmerij, ki bi imeli glede na naravo 
zadev, katere se v teh postopkih obravnavajo, tudi nekaj 
skupnih določb. Te bi podrobneje ali specifično urejale neka- 
tera temeljna načela (nujnost postopka, izključitev javnosti), 
krajevno pristojnost, učinek sodne odločbe in možnost njene 
spremembe. Zakon bi predvidel v tem razdelku postopek za 
odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, za podaljšanje in 
prenehanje podaljšane roditeljske pravice, za pridobitev 

popolne poslovne sposobnosti mladoletne osebe, ki je 
postala roditelj, za odvzem in vrnitev roditeljske pravice, za 
zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi. 

Postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti bi se 
uvedel v primerih, če osebe zaradi duševne zaostalosti, odvi- 
snosti od alkohola ali mamil ali iz drugega razloga niso 
sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Ostali 
postopki za podaljšanje roditeljske pravice čez polnoletnost, 
za pridobitev popolne poslovne sposobnosti mladoletne 
osebe, ki je postala roditelj, za odvzem in vrnitev roditeljske 
pravice, za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi pa bi 
temeljili na določbah 116., 3. odstavek 117., 1. in 3. odstavka 
118. ter 122. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih - v nadaljnjem besedilu ZZZDR (Uradni list SRS, št. 
15/76)- -x , , . 

Postopek za podaljšanje roditeljske pravice čez polnolet- 
nost bi se uvedel, če otrok zaradi telesne ali duševne prizade- 
tosti ni sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in 
pravice Ko prenehajo razlogi za podaljšanje roditeljske pra- 
vice, bi sodišče izdalo odločbo o prenehanju podaljšanja. Pri 
reševanju teh zadev pa bo potrebno presoditi ali bi bilo 
pravno možno podaljšati roditeljsko pravico samo enemu od 
staršev in sicer tistemu, pri katerem otrok živi. 

V postopku za pridobitev popolne poslovne sposobnosti za 
mladoletnika, ki je postal roditelj, bi sodišče ugotavljalo, ali so 
za to podani pomembni razlogi. 

Odvzem roditeljske pravice bi sodišče odredilo, če bi rodi- 
telj zlorabljal roditeljsko pravico, ali če bi otroka zapustil, ali 
če bi s svojim ravnanjem očitno pokazal, da ne bo skrbel za 
otroka (1. odstavek 116. člena ZZZDR). Sodišče pa bi roditelj- 
sko pravico roditelju lahko vrnilo, če bi prenehali obstajati 
razlogi, ki so zahtevali odvzem, razen v primeru, če je bil otrok 
posvojen. 

V postopku za zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi 
bi sodišče na zahtevo skrbstvenega organa odločalo o dovoli- 
tvi zavarovanja na premoženju staršev. Zaradi zavarovanja 
otrokovih premoženjskih koristi bi sodišče lahko odločilo, da 
imajo starši glede upravljanja otrokovega premoženja položaj 
skrbnika in brez soglasja pristojnega organa občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva ne morejo storiti ničesar, kar bi 
presegalo okvire rednega poslovanja ali upravljanja premo- 
ženja. 

V drugem razdelku bi bila urejena postopek o pridržanju 
oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah ter postopek o 
razglasitvi pogrešancev za mrtve in od dokazovanju smrti. 
Oba postopka bi vsebovala tudi nekatere materialnopravne 
določbe o pogojih za pridržanje oziroma o pogojih za razgla- 
sitev pogrešanca za mrtvega in o dokazovanju smrti. 

Postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih 
organizacijah bi izvedlo sodišče, če bi psihiatrična zdrav- 
stvena organizacija pridržala osebo na zdravljenju proti njeni 
volji in brez odločbe sodišča. Zdravstvena organizacija bi 
morala v takih primerih v 48-ih urah obvestiti temeljno 
sodišče, na območju katerega je zdravstvena organizacija. 
Sodišče bi po zaslišanju pridržane osebe, če je za to spo- 
sobna in zdravnikov, ki jo zdravijo ter drugih oseb, ki lahko 
dajo podatke o duševnem stanju pridržane osebe, odločilo, ali 
bi se pridržana oseba še nadalje pridržala v zdravstveni orga- 
nizaciji ali pa bi se izpustila. V tem postopku bo sodišče 
odredilo, da pridržano osebo pregleda tudi zdravnik specia- 
list-psihiater iz druge zdravstvene organizacije. Ker poteka 
zdravljenje v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah na 
odprtih in zaprtih oddelkih, bo potrebno proučiti, ali bi bilo 
potrebno postopek o pridržanju izvesti v obeh primerih. 
Postopek za pridržanje bi glede na to, da se v njem določa o 
omejevanju posameznikove svobode, določal kolikor mogoče 
kratke roke za izvršitev posameznih procesnih dejanj. Predla- 
gatelj bo dolžino rokov, ki so za ta postopek predvideni v 
tezah (7. poglavje) še podrobno proučil tudi z vidika psihia- 
trične stroke ter rešitve ponudil v osnutku zakona. 

Postopek o razglasitvi pogrešancev za mrtve bi se izvedel v 
primerih, če o pogrešancu v zadnjih 5-ih letih ni bilo nobe- 
nega sporočila, od njegovega rojstva pa je preteklo 60 let, ali 
če se domneva, da ni več živ, če je pogrešanec izginil pri 
potopu ladje, prometni nesreči, požaru itd. pa o njem v 6-ih 
mesecih po prenehanju nevarnosti ni nobenega poročila ali 
pa, če je pogrešanec izginil med vojno zaradi vojnih dogod- 
kov, pa o njem ni nobenga poročila 1 leto po prenehanju 
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bojevanja itd. Dokazovanje smrti pa bi se izvedlo če se smrt 
kakšne osebe ne bi dala dokazati z listinami, ki so potrebne 
po zakonu o matičnih knjigah. 

V tretjem razdelku bi bili urejeni postopki, v katerih bi se 
obravnavale premoženjskopravne ali stanovanjske zadeve 
5'?df. narav° zadev bi bila v večini teh postopkov (za določitev odškodnine, za prostovoljno cenitev in prodaio 

S l StanTn,Skih zadevah' » ureditevRazmeri med solastniki o rednem vzdrževanju stvari, za delitev stvari in 

PoraPvnna9vaePremOŽenja' 23 Uredi,ev določena ^žnoLt 

škodn?nn
p
b« nrrodtide'i naSledn'e post°Pke: za določitev od- škodnine, za prostovoljno cenitev in prodajo stvari Dostooek 

rprinpm anirf -lh zadevah. za ureditev razmerij med solastniki o rednem vzdrževanju stvari v solastnini, za delitev stvari in 
skupnega premoženja, za ureditev mej in za dovolitev nujne 

bi biirtaknPnrOHa H0l0e'teV odškodnine bi sodišče izvedlo, če bi bilo tako predvideno v materialnih predpisih. Take določbe 
imajo na primer zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu 

onPrnempfnme V družb
A
eni 'astnini (Uradni list SRS 5/80), zakon o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS 19/76) zakon o 

kmetijskih zemljiščih (Uradni list 1/79, 11/81), zakon o poslov- 
nih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS 18/74) itd 

če bi bikf takovo1'no cenitev jn prodajo bi se izvedel, 
n^io* bll°.' določeno v posameznih zakonih. Tako npr 
št iq/7fif Ha" ° pro™etu,z nePrem'čninami (Uradni list SRS, st. 19/76), da smejo družbene pravne osebe prodati stavbe ali 
posamezne dele stavb, na katerih je lahko lastninska pravica 
samo na javni dražbi, ki jo opravi sodišče. P ' 

ni kadeta no»k V stanovan.jskih zadevah bi urejal določitev imet- nika stanovanjske pravice po razvezi zakonske zveze (17 člen 

ZSRTunntn tn0VaniSkK razmerj'h ~ v nadaljnjem besedilu ZSR), ugotovitev potreb po popravilu (53. člen ZSR), ugotovi- 

nnHct"3 ?3 poslabšanJa pogojev bivanja zaradi preureditve 
člena zlm «n i J" drU,9'h skupnih Prostorov (3. odst. 68. člena ZSR), spor glede vselitve solastnika ali več solastnikov v 

?ofaQtn-«i'ano
t
van,e v.solastniški družinski hiši ali v prazno solastniško stanovanje kot posamezen del stavbe (80. člen 

Na podlagi 3. odstavka 15. člena zakona o temeljnih lastnin- 

S3v aZTr('h bi sodišče odločalo v primeru, da med 
nn<f<fi n n' soglasja 0 P°slu v zvezi z rednim upravljanjem ta posel pa je nujen za redno vzdrževanje te stvari. 

V Postopku za delitev stvari in skupnega premoženja bi 

le moH 0d
l .Cal0, če med so'astniki ni sporazuma o delitvi in 

delSev Zakoni' ni lP°ra ° predmetu delitve in velikosti de ezev. Zakon bi posebej opredelil postopek, kadar gre za 

?emoVženjan * S°,aStnini k3dar gre Za delitev kupnega 
Postopek za ureditev mej bi sodišče izvedlo, če bi bila meia 

sporna med različnimi lastniki, med njimi in imetniki pravice 
uporabe in imetniki pravice razpolaganja oz. upravljanja ali če 
bi bila sporna med različnimi imetniki pravice razpolaganja 
oz. upravljanja. Postopek pa bi vseboval tudi materialne 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o nepravdnem postopku 

S ° P0K9°iih' na pod,a9i katerih se uredi sporna meja Potrebno pa bo presoditi, ali naj velajo za ureditev meje med 

aaania '*lmetnik' Pravice uporabe oz. imetniki pravice razpo- laganja ali upravljanja enaki kriteriji. Zlasti pa bi se bHo 
potrebno opredeliti, ali bi v ta zakon vključi tudi doiočitev mei 
napram dobrinam v splošni rabi ceste. a°'°cnev mej 

Postopek za dovolitev nujne poti bi vseboval tudi material- 

ootPzaVnend~°Čbe' SO?IŠee bi V t6m postopku dov<X n Jjno 
n^Ino nepremicnino, ki nima za redno obdelavo ali uporabo potne zveze z javnim potnim omrežjem. Določila tega 
postopka pa se uporabljajo tudi za dovolitev izgradnje In 
postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter Dri- 

2?Uči °V ntte °b)ekte ln naprave za objekte, kot to predvideva 
Rd) !/ zakonao stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/ 
PncJ u Primerih bi sodišče določilo tudi odškodnino Postopek za določitev zasilne poti v gozdovih pa ureia zakon 
o gozdovih (Uradni list SRS št 16/74 in 21/78) ' °n 

V četrtem razdelku bi bili urejeni postopki z listinami in 
®°dnlm'polo9' in sicer: postopek za sestavo in overitev listin 

sodn^ depozit ° ,IStm' postopek za razveljavitev listin ter 

rin^iaVH° .'.n °veritev listin bi izvedlo sodišče, če zakon določa, da listino sestavi ali overi sodnik. 

skih^rtmnih3 hramb0 'istin zaradi zavarovanja premoženj- ®kl.h.ln drugih pravic imetnika listine (npr.: poqodbe) bi 
sodisce na predlog predlagatelja listino sprejelo v hrambo in 

m Mda-° P0trdil° Na zah,evo Predlagatelja ali njego- vega pooblaščenca bi sodišče vrnilo shranjeno listino. 

7=. 23 i
razvel,avitev listin bi bilo potrebno predpisati 

L llstlne. kl ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo premo- 
še nf predpisan ^ njlhove razveljavitve postpek doslej 

V sodni depozit bi sodišče sprejelo denar, draaocene 
, °v'ne m '?delke, iz teh kovin ter vrednostne papirje, ki se lahko vnovcijo, ce bi tako določal posebni predpis Prav tako 
pa bi moralo sodišče sprejeti v depozit tudi druge predmete 
če je z zakonom določeno, da lahko dolžnik položi predmet 
svoje obveznosti pri sodišču. V primeru, da upravičenec 
depozita ne bi prevzel depozita v 5-ih letih, bi po preteku teqa 
roka sodisce s sklepom ugotovilo, da je pravica do depozita 

kf financira s^išča.3^3 -^"oporaeni skupnosti, 

5. Finančna sredstva, 
ki so potrebna za izvedbo zakona 

, predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih finan- cnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti, saj se obseg dela 
sodisc ne bo razširil. Predlagane rešitve namreč upoštevajo 
pozitvine dosežke sodobne teorije in sodne prakse ter 
zahtevo po večji racionalnosti postopkov. 

nih r®dla9ani zak°n ne bo zahteval povečanja administrativ- nih del in nalog. Izvajanje tega zakona tudi ne predvideva in 
ne bo zahtevalo izdajo izvršilnih predpisov k temu zakonu 

Prvi del 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Temeljne določbe 

1. teza 
Ta zakon določa pravila postopka, po katerih redno sodišče 

obravnava osebna stanja, družinska in premoženjska 
razmerja ter druge zadeve, za kater je s tem ali z drugim 
zakonom določeno, da se rešujejo v nepravdnem postopku. 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi v drugih zadevah 
ki jih obravnava redno sodišče, za katere z zakonom ni 
izrecno določeno, da se obravnavajo v nepravdnem 
postopku, če jih glede na njihovo naravo ni moqoče obravna- 
vati v kakem drugem postopku. 

™o£l°ine določ.be tega zakona veljajo za vse nepravdne 
ločeno S a" Z dru9'm zakonom ni drugače do- 

2. teza 
Nepravdni postopek se začne na predlog 
Sodišče začne nepravdni postopek po uradni dolžnosti če 

tako določa zakon. 
3. teza 

V nepravdnem postopku se udeleženci lahko poravnajo 
razen ce zakon določa drugače oziroma če narava obravnava- 
nega razmerja poravnavo izključuje. 

4. teza 
Udeležencem v postopku mora sodišče omogočiti da se 

izjavijo o navedbah drugih udeležencev, da sodelujejo pri 
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izvajanju dokazov in da razpravljajo o rezultatih celotnega 
postopka. 

Samo če zakon tako določa, sme sodišče odločiti, ne da bi 
dalo udeležencu možnost, da se izjavi. 

5. teza 
Sodišče si mora ves čas postopka prizadevati, da se pravice 

in pravni interesi udeležencev čimprej ugotovijo in zavarujejo. 
Sodišče mora po uradni dolžnosti ukreniti vse, da se zava- 

rujejo pravice in pravni interesi mladoletnikov in oseb, ki 
zaradi duševne bolezni ali drugih okoliščin niso sposobne, da 
bi same skrbele za svoje pravice in interese. 

6. teza 
V postopkih, ki se začno po uradni dolžnosti ali če gre za 

varstvo pravic oseb iz drugega odstavka 5. teze, sodišče 
ugotavlja tudi dejstva, ki jih udeleženci niso navedli. 

7. teza 
Sodišče opravi narok, če je to predpisano z zakonom ali če 

oceni, da je to za postopek potrebno. 
Naroki so javni, če zakon ne določa drugače. 

Predhodno vprašanje 

8. teza 
Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve 

vprašanja, ali obstoji kakšna pravica alil pravno razmerje, pa o 
njem še ni odločilo sodišče ali kakšen drug pristojen organ 
(predhodno vprašanje), lahko sodišče samo reši to vprašanje, 
če ni z zakonom drugače določeno. 

Odločba sodišča o predhodnem vprašanju ima pravni 
učinek samo v nepravdnem postopku, v katerem je bilo vpra- 
šanje rešeno. 

9. teza 
Če sodišče pri reševanju predhodnega vprašanja ugotovi, 

da so med udeleženci sporna dejstva, od katerih je odvisna 
rešitev predhodnega vprašanja, prekine postopek in jih 
napoti, da v določenem roku sprožijo postopek za rešitev tega 
vprašanja. 

Sodišče napoti na pravdo oziroma upravni postopek pravi- 
loma tistega udeleženca, katerega pravico šteje za manj ver- 
jetno, lahko pa tudi drugega udeleženca glede na njegov 
interes za ureditev pravnega razmerja. 

10. teza 
Če udeleženec, ki ga je sodišče napotilo na pravdo ali 

upravni postopek, v določenem roku sproži pravdo oziroma 
upravni postopek, se nepravdni postopek nadaljuje, ko se 
pravnomočno konča postopek pred sodiščem ali drugim pri- 
stojnim organom. 

Ce udeleženec, ki ga je sodišče napotilo na pravdo oziroma 
upravni postopek, ne sproži pravde oziroma upravnega 
postopka v določenem roku, sodišče odloči ne glede na 
zahtevke, glede katerih je napotilo udeleženca na pravdo 
oziroma upravni postopek. 

Če je nepravdno sodišče odločilo po drugem odstavku te 
teze, kakor tudi, če je odločilo, moralo pa bi napotiti udele- 
ženca na pravdo oziroma upravni postopek, pravnomočnost 
odločbe nepravdnega sodišča ni ovira, da se o zadevnem 
zahtevku ne bi moglo sprožiti pravde ali upravnega postopka. 

Varianta: ta odstavek se črta, ker rešitev vprašanja smiselno 
izhaja iz drugega odstavka 8. teze. 

Pristojnost 

11.teza 
V nepravdnem postopku odloča na prvi stopnji temeljno 

sodilšče. 
Varianta: ta teza se črta. 

12. teza 
Za odločanje o nepravdnih zadevah je krajevno pristojno 

sodišče, na katerega območju ima oseba, proti kateri je vlo- 
žen predlog, stalno prebivališče. 

Kadar se postopek začne po uradni dolžnosti, je krajevno 
pristojno sodišče, na katerega območju ima stalno prebiva- 
lišče oseba, glede katere se postopek vodi. 

Če sodeluje v postopku samo en udeleženec, je krajevno 
pristojno sodišče, kjer ima ta udeleženec stalno prebivališče. 

Če udeleženec iz prvega do tretjega odstavka te teze nima 
stalnega prebivališča v SFRJ, se določa krajevno pristojnost 
po njegovem začasnem prebivališču. 

Če so za odločanje v nepravdnem postopku pristojna 
sodišča SR Slovenije, pa ni mogoče ugotoviti, katero sodišče 
je krajevno pristojno, določi krajevno pristojno sodišče, 
Vrhovno sodišče SR Slovenije. 

13. teza 
Če se v nepravdnem postopku odloča o pravici na nepremi- 

čnini, je izključno krajevno pristojno sodišče, na katerem 
nepremičnina leži. 

14. teza 
Udeleženci ne morejo s sporazumom spreminjati krajevne 

pristojnosti. 

15. teza 
Če je bil predlog vložen pred več krajevno pristojnimi 

sodišči, je pristojno tisto sodišče, pred katerim je bil predlog 
najprej vložen, če se je postopek začel po uradni dolžnosti, pa 
je pristojno tisto sodišče, ki je prvo začelo postopek. 

16. teza 
Sodišče se lahko po uradni dolžnosti ali na predlog udele- 

ženca izreče, da ni krajevno pristojno, najkasneje do izdaje 
odločbe na prvi stopnji. 

Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na katere se 
opira krajevna pristojnost, lahko sodišče, ki vodi postopek, 
odstopi zadevo pristojnemu sodišču, če je očitno, da se bo 
pred tem sodiščem postopek lažje izvedel, ali če je to v 
interesu oseb iz drugega odstavka 5. teze. 

17. teza 
Do izdaje odločbe o glavni stvari sodišče s sklepom ustavi 

postopek, če ugotovi, da bi bilo treba opraviti postopek po 
pravilih pravdnega postopka. Po pravnomočnosti tega sklepa 
se postopek nadaljuje pred pristojnim sodiščem po pravilih 
pravdnega postopka. 

Če je bilo v nepravdnem postopku odločeno o stvari, ki bi se 
morala reševati po pravilih pravdnega postopka, je tako 
odločbo mogoče spodbijati s pravnimi sredstvi iz tega razloga 
samo, če je nepravdno sodišče zagrešilo katero od bistvenih 
kršitev določb pravdnega postopka. 

V tem primeru se odločba nepravdnega sodišča lahko 
spodbija s pravnimi sredstvi po določbah Zakona o pravdnem 
postopku. 

Sestava sodišča 

18. teza 
Na prvi stopnji vodi postopek in izdaja odločbe sodnik 

posameznik. 
Če ni z zakonom določeno drugače, lahko posamezna 

dejanja zunaj naroka opravi strokovni sodelavec. 

Udeleženci 

19. teza 
Udeleženec v nepravdnem postopku je predlagatelj 

postopka, oseba proti kateri je predlog vložen (nasprotni 
udeleženec), oseba, glede katere se vodi postopek oziroma 
oseba, na katero se sodna odločba neposredno nanaša ter 
oseba, katere pravni interes utegne biti s sodno odločbo 
prizadet. 

Udeleženci so tudi osebe in organi, ki jim zakon daje pra- 
vico, da se udeležujejo postopka. 

20. teza 
Kdor misli, da utegne biti s sodno odločbo prizadet njegov 
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pravni interes, lahko ves čas postopka na naroku ali s 
pismeno vlogo prijavi udelžebo. 

O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim da rok v 
katerem se lahko izjavijo o udelžebi. 

Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne 

pnSvHa0ude1eU
žbotOVI' ^ P°d3n PraWi inter6S 0Sebe' ki 'e 

posebne pritožbe® d°PUSti Udeležbo< ni 

Odločbe 

Predlog 

21.teza 
Predlog mora vsebovati razmerje oziroma stanje, o katerem 

rinkar t odloči;dejstva, ki so pomembna za odločitev 
vsaka vloga " ter drUge P°datke- ki Jih ^ora imeti 

Sodišče ni vezano na zahtevek, ki ga postavi predlagatelj. 

22. teza 

vrže* Vl0Ž' Pred'°9 neuPrav'čena oseba, sodišče predlog za- 
*w'S° P°dani Pogoji za začetek postopka po uradni dolžnosti, predlog za uvedbo postopka pa je vložila neupra- 

Do nnrL0nSi6HnrPrVl
t
0dStark te teZ6)' S°diŠČe Začne POStopek po uradni dolžnosti, predlog pa zavrže. 

23. teza 

cnHiifa9atel't
lahk0 umakne predlog do izdaje odločbe sodišča prve stopnje. 

Vsak udelženec lahko v petnajstih (varianta: osmih) dneh 

postopka.' ^ °bVešČen 0 umiku' Predla9a nadaljevanje 
ze ^zdana odločba sodišča prve stopnje, sme predla- gatelj umakniti predlog do njene pravnomočnosti, če s tem 

?6x pravice dr-ugih udeležencev, ki izvirajo iz te 
od očhn 2 umikorn str'njajo vse osebe, katerim so z 

° sodlšča P|y? stopnje priznane določene pravice V takem primeru sodisce razveljavi svojo odločbo. 
„ P°st°pk'J' k'se 'ahko začne tudi po uradni dolžnosti 
razlogi " U postopek nadaljuje, če so za to podani 

24. teza 
Če predlagatelj, ki je bil v redu vabljen, ne pride na prvi 

narok, pa ne pošlje svojega pooblaščenca ali izostanka ne 
opraviči, se šteje, da je predlog umaknil. 

25. teza 

vložitlrimerih 'Z 23' 'n 24' t6Ze je m°9°če Podlog ponovno 

Narok 

26. teza 
Sodišče vabi na narok udeležence ter druge osebe ki lahko dajo potrebne podatke. 

Sodišče lahko opravi narok, čeprav nanj ne pridejo udele- 
ženci, ki so bili v redu povabljeni. 

V nepravdnem postopku sodišče izvaja dokaze brez dokaz- 
nega sklepa. 

27. teza 
V nepravdnem postopku ni mirovanja postopka. 

Zapisniki 

28. teza 
O dejanjih, ki so opravljena na naroku ali izven naroka se 

sestavi zapisnik. 
O manj pomembnih izjavah in obvestilih napravi sodišče 

uradni zaznamek v spisu. 
Zapisnik podpišejo udeleženci, ki so bili prisotni pri deja- 

nju, sodnik oziroma strokovni sodelavec in zapisnikar. 
Uradni zaznamek podpiše oseba, ki ga je sestavila. 

29. teza 
Odločbe se izdajajo v obliki sklepov. 
Sklepi, zoper katere je dopustna posebna pritožba sklepi s 

SKKJSEKT" in Sk,epi SOdiŠČa dru9e stopnje 

Pravna sredstva 

30. teza 

io^6!fŽen? Ia!lk0 vlagai° Pravna sredstva tudi če niso sode- 
'°al'v Postopku na prvi stopnji. Kdor misli, da je s sodno Pr'zadet njegov pravni interes, lahko vlaga pravna 
sredstva tudi, ce ni sodeloval v postopku na prvi stopnji V tem 
primeru presodi sodišče prve stopnje ali je podan nS 
pravni interes za vložitev pravnega sredstva. 

,rO
UHc0t!,eŽeneCiiZ P?ega ostavka te teze mora vložiti pravno 

£ ' wl Ve',a Za ude'eženca, kateremu je bila odločba, ki se spodbija, najkasneje vročena. 

~e b,'° Pravočasno vloženo pravno sredstvo, upošteva sodisče pravno sredstvo udeleženca iz prvega odstavka te 
bll° vloženo P° poteku roka iz drugega odstavka, kolikor ga prejme, preden je odločilo o pravočasno 

vloženem pravnem sredstvu. 

Pritožba 

31.teza 

?k,ep' 'zdan na. P™' stopnji, se smejo udeleženci pritožiti, ce z zakonom ni drugače določeno. 
Ce zakon Izrecno določa, da ni posebne pritožbe, se sme 

postopek°kon{S.' Sam° " Prit°Žbi Z°P6r Sk'ep' S ka,erim se 

pisaskfepa'6 tr6ba V'°Žiti V Petnajstih dneh od vročitve pre- 

tr,fho HCe iZr0ČiJzy°d pravočasne, popolne in dovoljene pri- 
dneh U9'm "delezencem, ki lahko nanjo odgovorijo v 8 

Varianta: četrti odstavek se črta. 

32. teza 

no^
to.zb.a zadr?i izvršitev sklepa, če zakon ne določa dru- gače ah če sodisce ne odloči drugače. 

Sodišče odloči, da pritožba ne zadrži izvršitve sklepa če 
nevarnost, da bi zaradi odložitve izvršitve nastala 

znatna škoda ali če je to potrebno zaradi varstva oseb iz 
drugega odstavka 5. teze. 

V Prime;u iz prejšnjega odstavka lahko sodišče zahteva 
varščino, ce bi zaradi izvršitve nastala nevarnost za varstvo 
pravic oseb iz drugega odstavka 5. teze ali če je to potrebno 
za varstvo družbenih interesov. 

33. teza 
O pritožbi odloča sodišče druge stopnje. 
Sodišče prve stopnje lahko na podlagi pravočasne pritožbe 

spremeni prejšnji sklep ali ga razveljavi, če s tem niso priza- 
dete pravice drugih oseb, ki se opirajo na ta sklep ali če se te 
osebe strinjajo s spremembo ali razveljavitvijo. 

Revizija 

34. teza 
Revizija ni dopustna, če zakon ne določa drugače. 

Stroški postopka 

35. teza 

drugače"01616^060 ^ SV°je stroške' razen če zakon določa 
Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem 

razmerju jih udeleženci trpijo. 
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Če je nepravdni postopek izveden izključno v interesu neka- 
terih udeležencev, trpijo stroške ti udeleženci. 

Uporaba zakona o pravdnem postopku 

36. teza 
V nepravdnem postopku se smiselno uporabljajo določbe 

zakona o pravdnem postopku, če s tem ali drugim zakonom ni 
drugače določeno. 

Drugi del 

POSEBNI POSTOPKI 

I. razdelek 
Postopki za ureditev osebnih stanj 
in družinskih razmerij 

1. poglavje 
SKUPNE DOLOČBE 

37. teza 
Postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij so 

nujni. . 
V teh postopkih sodišče odloči po obravnavi na naroku. 
V postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij 

je javnost izključena. 
38. teza 

Sodišče lahko dovoli, da udeleženec, ki ni poslovno sposo- 
ben, zaradi uveljavitve svojih pravic ali interesov sam opravi 
posamezna procesna dejanja, če oceni, da je sposoben razu- 
meti pomen in pravne posledice takih dejanj. 

39. teza 
V postopkih iz razmerij med starši in otroki je krajevno 

pristojno tudi sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za 
otroka. 

40. teza 
Če se s sklepom sodišča spreminja osebni status ali družin- 

sko razmerje, nastopijo pravne posledice sklepa z njegovo 
pravnomočnostjo. 

Sodišče lahko odloči, da nastopijo pravne posledice sklepa 
že pred pravnomočnostjo, če je to potrebno zaradi varstva 
oseb iz drugega odstavka 5. teze. 

41.teza 
Proti sklepu, s katerim je postopek pravnomočno končan, 

obnova postopka ni mogoča. 
Udeleženec, ki pridobi možnost uveljavljati nova dejstva ali 

nove dokaze, ki bi lahko pripeljali do drugačne odločbe, lahko 
zahteva, da sodišče v nepravdnem postopku spremeni ali 
razveljavi sklep, s katerim se je prejšnji postopek pravno- 
močno končal. . .. 

Kadar zve sodišče za nova dejstva ah nove dokaze, lahko 
tudi brez predloga udeležencev spremeni ali razveljavi svoj 
prejšnji sklep, če je pooblaščeno začeti postopek tudi po 
uradni dolžnosti. . 

Varianta- črta se 41. teza in se pri posameznih posebnih 
postopkih določi, kdaj sta dovoljeni revizija in obnova. 

2. poglavje 

POSTOPEK ZA ODVZEM IN VRNITEV 
POSLOVNE SPOSOBNOSTI 

42. teza 
V postopku za odvzem poslovne sposobnosti sodišče 

odloča o popolnem ali delnem odvzemu poslovne sposobno- 

sti osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, 
odvisnosti od alkohola ali mamil ali iz drugega vzroka niso 
sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. 

43. teza 
Postopek za odvzem poslovne sposobnosti se začne na 

Dredloa pristojnega organa občinske skupnosti socialnega 
skrbstva, javnega tožilca, zakonca ali osebe, ki je z osebo, ki 
naj se ji odvzame poslovna sposobnost živela v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti, njenega krvnega sorodnika v 
ravni črti in v stranski črti do drugega kolena. 

Predlog za uvedbo postopka lahko vloži tudi oseba, o kateri 
se bo vodil postopek, če je sposobna razumeti pomen in 
pravne posledice svojega predloga. 

Sodišče začne postopek po uradni dolžnosti, če zve za 
okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega 
je potrebno določeni osebi odvzeti poslovno sposobnost. 

44. teza 
Udeleženca v tem postopku sta poleg predlagatelja in 

osebe, o kateri se vodi postopek tudi skrbnik osebe, kateri naj 
se odvzame poslovna sposobnost in pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. 

45. teza 
Osebo ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, sodišče 

zasliši, razen če ugotovi, da bi zaslišanje škodilo njenemu 
zdravju ali da glede na njeno zdravstveno stanje zaslišanje ni 
mogoče. 

46. teza 
Če je uveden postopek zaradi duševne bolezni, duševne 

zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil ali iz drugega 
razloga, ki vpliva na psihofizično stanje, sodišče odredi da 
osebo, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost, pregleda 
izvedenec medicinske stroke. 

Sodišče ne postopa po prvem odstavku te teze, če se oseba, 
ki bi jo bilo potrebno pregledati, nahaja v psihiatrični zdrav- 
stveni organizaciji po odločbi sodišča in če iz poročila te 
organizacije o zdravljenju izhaja potreba, da se ji odvzame 
poslovna sposobnost. 

47. teza 
Sodišče lahko odredi, da se oseba, ki naj se jI odvzame 

poslovna sposobnost začasno, vendar najdalj za 7 dni zadrži v 
psihiatrično zdravstveni organizaciji, če je po mnenju zdravni- 
kov to nujno potrebno za ugotovitev njenega zdravstvenega 
St Zoper sklep iz prvega odstavka te teze je dovoljena pritožba 
v treh dneh od vročitve sklepa. 

Sodišče druge stopnje odloči o pritožbi v roku 3 dni. 

48. teza 
Če so izpolnjeni pogoji za odvzem poslovne sposobnosti, 

sodišče glede na stopnjo ugotovljene sposobnosti odvzame 
osebi poslovno sposobnost popolno ali delno. 

49. teza 
Kadar sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za "delni 

odvzem poslovne sposobnosti, lahko s sklepom odloži odloči- 
tev o delnem odvzemu poslovne sposobnosti zaradi odvisno- 
sti od alkohola ali mamil, če se oseba, ki bi ji bilo potrebno 
poslovno sposobnost odvzeti, podvrže zdravljenju v ustrezni 
zdravstveni organizaciji. 

Sodišče lahko odloži odločitev najdalj za eno leto. 
Zoper sklep o odložitvi odločbe ni pritožbe. 
Sodišče izda sklep o odvzemu poslovne sposobnosti pred 

potekom roka iz drugega odstavka te teze, če oseba, ki naj se 
ji odvzame poslovna sposobnost, zdravljenje samovoljno 
opusti. 

50. teza 
Zoper sklep o popolnem ali delnem odvzemu poslovne 

sposobnosti sta dovoljeni revizija in obnova. 
Varianta: ta teza se črta, če bo sprejeto osnovno besedilo 

41. teze. 
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51. teza 
Pravnomočen sklep o popolnem ali delnem odvzemu 

Poslovne sposobnosti pošlje sodišče pristojnemu organu 

tičarju pnos,i socialnega skrbstva in pristojnemu ma- 

52. teza 
Stroške postopka trpi predlagatelj. 

7mtlarlariPAev'a9a!elj glede na svo'e Premoženjsko stanje ne zmore plačati vseh stroškov, odloči sodišče, da del stroškov 
P^h 4^ H, Ua e'5Ženec oziroma drugi udeleženci. Sodišče odloči, da se stroški krijejo iz sredstev sodišča če 

je tekel postopek po uradni dolžnosti. 

53. teza 
Če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila odvzeta 

Poslovna sposobnost, sodišče odloči o delni ali popolni vrni 
tvi poslovne sposobnosti. ^ 

,,n1r=Kft0pkH faA^mitev P°slovne sposobnosti se primerno uporabljajo določbe postopka o odvzemu poslovne sposob- 

54. teza 

c^e*JPred,i?9*Za_.Vmitev P°slovne sposobnosti zavrne, lahko 
hr° J°i i' i? Se pred P°tekom določenega roka, ki ne sme biti daljši kot eno leto, ne more predlagati vrnitev 

poslovne sposobnosti, če iz rezultata celotnega postopka z 
™ i ? verl'?tn°stJ0 izhaja, da v določenem roku ni mogoče 

°l a k
v,al1 znatno izboljšanje psihofizičnega stanja osebe, ki ji je bila poslovna sposobnost odvzeta. 

Predlog za vrnitev poslovne sposobnosti, ki je vložen pred 
potekom roka iz prvega odstavka te teze, sodišče zavrže 

55. teza 
Če ima oseba, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost 

nepremičnine, odredi sodišče, ki vodi postopek, da se uvedba 
postopka in odločba o odvzemu poslovne sposobnosti ozi- 

knj^gi ° Vrn'tv' poslovne sposobnosti, zaznamuje v zemljiški 

3. Poglavje 

K ZA PODALJŠANJE IN PRENEHANJE PODALJŠANE RODITELJSKE PRAVICE 

56. teza 
V postopki^ za podaljšanje roditeljske pravice odloča 

sodišče o podaljšanju roditeljske pravice čez otrokovo polno- 
letnost, če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni 
sposoben, da sam skrbi zase, za svoje koristi in pravice. 

57. teza 
Postopek za podaljšanje roditeljske pravice se začne na 

predlog enega od staršev ali pristojnega organa občinske 
skupnosti socialnega skrbstva. 

Če je oseba že polnoletna in predlog staršev za podaljšanje 
roditeljske pravice ni bil pravočasno vložen sme sodišče 
priznati roditeljsko pravico in jo podaljšati čez otrokovo pol- 
noletnost. K 

58. teza 
Udeleženci v tem postopku so starši, otrok in pristojni 

organ občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

59. teza 
V postopku za podaljšanje in prenehanje podaljšane rodi- 

teljske pravice se uporabljajo določbe od 45. do 55 teze teaa 
zakona. y 

Varianta: Ta postopek se vključi v zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih in se črtajo teze od 56. do 59. 

4. Poglavje 

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POPOLNE 
POSLOVNE SPOSOBNOSTI MLADOLETNE 
OSEBE, KI JE POSTALA RODITELJ 

60. teza 
Postopek za pridobitev popolne poslovne sposobnosti se 

začne na predlog mladoletne osebe, ki je postala roditelj ali z 

«k?,n^0
Stfc Jeim Pa Prfdl°9 Pristojnega organa občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

61. teza 
Udeleženci v tem postopku so poleg predlagatelja in osebe 

o kateri se vodi postopek tudi starši oziroma skrbnik mlado- 

stva m prist0'ni or9an občinske skupnosti socialnega skrb- 

62. teza 
Zoper sklep, s katerim pridobi mladoletna oseba popolno 

poslovno sposobnost, se lahko pritožijo starši oziroma skrb- 
nik ter pristojni organ občinske skupnosti, socialnega skrb- 
stva zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za pridobitev 
poslovne sposobnosti, se lahko pritoži mladoletnik in pri- 
stojni organ občinske skupnosti socialnega skrbstva. 

Varianta: ta postopek se vključi v zakon o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih in se črtajo teze od 60. do 62. 

5. Poglavje 

POSTOPEK ZA ODVZEM IN VRNITEV 
RODITELJSKE PRAVICE 

63. teza 
Postopek za odvzem roditeljske pravice se začne na pred- 

log drugega od staršev, pristojnega organa občinske skup- 
nosti socialnega skrbstva, otroka starega nad 15 let ki ie 
sposoben razumeti pomen predloga in njegove posledice ali 
javnega tožilca. 

Sodišče uvede postopek po uradni dolžnosti, kadar na 
katerikoli način zve, da obstoje razlogi za odvzem roditeljske 
pravice določeni osebi. 

Varianta: v prvem odstavku se črta »ali javnega tožilca«. 

64. teza 
Udeleženec v tem postopku je poleg predlagatelja in osebe 

o kateri se vodi postopek tudi drugi od staršev, če ima roditelj- 

skrbstvV'C° 'n prist0'en or9an občinske skupnosti socialnega 

65. teza 
Pravnomočen sklep o odvzemu roditeljske pravice pošlje 

sodišče pristojnemu matičarju zaradi vpisa v rojstno matično 
knjigo, če ima otrok nepremičnine pa odredi, da se odvzem 
roditeljske pravice zaznamuje v zemljiški knjigi. 

66. teza 
Stroške postopka trpi oseba, ki ji je odvzeta roditeljska 

pravica. 
Če je predlog za odvzem roditeljske pravice zavrnjen trni 

stroške predlagatelj. 

67. teza 
če prenehajo razlogi zaradi katerih je bila roditeljska pra- 

vica odvzeta, sodišče odloči o vrnitvi roditeljske pravice V 
postopku za vrnitev roditeljske pravice, s primerno uporab- 
ljajo določbe postopka o odvzemu roditeljske pravice. 

Varianta: ta postopek se vključi v zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih in se črtajo teze od 63. do 67. 
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6. Poglavje 

POSTOPEK ZA ZAVAROVANJE OTROKOVIH 
PREMOŽENJSKIH KORISTI 

68. teza 
V tem postopku se smiselno uporabljajo določbe postopka 

o odvzemu in vrnitvi roditeljske pravice. 
Varianta: ta postopek se vključi v zakon o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih in se teza črta. 

II. Razdelek 

7. Poglavje 

POSTOPEK O PRIDRŽANJU OSEB 
V PSIHIATRIČNIH ZDRAVSTVENIH 
ORGANIZACIJAH 

69. teza 
Če psihiatrična zdravstvena organizacija (v nadaljnjem 

besedilu: zdravstvena organizacija) pridrži osebo na zdravlje- 
nju na zaprtem oddelku proti njeni volji in brez odločbe 
sodišča, je dolžna pooblaščena oseba te organizacije brez 
odlašanja, najpozneje pa v 48 urah o tem obvestiti temeljno 
sodišče, na območju katerega se nahaja. 

Obvestilo o pridržanju mora obsegati podatke o pridržani 
osebi, o njenem zdravstvenem stanju in o tem, kdo jo je 
pripeljal v zdravstveno organizacijo. 

Šteie se, da je oseba proti svoji volji pridržana v zdravstveni 
oraanizaciji, če iz njenega vedenja, strokovnih spoznanj o 
njenem duševnem stanju in drugih okoliščin izhaja, da zmore 
izraziti svojo voljo, in se dejansko ne želi zdraviti v zdravstveni 
organizaciji, ali če gre za pridržanje mladoletnika ali osebe, ki 
ji je odvzeta poslovna sposobnost. 

70. teza 

V postopku o pridržanju je javnost izključena. 
71. teza 

Postopek začne sodišče po uradni dolžnosti takoj, ko 
prejme obvestilo o pridržanju ali če na kakšen drug način zve 
za pridržanje določene osebe v zdravstveni organizaciji proti 

'ouvedbi postopka sodišče obvesti pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, psihiatrično zdravstveno orga- 
nizacijo ter zakonca oziroma najbližjega sorodnika. 

72. teza 

V postopku o pridržanju sodišče brez odlašanja, najpozneje 
pa v osmih dneh po prejemu obvestila o pridržanju obišče 
pridržano osebo v zdravstveni organizaciji in jo zasliši, razen 
če bi zaslišanje škodilo njenemu zdravljenju ali če glede na 
njeno zdravstveno stanje ni možno. 

73. teza 
V postopku o pridržanju sodišče zasliši zdravnike, ki pridr- 

žano osebo zdravijo, kakor tudi druge osebe, ki lahko dajo 
podatke o duševnem stanju pridržane osebe. 

Sodišče odredi, da pridržano osebo pregleda zdravnik spe- 
cialist psihiater iz druge zdravstvene organizacije. 

74. teza 
Sodišče na podlagi izvedenih dokazov odloči, ali se P^dr" 

žana oseba še nadalje pridrži v zdravstveni organizaciji, al. se 
izpusti. 

Kadar odloči, da se oseba pridrži v zdravstveni organizaciji, 
določi čas pridržanja, ki ne sme biti daljši kot eno leto. 
Odločbo iz prvega odstavka te teze izda sodišče brez odlaša- 
nja, najpozneje pa v tridesetih dneh po prejemu obvestila iz 
prvega odstavka 69. teze. 

75. teza 
Zoper sklep o pridržanju se lahko pritoži pridržana oseba, 

njen zakoniti zastopnik ali skrbnik, pristojni organ občinske 
skupnosti socialnega skrbstva, zakonec oziroma oseba, s 
katero je pridržana oseba živela v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti, krvni sorodnik v ravni črti in v stranski črti do 
drugega kolena ter zdravstvena organizacija. 

Pritožbo je treba vložiti v treh dneh. 
Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 
O pritožbi odloči sodišče druge stopnje v treh dneh. 

76. teza 
Stroški postopka gredo v breme sodišča. 

77. teza 
Če zdravstvena organizacija ugotovi, da je potrebno 

nadaljevati zdravljenje pridržane osebe po poteku roka, 
določenega v sklepu o pridržanju, mora najmanj 15 dni, 
variantni dodatek: oziroma v 30 dneh, če je bil čas pridržanja 
daljši kot 3 mesece, pred potekom roka predlagati sodišču, da 
pridržanje podaljša. 

Sodišče mora o tem odločiti do poteka roka za pridržanje. 
Kolikor sodišče do poteka roke na odloči, mora zdravstvena 
organizacija pridržano osebo izpustiti. 

78. teza 
Na predlog pridržane osebe, njenega zakonitega zastop- 

nika, skrbnika, pristojnega organa občinske skupnosti social- 
nega skrbstva, zakonca oziroma osebe, s katero je pridržana 
oseba živela v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, krvnega 
sorodnika v ravni črti in v stranski črti do drugega kolena 
sodišče odloči, da se pridržana oseba odpusti iz zdravstvene 
organizacije pred potekom roka, določenega v sklepu o pridr- 
žanju, če ugotovi, da so prenehali vzroki za pridržanje. 

79. teza 
V postopku za podaljšanje in prenehanje pridržanja se 

primerno uporabljajo določbe postopka o pridržanju. 

8. Poglavje 

POSTOPEK O RAZGLASITVI POGREŠANCEV 
ZA MRTVE IN O DOKAZOVANJU SMRTI 

a) Razglasitev pogrešancev za mrtve 

80. teza 
Sodišče razglasi za mrtvega: 
1. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega 

poročila, od njegovega rojstva pa je preteklo 60 let; 
2. pogrešanca, če o njem v zadnjih petih letih ni nobenega 

poročila, pa je verjetno, da ni več živ; 
3. pogrešanca, ki je izginil pri potopu ladje, prometni ozi- 

roma, letalski nesreči, požaru, povodnji, potresu ali v kakšni 
drugi smrtni nevarnosti, pa o njem v 6 mesecih po prenehanju 
nevarnosti ni nobenega poročila; . ... 

4. pogrešanca, ki je izginil med vojno zaradi vojnih dogod- 
kov, pa o njem ni nobenega poročila 1 leto po prenehanju 
bojevanja. . 

Roka iz 1. in 2. točke te teze se štejeta od dneva, ko je bil po 
zadnjih poročilih pogrešanec brez dvoma še živ; če pa se ta 
dan ne da natančno dognati, se štejeta roka od konca tistega 
meseca oziroma leta, v katerem je bil pogrešanec po zadnjih 
poročilih še živ. 

81.teza 
Postopek se začne na predlog. 
Predlog lahko vloži vsakdo, ki ima pravni interes in javni 

t0Če gre za premoženjske pravice in koristi družbenopoli- 
tične skupnosti lahko predlaga razglasitev za mrtvega tudi 
javni pravobranilec. 

82. teza 
Predlog za razglastitev za mrtvega se lahko vloži in posto- 

pek začne še preden potečejo roki iz prvega odstavka 80. teze 
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in sicer v primerih iz 1. in 2. točke 6 mesecev pred koncem 
roka, v primerih iz 3. in 4. točke pa takoj po prenehanju 
nevarnosti oziroma bojevanja, vendar se odločba o razglasitvi 
za mrtvega ne more izdati, dokler ne potečejo roki ki so 
predpisani v prvem odstavku 80. teze. 

83.teza 

za^iPor!^ttiPredl°9t t0dišče °Pravi Poizvedbe, s tem, da zasliši priče ter si preskrbi potrebne podatke in poročila 

• h g°!°V ' a so 'zpolnjeni pogoji za začetek postopka izda sodišče oglas, v katerem navede bistvene okoliščine 
zadeve, pokliče pogrešanca, da se oglasi in tudi vse ki kal 
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mpse- 
cih po objav, oglasa v Uradnem listu SRS, ker bo sicTr do 
poteku roka pogrešanca razglasilo za mrtvega 
rf^.las s® obiavi v Uradnem listu SRS, razglasi na sodni deski in v kraju, kjer je imel pogrešanec svoje zadnie stalno 
oziroma začasno prebivališče. Sodišče lahko odredi da se 
oglas objavi tudi v drugih glasilih. 

84. teza 
jLse v

K
rok"' določenem v oglasu, pogrešanec ne iavi sodišče obvesti o postopku pristojni organ občinske skurv 

nosti socialnega skrbstva, da pogrešancu postavi skrbnika. 

85. teza 

liJIn ^tKčV°k' določen v oglasu, sodišče zasliši predlagate- lja in skrbnika in izvede dokaze. cuiagaie 

dotaM^rian' n ka,6r<? je Pogrešani razglašen za mrtvega, se 
p^^ešančeve smrti ' """ W 

Za dan smrti velja tisti dan, ko je na podlagi poizvedb 

nnnrffaneC najverietneje unrirl oziroma tisti dan ki ga pogrešanec najverjetneje ni preživel. Če se ta dan ne da 

^ P°9reŠaneC Umr' P™ P" Poteku 

86. teza 
Sodišče pošlje pravnomočen sklep o razglasitvi za mrtveaa 

pristojnemu matičarju zaradi vpisa v mrliško matično knjigo. 

87. teza 

*'s"' k' I8 razglašen za mrtvega, zglasi pri sodišču sodišče preiskusi, ali je on tisti, ki je pogrešan natopa brez 

86 tezi'098 P0StOpka razve|javi svojo odločbo ter ravna po 

88. teza 
obstojijo okoliščine, ki kažejo na to, da je tisti, ki je bil 

kott1rn^r9a'^ŽiV' aM da <e umrl kakšen drug dan' kot velja po sklepu sodišča za dan njegove smrti iavni tožiler 

Cz'om9aaspreme^d,OČba ° ra29'aSltVi 23 mrtve'9a razve,iavi 

Predlog iz prvega odstavka te teze lahko vloži tudi vsak ki 
pravn' ln«e/es na spremembi oziroma razlefjavitv! 

0 uvedbl. P°s,oPka za razveljavitev ali spremembo 
°d'°** o razglasitvi za mrtvega se obvesti sodišče, ki vodi zapuščinski postopek po pogrešancu. Sodišče prekine 
zapuščinski postopek, če še teče, če pa je že pravnomočno 
konf.a" !" so izvršeni vpisi v zemljiški knjigi, odredi, da se v zemljiški knjigi zaznamuje začetek postopka za razveljavitev 
oziroma spremembo odločbe o razglasitvi za mrtvega 

89. teza 
sodišče ugotovi, da je pogrešanec še živ ali da je umrl 

kakšen drug dan kot velja po sklepu za dan njegove smrti 
razveljavi oziroma spremeni svoj sklep. 

'^fe U9°tovi' da ni Pogojev za razveljavitev ali spre- membo sklepa, zavrne predlog. Pravnomočen sklep pošlie 
zapuščinskemu sodišču, da nadaljuje postopek oz izbriše 
zaznambo v zemljiški knjigi. izorise 

90. teza 

^VKn0m0ČnC? odločbo o razveljavitvi ali spremembi 
7an?,4^fn° razglas'*v' fa mrtvega pošlje sodišče matičarju in zapuščinskemu sodišču odločbo o razveljavitvi pa tudi pri- 
stojnemu organu občinsKe skupnosti socialnega skrbstva. 

razalas^i mrtvo kater°.je b,la razveljavljena odločba o 
, mrtvega, razveljavi pristojni organ občinske- skupnosti socialnega skrbstva postavitev skrbnika če po 

zakonu ni drugih ovir. p 

b) Dokazovanje smrti 

91. teza 
Če se smrt kakšne osebe ne da dokazati z listinami ki so 

pekTn'Ma°odto?h" ° rTLat!čnih knji9ah' sodišče izvede Posto- 
tom l»d |, čbo' s katero se ugotovi smrt take osebe V tem postopku se primerno uporabljajo tudi določbe 83. do 90. 

92. teza 
Postopek se začne na predlog. 

tožjilc'09 'ahk° vloži vsak' ki ima pravni interes in iavni 

93. teza 
Predlog se lahko vloži takoj po smrti tistega, čigar smrt se 

aiSS ne sme biti kra'ši k°< W ne 

94. teza 
V^odiočbi, s katero se potrdi smrt kakšne osebe določi 

dan' za katerega je dokazano, da je dan njene smrti 
zanesljivo ugotoviti, velja za dan smrti tisti 

dan, za katerega je ugotovljeno, da ga ta oseba ni preživela. 
Varianta. To poglavje se črta in ostane v veljavi zakon o 

razglasitvi pogrešancev za mrtve in o dokazovanju smrti. 

III. Razdelek 

9. Poglavje 

POSTOPEK ZA DOLOČITEV ODŠKODNINE 

95. teza 

™ltT,P?St0pk
J

U sodišče odloči o odškodnini, če je z zakd- 
stopku ' 36 odškodnina dol°či v nepravdnem po- 

96. teza 

aliPDo0urflrtSn1 Uh8^6 na .predl°9 upravičenca do odškodnine po uradni dolžnosti na podlagi obvestila upravneoa 

£dškodninemed UdeleŽenci ni bil dosežen sporazum o višPni 

97. teza 
Postopek za določitev odškodnine je nujen. 
V postopku za določitev odškodnine opravi sodišče narok. 

98. teza 
O uvedbi postopka obvesti sodišče pristojneqa iavneaa 

pravobranilca, ki ima položaj udeleženca v postopku. 
Varianta: O uvedbi postopka obvesti sodišče pristoineaa 

avnega pravobranilca, ter mu da primeren rok v katerem 
lahko prijavi svojo udeležbo. m 

99. teza 

c^
adar zako" določa, da lahko prejšnji lastnik predlaga, da sodišče odloči o akontaciji na odškodnino, določi sodišče 

akontacijo z začasno odredbo. soaisce 
Zoper odločbo o začasni odredbi ni posebne pritožbe. 

100. teza 
V postopku za določitev odškodnine se lahko upravičenec 

druZgaaVčeaneC d0 °dškodnine P°ravnata. ^ zakotne dotoča 

H^
ananta: al 9e b,° sprejeto osnovno besedilo 98. teze se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

Poravnava je veljavna samo, če javni pravobranilec v roku 
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15 dni, odkar je bil obveščen o poravnavi, ne izjavi, da se z njo 
ne strinja. . j , ,. 
b) Če bo sprejeta varianta k 98. tezi se doda drugi odstavek, ki 
se alasi: 

Ce se postopka udeležuje javni pravobranilec, je poravnava 
veljavna samo, če se z njo strinja javni pravobranilec. 

101. teza 
Javni pravobranilec lahko spodbija sklep o določitvi odško- 
dnine oziroma poravnavo o odškodnini tudi, če se ni udeleže- 
val postopka na prvi stopnji. 

Varianta: Če bo sprejeta varianta k 100. tezi, odpade bese- 
dilo »oziroma poravnavo o odškodnini«. 

102. teza 
Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija 

pod pogoji, ki jih določa zakon o pravdnem postopku. 
103. teza 

Stroške postopka trpi zavezanec do odškodnine. 

10. Poglavje 

POSTOPEK ZA PROSTOVOLJNO CENITEV iN 
PRODAJO STVARI 

104. teza 
Postopek za prostovoljno cenitev in prodajo stvari se uvede 

na predlog, kadar tako določa zakon. 
105. teza 

Za cenitev in prodajo premičnih in nepremičnih stvari je 
pristojno sodišče, na čigar območju so stvari. Če se cenitev in 
prodaja predlaga za več premičnih in nepremičnih stvari, ki so 
na območju več sodišč, je krajevno pristojno katerokoli od teh 
sodišč. 

106. teza 
Če predlagatelj zahteva, se dovoli prodaja tudi brez cenitve. 

V tem primeru navede vrednost predlagatelj. 
107. teza 

V tem postopku sodišče opravi samo en prodajni narok. 

108. teza 
V sklepu o prodaji nepremičnine je treba posebej navesti, 

da je postopek začet po predlogu in se zato v zemljiški knjigi 
ne izbrišejo vpisane pravice in bremena. 

109. teza 
Če zakon ne določa drugače, se v tem postopku smiselno 

uporabljajo določbe zakona o izvršilnem postopku. 

11. Poglavje 

POSTOPEK V STANOVANJSKIH ZADEVAH 

110. teza 
V postopku opravi sodišče narok. 

111.teza 
V postopku lahko udeleženci sklenejo poravnavo. 

112. teza 
Zoper odločbo sodišča druge stopnje je dovoljena revizija. 

12. Poglavje 

POSTOPEK ZA UREDITEV RAZMERIJ MED 
SOLASTNIKI O REDNEM VZDRŽEVANJU 
STVARI V SOLASTNINI 

113. teza 
V postopku za ureditev razmerij med solastniki o rednem 

vzdrževanju stvari v solastnini odloča sodišče, če ni bilo med 

solastniki doseženo potrebno soglasje o poslu v zvezi z 
rednim upravljanjem, ki je nujen za redno vzdrževanje stvari v 
solastnini. 

Postopek se začne na predlog solastnika. 

114. teza 
V postopku sodišče opravi narok. 

115. teza 
V postopku lahko udeleženci sklenejo poravnavo. 

116. teza 
V sklepu, s katerim sodišče odloči o poslu, ki je nujen za 

redno vzdrževanje stvari, odloči tudi v kakšnem sorazmerju 
trpijo solastniki stroške tega vzdrževanja. 

117. teza 
Stroške postopka trpijo solastniki v sorazmerju s svojimi 

deli na stvari. 

118. teza 
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi v 

postopku za ureditev razmerij o rednem vzdrževanju stvari v 
skupni lastnini. 

13. Poglavje 

POSTOPEK ZA DELITEV STVARI IN SKUPNEGA 
PREMOŽENJA 

119. teza 
V postopku za delitev stvari ali skupnega premoženja 

sodišče odloča, če med solastniki ali skupnimi lastniki ni 
sporazuma o delitvi. 

Sodišče lahko odloči o delitvi, če med udeleženci ni spora o 
predmetu delitve in velikosti njihovih deležev. 

Če obstoji med udeleženci spor o predmetu delitve oziroma 
velikosti njihovih deležev, jih sodišče napoti na pravdo po 
določbah 9. in 10. teze. 

a) Postopek za delitev stvari v solastnini 

120. teza 
Predlog za delitev mora vsebovati opis stvari, ki naj se deli, 

podatke o solastnikih in velikosti njihovih deležev ter imetni- 
kih stvarnih pravic na stvari. 

Če je predmet delitve nepremičnina, je treba v predlogu za 
delitev navesti zemljiškoknjižne podatke. 

121. teza 
V postopku za delitev stvari opravi sodišče narok. 

122. teza 
Udeleženci se o delitvi lahko poravnajo. 

123. teza 
Sodišče si mora prizadevati, da se praviloma opravi fizična 

delitev stvari in da posamezni solastniki dobijo tisti del stvari, 
za katerega izkažejo upravičen interes. . 

Če fizična delitev stvari ni mogoča, ali je mogoča le od 
znatnem zmanjšanju njene vrednosti, odloči sodišče, naj se 
delitev stvari opravi s prodajo. 

124. teza 
Kadar izkaže kateri od solastnikov glede na velikost svojega 

deleža ali druge okoliščine upravičeno večji interes na stvari, 
lahko sodišče odloči, da dobi stvar ta solastnik. 

V tem primeru sodišče odloči, da mora solastnik, ki prev- 
zame stvar, izplačati ostalim solastnikom vrednost njihovih 
deležev v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. 

125. teza 
V sklepu o delitvi sodišče odloči, da morajo udeleženci, ki 

imajo stvar oziroma dele stvari v svoji posesti, te izročiti 
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udeležencem, ki jim pripade stvar oziroma deli stvari po 
delitvi. K 

Če je predmet delitve nepremičnina, imajo ostali solastniki 
na njej zastavno pravico do višine vrednosti svojih deležev 
kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi dokler jim ni izplačana 
vrednost, določena v drugem odstavku 124. teze 

Ce je predmet delitve premičnina, obdržijo solastniki na njej 
mstninsko pravico do višine vrednosti svojih dednih deležev 
kot so bili ugotovljeni v sklepu o delitvi, dokler iim ni 
izplačana vrednost iz drugega odstavka 124. teze. 

126. teza 
V postopku za delitev stvari odloči sodišče po uradni dolž- 

nosti tudi o ustanovitvi stvarne služnosti, če posamezni udele- 
ženec dela stvari, ki somu bile dodeljene, sploh ne more ali 
delno ne more uporabljati brez uporabe drugega dela razde- 
ljene stvari. 

V tem primeru sodišče na predlog udeleženca, ki mu pri- 
pada del stvari, na katerem je ustanovljena služnost, odloči o 
odškodnini zaradi služnosti. 

127. teza 
Stroške postopka trpijo solastniki v sorazmerju z velikostjo 

njihovih solastninskih deležev. 
128. teza 

Določbe tega poglavja o fizični delitvi stvari se smiselno 
uporabljajo tudi za ureditev načina uporabe zemljišča v druž- 
beni lastnini, na kateri stoji stavba v zasebni lasti več solastni- 
kov, kot tudi za ureditev načina uporabe nacionaliziranega ali 
razlaščenega zemljišča, ki še ni bilo odvzeto bivšim solast- 
nikom. 

b) Postopek za delitev skupnega premoženja 

129. teza 
V postopku za delitev skupnega premoženja sodišče odloči 

kateremu izmed udeležencev se dodelijo posamezne stvari ki 
spadajo v skupno premoženje. 

O tem odloči sodišče glede na potrebe udeležencev in 
glede na njihove upravičene interese na posameznih stvareh 
kot izhajajo iz zakona ali iz namena posameznih stvari. 

130. teza 
Če spadajo v skupno premoženje nepremičnine, je krajevno 

pristojno sodišče, na območju katerega ležijo nepremičnine 
Ce ležijo nepremičnine na območju več sodišč, je kraievno 
pristojno vsako otfteh sodišč. 

Kadar se zahteva delitev skupnega premoženja zakoncev ie 
na. Prv'.od,Stavek te teze krajevno pristojno tudi 

sodišče, na območju katerega imata zakonca skupno prebiva- 
lišče oziroma, kjer sta imela zadnje skupno prebivališče. 

131. teza 
V postopku za delitev skupnega premoženja se smiselno 

uporabljajo določbe postopka za delitev stvari v solastnini. 

14. poglavje 

POSTOPEK ZA UREDITEV MEJ 

132. teza 
V postopku za ureditev mej sodišče na novo določi mejo če 

je ta sporna med različnimi lastniki oziroma med njimi ter 
imetniki pravice uporabe in imetniki pravice razpolaaania 
oziroma upravljanja, ali če je ta sporna med različnimi imet- 
niki pravice razpolaganja oziroma upravljanja. 

133. teza 
Postopek za ureditev mej se začne na predlog ki mora 

vsebovati zemljiškoknjižne podatke zemljišč, med katerimi ie 
meja sporna, ime in priimek in prebivališče lastnikov oziroma 
uporabnikov zemljišč med katerimi je meja sporna, razloge 
zaradi katerih se predlaga ureditev meje v sodnem postopku. 

134. teza 
Udeleženci se lahko o poteku meje poravnajo. 

135. teza 
V postopku za ureditev meje sodišče opravi narok na kraiu 

samem, na katerega vabi poleg udeležencev geodetskeaa 
izvedenca in po potrebi tudi priče. 

136. teza 
Na naroku, na kraju samem se napravi skica, iz katere mora 

«irliaTrna meja ter meja' ki <° ie sodišče na kraju samem določilo, oziroma na katero je bila sklenjena porav- 
nava. Skica je sestavni del zapisnika o naroku. 

137. teza 
Sodišče uredi sporno mejo na podlagi močnejše pravice. 
Ce vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost 

fahkntrt's* P° h SP°r Šteje 2a spor ma'hne vednosti,' lahko sodišče uredi mejo na podlagi močnejše pravice le če 
predlagatelj in oseba, proti kateri je predlog vložen, o tem 
SOC)l3S3t3. 

Ce močnejša pravica ni dokazana ali če ni podano soqlasie 
v smislu prejšnjega odstavka, sodišče uredi mejo po zadnji 
mirni posesti (varianta: uporabi). 

Če se ne more ugotoviti zadnja mirna posest, sodišče uredi 
mejo tako, da sporni mejni prostor razdeli po pravični oceni. 

138. teza 
Če vrednost spornega mejnega prostora presega vrednost 

po drugem odstavku prejšnje teze, predlagatelj in oseba proti 
kateri je predlog vložen, pa ne soglašata, da se uredi meja na 
podlagi močnejše pravice, lahko vsak izmed njiju uveljavlja 
svojo močnejšo pravico v pravdnem postopku v roku 3 mese- 
cev po pravnomočnosti sklepa, izdanega v tem postopku. 

139. teza 
Na podlagi izvedenega postopka, sodišče ugotovi mejo v 

skladu z določbo 137. teze in jo začasno označi z mejnimi 
znamenji. J 

V sklepu sodišče natančno opiše ugotovljeno mejo in 
navede ugotovljeno vrednost mejnega spornega prostora. 

140. teza 
Tri mesece po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče prav- 

nomočen sklep oziroma poravnavo o določitvi meje pristoj- 
nemu občinskemu geodetskemu organu zradi zamejničenja s 
trajnimi znamenji. ' ' 

Stroške postopka trpijo udeleženci v sorazmerju z dolžino 
svojih meja. 

15. Poglavje 

POSTOPEK ZA DOVOLITEV NUJNE POTI 

141. teza 
Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno 

obdelavo ali uporabo potrebne potne zveze z javnim potnim 
omrežjem ali pa bi bila (varianta: ali pa je) taka zveza pove- 
zana z nesorazmernimi stroški. 

142. teza 
Postopek za dovolitev nujne poti se uvede na predlog 

lastnika oziroma imetnika pravice uporabe na zemljišču ki 
pot potrebuje. 

Predlog mora vsebovati zemljiškoknjižne podatke o zem- 
ljišču, ki pot potrebuje in zemljišču, po katerem poteka ozi- 
roma naj bi potekala pot, vrsto dejanske rabe obeh zemljišč, 
priimek in ime in prebivališče lastnika oziroma imetnika pra- 
vice uporabe zemljišča, po katerem poteka ali naj bi potekala 
nujna pot in na kakšen način naj se nujna pot uporablja. 

143. teza 
V postopku za dovolitev nujne poti, sodišče opravi narok 

Ce se predlog za dovolitev nujne poti, nanaša na zemljišče v 
družbeni lasti, povabi na narok tudi pristojnega javnega pra- 
vobranilca. r 

14 
priloga poročevalca 



144. teza 
Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne onemogoča ali 

znatno ovira izkoriščanje ali uporaba zemljišča, po katerem 
naj bi nujna pot potekala. 

Pri odločanju o vrsti in obsegu nujne poti sodišče upošteva 
potrebe zemljišča, ki pot potrebuje. Pri tem je potrebno upoš- 
tevati, da se tuje zemljišče čim manj obremeni. 

145. teza 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe na zemljišču, ki 

nujno pot potrebuje, je dolžan plačati pravično odškodnino 
lastniku oziroma nosilcu pravice uporabe na zemljišču, po 
katerem nujna pot poteka. 

146. teza 
Lastnik zemljišča, po katerem poteka nujna pot, lahko 

zahteva od predlagatelja, da odkupi potrebno zemljišče za 
nujno pot. 

147. teza 
Po izvedenem postopku sodišče s sklepom določi nujno 

pot. 
Sklep o določitvi nujne poti mora obsegati natančen potek 

nujne poti, način uporabe nujne poti ter višino odškodnine. 
Sodišče določi tudi rok, v katerem mora zavezanec plačati 
odškodnino, ki pa ne sme biti daljši od 30 dni po pravnomo- 
čnosti sklepa. 

148. teza 
V postopku za spremembo obstoječe nujne poti se pri- 

merno uporabljajo določbe tega poglavja. 

149. teza 
Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe na zemljišču, 

preko katerega nujna pot poteka, lahko predlaga, da se nujna 
pot odpravi, če zaradi spremenjenih okoliščin ni več po- 
trebna. .... 

V postopku za odpravo nujne poti se smiselno uporabljajo 
določbe tega poglavja. 

150. teza 
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za izgradnjo in 

postavitev komunalnih in drugih objektov in naprav ter pri- 
ključkov na te objekte in naprave za objekte, za katere je 
izdano predpisano dovoljenje. 

IV. Razdelek 

POSTOPKI Z LISTINAMI IN SODNIMI 
POLOGI 

16. Poglavje 

POSTOPEK ZA SESTAVO IN OVERITEV LISTIN 

151.teza 
Sodišče sestavi in overi listino, kadar zakon določa, da se 

listina sestavi ali overi pred sodnikom. 

152. teza 
Krajevno pristojno za sestavo in overitev listine je vsako 

stvarno pristojno sodišče. 

153. teza 
Sodišče mora udeležence poučiti o pomenu in pravnih 

posledicah sestavljene listine. 
Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti, da listina, ki jo 

sestavi ni v nasprotju z ustavnimi načeli družbene ureditve, s 
prisilnimi predpisi in z moralo socialistične samoupravne 
družbe. 

154. teza 
O sestavi listine sodišče sestavi zapisnik, ki mora vsebovati 

priimek in ime predlagatelja ter vrsto sestavljene listine. Zapi- 
sniku se priloži en izvod listine. 

priloga poročevalca 

17. Poglavje 

POSTOPEK ZA HRAMBO LISTIN 

155. teza 
Sodišče sprejme v hrambo listine zaradi zavarovanja pre- 

moženjskih in drugih pravic imetnika listine. 
Postopek se uvede na predlog imetnika listine. 

156. teza 
Za postopek za hrambo listin je krajevno pristojno vsako 

stvarno pristojno sodišče. 

157. teza 
O hrambi listine sodišče sestavi zapisnik, v katerem navede, 

kako je ugotovljena istovetnost predlagatelja in katera listina 
je dana v hrambo. 

Listina se da v poseben ovitek in zapečati. 

158. teza 
Predlagatelju izda sodišče potrdilo o prejemu listine. 

159. teza 
Na zahtevo predlagatelja sodišče vrne listino, ki je bila dana 

v hrambo. 
Listina se vrne tudi pooblaščencu predlagatelja, če ima za 

to overjeno pooblastilo. 
O vrnitvi listine sodišče sestavi zapisnik. 
Če se listina vrne pooblaščencu, se pooblastilo priloži zapi- 

sniku in obdrži pri sodišču. 

18. Poglavje 

POSTOPEK ZA RAZVELJAVITEV LISTIN 

160. teza 
V tem postopku se razveljavljajo listine, s katerimi se nepo- 

sredno ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo premoženjske 
pravice, kadar tako določa zakon. 

Določbe tega postopka se uporabljajo, če v posebnem 
predpisu postopek ni drugače urejen. 

161. teza 
Postopek se uvede na predlog osebe, ki je upravičena, da 

na podlagi listine uveljavi pravico ali ima drugače izkazan 
pravni interes za razveljavitev listine. 

162. teza 
Predlagatelj mora v predlogu navesti podatke o vsebini 

listine, kdo je izdajatelj, dejstva iz katerih je razvidno, da je 
upravičen predlagati razveljavitev in da je listina verjetno 
izgubljena ali kakorkoli uničena. 

Predlogu se priloži prepis listine, če obstoji in navedejo 
drugi podatki, na podlagi katerih se lahko listina razpozna. 

163. teza 
Za postopek za razveljavitev listine, ki jo izda organ družbe- 

nopolitične skupnosti, organizacija združenega dela, druga 
samoupravna organizacija ali skupnost, je pristojno sodišče, 
na območju katerega ima izdajatelj sedež. 

Za postopek za razveljavitev listine, v kateri je naveden kraj 
izpolnitve, je pristojno sodišče, na območju katerega se 
nahaja mesto izpolnitve. 

Za postopek za razveljavitev listine, za katero pristojnosti m 
mogoče določiti po prvem in drugem odstavku te teze je 
pristojno sodišče na območju katerega ima predlagatelj pre- 
bivališče oziroma sedež. 

164. teza 
Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za začetek 

postopka, zahteva od izdajatelja listine, da v določenem roku 
izjavi ali je bila izdana listina, ki naj se razveljavi in ali obstoje 
ovire za uvedbo postopka. 
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165. teza 
Po prejemu izjave, sodišče izda oglas, v katerem navede: 
- ime predlagatelja in njegovega zastopnika, 
- označbo vrste in opis listine, ki naj se razveljavi, 
- rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice 

upravičenci iz listine (priglasitveni rok) in v katerem se lahko 
ugovarja zoper predlog za razveljavitev, 

- poziv, naj se listina v določenem roku predlogi sodišču, 
- opozorilo, da se bo listina razveljavila, če v določenem 

roku ne bo predložena sodišču 
°k'ic se

K
vroči vsem udeležencem, nabije na sodno oglasno desko in objavi v Uradnem listu SRS ali v Uradnem listu SFRJ 

ce udeleženec n,ma prebivališča oziroma sedeža v SR Slove- 

listu in9znaaSšaV60 dni. °d °bjaVe °9'asa v Uradnem 

166. teza 
Sodišče ustavi postopek za razveljavitev, če predlagatelj v 

danem roku ne zalozi potrebnega zneska za objavo oglasa ali 
če tretja oseba predloži listino ali dokaže, da jo ima 

Prijave tretjih oseb se preizkusijo tudi če prispejo sodišču 

nHin^h QPH ilaSltVenega roka' vendar Pred izdajo sodne 
pSdfagatelj? m0ra ° VSak' prijaVi tretje osebe obvestiti 

167. teza 
O razveljaviti listine sodišče odloči s sklepom, v katerem 

Uveljavljena ^ °d katere9a se šteJe> da je listina 

168. teza 
Razveljavitev listine velja od dneva objave oglasa v Ura- 

dnem listu SRS oziroma Uradnem listu SFRJ. 

19. Poglavje 

SODNI DEPOZIT 

169. teza 
V sodni depozit sodišče sprejme denar, dragocene kovine 

in izdelke iz teh kovin in vrednostne papirje, ki se lahko 
vnovčijo, če je tako določeno s posebnim predpisom. 

Sodišče mora sprejeti v depozit tudi druge predmete če je z 
zakonom določeno, da lahko dolžnik položi predmet svoie 
obveznosti pri sodišču. 

Postopek se začne na predlog. 

170. teza 
Predmeti iz 1. odstavka prejšnje teze se sprejmejo v depozit 

pri vsakem stvarno pristojnem sodišču, predmeti iz drugeaa 
odstavka prejšnje teze pa pri stvarno pristojnem sodišču v 
kraju izpolnitve. 

171. teza 
Predlagatelj mora v predlogu opisati predmet depozita, 

REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

navesti v čigavo korist se depozit polaga in razloge, zaradi 
katerih se polaga. 

172. teza 
Pred izdajo sklepa o depozitu naloži sodišče predlagatelju, 

da v določenem roku položi predujem za kritje stroškov ki 
nastanejo v zvezi z depozitom. 

173. teza 
Sodišče zavrne predlog za depozit, če ugotovi, da niso 

izpolnjeni pogoji za sprejem predmetov v depozit ali da pred- 
lagatelj v določenem roku ne položi predujma za kritie stroš- 
kov depozita. 

174. teza 
V sklepu, s katerim se predlogu ugodi, sodišče določi način 

hrambe stvari, ki jo sprejme v depozit. 

175. teza 
Kadar je položen depozit v korist določene osebe, sodišče 

povabi to osebo, da se izjavi o depozitu. 
Se*fOZV£!r!a oseba iziavi. da sprejme deponirani predmet sodišče s sklepom določi, da se ji predmet izroči. 

176. teza 
Predmet iz depozita se izroči upravičencu na podlagi 

sklepa sodišča, pri katerem je predmet deponiran. 
V sklepu morajo biti navedeni podatki o osebi, ki se ii 

deponirani predmet izroči, o predmetu depozita načinu 
izročitve, rok, v katerem je potrebno predmet prevzeti in 
opozorilo glede zastaranja pravice do dviga depozita 

V sklepu se navedejo tudi stroški, ki so nastali v zvezi z 
depozitom in kdo jih je dolžan nositi. 

177. teza 
Če upravičenec depozita po poteku 5 let deponiraneqa 

predmeta ne prevzame, sodišče izda sklep, v katerem ugotovi 
daje pravica do dviga deponiranega predmeta zastarala in da 
pripada predmet, ki je bil dan v depozit, v korist družbenopoli- 
tični skupnosti, ki sodišče financira. 

Tretji del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

178. teza 
Določbe tega zakona se ne bodo uporabljale za razmeria 

glede katerih postopek do uveljavitve zakona še ni pravno- 
močno končan. H 

179. teza 
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati: 
nadaljnja vsebina teze je odvisna od opredelitve alede 

variantnih predlogov k 3., 4., 5., 6., in 8. poglavju tega zakona. 

180. teza 
Ta zakon začne veljati 1. januarja... 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o samoprispevku z 

osnutkom zakona (ESA-621) 

Skupščine SR Slovenije je na 37. seji dne 13 12 
1984 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 

O SAMOPRISPEVKU Z OSNUTKOM ZAKONA, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

16 priloga poročevalca 



poslovnika togega ,vMStopiOn. SR Slovenije In na z. 

l^sar-" "'"k""" """""23 
sitih delovnih teles sodelovala: družbene prihodKe. 

POVZETEK 

S tem zakonom se usklajuje zakon o samoprispevku z 
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list SRS, št. 27-1181/83) in zakonom o starostnem 
zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30-1363/79 in 1- 
15/82). 

Poleg te uskladitve se s tem zakonom širi krog oprosti- 

tev od plačevanja samoprispevka, smiselno ureditvi z 
zakonom o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravlja- 
nje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3-114/75, 
8-487/78, 33-1608/80 in 16-823/84) tudi na osebne dohodke 
delavcev in drugih občanov, ki ne presegajo najnižjega 
zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno m 
socialno varnost delavca določene z zakonom. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o samoprispevku 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 324. členu 

Ustave SR Slovenije, po katerem lahko zakon določi temeljna 
načela za ureditev financiranja skupnih potreb v krajevni 
skupnosti. V 73. členu te ustave so določena področja, na 
katerih uveljavljajo delovni ljudje in občani svoje skupne 
potrebe v krajevni skupnosti; med finančnimi instrumenti, s 
katerimi se zgotavljajo sredstva za financiranje skupnih 
potreb v krajevni skupnosti pa je v 74. členu ustave določen 
tudi samoprispevek. 
II. OCENA STANJA !N RAZLOGI,ZA SPREMEMBO 
ZAKONA 

V letu 1973 je bil sprejet zakon o samoprispevku, kot prvi 
republiški zakon, ki v celoti ureja postopek in sistem plačeva- 
nja samoprispevka. Zakon je opredeljeval smoprispevek kot 
specifično obliko prispevanja sredstev delovnih ljudi in obča- 
nov z namenom, da se ustvarijo in izboljšajo pogoji za zado- 
voljevanje njihovih potreb v krajevni skupnosti in občini. Ker 
pa je bil zakon sprejet pred novo ustavo ni mogel biti v celoti 
usklajen z načeli in duhom ustavnih določb v krajevni skup- 
nosti, prav tako pa ni bil usklajen z novimi predpisi o družbe- 
nem planiranju, kar je imelo za posledico, da je uvajanje 
samoprispevkov premalo temeljilo na programih in razvojnih 
planih krajevne skupnosti. Taka neusklajenost zakonske ure- 
ditve kakor tudi pomanjkljivosti ter nejasnosti določb je bil 
razlog za pripravo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku, ki sta ga zbora Skupščine SR Slove- 
nije sprejela na sejah dne 11/5-1983 (Uradni list SRS, št. 17- 
782/83). 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na 
svojih sejah dne 15/5-1984 in 6/6-1984 obravnavala pobudo 
Društva upokojencev Središča ob Dravi ter Društva upokojen- 
cev Prevalje za spremembo zakona o samoprispevku. Društvi 
sta predlagali, da bi se besedilo člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona, ki določa oprostitve od uvedbe samo- 
prispevka, spremenilo oziroma dopolnilo tako, da se samopri- 
spevek ne bi mogel uvesti tudi od pokojnin, ki ne dosegajo 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov. Prav tako 
pa je bil podan tudi predlog, da se pri oprostitvi plačevanja 
samoprispevka od pokojnin upošteva dohodek na družin- 
skega člana. Zakonodajno-pravna komisija je bila mnenja, da 
je potrebno zakon o samoprispevku uskladiti z zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 
27-1181/83) ter s tem določiti, da se samoprispevek ne plačuje 

od pokojnin, ki ne presegajo zneska najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo. 

Republiški komite za delo in Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji sta bila ob razpravi v 
zvezi z pobudo društev upokojencev mnenja, da naj bi bili 
plačila samoprispevka po zakonu oproščeni vsi upokojenci s 
pokojnino, ki je enaka ali nižja od najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo, vključno tudi uživalci pokojnine po 
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. 

Poleg teh predlaganih sprememb je po mnenju iste komi- 
sije potrebno že s samim zakonom določiti, da se samoprispe- 
vek ne more uvesti od osebnega dohodka delavcev in drugih 
občanov, ki ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, 
ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev določe- 
nega po zakonu o zajamčenem osebnem dohodku in izplače- 
vanju osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela, ki 
poslujejo z izgubo. (Uradni list SRS, št. 7-296/82 do 15-791/ 
84). 

Uskladitev z novim zakonom o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, ki je uvedel institut najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo in skladno s tem drugače opredelil 
varstveni dodatek, terja spremembo določbe 10. člena zakona 
o samoprispevku, po kateri so iz uvedbe samoprispevka izv- 
zete pokojnine z varstvenim dodatkom. Utemeljen je tudi 
predlog, da se v zakonu določi, da se samoprispevek ne 
plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki 
ne presega najnižjega zneska osebnega dohodka, ki zagotav- 
lja materialno in socialno varnost delavcev določenega z 
zakonom zaradi česar je potrebno ustrezno dopolniti 10. člen 
zakona. 

III. PREDLAGANA REŠITEV 
Določbo 10. člena zakona v samoprispevku (Uradni list 

SRS, št. 3-8/73 in 17-781/83) je spremeniti tako, da se samopri- 
spevek ne bi mogel uvesti od pokojnin, ki ne presegajo 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo od 
starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, kakor tudi ne od osebnega dohodka delovnih 
ljudi in občanov, ki ne presega najnižjega zneska osebnega 
dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca 
določenega z zakonom. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Za izvedbo predlagane spremembe zakona ne bodo 

potrebna dodatna finančna sredstva. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembi zakona o samoprispevku 

1. člen 
V zakonu o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3-8/73 in 

17-782/83 se 10. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Samoprispevek se ne more uvesti od prejemkov iz social- 
novarstvenih pomoči, od invalidnine, od pokojnine, ki ne 
presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
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dobo, od starostne pokojnine, priznane po zakonu o starost- 
nem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov 
ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvod- 
nem delu oziroma na delovni praksi. 

Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delav- 
cev in drugih občanov, ki ne presega najnižjega zneska oseb- 
nega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost 
delavca določenega z zakonom. 

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti noseče žene 
in matere, ki imajo otroke do 7 let, občani, ki so zaradi bolezni 
in invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti 
ter moški stari nad 60 let in ženske stare nad 55 let.« 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

mu 2. člen v 11. členu se doda novi drugi odstavek ki se alasi- 

neha h A C osebnih dohodkov iz delovnega razmerja pre neha obračunavat! in odtegovati samoprispevek delavcu za 
čas ko njegova akontacija osebnega dohodka ne preseaa 

vam^ZJf93 zneska: kl mu zagotavlja materialno in socialno 
hfniaA P° predP|Slh 0 zajamčenem osebnem dohodku in 

Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek 
3. člen 

s Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

0 samoprispevku (Uradni list SRS, št 3-8/73 in 17 782/83) v 10. členu določa, od katerih vrst prejemkov se 
samoprispevek ne more uvesti. Po tem določilu se samopri- 
spevek ne plačuje tudi od pokojnin z varstvenim dodatkom. 

■ K !6JU, 1983 Je bil sPreJet nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27-1181/83) ki 

'rinh*6? mst'tut najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo ter s tem drugače uredil institut varstvenega dodatka 

t J6 l! urejen ob ,zdai' zakona o spremembah in dopolni- tvah zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 17-782/83) 

nnn^ih"f.dodate.^.: seposedaj veljavnem zakonu priznava, ob pogojih ter merilih, ki jih določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja s samoupravnim splošnim aktom k 

ST'' i'i 'e2iŽja od"ainižie Pokojnine za polno poSin 
f nSl f -T'1 SO uPravičeni do najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo sedaj ne prejemajo več varstve- 
nega dodatka kot so ga prejemali po prej veljavnih predpisih 
Pa čeprav se j,m višina njihovih prejemkov ni spremenila 
Glede na navedeno spremenjeno zakonsko določbo je 

Obrazložitev 

dTZbs*™ak°nU ° ?am°Prispevku spremeniti določbo tako da se samoprispevek ne plačuje od pokojnin ki sonižifnri 

Nako pa nnTb!ehili°k0JnT P°'n0 P°k°ininsko dobo. Prav .ako pa naj bi bili po zakonu oproščeni tudi zavezanci ki iim 

SRS št3^nli^r,S/7orOStnem zavarovanju kmetov (Uradni list 
pokojnina 1~15/82) Priznana minimalna starostna 

° oblikoyanju sredstev solidarnosti za odpravlianie posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS št -ČiiAnt 
8-487/78, 33-1608/80 in 16-823/84) določa v S. tiJnuda 
prispevka solidarnosti ne plačujejo med ostalimi tudi delavci 
xdr

a
U9' občani, katerih osebni dohodek ne presega najmani- 

hah r 3 dohodka določenega z zakonom. Po določ- bah sedaj veljavnega zakona o samoprispevku se od omenip- 
nih osebnih dohodkov plačuje samoprispevek Smiselno ure 
ditvi v zakonu o oblikovanju sredstev solidarnosti se predlaoa 

rinhnH?mCfriSpeVek že po zakonu ne bi plačeval od osebnih dohodkov delavcev m drugih občanov, ki ne presegajo najniž- 
jega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno fn 
socialno varnost delavca določene z zakonom 

ZAKON 
O SAMOPRISPEVKU (Uradni list SRS 
št. 3-8/73 in 17-782/83) 
Zakonski določbi, ki se spremenita' 

10. člen 
Samoprispevek se ne more uvesti od prejemkov iz socialno- 

varstvemh pomoči, od invalidnine, od pokojnine z varstvenim 
dodatkom, od štipendij učencev in študentov ter od naqrad ki 
jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma 
na delovni praksi. 

Zavezanci samoprispevka v delu ne morejo biti noseče žene 
in matere, ki imajo otroke do 7 let, občani, ki so zaradi bolezni 
in invalidnosti nesposobni za delo, otroci do 15. leta starosti 
ter moški stari nad 60 let in ženske stare nad 55 let. 

11. člen 

2 aktom o uvedbi samoprispevka drugače določeno obračunava in odteguje samoprispevek, ki se plačuje od 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja in pokoVn 
izplačevalec dohodka oziroma pokojnine, samoprispevek ki 

fkn nhrtJeJ° h an'' k' S® Z osebnim delom ukvarjajo s kmetij- sko, obrtno in drugo gospodarsko dejavnostjo in intelektua - 

službe am' Pa prlstojni obeinski upravni organ davčne 

Občani, ki imajo stalno prebivališče na območiu za katem 
je uveden samoprispevek, pa dosegajo dohodke izven 

določen* 7 Slovenije, so dolžni na zahtevo organa ki je J '°^,n,za pobiranje samoprispevka, predložiti podatke o dohodkih, od katerih se plačuje samoprispevek. 

PREDLOG ZAKONA 

o sanitarni inšpekciji (ESA-466) 

1 oZYooJ ive,{ Skupščine SR Slovenije je na 37. seji dne 13 12. 1984 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O SANITARNI INŠPEKCIJI, 

k' vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 

Slovenije3 ^ č'ena P°slo^ka Skupščine SR 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
m na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

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

- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr. Meta MACAROL-HITI, glavna republiška sanitarna 
inšpektorica. 
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t. člen 
V zakonu o sanitarni inšpekciji (Uradni list SRS, št. 8/73) se 

v prvem odstavku 3. člena črta beseda »zlasti«. 
V 1. točki prvega odstavka se besede »osnutki načrtov za 

prostorsko urejanje« nadomestijo z besedami »osnutki pro- 
storskih izvedbenih načrtov«. 

Besedilo 8. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: »higienskimi razmerami v naseljih, v proizvodnih objek- 
tih, šolah, domovih, vzgojno varstvenih organizacijah in 
socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje, zdravstvenih 
delovnih organizacijah, javnih lokalih, drugih javnih krajih in 
objektih, začasnih mladinskih in delovnih naseljih, začasnih 
bivališčih ob naravnih nesrečah ter ob evakuaciji«. 

Besedilo 11. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: »preprečevanjem škodljivih vplivov na zdravje ljudi in 
okolje«. 

2. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se besede »Republiški sekretar 

za zdravstvo in socialno varstvo« nadomestijo z besedami »Za 
zdravstvo pristojni republiški upravni organ«. 

3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje zdravnik spe- 

cialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti ali 
delavec z visoko ali višjo izobrazbo sanitarne smeri z opravlje- 
nim strokovnim izpitom in preizkusom strokovne usposoblje- 
nosti za dejanja v upravnem postopku. 

Za opravljanje inšpekcijskih nalog na posameznem pod- 
ročju sanitarnega nadzorstva se lahko imenuje za sanitarnega 
inšpektorja tudi drug strokovnjak z visoko strokovno izobra- 
zbo ustrezne smeri z opravljenim strokovnim izpitom in preiz- 
kusom strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem po- 
stopku. 

Za glavnega republiškega sanitarnega inšpektorja se lahko 
imenuje zdravnik specialist s področja preventivnih zdrav- 
stvenih dejavnosti. 

Za republiškega sanitarnega inšpektorja se poleg pogojev 
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena zahteva še 5 
let delovnih izkušenj, za občinskega sanitarnega inšpektorja 
pa najmanj 2 leti«. 

4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nad- 
zorstvo nad: 

1. proizvodnjo in viri ionizirajočih sevanj in nad delom z 
njimi, 

2. proizvodnjo in prometom z zdravili, 
3. industrijsko proizvodnjo strupov in prometom z njimi na 

debelo, 
4. preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni ob epi- 

demijah ali ob izrednih epidemioloških pojavih in naravnih 
nesrečah, ki utegnejo ogrožati območje dveh ali več občin, 

5. bolnišničnimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami in 
naravnimi zdravilišči, 

6. viri in varstvenimi pasovi pitne vode ter objekti, napra- 
vami in primarnimi cevovodi vodovodnega omrežja za oskrbo 
dveh ali več občin, 

7. obalnim morjem, 
8. industrijsko proizvodnjo sredstev za osebno higieno, 

nego in olepševanje obraza in telesa, 
9. proizvodnjo v bazični kemični industriji, črni in barvasti 

metalurgiji, proizvodnjo motornih vozil, proizvodnjo cementa, 
stekla, mineralnih vlaken, usnja, industrijsko proizvodnjo 
azbestnih izdelkov, nad termoelektrarnami in toplarnami ter 
hidroelektrarnami z močjo nad 10 MVA, 

10. odlagališči posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne 
snovi, 

11. komunalnimi čistilnimi napravami za več kot pet tisoč 
ekvivalentnih enot, 

12. higenskimi razmerami in izvajanjem predpisov in ukre- 
pov za varstvo zdravja delavcev pri delu: 

- z viri ionizirajočih sevanj, 
- v proizvodnji in prometu z zdravili, 
- v indudstrijski proizvodnji strupov in prometu z njimi na 

debelo, 

- v industrijski proizvodnji sredstev za osebno higieno, 
nego in olepševanje obraza in telesa, 

- v bazični kemični industriji, črni in barvasti metalurgiji, 
proizvodnji cementa, stekla, mineralnih vlaken, usnja, indu- 
strijski proizvodnji azbestnih izdelkov ter termoelektrarnah in 
toplarnah. 

Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nadzor- 
stvo tudi v drugih primerih, kadar je to določeno po posebnih 
predpisih. 

V objektih za pripravo in delitev hrane v organizacijah 
združenega dela, ki opravljajo dejavnost iz točke 1, 2, 3, 7 in 8 
opravlja sanitarni nadzor občinski organ sanitarne inšpek- 
cije.« 

5. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški sanitarni inšpektorat daje z vidika varovanja 

zdravja prebivalstva soglasje k rešitvam v osnutkih prostor- 
skih izvedbenih načrtov, ki jih sprejema Izvršni svet SR Slove- 
nije. 

Republiški sanitarni inšpektorat daje poprejšnje soglasje za 
izdajo lokacijskega ter gradbenega in uporabnega dovoljenja 
za: 

1. graditev in rekonstrukcijo objektov in naprav za proiz- 
vodnjo in uporabo jedrske energije, 

2. graditev in rekonstrukcijo termoelektrarn in toplarn ter 
za hidroelektrarne z močjo nad 10 MVA, 

3. graditev in rekonstrukcijo industrijskih objektov bazične 
kemične industrije, črne in barvaste metalurgije, proizvodnjo 
motornih vozil, proizvodnjo cementa, stekla, mineralnih vla- 
ken, usnja, azbestnih izdelkov, sredstev za osebno higieno, 
nego in olepševanje obraza in telesa ter zdravil, 

4. graditev in rekonstrukcijo objektov ter naprav in prmar- 
nih cevovodov vodovodnega omrežja za oskrbo dveh ali več 
občin, 

5. graditev in rekonstrukcijo objektov za čiščenje in odvaja- 
nje odplak in drugih odpadnih snovi iz industrijskih objektov, 
ki so navedeni v točki 1, 2 in 3 tega odstavka, iz bolnišničnih 
zdravstvenih delovnih organizacij in naravnih zdravilišč ter 
primarnih in magistralnih kanalizacijskih omrežij s čistilnimi 
napravami za več kot 5000 ekvivalentnih enot, 

6. graditev in rekonstrukcijo bolnišničnih zdravstvenih 
delovnih organizacij, lekarn in naravnih zdravilišč, 

7. graditev in rekonstrukcijo luk javnega,prometa, javnih 
letališč za mednarodni zračni promet in objektov železniš- 
kega prometa, 

8. graditev in rekonstrukcijo avtocest in cest rezerviranih 
za motorna vozila, 

9. odlagališča posebnih odpadkov, ki vsebujejo nevarne 
snovi. 

Soglasje k rešitvam v osnutkih prostorskih izvedbenih 
aktov, ki jih sprejema občinska skupščina, ter poprejšnje 
soglasje za izdajo lokacijskega, gradbenega in uporabnega 
dovoljenja za vse druge objekte, daje občinski organ sani- 
tarne inšpekcije.« 

6. člen 
Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi: 

»11. a 
Poprejšnje soglasje za izdajo lokacijskega dovoljenja ni 

potrebno za objekte in naprave na območjih, ki se urejajo s 
prostorskimi izvedbenimi načrti.« 

7. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za zdravstvo pristojni republiški upravni organ predpiše v 

soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za var- 
stvo okolja in urejanje prostora, minimalne pogoje, ki jih je 
treba upoštevati pri pripravi prostorskih sestavin planskih 
aktov in pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov z vidika 
varovanja zdravja prebivalstva.« 

8. člen 
24. člen se spremeni tako, da glasi: 
»Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 se kaznuje za 
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prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki stori prekršek 
^ S samost°jnirn opravljanjem dejavnosti- 

farno L*™3 P? izvršljivi odločbi s katero je organ sani- tarne inšpekcije odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta 
zakon al, kakšen drug predpis v roku" ki ga določ organ 
sanitarne inšpekcije (13. člen) 9 

nrLi66 po°blaše;eni osebi organa sanitarne inšpekcije pre- preči opraviti naloge sanitarnega nadzorstva, ali jo pri tem 
ovira ah če ji noče dati potrebnih podatkov pojasnil in 
potrebnih predmetov (19. člen). ' pojasn" a" 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 30.000 se kaznuje tudi 

S&JS"SKT"oseb,!'ki s,ori pr,krtek lz 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 se kaznuje za pre- 

člena <
P°Sameznlk' kl storl dejanje iz prvega odstavka tega 

9. člen 
zdravstvo Pristojni republiški upravni organ je dolžan predpisati minimalne pogoje iz 7. člena tega zakona najpoz- 

neje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

tO. člen 
Do sprejema prostorskih izvedbenih aktov po določbah 

naSel'jdrU9'h pose9°v v prostor (Uradni list S RS, st. 18/84) se soglasje za izdajo lokacijskega dovolie- 

nndoln/hl56 °,!,iekte' za,katere se lokacijski postopki vodijo 
SRS^!ri6/67Za2^7n2^n8^8a)niS,iČnem P'aniranjU hSt 

11. člen 

« fn tT UVe,Uavltve tega zakona se prenehata uporabljati 
° 'n ,9 ,^'®n zakona o spremembah in dopolnitvah posamez- nih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s postop- 

2°/78)a pr ev lokaci)Skega dovoljenja (Uradni list SRS, št. 

12. člen 

SRS 2ak0n ZaČne V8l'ati OSmi dan P° objavl v Uradnem listu 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela in zbor skupščin SRS sta na 40. seji 
kije bila24. 10. 1984, sprejela osnutek zakona o spremembah 
'"dopolnitvah zakona o sanitarni inšpekciji (Ur. I. SFIS, št. 8/ 
lf',n tem sta oba zbora zadolžila Izvršni svet SR Slovenije da kot predlagatelj zakona upošteva mnenja, stališča in pred- 
loge delovnih teles skupščine in zborov, pripombe skupin 
delegatov iz razprave na seji zborov. 

II. 
V predlogu zakona smo upoštevali v glavnem vse pripombe 

Stališča m mnenja delegatov v skupščinskih telesih, in sicer': 

K 1. členu 
_ Delegati_ v zboru občin iz Ormoža, Trbovelj, Maribora 
Radelj ob Dravi, Lendave, Gornje Radgone ter v zboru združe- 
nega dela iz Titovega Velenja, Domžal, Škofje Loke, Kranja in 
Ljutomera so predlagali, da naj prva točka 3. člena sedai 
veljavnega zakona ostane nespremenjena. To pripombo smo 
upoštevali ter dosedanjo dikcijo tega člena uskladili z izrazi iz 

\°l8/84)n'U n3Seti' m dru9'h Posegih v prostor (Ur. I. 
Upoštevali smo predlog delegatov v zboru občin iz Murske 

Sobote, Maribora, Kranja, Lendave ter delegatov v zboru 
Združenega dela Lendave, Domžal, Idrije, Murske Sobote in 
Trbovelj, ki so predlagali, da se v 8. točki 1. člena doda poleg 
ze naštetih objektov sanitarnega nadzora, še nadzor nad 
začasnimi mladinskimi in delavskimi naselji. 
o k 7' [°.čkL1' člena so dele9ati v zboru občin iz Murske bobote, Maribora, Ljutomera, Kranja ter v zboru združenega 
dela iz Titovega Velenja, Lendave, Ljutomera, Idrije, Gornje 
Radgone, Kranja in Škofje Loke predlagali, da se besedilo 
»preprečevanje škodljivih vplivov na zdravje in zdravo okolje, 
zlasti nad varstvom zraka pred onesnaževanjem, nad ropo- 
tom, nad odplakami in drugimi odpadnimi snovmi« nadome- 
sti z besedilom »preprečevanjem škodljivih vplivov na zdravje 
m okolje«. To pripombo smo upoštevali. 
K 3. členu 

Na predlog delegatov v zboru občin iz Ormoža, Trbovelj 
Maribora, Radelj ob Dravi, Kranja, Lendave, Gornje Radgone 
ter delegatov iz zbora združenega dela iz Titovega Velenja 
Domžal, Ljutomera, Murske Sobote, Idrije, Kranja in Gornje 
Radgone smo v prvem odstavku 3. člena besedo »lahko« 
nadomestili z besedo »ali«. 

Temu členu smo dodali nov tretji odstavek na predlog 
delegata iz občine Radlje ob Dravi in mesta Ljubljane ter 
določili pogoje, kijih mora izpolnjevati glavni republiški sani- 
tarni inšpektor. 

K 4. členu 
Na predlog delegata v zboru občin in Obalne skupnosti 

Koper smo dodali, da Republiški sanitarni inšpektorat oprav- 
lja tudi nadzor nad obalnim morjem (7. točka). 

Delegati v zboru občin iz Trbovelj, Ormoža, Lendave, Ljuto- 
mera, Kranja, Radelj ob Dravi ter v zboru združenega dela iz 
Idrije, Titovega Velenja in Domžal so predlagali, da se 8. točka 
4. člena osnutka dopolni s proizvodnjo mineralnih vlaken in 
hidroelektrarnami nad 10 MVA. To pripombo smo upoštevali 
in jo vnesli v 9. točko. Upoštevali smo tudi predlog delegatov v 
zboru občin iz Radelj ob Dravi, Kranja ter iz Gornje Radgone, 
ki so predlagali, da Republiški sanitarni inšpektorat nadzoruje 
komunalne čistilne naprave za več kot pet tisoč ekvivalentnih 
enot (11. točka). 
K 5. členu 

Delegati v zboru občin iz Maribora, Radelj ob Dravi, Len- 
dave, Gornje Radgone, Ljutomera ter zboru združenega dela 
lZi*~j0mz, nje so Predlagali, da se doda v drugi alinei »hidroelektrarne nad 10 MVA« v peti alinei »s čistilnimi naora - 
vami za več kot pet tisoč ekvivalentnih enot« ter črta v tretji 
alinei »v katerih se opravlja produkcijski proces«. Vse te 
pripombe smo upoštevali ter ustrezno spremenili 5. člen. 
K 6. členu 

,Pelega!' v zboru občin iz Maribora, Kranja, Lendave ter v zboru združenega dela iz Titovega Velenja, Domžal Ljuto- 

TZr.t m JnJe Rad3°ne s° predlagali, da se v tem členu spustijo v drugem odstavku besede »razen za graditev« ter 
vse alinee. To pripombo smo upoštevali tako, da smo izpustili 
vse alinee ter določbe drugega odstavka. 

K 10. členu 
Besedilo 10. člena osnutka smo skladno s pripombo zako- 

nodajno-pravne komisije skupščine SR Slovenije uskladili z 

%TsTllU84eriU naseli' in drugih posegov v prostor (Ur. I. 
III. 

V predlogu zakona nismo upoštevali pripombe delegata, ki 
je predlagal, da se 6. točka 4. člena osnutka spremeni tako, da 
bo nadzor nad vodovodi v posebnih družbeno političnih skup- 
nostih (mesta) v občinski pristojnosti. Pripombe delegata ne 
moremo upoštevati, ker so to v bistvu medobčinski vodovodi, 
ki so zaradi potrebne visoke strokovnosti dela, v republiški 
pristojnosti. 

IV. 
Rešitev, ki pomembneje odstopajo od zakonskega osnutka, 

je več: 
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1. člen - v 1. točki prvega odstavka smo ohranili nadzor 
organov sanitarne inšpekcije nad osnutki prostorskih izved- 
benih načrtov, 

3. člen - na koncu smo dodali še delovne izkušnje, ki se 
zahtevajo za republiškega oz. občinskega sanitarnega inšpek- 
torja (5 oz. 2 leti), 

5. člen - dodali smo nov odstavek, tako da bo v bodoče 
Republiški sanitarni inšpektorat dajal soglasje k rešitvam 
osnutkov prostorskih izvedbenih načrtov z vidika varovanja 
zdravja prebivalstva, ki jih sprejema Izvršni svet SRS, občinski 
organ sanitarne inšpekcije pa soglasja k rešitvam v osnutkih 
prostorskih izvedbenih aktov, ki jih sprejema občinska sku- 
pščina. V 7. točki tega člena smo dodali, da Republiški sani- 
tarni inšpektorat daje svoja poprejšnja soglasja za objekte 
železniškega prometa z ozirom na 35. člen zakona o graditvi 
objektov (Ur. I. SRS, št. 34/84), 

6. člen - opustili smo primere, kjer sanitarna inšpekcija ne 
daje poprejšnjih soglasij. Po natančnejši preučitvi tega člena 
ob upoštevanju mnenja delegatov smo prišli do zaključka, da 
razvoj stroke opustitev teh soglasij ne dopušča. 

7. člen - razširili smo vsebino podzakonskega predpisa, ki 
ga bo sprejel Republiški komite za zdavstveno in socialno 
varstvo v soglasju z Republiškim komitejem za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

V. 
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 

finančna sredstva. Finančna sredstva se bo kot dosedaj zago- 
tavljalo iz proračunov dužbenopolitičnih skupnosti. 

1. ZAKON O SANITARNI INŠPEKCIJI: 
ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 
Sanitarna inšpekcija obsega zlasti sanitarno nadzorstvo 

nad: 
1. osnutki načrtov za prostorsko urejanje ter nad lokacijo in 

graditvijo, oziroma rekonstrukcijo in uporabo objektov 
gospodarske in druge dejavnosti, stanovanjskih hiš in drugih 
stavb, pokopališč, objektov za preskrbo z vodo in objektov za 
odvajanje odplak ter drugih odpadnih snovi; 

2. preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih in parazitarnih 
bolezni; 

3. izvajanjem predpisov in ukrepov za varstvo zdravja delav- 
cev pri delu; 

4. proizvodnjo in prometom z živili in predmeti splošne 
rabe, ki so pod sanitarnim nadzorstvom; 

5. viri ionizirajočih sevanj; 
6. proizvodnjo in prometom z zdravili, razen nad izročanjem 

zdravil v promet; 
7. proizvodnjo in prometom s strupi; 
8. higienskimi razmerami v šolah, domovih, vzgojnovarstve- 

nih in socialnih zavodih, zavodih za usposabljanje, zdravstve- 
nih delovnih organizacijah, javnih lokalih, naseljih in drugih 
javnih krajih in objektih; 

9. objekti in sredstva javnega prometa; 
10. vodami (tekočimi, izvirnimi, talnimi, stoječimi in vodami 

obalnega morja) in napravami za preskrbo s pitno vodo; 
11. preprečevanjem zdravju škodljivih vplivov na človekovo 

okolje, zlasti nad varstvom zraka pred onesneževanjem, nad 
ropotom, nad odplakami in drugimi odpadnimi snovmi; 

12. osebami, zaposlenimi pri delih, kjer lahko s svojim 
zdravstvenim stanjem ogrožajo zdravje ljudi. 

5. člen 
Pri opravljanju sanitarne inšpekcije sodelujejo organi, pri- 

stojni za sanitarno inšpekcijo, z drugimi inšpekcijskimi 
organi, z organi družbenega nadzorstva, zlasti s službo notra- 
nje kontrole v organizacijah združenega dela, ki je pristojna 
za področje zdravstvenega varstva, kakor tudi z državnimi in 
drugimi organi, ki lahko prispevajo k smotrnejšemu in siste- 
matičnemu izvajanju nadzorstvenih nalog. 

Organi sanitarne inšpekcije sodelujejo tudi z zdravstvenimi 
delovnimi organizacijami, zlasti še z zavodi za zdravstveno 
varstvo in komisijami ter skupnostmi za varstvo okolja; uskla- 

jujejo svoje delovne programe in preventivne zdravstvene 
akcije s programi zdravstvenega varstva. 

Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo pred- 
piše, o katerih vprašanjih iz prvega člena tega zakona morajo 
organi sanitarne inšpekcije obvezno sodelovati z zavodi za 
zdravstveno varstvo. 

7. člen 
Za republiškega glavnega sanitarnega inšpektorja in repu- 

bliškega sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje zdravnik 
specialist s področja preventivnih zdravstvenih dejavnosti, ali 
zdravnik, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v preven- 
tivni zdravstveni službi ali sanitarni inšpekciji in ima strokovni 
izpit. 

Za posamezne naloge sanitarnega nadzorstva se lahko ime- 
nuje za republiškega sanitarnega inšpektorja tudi višji sani- 
tarni tehnik s strokovnim izpitom in najmanj 5 let delovnih 
izkušenj. 

Za občinskega sanitarnega inšpektorja se lahko imenuje 
zdravnik ali višji sanitarni tehnik s strokovnim izpitom. 

Za specialne naloge sanitarnega nadzorstva se lahko ime- 
nujejo za sanitarne inšpektorje tudi strokovnjaki, ki nimajo 
medicinske izobrazbe, imajo pa drugo visoko izobrazbo 
ustrezne smeri in so opravili strokovni izpit iz ustrežene 
stroke (sanitarni inženirji, veterinarji, farmacevti, sanitarni 
kemiki in drugi). 

10. člen 
Republiški sanitarni inšpektorat opravlja sanitarno nadzor- 

stvo nad: 
1. viri ionizirajočih sevanj in nad delom z njimi; 
2. proizvodnjo in prometom z zdravili; 
3. industrijsko proizvodnjo strupov in prometom z njimi na 

debelo; 
4. preprečevanjem in zatiranjem karantenskih bolezni in 

drugih nalezljivih bolezni ob epidemijah ali ob izrednih epide- 
mioloških pojavih in naravnih nesrečah, ki utegnejo ogrožati 
območje dveh ali več občin; 

5. bolnišničnimi zdravstvenimi delovnimi organizacijami, 
bolnišničnimi oddelki naravnih zdravilišč in termalnimi kopa- 
lišči; 

6. vodovodi, ki so napeljani čez območje dveh ali več občin; 
7. v drugih primerih, kadar je po posebnem zakonu sani- 

tarno nadzorstvo, v pristojnosti Republiškega sanitarnega 
inšpektorata. 

11. člen 
Republiški sanitarni inšpektorat daje poprejšnje soglasje k 

odločbnam o lokaciji ter o gradbenem in uporabnem dovo- 
ljenju: 

- zgraditev objektov in naprav za proizvodnjo in uporabo 
nuklearne energije; 

- zgraditev novih industrijskih objektov in dozidavo, nad- 
zidavo ter rekonstrukcijo obstoječih industrijskih objektov, v 
katerih se opravlja produkcijski proces; 

- nove objekte vodovodnega sistema za dve ali več občin, 
- izpuščanje in odvajanje odplak in drugih odpadnih snovi 

iz naselij in industrijskih objektov in iz zdravstvenih delovnih 
organizacij; 

- zgraditev in rekonstrukcijo objektov zdravstvenih delov- 
nih organizacij in termalnih kopališč; ■ 

- zgraditev in rekonstrukcijo objektov magistralnih in 
hitrih cest, železniškega, pomorskega in zračnega prometa, 

- zgraditev, rekonstrukcijo in razširitev pokopališč. 
Poprejšnje soglasje k odločbam o lokaciji ter o gradbenem 

in uporabnem dovoljenju za vse druge objekte daje občinski 
organ sanitarne inšpekcije. 

12. člen 
Republiški sanitarni inšpektorat daje mnenje k osnutkom 

urbanističnih programov, urbanističnih načrtov ter zazidalnih 
načrtov preden se ti osnutki javno razgrnejo po predpisih o 
urbanističnem planiranju. 

24. člen 
Z denarno kaznijo do 30.000 dinarjev se kaznuje za pre- 

kršek organizacija združenega dela, oziroma druga pravna 
oseba: 
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1. Ce ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je organ 
sanitarne inšpekcije odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta 
zakon, ali kakšen drug predpis, v roku, ki ga določi oraan 
sanitarne inšpekcije (13. člen); 

2. če se pooblaščeni osebi organa sanitarne inšpekcije 
prepreči opraviti naloge sanitarnega nadzorstva, ali jo pri tem 
ovira ali če ji noče dati potrebnih podatkov, pojasnil ali 
potrebnih predmetov (19. člen). 

Z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba organizacije združenega dela oziroma druge 
pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za prekršek 
fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

27. člen 
Izvršilni predpisi, ki jih je po tem zakonu pooblaščen izdati 

republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo, morajo 
biti izdani najpozneje v treh mesecih od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

29. člen 
Ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati na 

območju SR Slovenije temeljni zakon o sanitarni inšpekciji 
(Ur. I. SFRJ, št. 10/65), v skladu s 14. točko 13. člena ustav- 
nega zakona za izvedbo ustreznih amandmajev XXV do Lil k 
ustavi SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 51/71) in zakon o sanitarni 
inšpekciji v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 24/67). 

Zakon o spremembah in dopolnitvah posameznih določb 

nekaterih republiških zakonov v zvezi s postopkom za prido- 
bitev lokacijskega dovoljenja (Ur. I. SRS, št. 21/78) ki se 
spreminjajo. 

8. člen 
Za drugim odstavkom 11. člena zakona o sanitarni inšpek- 

ciji (Ur. I. SRS, št. 8/73) se dodata nova tretji in četrti odstavek 
ki se glasita: 

»Poprejšnje soglasje k lokacijskemu dovoljenju po dolo- 
čbah prejšnjih odstavkov tega člena ni potrebno za gradnjo 
posameznih objektov po zazidalnih načrtih stanovanjskih 
naselij, če zazidalni načrti vsebujejo predpisane elemente 
zaščite zdravja človeka pred škodljivimi vplivi emisij in imisij 
ter hrupom in če je pristojni organ sanitarne inšpekcije k 
osnutku zazidalnega načrta dal pozitivno mnenje po 212 
členu tega zakona«. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za vzgojno- 
varstvene ustanove, zdravstvene ustanove ter za proizvodne 
objekte, ki povzročajo zdravju škodljive emisije, imisiie in 
hrup. 

9. člen 
12. člen zakona o sanitarni inšpekciji se spremeni tako, da 

se glasi: »Občinski oziroma medobčinski organ sanitarne 
inšpekcije sodeluje v pripravi osnutkov urbanističnega pro- 
grama, urbanističnih in zazidalnih načrtov ter daje nanjo 
mnenje, preden se ti osnutki javno razgrnejo po predpisih o 
urbanističnem planiranju«. 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT 
ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

pripravništvu, strokovnih izpitih in 

izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 

delavcev v državni upravi in pravosodju z 

osnutkom zakona (ESA-625) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije1 je na 39. seji dne 
20.12.1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PRIPRAVNIŠTVU, STROKOVNIH 
IZPITIH IN IZPOPOLNJEVANJU STROKOVNE IZOBRAZBE, 
DELAVCEV V DRŽAVNI UPRAVI IN PRAVOSODJU Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 

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

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

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

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo, 

- Jure SMERDELJ, pomočnik republiške sekretarke za pra- 
vosodje in upravo. 

Do predloga za spremembe in dopolnitve zakona o 
pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju stro- 
kovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju je 
prišlo na podlagi štiriletnih spoznanj in izkušenj pri ure- 
sničevanju zakona. 

Po veljavnem zakonu je pripravništvo diplomiranih prav- 

nikov, ki se usposabljajo za dela in naloge nosilcev pravo- 
sodne funkcije in so pred uvedbo zakona imeli dveletno 
pripravništvo, trajala tako kot za druge delavce z visoko 
izobrazbo, eno leto. Izkušnje so pokazale, da je tako skraj- 
šana pripravniška doba prekratka, da bi se diplomirani 
pravniki usposobili za samostojno delo v pravosodju in je 
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zato v osnutku zakona zanje predvideno dveletno priprav- 
ništvo. Skladno s tem je predvideno tudi podaljšanje časa 
usposabljanja v pravosodnih organih diplomiranih pravni- 
kov, ki se kot pripravniki niso usposabljali v teh organih, s 
šestih mesecev na eno leto. 

Zaradi racionalizacije dela je bilo treba spremeniti tudi 
določbo zakona o izvršilnih predpisih tako, da program in 
organizacijo pripravništva na področju državne uprave in 
na področju pravosodja urejata, namesto dosedanjih 
devetnajstih le dva predpisa (za vsako izmed navedenih 
področij po en predpis). 

Opredeljeni bodo tudi strokovni izpiti delavcev, ki niso 
pripravniki, pa strokovni izpit opravljajo po tem zakonu 
oziroma jih k opravljanju tega izpita zavezujejo drugi pred- 
pisi. Delavcem z delovnih področij, na katerih pripravniš- 

tvo in strokovne izpite opredeljujejo posebni zakoni in 
njihovi izvršilni predpisi, pa strokovnega izpita po tem 
zakonu ne bo treba opravljati. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga za izdajo zakona in 
osnutka zakona upošteval predloge in pripombe upravnih 
in pravosodnih organov, ki so se nanašale na veljavno 
ureditev pripravništva, strokovnih izpitov in izpopolnjeva- 
nja izobrazbe. 

Uzakonitev predlaganih sprememb in dopolnitev 
zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjeva- 
nju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pra- 
vosodju ne bo zahtevala novih finančnih izdatkov, s poe- 
notenjem predpisa o strokovnih izpitih delavcev, ki izva- 
jajo inšpekcijsko nadzorstvo, ter z občutnim znižanjem 
števila izvršilnih predpisov zakona pa se bo zmanjšal 
obseg administrativnih del. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, 

strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 

izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o pripravništvu, strokov- 

nih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v 
državni upravi in pravosodju je podana v 13. točki prvega 
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da Sku- 
pščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z 
zakonom ureja razmerja na področju sistema vzgojno-izobra- 
ževalne dejavnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Zakon o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 
(Uradni list SRS, št. 8/80 - v nadaljnjem besedilu: zakon o 
pripravništvu in strokovnih izpitih) enotno ureja vprašanja 
pripravništva, strokovnih izpitov in izpopolnjevanja strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju, v veljavi pa 
je od aprila 1980. 

Na podlagi tega zakona bi moralo biti izdanih 19 pravilnikov 
za urejanje programa in organizacije pripravništva (od tega 18 
za področje uprave in 1 za področje pravosodja), izdali pa naj 
bi jih republiški organi, pristojni za posamezna področja 
uprave oziroma za pravosodje. Do sedaj je bil izdan le pravil- 
nik o programu in organizaciji pripravništva v pravosodju, 
(Uradni list SRS št 7/81), predpisal pa gaje funkcionar, ki vodi 
republiški organ, pristojen za upravo in pravosodje. 

Na podlagi rezultatov analize štiriletnih spoznanj in 
izkušenj pri uporabi zakona, ki jo je opravil Republiški sekre- 
tariat za pravosodje in upravo pod naslovom Informacija o 
izvajanju zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopol- 
njevanju strokovne izobrazbe v državni upravi in pravosodju, 
(v nadaljnjem besedilu: Informacija) ter na osnovi pripomb in 
predlogov pravosodnih in upravnih organov, je bilo ugotov- 
ljeno, da je treba nekatere določbe zakona spremeniti ozi- 
roma dopolniti. 

Spremeniti oziroma dopolniti je potrebno predvsem 
določbe zakona, ki se nanašajo na: 
- trajanje pripravništva za diplomirane pravnike, ki se uspo- 

sabljajo v pravosodnih organih, 
- strokovne izpite za delavce, ki niso pripravniki ter za 

delavce, ki med trajanjem delovnega razmerja pridobijo višjo 
stopnjo strokovne izobrazbe v drugi usmeritvi, 

- število pravilnikov o programu in organizaciji pripravniš- 
tva na področju uprave in pravosodja ter postopek sprejema- 
nja teh pravilnikov. 

Zakon o pripravništvu in strokovnih izpitih določa enoletno 
pripravniško dobo za vse delavce z visoko izobra/bo, torej 

tudi za diplomirane pravnike, ki se usposabljajo za dela in 
naloge sodnika, javnega tožilca, javnega pravobranilca, 
odvetnika in sodnika za prekrške (v nadaljevanju: nosilci 
pravosodne funkcije). V primerjavi z dotlej veljavnimi predpisi 
je zakon za to kategorijo diplomiranih pravnikov skrajšal 
pripravniško dobo z dveh let na eno leto. Hkrati z uvedbo 
skrajšane pripravniške dobe pa je bil s pravilnikom o pro- 
gramu in organizaciji pripravništva v pravosodju, v skladu z 
izkazanimi potrebami po temeljitejšem in širšem usposablja- 
nju nosilcev pravosodne funkcije, razširjen program njiho- 
vega usposabljanja tudi na področje dela javnega pravobra- 
nilstva, pravne pomoči, sodišč združenega dela, družbenega 
pravobranilca samoupravljanja in notranjih zadev. 

Tako se diplomirani pravniki po sprejetju zakona in pravil- 
nika usposabljajo v pravosodnih organih v času, ki je za 
polovico krajši od dotedanjega, po občutno razširjenem pro- 
gramu usposabljanja. 

Program je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V 
splošnem delu programa pripravniki spoznavajo načine ure- 
sničevanja družbenopolitičnega in družbenoekonomskega 
sistema v organu, v katerem opravljajo pripravništvo ter spoz- 
navajo vlogo, organizacijo in delo tega organa in uprave na 
sploh. Posebni del programa je namenjen usposabljanju pri- 
pravnikov za samostojno začetno delo. Vsebuje pripravo 
osnutkov samoupravnih splošnih aktov, sodelovanje pri daja- 
nju pravne pomoči, pri pripravi analiz in poročil, sodelovanje 
na strokovnih sestankih ter udeležbo pripravnikov v izobraže- 
valnih oblikah za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe. 

Posledice skrajšanega časa usposabljanja prizadenejo zla- 
sti kvaliteto usposabljanja na oddelkih rednih sodišč. Večina 
pravosodnih organov sicer vključuje v programe pripravništva 
usposabljanje pripravnikov na vseh predpisanih pravnih pod- 
ročjih, vendar se vsebine tako splošnega, kakor posebnega 
dela programa, zaradi pomanjkanja časa ne izvajajo v celoti. 

Informacija opozarja tudi na probleme pri usposabljanju 
strokovnih sodelavcev (diplomiranih pravnikov, ki so opravili 
strokovni izpit in si želijo pridobiti delovne izkušnje, potrebne 
za opravljanje del in nalog nosilcev pravosodne funkcije), ki 
so v času usposabljanja v pravosodnih organih v delovnem 
razmerju za določen čas dveh let (dvakrat po eno leto). Stro- 
kovni sodelavci si delovne izkušnje pridobivajo z opravlja- 
njem dela, določenega z razvidom del in nalog, obenem pa si 
pridobivajo še dodatna teoretična znanja, potrebna za samo- 
stojno delo v pravosodju. Do problemov v njihovem usposab- 
ljanju prihaja že pri zagotavljanju del in nalog, ki jih lahko 
samostojno opravljajo, ker je izbor teh nalog omejen. V težav- 
nem položaju so tudi zaradi negotovosti glede bodoče zapo- 
slitve oziroma izvolitve za sodnika. Posledica takega položaja 
strokovnih sodelavcev je, da se diplomirani pravniki zaposlu- 
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jejo, pogosteje kot bi se sicer, zunaj pravosodja, od koder se 
na to področje le redkokdaj vračajo. Tako se možnosti izbire 
nosilcev pravosodne funkcije zožujejo le na strokovne sode- 
lavce. 

Glede na naravo inšpekcijskih nalog mora inšpektor poleg 
znanja iz svoje stroke (npr. zdravstvene, gradbene, veterinar- 
ske) obvladati tudi posebnosti upravnega dela, kar pomeni, 
da mora poznati zlasti pravila splošnega in posebnih upravnih 
postopkov ter druge predpise, ki jih neposredno uporablja pri 
svojem delu oziroma, katerih izvrševanje nadzoruje. Za neka- 
tere inšpekcije posebni predpisi določajo, da mora inšpektor 
opraviti strokovni izpit po tem zakonu ali po posebnem pred- 
pisu. Glede na zahtevnost inšpekcijskih nalog se za inšpek- 
torja lahko imenuje le delavec, ki ima najmanj 3 leta (veči- 
noma pa 5 let) ustreznih delovnih izkušenj v svoji stroki, ki si 
jih je pridobil z delom v organizacijah združenega dela. Tak 
delavec ima torej poleg ustrezne šolske izobrazbe tudi 
ustrezne delovne izkušnje v svoji stroki, pogosto pa tudi 
strokovni izpit iz te stroke. Zato bi bilo potrebno s tem zako- 
nom zagotoviti, da bi si vsi inšpektorji pridobili še tisto speci- 
fično znanje, ki je potrebno za delo v državni upravi. 

Izkušnje so pokazale, da je treba spremeniti tudi določbo 
zakona o predpisih, ki urejajo program in organizacijo pri- 
pravništva v upravnih in pravosodnih organih. Po določbi 11. 
člena zakona predpiše program in organizacijo pripravništva 
funkcionar, ki vodi ustrezni republiški organ, v soglasju s 
funkcionarjem, ki vodi upravni organ, pristojen za upravo in 
pravosodje. Do sedaj je bil izdan le en pravilnik. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO 
Z ZAKONOM, CILJI, KI SE ŽELIJO 
S SPREMEMBAMI DOSEČI, IN POGLAVITNE 
REŠITVE 

Iz razlogov, navedenih v prejšnjem poglavju je potrebno 
podaljšati pripravniško dobo pripravnikov, ki se usposabljajo 
za dela in naloge nosilcev pravosodne funkcije, na dve leti 
(15. člen veljavnega zakona), pogoje šestih mesecev delovnih 
izkušenj v pravosodnih organih za diplomirane pravnike, ki se 
kot pripravniki niso usposabljali za opravljanje del in nalog v 
teh organih, pa spremeniti v eno leto delovnih izkušenj v 
pravosodnih organih (16. člen). 

S podaljšanjem pripravniške dobe na dve leti za priprav- 
nike, ki se usposabljajo za nosilce pravosodne funkcije, bi se 
povečale možnosti za realizacijo razširjenega programa pri- 
pravništva, pripravniki pa bi imeli več možnosti za temeljitejše 
spoznavanje konkretne problematike, ki se pojavlja pri upo- 
rabi posameznih pravnih inštitutov in za spoznavanje metod 
dela v materialno pravni in procesni praksi. 

S časovno podaljšanim ter vsebinsko razširjenim in poglob- 
ljenim usposabljanjem pripravnikov bi prispevali tudi k izbolj- 
šanju sistema usposabljanja strokovnih sodelavcev, ki bi se 
temeljiteje usposobili že v času pripravništva, o pridobljenem 
znanju in izkušnjah pa bi na osnovi opravljenega strokovnega 
izpita, imeli tudi formalno potrdilo. Dodatno usposabljanje bi 
trajalo le še eno leto. 

Za inšpektorja naj bi zakon predpisal, da mora opraviti 
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem 
postopku, ki ga morajo po tem zakonu opraviti delavci uprav- 
nih organov, prede/i dobijo pooblastilo za odločanje v uprav- 
nih zadev (33. člen). Inšpektor dobi pooblastilo za samostojno 
odločanje že z imenovanjem, zato je zanj to obveznost 
potrebno posebej predpisati. Na ta način bi enotno za vse 
inšpektorje zagotovili, da bi imeli ustrezno znanje, ki jih uspo- 
sablja za vodenje upravnih postopkov v inšpekcijskih zade- 
vah. Preizkus strokovne usposobljenosti, ki je določen v dru- 
gem odstavku 33. člena tega zakona, obsega znanje določb 
splošnega in posebnih upravnih postopkov ter drugih predpi- 
sov, ki se neposredno uporabljajo pri odločanju v upravnih 
zadevah z določenega upravnega področja. 

Potrebno je urediti tudi pripravništvo in strokovne izpite 
delavcev, ki med trajanjem delovnega razmerja pridobijo višjo 
stopnjo strokovne izobrazbe in se začnejo usposabljati za 

samostojno opravljanje tej izobrazbi ustreznih del in nalog. 
Predlagamo, da delavci, ki višjo stopnjo strokovne izobrazbe 
pridobijo v isti usmeritvi, pripravništva in strokovnega izpita 
ne opravljajo. Delavcem, ki višjo stopnjo strokovne izobrazbe 
pridobijo v drugi usmeritvi pa naj bi se pripravništvo skrajšalo 
na polovico, strokovni izpit pa bi opravljali iz vsebin, iz katerih 
strokovnega izpita niso opravljali na nižji stopnji. 

Predlagamo tudi, da se zakon dopolni z določbami o stro- 
kovnih izpitih delavcev, ki jih k opravljanju strokovnega izpita 
po tem zakonu zavezujejo drugi predpisi ali splošni akti. 

Strokovne izpite vseh kategorij delavcev (pripravnikov in 
delavcev, ki jih k opravljanju strokovnega izpita po tem 
zakonu zavezujejo drugi predpisi ali splošni akti) bi natan- 
čneje opredelili z novim členom ter z dopolnitvami k 12 13 in 14. členu. 

Zaradi racionajizacije dela je smotrno, da program in orga- 
nizacijo pripravništva urejata dva pravilnika, eden za področje 
uprave in drugi za področje pravosodja, oba pravilnika pa naj 
predpiše funkcionar, ki vodi republiški organ, pristojen za 
upravo in pravosodje po predhodnem mnenju funkcionarjev 
ki vodijo druge republiške organe (11. člen). 

Druge potrebne spremembe in dopolnitve zakona ne bi 
pomenile vsebinskih sprememb, z njimi bi na podlagi izkušenj 
pri uveljavljanju zakona natančneje opredelili oziroma dopol- 
nili posamezne določbe. V tem okviru je potrebno: 

1. opredeliti status pripravnikov (z novim členom), 
2. natančneje opredeliti vsebino posebnega dela pripravniš- 

tva, odgovornost in naloge predstojnika organa, v katerem se 
pripravnik usposablja, ter pravico pripravnika, da je sezna- 
njen s programom svojega dela (5. člen), 

3. določiti zgornjo mejo, do katere je možno skrajšati pri- 
pravniško dobo (8. člen), 

4. povezati program posebnega dela izpita z delovnim pod- 
ročjem, za katerega se pripravnik usposablja oziroma na 
katerem delavec, ki ni pripravnik, dela (13. in 17. člen), 

5. opredeliti veljavnost pozitivne ocene praktične naloge v 
primerih, ko kandidat ponavlja ustni del izpita s področja s 
katerega je pisal praktično nalogo (20. člen), 

6. uskladiti besedilo zakona s terminologijo zakona o 
usmerjenem izobraževanju, in sicer: 
- v 21. členu, v katerem je neustrezno poimenovan doku- 

ment o opravljenem strokovnem izpitu, 
- v 13. členu, v katerem je uporabljen neustrezen izraz za 

pojem strokovna izobrazba, 
- v 23. členu, ki opredeljuje vsebino pojma izpopolnjevanje 

izobrazbe. 

IV. FINANČNE IN DRUGE OBVEZNOST! 
Izvedba predlaganih sprememb in dopolnitev zakona ni 

pogojena s povečanjem finančnih in materialnih obveznosti 
niti s povečanjem ali uvajanjem novih administrativnih del. 
Pričakovati pa je, da se bodo izdatki za usposabljanje priprav- 
nikov in strokovnih sodelavcev v pravosodnih organih celo 
zmanjšali. Zaradi podvojenega časa usposabljanja pripravni- 
kov (podaljšal se je z enega leta na dve leti) se bo namreč za 
polovico skrajšal'čas usposabljanja strokovnih sodelavcev (z 
dveh let na eno leto), s čimer se bodo zaradi razlike v osebnih 
dohodkih obeh kategorij delavcev zmanjšali skupni izdatki za 
njihovo usposabljanje (osebni dohodek pripravnikov je bil v 
mesecu septembru 18.300 din, strokovnih sodelavcev Da 
31.281 din). 

Opozarjamo pa, da se bo z uveljavitvijo novega zakona 
število pripravnikov, ki se lahko usposabljajo v pravosodnih 
organih zmanjšalo na polovico in se bo zaradi tega povečalo 
število diplomiranih pravnikov, ki v pravosodnih organih ne 
bodo dobili pripravniških mest. O načinu razreševanja te 
problematike se bo treba dogovoriti v širšem družbenem 
obsegu ter v povezavi s kadrovskimi potrebami pravosodnih 
organov. 

Z zmanjševanjem števila pravilnikov za urejanje programa 
in organizacije pripravništva v upravnih in pravosodnih orga- 
nih se bo nekoliko zmanjšal tudi obseg administrativnih del. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, 

strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne 

izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju 

1. člen 
V zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjeva- 

nju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravoso- 
dju (Uradni list SRS, št. 8/80) se v II. poglavju za 3. členom 
doda nov 3. a člen, ki se glasi: 

»3. a člen 
Pripravnik v državnih organih je delavec, ki prvič sklene 

delovno razmerje oziroma prvič začne opravljati dela in 
naloge, ustrezne strokovni izobrazbi, ki si jo je pridobil. 

Delavec, ki med trajanjem delovnega razmerja pridobi višjo 
stopnjo strokovne izobrazbe, v isti usmeritvi in začne oprav- 
ljati tej izobrazbi ustrezna dela in naloge, se ne šteje za 
pripravnika.« 

2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za organizacijo in izvajanje pripravništva je odgovoren 

funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi organ. Program pri- 
pravništva obsega splošni in posebni del. 

Splošni del programa je enoten za vse pripravnike iste 
stopnje strokovne izobrazbe. 

Splošni del programa obsega spoznavanje vloge, dela in 
organizacije organa, v katerem se opravlja pripravništvo. 

Posebni del programa obsega praktično usposabljanje pri- 
pravnika za opravljanje del in nalog z delovnega področja, za 
katerega si je pridobil strokovno izobrazbo in na katerem se 
usposablja med pripravniško dobo. 

Funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi organ, predpiše na 
podlagi programa pripravništva program pripravnikovega 
dela. 

Pripravnik mora biti seznanjen s programom svojega dela.« 

3. člen 
V 7. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita: 
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka traja priprav- 

niška doba pripravnikov, ki se usposabljajo za dela in naloge 
sodnika, javnega tožilca, javnega pravobranilca, odvetnika in 
sodnika za prekrške dve leti. 

Delavcu, ki si med trajanjem delovnega razmerja pridobi 
višjo stopnjo strokovne izobrazbe v drugi usmeritvi, in se 
začne usposabljati za samostojno opravljanje tej izobrazbi 
ustreznih del in nalog, se pripravniška doba skrajša na polo- 
vico pripravniške dobe, določene s prvim odstavkom tega 
člena.« 

Dosedanji drugi odstavek tega člena postane četrti od- 
stavek. 

4. člen 
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V primerih iz prejšnjega odstavka je pripravniško dobo 

mogoče skrajšati največ za eno četrtino.« 

5. člen 
9. in 10. člen se črtata. 

6. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: »Program in organi- 

zacijo pripravništva za pripravnike, ki se usposabljajo na 
področju državne uprave in na področju pravosodja podrob- 
neje predpiše funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, 
pristojen za upravo in pravosodje, za vsako področje posebej. 
K pravilniku za področje državne uprave si predhodno pridobi 
mnenje drugih republiških upravnih organov, k pravilniku za 

področje pravosodja pa mnenje republiških pravosodnih or- 
ganov.« 

7. člen 
V III. poglavju se za 11. členom doda nov 11.a člen, ki se 

glasi: 
»11.a člen 

Strokovni izpit po tem zakonu opravljajo: 
- pripravniki, ki se usposabljajo na področju državne 

uprave oziroma pravosodja, 
- delavci, ki jih k opravljanju strokovnih izpitov po tem 

zakonu zavezujejo drugi predpisi ali splošni akti. 
Pripravniki, katerim se po pridobljeni višji stopnji strokovne 

izobrazbe v drugi usmeritvi v skladu z določbami tretjega 
odstavka 7. člena tega zakona pripravniška doba skrajša na 
polovico, ter delavci iz druge alinee prejšnjega odstavka (v 
nadaljnjem besedilu: delavci, ki niso pripravniki), ki so že 
opravili strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi, opravljajo 
v državnih organih strokovnih izpit po programu, ki ga vsako- 
krat določi funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pri- 
stojen za upravo in pravosodje. Program obsega vsebine 
pomembne za delo v državnih organih, ki niso bile zajete s 
programom strokovnega izpita, ki ga je delavec že opravil. 

Pripravniki opravljajo strokovni izpit po končani priprav- 
niški dobi, delavci, ki niso pripravniki, pa v roku enega leta od 
sklenitve delovnega razmerja v državnem organu.« 

8. člen 
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Pri 

delavcih, ki niso pripravniki, se s strokovnim izpitom ugotavlja 
sposobnost samostojnega opravljanja del in nalog z njiho- 
vega delovnega področja, ki so značilne za delo v upravi 
oziroma v pravosodju.« 

9. člen 
»V drugem odstavku 13. člena se beseda »šolska« nadome- 

sti z besedo »strokovna«. 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen 

delom in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal 
oziroma delom in nalogam z delovnega področja delavca, ki 
ni pripravnik. Posebni del izpita se opravlja pismeno in 
ustno.« 

10. člen 
V prvem odstavku 16. člena se besedi »šest mesecev« 

nadomestita z besedami »eno leto«. 
V drugem odstavku se besede »kakšen strokovni izpit« 

nadomestijo z besedami »strokovni izpit v skladu z drugimi 
predpisi«, besedi »izpitna komisija« pa se nadomestita z 
besedami »republiški upravni organ, pristojen za upravo in 
pravosodje.« 

11. člen 
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pripravniki, ki se usposabljajo za dela in naloge v državnih 

organih, strokovnih službah skupščin družbenopolitičnih 
skupnostih in njihovih izvršnih svetih, opravljajo posebni del 
strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka in iz 
materialnih in procesnih predpisov z delovnega področja, za 
katero so se usposabljali. Delavci teh organov, služb in skup- 
nosti, ki niso pripravniki, pa posebni del strokovnega izpita 
opravljajo iz splošnega upravnega postopka in iz materialnih 
in procesnih predpisov z delovnega področja, na katerem 
delajo. 
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V drugem odstavku se besedilo do dvopičja spremeni tako 
da se glasi: 

»Izpiti iz materialnih in procesnih predpisov se opravljajo 
po naslednjih delovnih področjih:« 

Deseta alinea drugega odstavka pa se spremeni tako, da se 
glasi: »- informiranje«. 

12. člen 
V 20. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Ce je praktična naloga s tega področja pozitivno ocenjena, 

je kandidat ne ponavlja.« 

13. člen 
V 21. členu se beseda »spričevalo« nadomesti z besedo 

»potrdilo« v ustreznem sklopu. 

14. člen 
V 23. čjenu se v prvem odstavku beseda »pridobivanje« 

nadomesti z besedama »posodabljanje, dopolnjevanje«. 

15. člen 
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka mora v roku šestih 

mesecev od dneva imenovanja opraviti tudi delavec, ki je 
imenovan za inšpektorja.« 

16. člen 
V 35. členu se za besedama »uradno osebo« dodata besedi 

»oziroma inšpektorja«. 

17. člen 
45. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Določbe 11. člena, prve alinee prvega odstavka in drugega 

odstavka 11. a člena ter 22. člena se ne uporabljajo za delavce 
v državni upravi, za katere program in organizacijo pripravni- 
štva ter strokovne izpite urejajo posebni zakoni in predpisi, 
izdani na njihovi podlagi.« 

18. člen 
Delavci, ki niso pripravniki, pa jih k opravljanju strokovnega 

izpita po tem zakonu zavezujejo drugi predpisi ali splošni akti 
in so v državnem organu sklenili delovno razmerje pred uve- 
ljavitvijo tega zakona, morajo strokovni izpit opraviti v roku, ki 
ga določi funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi organ. Ta 
rok ne sme biti krajši od šest mesecev in ne daljši od dveh let. 

Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za delavce, ki so 
do uveljavitve tega zakona najmanj pet let opravljali dela in 
naloge v državnih organih. 

19. člen 
Pripravniki iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, katerih 

pripravniška doba je bila po dosedanjih predpisih določena 
na eno leto, sklenili pa so delovno razmerje pred uveljavitvijo 
tega zakona, nadaljujejo in zaključijo usposabljanje po doslej 
veljavnem programu pripravništva, razen v primeru, da se 
sami odločijo za usposabljanje po novem programu. 

Diplomirani pravniki iz prvega odstavka 16. člena zakona ki 
so se po dosedanjih predpisih usposabljali v pravosodnih 
organih šest mesecev, začeli pa so se usposabljati pred uve- 
ljavitvijo tega zakona, nadaljujejo in zaključijo usposabljanje 
po doslej veljavnem programu usposabljanja, razen v pri- 
meru, da se sami odločijo za usposabljanje po novem pro- 
gramu. K 

20. člen 
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 

upravo in pravosodje, izda izvršilna predpisa iz 6. člena tega 
zakona najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega za- 

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

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Obrazložitev: 
V skladu s predlogom za izda/o zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpo- 
polnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in 
pravosodju so v osnutku zakona spremenjene posamezne 
zakonske določbe. 

Bistveno je dopolnjena določba 7. člena s spremembo 
trajanja pripravniške dobe za diplomiranega pravnika, ki se 
usposablja za dela in naloge sodnika, javnega tožilca, javnega 
pravobranilca in sodnika za prekrške, in sicer tako, da je 
podaljšano na dve leti (3. člen tega zakona). 

Do podaljšanja pripravniške dobe je prišlo na podlagi štiri- 
letnih spoznanj in izkušenj pri uporabi zakona, ki so pokazale, 
da se pripravniki v enem letu ne morejo usposobiti za samo- 
stojno delo v pravosodju. S sprejetjem zakona o pripravništvu 
in strokovnih izpitih seje namreč pripravniška doba pripravni- 
kov, ki se usposabljajo za nosilce pravosodne funkcije skraj- 
šala z dveh na eno leto. Pravilnik o programu in organizaciji 
pripravništva v pravosodju, ki je bil izdan na podlagi tega 
zakona, pa je na podlagi ugotovljenih potreb po širšem in 
temeljitejšem usposabljanju teh delavcev, razširil program 
njihovega usposabljanja tudi na področje dela javnega pravo- 
branilstva, pravne pomoči, sodišč združenega dela, družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja in notranjih zadev. Tako 
so diplomirani pravniki po sprejetju zakona in pravilnika 
usposabljajo v polovičnem času po znatno razširjenem pro- 
gramu. 

V skladu s podaljšanjem pripravniške dobe nosilcev pravo- 
sodne funkcije je v zakonskem osnutku spremenjena določba 
16. člena tako, da je doba šestih mesecev izkušenj v pravoso- 
dnih organih za diplomirane pravnike, ki se kot pripravniki 
niso usposabljali za opravljanje del in nalog nosilcev pravoso- 
dne funkcije, podaljšana na eno leto (10. člen). 

Druga pomembna novost je sprememba 11. člena zakona, 

ki predvideva izdajo dveh izvršilnih predpisov, ki naj bi pod- 
robneje urejala program in organizacijo pripravništva in sicer 
enega za področje pravosodja in drugega za področje uprave 
oba pa naj bi izdal funkcionar, ki vodi republiški upravni 
organ, pristojen za pravosodje in upravo, po predhodnem 
mnenju funkcionarjev oziroma predstojnikov, ki vodijo 
ustrezne republiške organe (6. člen). S to spremembo bi 
racionalizirali delo pri pripravi in sprejemanju pravilnikov saj 
bi se njihovo število z devetnajstih zmanjšalo na dva. 

Zaradi dilem, ki so se pojavljale pri uvajanju pripravništva za 
delavce, ki si med trajanjem delovnega razmerja pridobijo 
višjo stopnjo strokovne izobrazbe, je s 1. oziroma 3. členom 
tega zakona opredeljeno, da pripravništva ne opravljajo 
delavci, ki si višjo stopnjo strokovne izobrazbe pridobijo v 
svoji usmeritvi ter, da delavci, ki si višjo stopnjo strokovne 
izobrazbe pridobijo v drugi usmeritvi, opravljajo polovično 
pripravništvo. 

Poglavje o strokovnih izpitih je dopolnjeno z določbami o 
strokovnih izpitih delavcev, ki niso pripravniki (7. in 8. člen, 
drugi odstavek 9. člena, 11. in 18. člen), in delavcev, ki si 
pridobijo višjo stopnjo strokovne izobrazbe in opravljajo pri- 
pravništvo po skrajšanem programu (drugi odstavek 3. člena 
in drugi odstavek 7. člena). 

Dopolnjeno je tudi poglavje o preizkusu strokovne uspo- 
sobljenosti za dejanja v upravnem postopku z določbo, da tak 
preizkus opravljajo tudi inšpektorji (15. in 16. člen). 

Obveznosti opravljanja pripravništva in strokovnih izpitih 
po tem zakonu so oproščeni delavci z delovnih področij, na 
katerih pripravništvo in strokovne izpite urejajo posebni 
zakoni in izvršilni predpisi, izdani na njihovi podlagi. Take 
izjeme so opredeljene s spremenjenim 45. členom (15. člen). 
Izjeme je bilo treba upoštevati, ker se je pokazalo, da so 
vsebine strokovnih izpitov na nekaterih delovnih področjih 
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določene s posebnimi zakoni ter z predpisi, izdanimi na 
njihovi podlagi (inšpekcija za varstvo pri delu ter inšpekcija za 
varstvo pred požarom, delo v arhivih). 

Druge spremembe in dopolnitve ne pomenijo bistvenih 
novosti, nastale pa so na osnovi izkušenj pri uveljavljanju 
zakona ter iz potrebe po natančnejši opredelitvi nekaterih 
določil in uskladitvi besedil nekaterih členov zakona s termi- 
nologijo zakona o usmerjenem izobraževanju. Iz teh razlogov 
je prišlo do naslednjih sprememb in dopolnitev: 

- z novim 3.a členom je natančneje določen status priprav- 
nika (1. člen), 

- z dopolnjenim in spremenjenim 5. členom je natančneje 
opredeljena vsebina posebnega dela pripravništva, in naloge 
predstojnika organa, v katerem se pripravnik usposablja ter 
pravice pripravnika, da je seznanjen s programom svojega 
dela med pripravništvom (2. člen), 

- z novim drugim odstavkom 8. člena je določena zgornja 
meja, do katere je še možno skrajšati pripravniško dobo (4. 
člen), 

- opuščen je 9. člen zakona, ker je ustrezno določilo 
vključeno v novi 11.a člen (5. in 7. člen), 
- opuščen je 10. člen, ker ustrezno določilo vsebuje prvi 

odstavek 174. člena zakona o delovnih razmerjih (5. člen), 
- z razširjenim tretjim odstavkom 13. člena je opredeljeno 

področje s katerega pripravnik oziroma delavec, ki ni priprav- 
nik, opravlja strokovni izpit (drugi odstavek 9. člena), 
- prvi odstavek 17. člena je izpopolnjen tako, da je natan- 

čneje opredeljeno opravljanje izpitov iz materialnih in proce- 
snih predpisov po posameznih delovnih področjih, deseta 
alinea istega člena pa je spremenjena tako, da je delovno 
področje »družbeni sistem informiranja in informatika«, 
zaradi razširjene vsebine dela upravnih organov s tega pod- 
ročja, razširjeno na celotno področje informiranja (11. člen), 

- z novim tretjim odstavkom 20. člena je določeno, da se 
pozitivno ocenjena praktična naloga ne ponavlja v primeru, 
ko kandidat ponavlja ustni del izpita z istega področja (12. 
člen), 

- v 21. členu se beseda »spričevalo« nadomesti, v skladu s 
tretjim odstavkom 106. člena zakona o usmerjenem izobraže- 
vanju z besedo »potrdilo« (13. člen), 
- v prvem odstavku 23. člena se beseda »pridobivanje« 

nadomesti, v skladu s 57. členom zakona o usmerjenem 
izobraževanju z besedama »posodabljanje, dopolnjevanje« 
(14. člen). 

V fazi razprav o delovnem gradivu predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pripravništvu, 
strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe 
delavcev v državni upravi in pravosodju z osnutkom zakona 
smo poleg pripomb in predlogov, ki smo jih upoštevali, prejeli 
še naslednje pripombe in predloge, za katere smo menili, da 
jih ni mogoče, upoštevati: 

K 7. členu zakona o pripravništvu in strokovnih izpitih 
- Vrhovno sodišče SR Slovenije predlaga dopolnitev 7. 

člena zakona z določilom, da se pripravniška doba podaljša 
(največ za dva meseca), če pripravnik ne more opravljati 
strokovnega izpita zaradi zasedenosti izpitnih rokov ter zaradi 
tega, ker se pripravništvo izteče v času dopustov. 

Praksa kaže, da izpitni roki do sedaj niso bili ovira za 
pravočasno opravljanje strokovnih izpitov, zato menimo, da 
dopolnitev 7. člena s predlagano vsebino ni potrebna. 

K 13. členu 
- Vrhovno sodišče SR Slovenije predlaga, da se v potrdilo 

o opravljenem strokovnem izpitu vpiše tudi ocena uspeha. 
Glede na to, da se ocene že nekaj časa ne vpisujejo, niti v 

diplome, kot dokument o pridobljeni izobrazbi, menimo, da je 
tem manj smiselno stopnjevati oceno za strokovni izpit, ki se 
oblikuje na osnovi enkratnega preverjanja znanja oziroma 
usposobljenosti za delo. 

K 17. členu 
- Vrhovno sodišče SR Slovenije predlaga, da se obveže 

pripravnike, ki so pred uveljavitvijo zakona opravili manj kot 
šest mesecev pripravniške dobe, oziroma diplomirane prav- 
nike iz prvega odstavka 16. člena veljavnega zakona, ki imajo 
manj kot štiri mesece delovnih izkušenj v pravosodnih orga- 

priloga poročevalca 

nih, da nadaljujejo in zaključijo usposabljanje po novih pro- 
gramih. 

Menimo, da ni mogoče z uveljavitvijo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah, delavcev zavezovati, da se usposabljajo 
pod pogoji, ki so zanje obvezujoči bolj kot pogoji, ki so bili 
določeni ob sklenitvi delovnega razmerja. S 17. členom 
zakona pa je ob upoštevanju predloga Vrhovnega sodišča 
določeno, da se ti delavci, v primeru, da se sami tako odločijo, 
usposabljajo po novih programih. 

K 36. členu 
- Vrhovno sodišče predlaga, da se črta druga točka 36. 

člena (pogoj treh let delovnih izkušenj za opravljanje del in 
nalog nosilcev pravosodne funkcije). 

Dela in naloge nosilcev pravosodne funkcije so komplek- 
sna, delavci, ki jih opravljajo pa morajo svoje delo popolnoma 
samostojno opravljati. Zato menimo, da se morajo potencialni 
nosilci pravosodne funkcije zanjo usposabljati po pripravniš- 
tvu in strokovnem izpitu, vsaj še eno leto. 

- Višje sodišče v Mariboru meni, da bi morali v primeru, da 
ostane pogoj treh let delovnih izkušenj za nosilce pravosodne 
funkcije, določiti programe usposabljanja strokovnih sode- 
lavcev. 

Usposabljanje strokovnih sodelavcev je le eden izmed mož- 
nih načinov pridobivanja delovnih izkušenj za izpolnitev 
pogoja iz druge točke 36. člena. Zato smo mnenja, da te 
kategorije delavcev ni potrebno obravnavati drugače, kot 
kategorije delavcev, ki si izkušnje pridobivajo po drugačnih 
poteh. 

Členi zakona o pripravništvu, strokovnih 
izpitih in izpopolnjevanju strokovne 
izobrazbe delavcev v državni upravi in 
pravosodju, ki se spreminjajo: 

5. člen 
Program pripravništva obsega splošni in posebni del. 

Splošni del programa je enoten za vse pripravnike. Splošni 
del programa obsega spoznavanje načina uveljavljanja druž- 
benopolitičnega in družbenoekonomskega sistema v delu 
organa, spoznavanje vloge, dela in organizacije organa. 

Posebni del programa obsega praktično usposabljanje pri- 
pravnika za opravljanje del in nalog z delovnega področja, za 
katerega se pripravnik usposablja. 

Pripravnik mora biti seznanjen s programom pripravništva. 
Za organizacijo in izvajanje pripravništva je odgovoren funk- 
cionar oziroma predstojnik, ki vodi organ. 

7. člen 
Pripravniška doba traja za dela in naloge, za opravljanje 

katerih je potrebna: 
- sreriniešdlska iznhrazha — žfisljnacarau 
- višješolska izobrazba - devet mesecev 
- visokošolska izobrazba - dvanajst mesecev. 
Pripravniška doba se ustrezno podaljša, če je bil pripravnik 

začasno odsoten z dela več kot 30 dni, razen zaradi letnega 
dopusta in udeležbe na mladinskih delovnih akcijah. 

8. člen 
Če predstojnik organa na predlog mentorja oceni, da je 

pripravnik pri opravljanju pripravniškega programa in delov- 
nih nalog posebno uspešen in je s tem dokazal, da si je 
pridobil izkušnje, potrebne za opravljanje dela v svoji stroki, 
mu lahko skrajša pripravniško dobo in dovoli, da opravi stro- 
kovni izpit pred potekom redne pripravniške dobe. 

9. člen 
Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni 

izpit. 
10. člen 

Pripravniku, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas 
in ki po končani pripravniški dobi ne opravi strokovnega 
izpita v roku, ki je enak polovici predpisane pripravniške 
dobe, preneha delovno razmerje. 
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11. člen 
Program in organizacijo pripravništva podrobneje predpiše 

funkcionar oziroma predstojnik, ki vodi ustrezni republiški 
organ, v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni 
organ, pristojen za upravo in pravosodje. 

III. STROKOVNI IZPIT 

12. člen 
S strokovnim izpitom se ugotovi, ali je pripravnik sposoben 

pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samostojnem 
opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal. 

13. člen 
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del. 
Program splošnega dela strokovnega izpita je enak za pri- 

pravnike iste stopnje šolske izobrazbe. Splošni del izpita se 
opravlja ustno. 

Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen 
delom in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal. 
Posebni del izpita se opravlja pismeno in ustno. 

16. člen 
Pravosodni izpit lahko opravlja tudi diplomirani pravnik, ki 

se kot pripravnik ni usposabljal za opravljanje del in nalog iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, če ima kot diplomirani 
pravnik najmanj tri leta delovnih izkušenj na pravnem pod- 
ročju, od tega najmanj šest mesecev v pravosodnih organih 

Ce diplomirani pravnik iz prejšnjega odstavka še ni opravil 
nobenega strokovnega izpita, mora hkrati s pravosodnim 
izpitom opraviti tudi splošni del strokovnega izpita; če pa je že 
opravi! kakšen strokovni izpit, opravlja pravosodni izpit iz 
pravnih področij, ki mu jih določi izpitna komisija, tako, da ne 
opravlja izpita iz tistih pravnih področij, iz katerih je strokovni 
izpit že opravil. 

17. člen 
Pripravniki, ki se usposabljajo za dela in naloge v državnih 

organih, strokovnih službah skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti ter njihovih izvršnih svetih, opravljajo posebni del 
strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka in iz 
delovnega področja, za katerega so se usposabljali. 

Izpit se opravlja iz materialnih in procesnih predpisov 
naslednjih področij: 
- ljudska obramba in družbena samozaščita, 
- notranje zadeve, 
- mednarodni odnosi, 
- finance in davčna dejavnost, 
- družbeno planiranje, 
- gospodarstvo, 
- urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve 
- geodetska dejavnost, 
- premoženjskopravne zadeve, evidenca nepremičnin, 
- družbeni sistem informiranja in informatika, 
- družbene dejavnosti, 
- splošne upravne zadeve, organizacija uprave in kadrov- 

ska dejavnost, delovna razmerja, strokovna opravila za sku- 
pščine družbenopolitičnih skupnosti in njihove izvršne svete, 

- izvrševanje kazenskih sankcij, 

- admlnistrativno-tehnična opravila. 
Izpit se iz splošnega upravnega postopka opravlja ustno iz 

posameznega področja iz prejšnjega odstavka pa ustno in 
pismeno. 

20. člen 
Kandidat, ki strokovnega izpita ni opravil, ga ima pravico 

ponovno opravljati v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok 
ne sme biti daljši kot en mesec za kandidata s srednjo, dva 
meseca za kandidata z višjo in tri mesece za kandidata z 
visoko izobrazbo. 

Če izpitna komisija negativno oceni znanje kandidata iz 
posameznega pravnega področja, kadar kandidat opravlja 
strokovni izpit iz 15. člena tega zakona, lahko določi, da 
kandidat izpit 1z tega pravnega področja ponovi v roku, ki ne 
sme biti daljši od treh mesecev. 

21. člen 
O opravljenem strokovnem izpitu izda izpitna komisija kan- 

didatu spričevalo. Pri strokovnem izpitu iz 17. člena tega 
zakona se v spričevalu navede tudi področje, iz katerega je 
kandidat opravljal strokovni izpit. 

IV. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNE 
IZOBRAZBE 

23. člen 
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev po tem 

zakonu obsega stalno in sistematično pridobivanje, razširja- 
nje in poglabljanje znanj, potrebnih za uspešno opravljanje 
del in nalog, ki so jim poverjene in so pogoj za opravljanje teh 
del in nalog. 

Vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe 
mora izhajati iz funkcije organov in njihove vloge v procesu 
razvijanja samoupravnih socialističnih odnosov, ciljev druž- 
benega razvoja in kadrovske strukture organa. 

33. člen 
Preden izda funkcionar, ki vodi upravni organ, uradni osebi 

tega organa pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh 
oziroma za dejanja v postopku pred izdajo odločbe, se mora 
prepričati ali ima uradna oseba potrebno znanje za opravlja- 
nje dejanj, za katera jo pooblašča. 

Preizkusi se znanje določb splošnega in posebnih upravnih 
postopkov ter drugih predpisov, ki jih uradna oseba neposre- 
dno uporablja pri opravljanju dejanj v upravnem postopku. 

35. člen 
Funkcionar, ki vodi upravi organ, lahko oprosti preizkusa 

uradno osebo, če je ta v zadnjih treh letih opravila posebni del 
strokovnega izpita iz 17. člena tega zakona s področja, na 
katerem bo odločala o upravnih stvareh oziroma opravljala 
dejanja v postopku pred izdajo odločbe. 

45. člen 
Določbe tega zakona se ne uporabljajo, kolikor so posa- 

mezna vprašanja izpopolnjevanja strokovne izobrazbe glede 
na naravo dela na določenem upravnem področju drugače 
urejena s posebnim zakonom. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o prispevku za pospeševanje 

konvertibilnega deviznega priliva v letu 

1985, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 

sklenili samoupravnega sporazuma 

s predlogom zakona (ESA-629) 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO 

POVZETEK 

S predlogom zakona o prispevku za pospeševanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, se 
tudi v letu 1935 uvaja prispevek iz dohodka v višini 2,8% za 
tiste temeljne organizacije združenega dela s področja 

gospodarstva, ki niso sklenile samoupravnega sporazuma 
o podaljšanju veljavnosti samoupravnega sporazuma o 
zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega 
izvoza in konvertibilnega deviznega priliva v SR Sloveniji v 
letu 1984 za leto 1985. 

Odbor za pospeševanje izvoza Samoupravne interesne 
skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino je na 
seji dne 3. 1. 1985 ugotovil, da je obvestilo strokovno službo 
odbora o pristopu k samoupravnemu sporazumu o podaljša- 
nju veljavnosti samoupravnega sporazuma o zagotavljanju 
sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva v 
letu 1984 za leto 1985 do 31. 12. 1984 57% vseh udeleženk 
samoupravnega sporazumevanja. Odbor v skladu s pooblasti- 
lom skupščine skupnosti z dne 20.12.1984 in določili Statuta 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za ekonom- 
ske odnose s tujino ter določili samega samoupravnega spo- 
razuma ugotavlja, da sporazum velja za vse podpisnice spora- 
zuma ter predlaga, da se temeljne organizacije združenega 
dela, ki sporazuma niso sprejele, k zagotavljanju sredstev za 
pospeševanje izvoza zaveže z zakonom. 

V prilogi vam posredujemo osnutek besedila Zakona o 
prispevku za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva, 
ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sprejeli samoupravnega 
sporazuma, ki ga je pripravil Republiški komite za mednaro- 
dno sodelovanje v sodelovanju s komitejem za zakonodajo. 

Prosimo, če posredujete besedilo osnutka zakona v obrav- 
navo na odbore in na Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije. 

Glede na to, da je bil rok za podpis sporazuma 31.12.1984, 
odbor pričakuje v naslednjih dneh (glede na obvestilo o 

poteku podpisa, ki so jih posredovale enote skupnosti in 
SOZD za svoje članice) še nadaljnja pismena obvestila o 
pravočasnem sprejetju sporazuma, ki bodo v precejšnji meri 
povečala odstotek udeleženk v sporazumevanju, ki so spora- 
zum podpisale oz. sprejele v postavljenem roku, zato vas 
bomo o dejanskem odstotku podpisnic obvestili po prejemu 
pismenih obvestil vseh tistih temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ki so sporazum sprejemale v zadnjih dneh meseca 
decembra in obvestila do 31. 12. 1984 niso mogle dostaviti. 

Skupščina skupnosti je sprejela sklep, da predlaga Sku- 
pščini SR Slovenije, da sprejme Zakon, s katerim bodo-k 
plačilu prispevka za spodbujanje izvoza zavezanci tudi 
nepodpisniki sporazuma zaradi nujnosti, da se v celoti zago- 
tovijo sredstva za delovanje sistema pospeševanja konverti- 
bilnega deviznega priliva v SR Sloveniji od 1. januarja 1985 
dalje (temeljne organizacije združenega dela s področja 
gospodarstva bodo začele prispevek plačevati v februarju po 
ugotovitvi januarskega dohodka). Le tako bo možno tekoče 
nadaljevati s spodbujanjem izvoza v SR Sloveniji na podlagi 
meril, ki so bila v skupščini skupnosti sprejeta dne 20. 12. 
1984. 

Prosimo, da Skupščina sprejme navedeni zakon na podlagi 
307. člena poslovnika po skrajšanem postopku, tako da se 
hkrati obravnava predlog za izdajo zakona in zakonski 
predlog. 

PREDLOG ZA SKRAJŠANI POSTOPEK ZA 
IZDAJO ZAKONA O PRISPEVKU ZA 
POSPEŠEVANJE KONVERTIBILNEGA 
DEVIZNEGA PRILIVA V LETU 1985, KI GA 
PLAČUJEJO ZAVEZANCI, KI NISO SKLENILI 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

Na podlagi 307. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije predlagamo, da se zakon o prispevku za pospeševanje 
konvertibilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga plaču- 

jejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, 
sprejme po skrajšanem postopku tako, da se hkrati obrav- 
navata predlog za izdajo zakona in zakonski predlog. 

Razlog za tak predlog je v nujnosti, da se v celoti 
zagotovijo sredstva za delovanje sistema pospeševanja 
konvertibilnega deviznega priliva v SR Sloveniji v letu 
1985. Le tako bo mogoče tekoče nadaljevati pospeševanje 
deviznega priliva na podlagi sprejetih meril v skupščini 
Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za eko- 
nomske odnose s tujino. 
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PREDLOG ZA SZDAJO ZAKONA 

o prispevku za pospeševanje konvertibilnega 

deviznega priliva v letu 1985, ki ga plačujejo zavezanci, 

ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je prvi odstavek 70. 

člena Ustave SR Slovenije, po katerem se lahko za določene 
dejavnosti oz. zadeve samoupravne interesne skupnosti 
posebnega družbenega pomena z zakonom predpiše obvez- 
nost plačevanja prispevkov tej skupnosti in 7. točka prvega 
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da Sku- 
pščina SR Slovenije, v okviru pravic in dolžnosti republike, z 
zakonom ureja sistem finansiranja samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba 
urediti z zakonom in razlogi za izdajo zakona 

Pospeševanje deviznega priliva od izvoza blaga in storitev 
na konvertibilno področje v republiki bo, glede na zaostreno 
devizno bilančno situacijo, potrebno tudi v letu 1985. 

Za dosego resolucijskih usmeritev v letu 1985 oz. za realiza- 
cijo konvertibilnega deviznega priliva v višini 1.650 mio dolar- 
jev v SR Sloveniji, ob celotnem konvertibilnem izvozu 2.666 
mio dolarjev, je nujno potrebno dodatno dohodkovno 
pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva na republiški 
ravni. 

III. Načela in cilji zakona ter poglavitne rešitve: 
Zakon naj bi zavezal k plačevanju prispevka tiste temeljne 

organizacije združenega dela s področja gospodarstva, ki 
niso sklenile samoupravnega sporazuma o podaljšanju veljav- 
nosti samoupravnega sporazuma o zagotavljanju sredstev za 
pospeševanje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviz- 
nega priliva v SR Sloveniji v letu 1984 za leto 1985. 

S predloženim zakonom ostajajo načela in rešitve enaki, kot 
so bili v zakonu o prispevku za pospeševanje konvertibilnega 
deviznega priliva v letu 1984, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma. Temeljne organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva, ki niso pristopile k 
samoupravnemu sporazumu za leto 1985, plačujejo tudi v letu 
1985 prispevek iz dohodka v višini 2,8%, kar je enaka stopnja, 
osnova in način obračunavanja, kot so določeni s samouprav- 
nim sporazumom za temeljne organizacije združenega dela, 
ki so ta sporazum sklenile. Tako naj bi bile tudi v letu 1985 vse 
temeljne organizacije postavljene v enakopraven položaj 
glede te obveznosti. 

S tako predvideno obveznostjo se ustvarjajo ugodnejši 
pogoji za doseganje konvertibilnega deviznega priliva v letu 
1985. 

Plačila prispevka so tako kot v letu 1984 oproščeni le 
premogovniki z jamsko eksploatacijo. 

Prispevek ne pomeni dodatnega obremenjevanja dohodka, 
ampak njegovo prerazporeditev v korist tistih organizacij 
združenega dela, ki ustvarjajo konvertibilni devizni priliv. 

IV. Finančna sredstva, ki so potrebna za 
izvedbo zakona 

Za izvedbo tega zakona niso potrebna finančna sredstva iz 
proračuna SR Slovenije, pač pa morajo temeljne organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva, ki niso sklenile 
samoupravnega sporazuma o podaljšanju veljavnosti samo- 
upravnega sporazuma o zagotavljanju sredstev za pospeševa- 
nje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviznega pri- 
liva v SR Sloveniji v letu 1984 za leto 1985, plačevati prispevek 
iz dohodka v višini 2,8%. 

PREDLOG ZAKONA 

o prispevku za pospeševanje konvertibilnega deviznega 

priliva v letu 1985, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 

sklenili samoupravnega sporazuma 

1. člen 
Temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 

darstva, ki niso sklenile samupravnega sporazuma o podaljša- 
nju veljavnosti samoupravnega sporazuma o zagotavljanju 
sredstev za pospeševanje konvertibilnega izvoza in konverti- 
bilnega deviznega priliva v SR Sloveniji v letu 1984 za leto 
1985 (»Akti Samoupravne interesne skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino« št. 37/84), plačujejo v letu 1985 
prispevek iz dohodka po tem zakonu. 

2. člen 
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka je 

davčna osnova, od katere se obračunava in plačuje davek iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti brez upoštevanja davčnih olajšav. 

3. člen 
Prispevek se plačuje Samoupravni interesni skupnosti SR 

Slovenije za ekonomske odnose s tujino po stopnji 2,8% od 
osnove iz 2. člena tega zakona. 

Sredstva prispevka se porabijo za pospeševanje konvertibil- 
nega deviznega priliva po kriterijih, določenih v samouprav- 
nem splošnem aktu Samoupravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino. 

4. člen 
Prispevek se ne plačuje iz dohodka zavezancev - premo- 

govnikov z jamsko eksploatacijo. 

5. člen 
Prispevek se obračunava in plačuje na način, kot je 

določeno z zakonom o davku iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti za obračunavanje 
in plačevanje navedenega davka. 

6. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v Uradnem listu SRS. 
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Ustavna podlaga za izdajo zakona o prispevku za pospeše- 
vanje konvertibilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga 
plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega spora- 
zuma, je prvi odstavek 70. člena Ustave SR Slovenije, po 
katerem se lahko za določene dejavnosti oz. zadeve samo- 
upravne interesne skupnosti posebnega družbenega pomena 
z zakonom predpiše obveznost plačevanja prispevkov tej 
skupnosti in 7. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR 
Slovenije, ki določa, da Skupščina SR Slovenije, v okviru 
pravic in dolžnosti republike, z zakonom ureja sistem financi- 
ranja samoupravnih interesnih skupnosti. 

Kot vir sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega 
priliva je s samoupravnim sporazumom opredeljen prispevek 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela s področja 
gospodarstva, ki bo veljal tudi v letu 1985. 

Ker je samoupravni sporazum podaljšan tudi za leto 1985, 
se zato, da bi tudi v tem letu zagotovili potreben obseg 
sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva, 
predlaga sprejetje zakona o prispevku za pospeševanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga plačujejo 
zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, ki 
uvaja prispevek iz dohodka za temeljne organizacije združe- 
nega dela s področja gospodarstva v višini 2,8%, to je po 
enaki stopnji kot samoupravni sporazum. 

Z zakonom o prispevku za pospeševanje konvertibilnega 
deviznega priliva v letu 1984, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso 
sklenili samoupravnega sporazuma (Uradni list SRS, št. 10/ 
84), se je uvedel prispevek iz dohodka za tiste temeljne orga- 
nizacije združenega dela s področja gospodarstva, ki niso 
sklenile samoupravnega sporazuma o zagotavljanju sredstev 
za pospeševanje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega 
deviznega priliva v SR Sloveniji v letu 1984. 

Izvozniki so pri plačevanju prispevka na podlagi samo- 
upravnega sporazuma deležni določenih olajšav glede na 
delež izvoza v celotnem prihodku. Te olajšave pa niso predvi- 
dene za zavezance, ki plačujejo prispevek po predlaganem 
zakonu. 

Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevka je ize- 
načena z davčno osnovo, od katere se obračunava in plačuje 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti, brez davčnih olajšav. 

Samoupravni sporazum o podaljšanju veljavnosti samo- 
upravnega sporazuma o zagotavljanju sredstev za pospeševa- 
nje konvertibilnega izvoza in konvertibilnega deviznega pri- 
liva v SR Sloveniji v letu 1984 za leto 1985 je do 31. 12. 1984 
podpisalo 57% vseh temeljnih organizacij združenega dela s 
področja gospodarstva, za nepodpisnike pa predlagamo 
zakon. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu pri delu (ESA-483)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 39. seji dne 20. 12. 
1984 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRI DELU S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. S tem umikamo predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 180-01/84 dne 25. 4. 
1984. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiš- 
kega komiteja za delo, 

- Ana POPOVIČ, namestnica predsednika Republiškega 
komiteja za delo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

S predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o varstvu pri delu se ne spreminjajo 
temeljna načela, na katerih temelji veljavni zakon, ampak 
se predvidevajo samo določene izpolnitve, ki jih nareku- 
jejo izkušnje, pridobljene tekom desetletnega uveljavljanja 
dosedanjega zakonskega urejanja varstva pri delu. 

Te spremembe in dopolnitve zadevajo naslednje: 
1. Enako obravnavanje, kot velja sedaj za poškodbe 

pri delu se naj vpelje tudi za poklicne bolezni, kar pomeni: 
- obvezno prijavo poklicnih bolezni 
- obvezno evidenco poklicnih bolezni in 
- obvezno raziskavo posameznih primerov poklicnih 

bolezni, kadar imajo le-te trajne posledice. 
Te materije zakon o varstvu pri delu dosedaj ni urejal, 

narekuje pa jo zahteva konvencije št. 121 Mednarodne 
organizacije dela o daiatvah za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni, ki jo je naša država ratificirala 31. okto- 
bra 1968 (Uradni list SFRJ, št. 35/70) 

2. Ureditev izvajanja varstva pri delu tistih oseb, ki so 
po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
zavarovane za invalidnost, ki je posledica poškodbe pri 

delu ali poklicne bolezni, a dosedaj niso uživale varstva pri 
delu, naj zakon uredi tako, da se tudi pri njihovem delu: 
- izvaja preventivne ukrepe in ukrepe varstva pri delu; 
- stalno izboljšujejo delovne razmere in delovno okolje; 
- zagotavlja usposabljanje za varno delo. 
S predlagano razširitvijo kroga oseb, ki uživajo varstvo 

pri delu, pa bo mogoče izvajati tudi nadzor nad zagotavlja- 
njem varstva. 

3. Zakon naj bi določbe o listinskih dokazih glede izpol- 
njevanja predpisanih varstvenih ukrepov in normativov 
izpopolnil ter podrobneje opredelil obveznosti izpolnjeva- 
nja varstvenih ukrepov in normativov, standardov in tehni- 
čnih predpisov, ki zagotavljajo predhodno varstvo že pri: 

- projektiranju, graditvi in konstrukciji objektov; 
- projektiranju tehnološkega procesa; 
- projektiranju, konstruiranju, izdelovanju in uvozu 

delovnih priprav in naprav ter sredstev in opreme za 
osebno varstvo delavcev pri delu, 

Ker bi se s tem izognili večji družbeni škodi, ki nastane 
zaradi naknadnega odpravljanja pomanjkljivosti. 

4. Zaradi poenotenja splošnih varstvenih ukrepov in 
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normativov naj zakon predpiše, da republiški upravni 
organ pristojen za delo, z izvršilnimi predpisi določi 
pogoje, ki jih morejo izpolnjevati delovna sredstva ozi- 
roma, katerim mora zadoščati delovno okolje. 

5. Določiti skrajne roke izvajanja periodičnih pregledov 
in preiskav delovnih razmer in delovnega okolja ter zago- 
toviti nadzor nad kvaliteto teh načinov in postopkov pre- 
gledov in preiskav. Za dela, kjer se šteje zavarovalna doba 
s povečanjem naj bodo roki pregledov in preiskav pogo- 
stejši. 

6. Določiti, da je treba pogoje za zdravstvene in psihofi- 
zične sposobnosti delavcev pri delih oziroma nalogah, 
kjer je večja nevarnost poškodb ali zdravstvenih okvar, 
uskladiti s strokovnim mnenjem medicine dela, s čimer bi 
dosegli večjo stopnjo poenotenja in stvarnejše vrednote- 
nje nevarnosti. 

7. Zakon naj ne bi več določal organizacijskih oblik 
opravljanja strokovnih nalog iz varstva pri delu, ampak bi 
določal le obveznost, da delavci samoupravno urejajo to 
vprašanje v odvisnosti od posebnosti in zahtevnosti delov- 
nega procesa in uporabe sredstev za delo, ter drugih 
pogojev pri tem. 

8. Razširiti možnost vzpostavljanja pooblastilnega 

razmerja med Republiškim komitejem za delo in organiza- 
cijami združenega dela za opravljanje strokovnih nalog s 
področja varstva pri delu, ne da bi pooblastilo vezali samo 
na tiste, ki imajo za svoj predmet poslovanja raziskovanje, 
izvajanje in pospeševanje varstva pri delu. 

9. Določiti je potrebno drugačno razdelitev pristojnosti 
za izvajanje nadzorstva nad področjem varstva pri delu 
med Republiškim inšpektoratom za delo in občinskimi 
oziroma medobčinskimi organi inšpekcije dela tako, da 
dosedanje panožno načelo porazdelitve ne bi bilo več 
edino merilo. S tem bi dosegli večjo racionalizacijo pri 
delu navedenih organov. 

Prav tako bi bilo potrebno razmejiti pristojnosti glede 
izvajanja nadzorstva na področju varstva pri delu v pomor- 
stvu med republiškim inšpektoratom za delo in luško ka- 
petanijo. 

10. Zakon o prekrških določa, da se prekrški predpisu- 
jejo samo z zakonom, uredbo ali odlokom izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in z odloki občinskih skupščin. 
Zato je potrebno v spremembe in dopolnitve zakona o 
varstvu pri delu vnesti vse tiste prekrške, ki so sedaj 
določeni v posameznih pravilnikih, višine denarnih kazni 
pa uskladiti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu 

I. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga je 1. točka prvega odstavka 321. člena 

Ustave SR Slovenije, po kateri ureja varstvo pri delu Skup- 
ščine SR Slovenije z zakonom. 

II. Ocena stanja področja, ki ga je treba 
urediti s predlaganim zakonom 

Skupščina SR Slovenije je dne 16. oktobra 1974. leta na seji 
Zbora združenega dela sprejela zakon o varstvu pri delu 
(Uradni list SRS, št. 32/74). Z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 16/ 
80), so bile dopolnjene nekatere določbe o vodenju evidenc in 
poročil varstva pri delu in spremenjene višine denarnih kazni. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri 
delu je določil, da se morajo voditi evidence in poročila tudi o 
kooperantskih pogodbah in nastalih razmerjih za opravljanje 
del, ki jih sklepajo organizacije združenega dela z nosilci 
samostojnega osebnega dela ali z njihovimi zadrugami. 

Zakon o varstvu pri delu, če ne upoštevamo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu iz leta 
1980, velja in se izvaja že deset let. Z njegovo uveljavitvijo kot 
prvega sistemskega zakona za varstvo pri delu s široko 
zasnovo vse širšega podružbljanja zagotavljanja varnih delov- 
nih razmer in varnega delovnega in življenjskega okolja delav- 
cev v organizacijah združenega dela, so se začeli 
pomembnejše razvijati samoupravni odnosi zagotavljanja 
tega varstva. Zakon o varstvu pri delu (v nadaljevanju: zakon) 
je zaradi opredeljene značilnosti določanja le pomembnejših 
načel, pravic in obveznosti varstva pri delu različnih subjektov 
na tem področju določil, da je delavec v združenem delu 
temeljni nosilec vseh pravic in obveznosti zagotavljanja var- 
nih delovnih razmer in varnega delovnega okolja v vsaki obliki 
organiziranega dela. 

Uveljavitev sistemskih rešitev zakona o medsebojnih 
razmerjih delavcev v združenem delu na tem področju je 
omogočila nastanek številnih samoupravnih predpisov o 
zagotavljanju varstva pri delu, pripomogla k različnim aktiv- 
nostim za ustvarjanje boljših delovnih razmer delavcev; vse to 
pa je ustvarilo ustreznejše vrednotenje varnega dela. Zakon je 
namreč pripomogel, da danes varstvo pri delu ne pomeni 
samo higienskotehnične zaščite, temveč je pomemben 
sestavni del vseh medsebojnih razmerij delavcev v različnih 
oblikah organiziranega dela pri izvajanju del oziroma nalog, h 
katerim so razporejeni tako, da se zmanjšujejo nevarnosti za 
nastanek poškodb. 

V zvezi z uresničevanjem veljavnega zakona je bila oprav- 
ljena analiza nekaterih vprašanj urejanja in izvajanja varstva 
pri delu s predlogi za spremembo. O analizi uresničevanja 
zakona so oblikovali svoja mnenja, stališča in predloge tudi 
predstavniki združenega dela in strokovni delavci, ki oprav- 
ljajo naloge varstva pri delu na posebnih posvetovanjih ter 
strokovne inštitucije, ki se ukvarjajo z razvojem, pospeševa- 
njem in izvajanjem varstva pri delu. 

Ugotovitve analize so, da je prvenstveno potrebno nadaljnje 
razvijanje in izpopolnjevanje sistema pravnega urejanja var- 
stva pri delu v SR Sloveniji usmeriti v zagotovitev: 

- enakega obravnavanja poklicnih bolezni, kot sedaj velja 
za poškodbe pri delu, in 

- razširitve kroga oseb, ki uživajo varstvo pri delu. 
Poleg navedenih vprašanj, ki posebej utemeljujejo ta pred- 

log in zaradi katerih bi bilo potrebno spremeniti in dopolniti 
zakon, pa bi bilo potrebno urediti še nekatera v zvezi z: 

- listinskimi dokazi izvajanja predpisanih varstvenih ukre- 
pov in normativov; 
- podrobnejšim določevanjem obveznosti izpolnjevanja 

sistema pravnega urejanja varstvenih ukrepov in normativov 
predhodnega varstva pri delu z ozirom na vrste sredstev za 
delo in nevarnosti, ki pri njih obstajajo; 

- določanjem skrajnih rokov opravljanja občasnih pregle- 
dov in preiskav delovnih razmer in delovnega okolja in zago- 
tovitvijo nadzora nad kvaliteto teh načinov in postopkov pre- 
gledov in preiskav; 

- določanjem pogojev za zdravstvene in psihofizične spo- 
sobnosti delavcev pri delih oziroma nalogah, kjer je večja 
nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar; 
- širšim določevanjem organiziranega opravljanja poseb- 

nih strokovnih nalog iz varstva pri delu; 
- določanjem vzpostavljanja pooblastilnega razmerja med 

Republiškim komitejem za delo in organizacijami združenega 
dela za opravljanje nekaterih strokovnih nalog s področja 
varstva pri delu 

- drugačno porazdelitvijo pristojnosti opravljanja inšpek- 
cijskega nadzorstva na področju varstva pri delu med Repu- 
bliškim inšpektoratom za delo in občinskimi oziroma medob- 
činskimi organi inšpekcije dela, ter med Republiškim inšpek- 
toratom za delo in luško kapetanijo glede varstva pri delu v 
pomorstvu; 
- ureditvijo nekaterih vprašanj, ki so zdaj predmet izvršil- 

nih predpisov v skladu z zahtevo zakona o prekrških. 
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III. Razlogi, ki narekujejo izdajo zakona 
Dosedanje uveljavljanje zakona o varstvu pri delu kaže na 

potrebo, da se obstoječi zakon dopolni in spremeni skladno z 
vedno obsežnejšim in hitrejšim tehnološkim razvojem. Z uva- 
janjem vse bolj nevarnih in ogrožujočih škodljivosti, pred- 
vsem kemičnih, nastajajo nove ali pa se povečujejo obstoječe 
nevarnosti za zdravje in življenje delavcev pri delu. 

1. Statistična spremljava poškodb pri delu kaže sicer na 
njihovo upadanje, hkrati pa zaskrbljujoče narašča število 
invalidskih upokojencev. Zato je potrebno uveljaviti enako 
obravnavanje poklicnih bolezni oziroma bolezni, ki so v 
vzročni zvezi z opravljanjem dela. Tega področja zakona o 
varstvu pri delu dosedaj ni urejal, narekuje pa jo zahteva 
Konvencije št. 121 Mednarodne organizacije dela o dajatvah 
za nesreče pri delu in poklicne bolezni, ki jo je naša država 
ratificirala 31. oktobra 1968 (Uradni list SFRJ, št. 35/70). 

2. Razširitev kroga oseb, ki so skladno z zakonom o pokoj- 
niskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83) 
zavarovane za invalidnost kot posledico poškodbe pri delu 
oziroma poklicne bolezni, terja tudi ureditev izvajanja varstva 
pri delu kot pomembnega elementa pri zmanjševanju obre- 
menitve družbene skupnosti iz naslova poškodb pri delu in 
poklicnih bolezni. Obveza izvajanja varstva pri delu hkrati 
pogojuje tudi ustrezen nadzor. 

3. Zakon o varstvu pri delu določa pismeno izjavo kot 
listino, s katero se dokazuje izpolnjevanje vseh predpisanih 
varstvenih ukrepov in normativov. Določa pa tudi strokovno 
oceno, kadar se dvomi o vsebini pismene izjave. 

Praksa uveljavljanja obeh listin je pokazala na določene 
težave. Na eni strani so določeni organi, predvsem inšpekcija 
dela v drugih republikah, zavračali pismeno izjavo in stro- 
kovno oceno tako zaradi njune oblike, kakor tudi njune vse- 
bine z obrazložitvijo, da nista zadostni kot dokazno sredstvo, 
saj zgolj naštevanje predpisov ne zadošča v primerih, ko se 
uvaja nova tehnologija ali uvažajo sodobnejše delovne pri- 
prave in naprave. Na drugi strani je samo s predpisi sproti 
težko slediti urejanju varstva pri delu v zvezi z novimi tehno- 
loškimi dosežki in z njimi združenimi nevarnostmi. 

4. Pri predhodnem varstvu, posebej pri projektiranju in 
konstruiranju objektov, tehnoloških procesov, delovnih pri- 
prav in naprav in osebnih varovalnih sredstev, je potrebno 
zagotoviti vrsto varstvenih ukrepov in normativov, ki imajo 
splošni značaj. Med te sodijo varnostne razdalje, višine varo- 
valnih ograj, maksimalno dovoljene vrednosti za razne škod- 
ljivosti in podobno. Določanja takšnih normativnih vrednosti 
ne bi bilo smotrno prepuščati posameznim samoupravnim 
splošnim aktom, ampak naj bi to določili odgovarjajoči 
izvršilni predpisi, ki bi jih na osnovi zakonskega pooblastila 
lahko izdajal republiški upravni organ pristojen za delo. 
Usklajenost teh noramtivov s sorodnimi predpisi v drugih 
republikah in pokrajinah, bi v veliki meri prispevala k enotno- 
sti v jugoslovanskem prostoru, kar bi bilo neprimerno težje 
dosegljivo, če bi zadevno materijo skušali urejati s samo- 
upravnimi splošnimi akti posameznih organizacij združenega 
dela. 

5. Z določevanjem načinov, postopkov in rokov za izvajanje 
občasnih pregledov in preiskav delovnih in pomožnih objek- 
tov, delovnih prostorov, delovnih priprav in naprav, sredstev 
in opreme za osebno varstvo delavcev pri delu ugotavljamo, 
ali sredstva za delo ustrezajo predpisom o varstvu pri delu in s 
tem zagotavljajo varno delo. Načine in postopke ugotavljanja 
kemičnih, bioloških in fizikalnih škodljivosti ter mikroklime je 
potrebno opravljati v rokih, ki ustrezajo namembnosti 
določene preiskave ali pregleda oziroma tistega, kar se pre- 
gleduje ali preiskuje. 

V praksi se je pokazalo, da organizacije združenega dela 
uporabljajo neprimerne postopke in načine preiskave in da 
določajo predolge roke. Inšpektor dela sicer lahko določi 
krajše roke, vendar to nima pravega smisla, če ne more 
uveljaviti tudi primernejših načinov preiskav. 

Hkrati je potrebno okrepiti nadzor nad delovnim okoljem 
tam, kjer se zavarovalna doba šteje s povečanjem. 

6. Veljavni zakon nalaga organizacijam združenega dela, 
da same določijo dela in naloge, kjer je večja nevarnost 
poškodb in zdravstvenih okvar ter, da določijo zdravstvene in 
psihofizične sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati delavci pri 
teh delih. 

Ugotovitve iz prakse kažejo veliko neenotnost pri določanju 
nevarnejših del in strokovno neustrezno določanje zdravstve- 
nih in psihofizičnih pogojev. V večini primerov dejansko 
nevarna dela niso bila določena kot nevarna saj se je s tem 
organizacija združenega dela izognila stroškom za periodične 
zdravstvene preglede in za ekološke meritve. Posledice takš- 
nega ravnanja pa so se pokazale kot porast invalidskih upoko- 
jitev, ki so v SR Sloveniji že presegle starostne! Poenotenje in 
stvarnejše vrednotenje nevarnosti bi dosegli z doslednejšim 
upoštevanjem strokovnih mnenj medicine dela. 

7. Zakon določa pooblaščenega delavca in službo za var- 
stvo pri delu kot obvezni organizacijski obliki za izvajanje 
strokovnih nalog. Vsaka organizacija združenega dela mora 
pooblastiti določenega delavca kot odgovornega za opravlja- 
nje strokovnih nalog, strokovno službo pa je treba oblikovati 
tedaj, kadar obstaja večja nevarnost za poškodbe in zdrav- 
stvene okvare. Vprašanje, kdaj in kje so podane te večje 
nevarnosti, pa v praksi povzroča težave in spore ter različna 
tolmačenja. Zaradi tega predstavniki združenega dela predla- 
gajo, naj zakon ne določa več obveznih organizacijskih oblik 
za opravljanje teh strokovnih nalog, temveč le obveznost, da 
delavci sami uredijo ta vprašanja v odvisnosti od posebnosti 
in zahtevnosti delovnega procesa, števila uporabljenih delov- 
nih naprav in priprav in podobno. 

8. V zakonu je urejeno, da lahko republiški upravnih organ 
pristojen za delo, pooblasti strokovno organizacijo združe- 
nega dela, ki se kot s svojo glavno dejavnostjo ukvarja z 
varstvom pri delu, da izdajo strokovne ocene. S strokovnimi 
ocenami se ugotavlja, ali so bili pri projektiranju, konstruira- 
nju in izdelovanju sredstev za delo upoštevani vsi predpisani 
varstveni ukrepi in normativi. 

Glede na takšno opredelitev možnosti za vzpostavitev poo- 
blastilnega razmerja, sta bili s splošnim pooblastilom poo- 
blaščeni v Sloveniji le dve organizaciji združenega dela, kar je 
ustrezalo potrebam in pogojem, ko je zakon začel veljati. Ze 
ob uveljavitvi zakona in tudi kasneje so organizacije združe- 
nega dela predlagale naj vzpostavitev pooblastilnega 
razmerja ne bi bila povezana zgolj z registrirano glavno dejav- 
nostjo organizacije združenega dela, temveč bi naj imele to 
možnost vse organizacije, ki izpolnjujejo kadrovske, tehnične, 
organizacijske in druge pogoje za strokovno delo iz varstva 
pri delu. 

9. Določila zakona o razmejitvi pristojnosti izvajanje nad- 
zorstvene funkcije s področja varstva pri delu med Republiš- 
kim inšpektoratom za delo in občinskimi oziroma medobčin- 
skimi organi inšpekcije dela bi bilo potrebno prilagoditi potre- 
bam zagotavljanja učinkovitejšega in racionalnejšega inšpek- 
cijskega nadzorstva. Sedanja porazdelitev pristojnosti temelji 
na razmejitvi po panožnem principu. 

Zaradi tega mora Republiška inšpekcija dela pregledati 
tolikšno število organizacij združenega dela in njenih disloci- 
ranih enot, da tega ne more storiti v razumnih rokih. Med 
njimi je tudi znatno število takšnih s preprostim tehnološkim 
procesom in majhnim obsegom dela, ki bi jih brez težav lahko 
nadzirala občinska oziroma medobčinska inšpekcija dela. 

Zakon o varstvu pri delu in zakon o pomorski in notranji 
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 22/77 in 13/82) določata različne 
organe pristojne za ta nadzor. Tako republiški zakon določa 
Republiški inšpektorat za delo kot pristojen za inšpekcijski 
nadzor v pomorstvu, medtem ko zvezni zakon določa, da sta 
za to pristojna Jugoslovanski ladijski register in luška kapeta- 
nija. 

Zaradi tega bi morala biti s spremembami in dopolnitvami 
zakona porazdelitev pristojnosti bolj stvarno določena in 
vsklajena. 

10. Glede na to, da v skladu z zakonom o prekrških, z 
izvršilnimi predpisi ni mogoče več določiti sankcij za prisilno 
zagotavljanje izvajanja vprašanj, ki jih urejajo, bo potrebno 
vprašanja v zvezi s prekrški urediti v zakonu o varstvu pri delu. 

IV. Načela, na katerih temelji predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varstvu pri delu, s predlogi za ureditev 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se ne 
spreminjajo temeljna načela, na katerih temelji veljavni zakon 
o varstvu pri delu. Predlagane pa so nove rešitve, ki so 
posledica ugotovitev analize o odprtih vprašanjih ter uskla- 
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jene s stališči strokovnih organizacij na področju varstva pri 
delu, sindikati in drugimi subjekti. 

V nadaljevanju so posamezne najpomembnejše spre- 
membe in dopolnitve podrobneje obravnavane in konkretno 
razčlenjene: 

1. Skladno z obvezo, ki jo nalaga konvencija št. 121 Medna- 
rodne organizacije dela, naj se med dela z večjo nevarnostjo 
za poškodbe in zdravstvene okvare uvrsti tudi tista, kjer 
obstaja nevarnost poklicnih bolezni. Tako naj zakon določi: 
- obvezno prijavo poklicnih bolezni, 
- obvezno evidenco poklicnih bolezni in 

obvezno raziskavo posameznih primerov poklicnih 
bolezni, kadar imajo le-te trajne posledice. 

2. Ureditev izvajanja varstva pri delu tistih oseb, ki so po 
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zavaro- 
vane za invalidnost, ki je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, a dosedaj niso uživale varstva pri delu, naj 
zakon uredi tako, da se tudi pri njihovem delu: 

- izvaja preventivne in druge ukrepe iz varstva pri delu, 
- stalno izboljšuje delovne razmere in delovno okolje, 
- zagotavlja odgovarjajoče usposabljanje za varno delo 
3. Zakonske določbe o pismeni izjavi in strokovni oceni kot 

dokazih o izpolnjevanju predpisanih varstvenih ukrepov in 
normativov, naj se zaradi jasnejše opredelitve obeh, spreme- 
nijo tako, da: 

- je potrebno priložiti k tehnični dokumentaciji za objekt 
oziroma tehnološki proces tudi elaborat o varstvu pri delu, v 
katerem je treba opredeliti vse'nevarnosti in škodljivosti za 
poškodbe in zdravstvene okvare, ukrepe za njihovo odpravlja- 
nje ter dodati izjavo, da so bile pri projektiranju zagotovljene 
vse v elaboratu navedene zahteve o varstvu pri delu: 

- se mora pred nadaljevanjem del najprej pripraviti spre- 
membe elaborata o varstvu pri delu, če ni bilo mogoče graditi 
objekta ali izvesti tehnološki proces v skladu s tehnično 
dokumentacijo iz prejšnje alineje; 
- organizacija združenega dela, ki projektira delovne pri- 

prave in naprave ter sredstva in opremo za osebno varstvo, 
izda spričevalo o varnosti in s tem potrdi, da je upoštevala vse 
varstvene ukrepe, normative, standarde in tehnične predpise; 

- je treba še pred dejansko nabavo ali uvozom delovne 
naprave in priprave oziroma uvožene tehnične dokumentacije 
za objekt in tehnološke procese ugotoviti, ali so izpolnjene 
vse zahteve glede varstva pri delu ter navesti v pismeni izjavi 
tiste tuje predpise, ki so bili upoštevani pri njihovi izdelavi in 

- pristojni organ inšpekcije dela v primerih zahtevnejših in 
nevarnejših tehnoloških procesov preverja dokumentacijo, če 
so izpolnjene vse zahteve glede zagotavljanja varstva pri delu 
ter o tem zahteva strokovno oceno. 

4. Zaradi poenotenja splošnih varstvenih ukrepov in norma- 
tivov naj zakon predpiše, da republiški upravni organ pristo- 
jen za delo, z izvršilnimi predpisi doldči pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati delovna sredstva oziroma kakšnim pogojem mora 
zadoščati delovno okolje. Taki pogoji so: 

- opremljenost delovnih sredstev z varstvenimi pripravami 
oziroma napravami; 

, - preprečevanje nastanka požarov in eksplozij; 
- zagotavljanje zadostnih površin in prostornin delovnih 

prostorov; 
- zagotavljanje varnih prehodov, varnih transportnih poti in 

poti za evakuacijo delavcev; 
-zagotavljanje primerne temperature, vlažnosti, osvetljeno- 

sti in čistoče delovnih prostorov; 
- določanje maksimalno dovoljenih vrednosti gibanja 

zraka, hrupa, vibracij in drugih škodljivosti. 
5. Z namenom poenotenja rokov periodičnih pregledov in 

preiskav delovnih razmer in delovnega okolja, kjer je večja 
nevarnost poškodb in zdravstvenih okvar delavcev, mora 
zakon določiti, da rok ne sme biti daljši od treh let oziroma 18 
mesecev, če gre za dela, na katerih se zavarovalna doba šteje 
s povečanjem. 

Prav tako naj bi zakon določil, da lahko inšpektor dela 
odredi drugačne postopke ali načine pregledov in preiskav, 
če ugotovi, da uporabljeni načini ne zagotavljajo pravilnih 
podatkov oziroma rezultati meritev niso zanesljivi. 

6. Določanje potrebnih zdravstvenih in psihofizičnih pogo- 
jev, ki jih mora izpolnjevati delavec pri delih, kjer so nevarno- 
sti za poškodbe in zdravstvene okvare večje, mora biti izve- 
deno v skladu s strokovnimi mnenji in stališči medicine dela. 

V primeru, da v samoupravnem splošnem aktu organizacije 
združenega dela navedeni zdravstveni in psihofizični pogoji 
ne bi bili skladni s strokovnimi mnenji in stališči medicine 
dela, naj inšpektor dela o tem obvesti organ upravljanja. Le-ta 
naj bi bil dolžan obravnavati ugotovitve in predloge inšpek- 
torja dela ter ga obvestiti o ukrepih, kijih je sprejel. Če organ 
upravljanja tega ne stori, potem bi inšpektor dela odredil 
odgovarjajoče ukrepe. 

7. Sedanja določila zakona o obliki organiziranega opravlja- 
nja strokovnih nalog s področja varstva pri delu, ki zavezujejo 
k obvezni uporabi samo dveh oblik (pooblaščenec in služba 
varstva pri delu) so pretoga. Zato naj zakon določi, da delavci 
v samoupravnem splošnem aktu določijo takšno obliko orga- 
niziranosti, ki lahko po svojem obsegu in sestavi zadosti 
zahtevi po zagotavljanju varnega delovnega okolja in varnih 
delovnih razmer ter zagotovi preprečevanje in odpravljanje 
vzrokov, zaradi katerih lahko pride pri delu do poškodb in 
zdravstvenih okvar delavcev. 

Pri tem bi delavci upoštevali zlasti: 
- težavnost in zahtevnost delovnih procesov; 
- stopnjo nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare; 
- velikost organizacije združenega dela in število delavcev 

in 
- krajevno porazdeljenost posameznih enot organizacije 

združenega dela. 
V primeru, ko je v samoupravnih splošnih aktih posamezne 

organizacije združenega dela določena neustrezna oblika 
organiziranosti, bodisi glede sestave s strokovno neprimerno 
usposobljenimi delavci ali zaradi premajhnega števila delav- 
cev s stališča zgoraj navedenih postavk, naj inšpektor dela 
obvesti organ upravljanja. Ta naj obravnava ugotovitve in 
predloge inšpektorja dela in ga obvesti o ukrepih, ki jih je 
sprejel. Ce organ upravljanja tega ne stori, potem inšpektor 
dela odredi odgovarjajoče ukrepe. 

8. Zaradi povečanega obsega strokovih opravil pri preverja- 
nju zagotavljanja varnega delovnega okolja in varnih delovnih 
razmer, kar je posledica izrednega tehnološkega napredka 
naj zakon določi, da republiški organ pristojen za delo lahko 
pooblasti še druge organizacije združenega dela, če izpolnju- 
jejo kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje za 
opravljanje strokovnih nalog s področja varstva pri delu. Obe- 
nem naj zakon obveže republiški upravni organ za delo, da z 
izvršilnimi predpisi podrobneje opredeli vsebino navedenih 
pogojev. 

9. Zakon naj podrobneje razmeji pristojnost pri izvajanju 
nadzorstva na področju delovnih razmerij in na področju 
varstva pri delu tako, da je nadzor nad izvajanjem predpisov o 
delovnih razmerjih in varstvu pri delu praviloma v pristojnosti 
občinskih oziroma medobčinskih organov inšpekcije dela 
razen: 

- nadzorstva nad izvajanjem predpisov o delovnih razmer- 
jih v zveznih in republiških organih državne uprave in v 
republiških pravosodnih organih; 
- nadzorstva nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu 

pri tehnološko zahtevnih procesih, pri organizacijah združe- 
nega dela republiškega in zveznega pomena, pri dejavnostih 
posebnega družbenega pomena in podobno. 

Nadzor po navedenih dveh alineah bi opravljal Republiški 
inšpektorat za delo. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu pri 
rudarskih delih opravlja rudarska inšpekcija. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu na 
trgovskih ladjah po zakonu o pomorski in notranji plovbi in 
predpisih izdanih na njegovi osnovi pa opravlja inšpekcija za 
varnost plovbe pri luški kapetaniji. 

10. Zakon o prekrških določa v prvem odstavku 3. člena naj 
se prekrški predisujejo samo z zakonom, uredbo ali odlokom 
Izvršnega sveta SR Slovenije in z odloki občinskih skupščin. 
Prekrškov torej ni mogoče več predpisovati s pravilniki in 
drugimi podzakonskimi akti, zato je potrebno v zakon o var- 
stvu pri delu uvrstiti vse tiste prekrške, ki so sedaj določeni v 
posameznih izvršilnih predpisih (pravilnikih). Nadalje bo 
potrebno na novo določiti denarne kazni. 

V. Ocena potreb po finančnih sredstvih 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona bodo terjale 

nova finančna sredstva za občinske oziroma medobčinske 
organe inšpekcije dela iz proračuna, zaradi zagotovitve nad- 
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zorstva izvajanja predpisov s področja varstva pri delu pri 
osebah, ki se bodo na novo vključile v krog tistih, ki uživajo to 
varstvo (nosilci samostojnega osebnega dela in kmetje). 

Določena finančna sredstva pa bo v združenem delu 
potrebno tudi predvideti za spremembe in dopolnitve samo- 
upravnih splošnih aktov o varstvu pri delu in za pridobitev 
mnenj in napotkov s strani medicine dela pri določevanju 
zdravstvenih in psihofizičnih sposobnosti delavcev. 

Vsa navedena povečanja finančnih sredstev pa bodo zaradi 
doslednejšega izvajanja varstva pri delu zmanjšala obseg 
nadomestil za čas bolezenske odsotnosti zaradi poškodb pri 
delu in poklicnih bolezni oziroma invalidnin v primerih trajnih 
posledic. 

Nosilci samostojnega osebnega dela in kmetje, ki s predla- 
ganimi spremembami in dopolnitvami zakona šele postajajo 
osebe, ki uživajo varstvo pri delu, prevzemajo s tem vse 
obveznosti iz zakona o varstvu pri delu, kolikor se na njih 
nanašajo. Nosilci samostojnega osebnega dela in kmetje 
bodo morali zagotoviti določena finančna sredstva za izobra- 
ževanje in usposabljanje za varno delo, izvajanje periodičnih 
pregledov delovnih priprav in naprav, delovnih razmer in 
mikroklime in periodičnih zdravstvenih pregledov. 

VI. Nove naloge 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona nalagajo 

nekatere nove naloge na področju varstva pri delu in sicer: 
- občinskim oziroma medobčinskim organom inšpekcije 

dela za izvajanje nadzorstvene funkcije na področju varstva 
pri delu glede na predvideno novo porazdelitev pristojnosti 
med njimi in Republiškim inšpektoratom za delo, kot tudi 
glede nadzorstva nad zagotavljanjem varstva pri delu oseb, ki 
se na novo vključujejo v vrsto tistih, ki uživajo varstvo pri delu; 

- organizacijam združenega dela glede enakega obravna- 
vanja evidenc in prijav poklicnih bolezni s poškodbami pri 
delu; 
- organizacijam združenega dela in nosilcem samostoj- 

nega osebnega dela, da določanje zdravstvenih in psihofizi- 
čnih pogojev delavcev za opravljanje določenih del oziroma 
nalog, usklajujejo s stališči medicine dela. 

VII. Spremembe izvršilnih predpisov 
Zgolj spremembe in dopolnitve zakona ne narekujejo spre- 

memb izvršilnih predpisov. Pravilnike in druge izvršilne pred- 
pise bo potrebno uskladiti zaradi njihove zastarelosti, še 
posebej zaradi tehnološkega razvoja. Uskladitev izvršilnih 
predpisov pa narekuje tudi zakon o prekrških. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pri delu 

1. teza 
V zakonu o varstvu pri delu (Uradni list SRS, 32/74 in 16/80) 

se 3. člen spremeni tako, da se glasi; 
»Varstvo pri delu uživajo delavci v delovnem razmerju v 

organizacijah združenega dela, delavci v delovnih skupnostih 
in delavci v delovnem razmerju pri delovnih ljudeh, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi v lasti občanov (v nadaljnjem besedilu: obrtniki), pri 
fizičnih in civilnopravnih osebah, osebe, ki so v okviru usmer- 
jenega izobraževanja na praktičnem delu, proizvodnem delu 
in delovni praksi, osebe v priporu, obsojene osebe, oziroma 
mladoletniki, ki v času prestajanja kazni zapora ali vzgojnega 
ukrepa oddaje v prevzgojni dom, delajo v proizvodnih obratih 
gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov in 
prevzgojnega doma, v organizacijah združenega dela ter pri 
obrtnikih izven kazensko poboljševalnih zavodov, pri hišnih 
delih, organiziranih prostih aktivnostih, pri delih in nalogah za 
vzdrževanje reda in čistoče v kazenskih poboljševalnih zavo- 
dih, kmetje in druge osebe, ki so zavarovani za primer poš- 
kodbe pri delu in poklicne bolezni po predpisih o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: de- 
lavci).« 

2. teza 
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacije združenega dela upoštevajo predpisane var- 

stvene ukrepe, normative in standarde ter tehnične predpise, 
že pri projektiranju, konstruiranju in graditvi objektov, pri 
projektiranju, konstruiranju in izdelovanju delovnih priprav in 
naprav ter sredstev in opreme za osebno varstvo pri delu, 
kakor tudi drugih sredstev, strojev in naprav, ki se uporabljajo 
pri delu, ali so kakorkoli v zvezi z delom.« 

3. teza 
Za 5. členom se dodajo novi 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f in 5.g 

členi, ki se glasijo: 

5.a člen 
»Organizacija združenega dela, ki projektira objekt ali 

tehnološki proces priloži k tehnični dokumentaciji tudi elabo- 
rat, v katerem opredeli vse nevarnosti in škodljivosti za poš- 
kodbe in zdravstvene okvare delavcev, ukrepe za njihovo 
odpravljanje in predpise, ki te ukrepe določajo (elaborat o 
varstvu pri delu). 

Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka v ela- 
boratu o varstvu pri delu tudi izjavi, da je pri projektiranju 
objekta oziroma tehnološkega procesa upoštevala vse v ela- 
boratu o varstvu pri delu navedene zahteve varstva pri delu.« 

5.b člen 
»Organizacija združenega dela, ki izvaja dela na gradbenih 

objektih, namenjenih za delovne in pomožne prostore ozi- 
roma tehnološke procese, je dolžna izvajati dela v skladu s 
tehnično dokumentacijo. O tem, da je objekt zgrajen oziroma 
tehnološki proces izveden v skladu s tehnično dokumenta- 
cijo, izda pismeno izjavo. 

Kadar ni mogoče graditi objekta ali izvesti tehnološkega 
procesa v skladu s tehnično dokumentacijo, morajo organiza- 
cije združenega dela pred nadaljevanjem del, najprej pripra- 
viti odgovarjajoče spremembe elaborata o varstvu pri delu. 

V teh sprememembah morajo biti: 
- navedeni razlogi zaradi katerih so bila potrebna odsto- 

panja; 
- opredeljene nevarnosti in škodljivosti, ki izhajajo iz spre- 

menjenega objekta oziroma tehnološkega procesa; 
- določiti ukrepe za odpravljanje opredeljenih nevarnosti 

in škodljivosti. 
K spremembam elaborata o varstvu pri delu mora biti 

izdana nova izjava po drugem odstavku 5. a člena.« 
5. c člen 

»Organizacija združenega dela, ki konstruira in izdeluje 
delovne priprave in naprave ter sredstva in opremo za osebno 
varstvo delavcev, izda o tem, da je upoštevala vse varstvene 
ukrepe, normative in standarde ter tehnične predpise, spriče- 
valo o varnosti. V spričevalu mora organizacija združenega 
dela navesti predpise, ki jih je upoštevala.« 

5. d člen 
»Organizacija združnega dela mora pred sklenitvijo uvoz- 

nega posla ugotoviti ali delovne priprave in naprave, tehnična 
dokumentacija za objekte in tehnološke procese, sredstva in 
oprema za osebno varstvo pri delu izpolnjujejo vse zahteve 
glede varstva pri delu. 

Organizacija združenega dela, ko izbira ponudbe za uvoz, 
mora ugotoviti ali so delavne naprave in priprave, tehnična 
dokumentacija za objekte in tehnološke procese, sredstva in 
oprema za osebno varstvo pri delu, bile izdelane v skladu s 
predpisanimi varstvenimi ukrepi in normativi, standardi ter 
tehničnimi predpisi. 
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Organizacija združenega dela iz prejšnjih dveh odstavkov 
izda o tem, ali navedena sredstva izpolnjujejo vse zahteve 
glede varstva pri delu, pismeno izjavo. V pismeni izjavi navede 
tiste tuje varstvene ukrepe, normative in standarde ter 
tehnične predpise, ki so bili upoštevani pri njihovi izdelavi.« 

5. e člen 
»Republiški upravni organ pristojen za delo z izvršilnimi 

predpisi podrobneje določa sestavine elaborata o varstvu pri 
delu in vsebino listin iz 5. a, 5. b, 5. c in 5. d členov tega 
zakona.« 

5. f člen 
»Ce organizacija združenega dela sama ne more izdati listin 

iz 5. a. 5. b. 5. c in 5. d člena tega zakona lahko naroči, da izda 
zanjo listino pooblaščena organizacija združenega dela iz 25. 
člena zakona. V tem primeru mora biti v listini navedeno, da je 
izdana po naročilu organizacije združenega dela.« 

5. g člen 
. »Pristojni organ inšpekcije dela lahko preverja dokumenta- 
cijo, ali so izpolnjene vse zahteve glede zagotavljanja varstva 
pri delu in sicer tako, da od pooblaščene organizacije združe- 
nega dela iz 25. člena zakona zahteva strokovno oceno listin, 
ki so jih izdale organizacije združenega dela po 5. a, 5. b, 5. c 
in 5. d členu tega zakona. 

Pooblaščena organizacija iz 25. člena, ki je po naročilu 
organizacije združenega dela izdala listine po 5. a, 5. b, 5. c in 
5. d členu tega zakona, ne more izdati strokovnih ocen o teh 
listinah.« 

4. teza 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za delo predpiše 

splošne varstvene ukrepe in normative. Če republiški upravni 
organ pristojen za delo predpisuje posebne varstvene ukrepe 
in normative, izda izvršilni predpis v soglasju z republiškim 
upravnim organom, v čigar pristojnost pretežno spada pod- 
ročje, za katerega se predpis izdaja.« 

5. teza 
Za 10. členom se dodata nova 10. a in 10. b člena, ki se 

glasita: 

10. a člen 
»S splošnimi varstvenimi ukrepi se določajo pogoji, ki jih 

morajo izpolnjevati sredstva za delo in delovno okolje, zlasti 
glede: 
- opremljenosti z varstvenimi napravami in pripravami; 
- varnosti pri delu z električnim tokom; 
- preprečevanja nastanka požara in eksplozije; 
- zagotavljanja zadostnih površin in prostornin delovnih 

prostorov; 
- zagotavljanja varnih prehodov, transportnih poti in poti 

za evakuacijo delavcev; 
- zagotavljanja čistoče, primerne temperature in vlažnosti 

zraka; 
- zagotavljanja potrebne osvetljenosti delovnih prostorov; 
- določanja maksimalno dovoljenih vrednosti hitrosti giba- 

nja zraka, hrupa, vibracij in drugih škodljivosti.« 

10. b člen 
»S posebnimi varstvenimi ukrepi in normativi se določajo 

zlasti: pogoji glede starosti, strokovne usposobljenosti in 
delovne zmožnosti, zdravstvenega, telesnega in psihofizi- 
čnega stanja, psihofizičnih sposobnosti, ki jih morajo izpol- 
njevati osebe pri delih oziroma nalogah, ki se izvajajo v 
posebnih delovnih razmerah, načini kako se morajo izvajati 
določena dela oziroma naloge ali delovne operacije, posebno 
glede dolžine dopustnega trajanja tega dela, koriščenja sred- 
stev in opreme za osebno varstvo pri delu, varstvenih naprav 
in pripomočkov pri izvajanju določenih del oziroma nalog in 
glede ustreznega ravnanja v zvezi z njimi.« 

6. teza 
16. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacija združenega dela sme uporabljati samo 

takšne objekte, delovne prostore, delovne priprave in naprave 
ter dajati v uporabo samo takšna sredstva in opremo za 
osebno varstvo pri delu, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri 
delu in zagotavljajo delavcem varno delo. 

Organizacija združenega dela mora zaradi varnosti pri delu 
skrbeti za periodične preiskave kemičnih, fizikalnih in biološ- 
kih škodljivosti in mikroklime ter za periodične preglede in 
preiskuse določenih delovnih priprav in naprav. 

Roke, postopke in načine periodičnih preiskav in pregledov 
po določbah tega člena določi s samoupravnim splošnim 
aktom organizacija združenega dela, vendar ta rok ne sme biti 
daljši od treh let od nadomestitve delovne priprave ali 
naprave, uporabe delovnih in pomožnih prostorov, spre- 
membe tehnološkega procesa oziroma od opravljenega pred- 
hodnega pregleda in preiskave. Če se navedena sredstva za 
delo uporabljajo v zvezi z deli oziroma nalogami, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, potem ta rok ne sme 
biti daljši od 18 mesecev. 

Inšpektor dela ima pravico z odločbo odrediti drugačne 
postopke ali načine periodičnih preiskav in pregledov, če 
ugotovi, da le-ti ne zagotavljajo pravilnih podatkov.« 
Varianta: četrti odstavek se glasi: 

»Inšpektor dela ima pravico z odločbo odrediti drugačne 
postopke ali načine periodičnih preiskav in pregledov, če 
ugotovi, da le-ti ne zagotavljajo pravilnosti podatkov oziroma 
če dvomi v resničnost le-teh. V kolikor se ugotovi, da so 
podatki opravljenih periodičnih preiskav in pregledov pra- 
vilni, organizacija združenega dela ne nosi stroškov v zvezi s 
preverjanjem teh podatkov.« 

7. teza 
Za 18. členom se doda novi 18. a člen, ki se glasi: 
»Delavci v organizaciji združenega dela so dolžni pri 

določevanju zdravstvenih in psihofizičnih sposobnosti delav- 
cev upoštevati strokovna mnenja in stališča medicine dela. 

Inšpektor dela lahko presoja primernost in ustreznost 
pogojev določenih v samoupravnem splošnem aktu organiza- 
cije združenega dela glede njihove skladnosti s prvim odstav- 
kom 18. člena zakona. O svojih ugotovitvah obvesti organ 
upravljanja organizacije združenega dela. Organ upravljanja 
je dolžan obravnavati ugotovitve ter predloge inšpektorja dela 
in ga obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejel. 

V kolikor organizacija združenega dela ne ravna v skladu s 
prejšnjim odstavkom inšpektor dela z odločbo odredi odgo- 
varjajoče ukrepe.« 

8. teza 
23. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Delavci v organizaciji združenega dela določijo s samo- 

upravnim splošnim aktom takšno obliko organiziranosti izva- 
janja strokovnih nalog s področja varstva pri delu, ki je po 
svojem obsegu in sestavi sposobna zadostiti zahtevam iz 2. 
člena zakona. 

Pri določanju potrebnega obsega in sestava upoštevajo 
zlasti: 

- težavnost in zahtevnost delovnih procesov; 
- stopnjo nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare; 
- velikost organizacije združenega dela in število delavcev; 
- krajevno porazdeljenost posameznih enot organizacije 

združenega dela in 
- zahtevano strokovno usposobljenost delavcev za izvaja- 

nje nalog s področja varstva pri delu. 
S samoupravnim sporazumom lahko več organizacij zdru- 

ženega dela določi skupno obliko organiziranosti izvajanja 
strokovnih nalog s področja varstva pri delu, njen položaj in 
način njenega financiranja.« 

Varianta: 
23. člen ostane nespremenjen. 

9. teza 
Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi: 
»Inšpektor dela lahko presoja primernost in ustreznost 

organiziranosti izvajanja strokovnih nalog s področja varstva 
pri delu in strokovno usposobljenost delavcev za opravljanje 
strokovnih nalog s področja varstva pri delu in obvesti organ 
upravljanja organizacije združenega dela o svojih ugotovi- 
tvah. Organ upravljanja je dolžan obravnavati ugotovitve ter 
predloge inšpektorja dela in ga obvestiti o ukrepih, ki jih je 
sprejel. 
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V kolikor organizacija združenega dela ne ravna v skladu s 
prvim odstavkom tega člena, ima inšpektor dela pravico, da z 
odločbo odredi odgovarjajoče ukrepe.« 

10. teza 

25 člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški upravni organ pristojen za delo lahko Pooblasti 

organizacijo združenega dela, ki izpolnjuje kadrovske orga 
nizaciiske, tehnične in druge pogoje za strokovno delo z 
varstva pri delu, da izdaja listine v skladu s tem zakonom in 
izvaja preglede in preiskave po drugem odstavku 16. člena 

^Organizacija združenega dela iz prejšnjega odstavka je 
dolžna republiškemu upravnemu organu pristojnemu za delo 
Došiliati izdane listine po 5. a, 5. b, 5. c, in 5. d členu tega 
zakona in podatke o opravljenih pregledih ter preiskavah po 
drugem odstavku 16. člena zakona dajati letna Poročilao 
svoiem delu ter javljati vse spremembe o delavcih, tehničnih, 
organizacijskih in drugih pogojih, ki lahko vplivajo na_spre- 
membo ali prenehanje pooblastilnega razmerja po prvem 

°dRe^ubližM upravni organ pristojen za delo podrobneje 
določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije zdruze 
nega dela po prvem odstavku tega člena.« 

11. teza 

V 30. členu se črtata drugi in tretji odstavek. 
12. teza 

Za 30. členom se dodajo novi 30. a, 30. b in 30. c členi, ki se 
9lasijo; 30. a člen 

»Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov od^ovmhrazmerjih 
opravljajo občinski oziroma medobčinski organi inšpekcije 

^Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o delovnih razmerjih 
in varstvu pri delu v zveznih in republiških organih državne 
uprave ter v republiških pravosodnih organih opravlja Repu- 
bliški inšpektorat za delo.« 

30. b člen 
»Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu pri 

rudarskih delih opravlja rudarska inšpekcija.« 
30. c člen 

»Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varstvu pri delu na 
trgovskih ladjah po zakonu o pomorski in notranji plovbi in 
predpisih izdanih na njegovi osnovi, opravlja inšpekcija za 
varnost plovbe pri Luški j kapetaniji« 

13. teza 
31 člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republiški inšpektorat za delo opravlja neposredno nad- 

zorstvo glede varstva pri delu: 

- v organizacijah združenega dela za proizvodnjo, prenos in 
distribucijo električne energije; 

- v zvezi s predelavo trdnih industrijskih mineralnih su- 
rovin; 

- v črni metalurgiji; 
- v proizvodnji in predelavi barvnih kovin; 
- pri predelavi naftnih derivatov; 
- v zvezi s predelavo in prenosom zemeljskega plina in 

surove nafte, ki se po posebnih predpisih ne šteje kot eks- 
ploatacija; 

- v proizvodnji prevoznih in transportnih sredstev ter kme- 
tijskih strojev, kot so: železniška tirna vozila, avtobusi, tovor- 
njaki in priklopniki, osebni avtomobili, viličarji, žerjavi in dvi- 
gala, traktorji, kosilnice in podobno; t ..... 

- v zvezi z vzdrževanjem železniških tirnih vozil, potniških 
in tovornih morskih ladij; 

- v primarni tekstilni tehnologiji; 
- v proizvodnji ali uporabi strupov, eksplozivnih in drugih 

nevarnih snovi; 
- na morskih ribiških ladjah; 
- v industriji gradbenega materiala; 
- ob gradnji vseh objektov nad 20 m višine in 30 m razpe- 

pri gradnji in vzdrževanju avtocest, hitrih in regionalnih 
cest s pripadajočimi objekti ter pri gradnji mostov razpetme 
nad 30 metrov; 

- v primarni proizvodnji celuloze in papirja, 
- v radiodifuznih sredstvih zvez javnega obveščanja, 
- v cestnem prometu na avtocestah, hitrih in regionalnih 

cestah * 
- v železniškem prometu na območju Železniškega gospo- 

darstva Ljubljana; 
- v luškem prometu in ladjedelništvu; 
- v letalskem prometu, razen športnega letalstva; 
- v proizvodnih obratih gospodarske enote kazenskih 

noboliševalnih zavodov in prevzgojnega doma, organizacijah 
združeneaa dela ter obrtnikih, pri hišnih delih, organiziranih 
prostih aktivnostih, pri delih in nalogah za vzdrzevanje reda in 
čistoče kier delajo obsojene osebe oziroma mladoletniki, ki 
prestafajo kazen zapora ali vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni 
dom in osebe, ki so v priporu.« 

14. teza 
V 48 členu se doda nova 9. točka, ki se glasi. 
»9. Organizacija združenega dela je do'žnf . pr^'!f0 

poklicne bolezni, voditi evidenco o njih, poročati inrazisko 
vati vzroke za nastanek teh bolezni in o drugih boleznih v 
zvezi z delom, kadar imajo za delavce trajne posledice za 
njihovo zdravje in življenje.« 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o plačevanju doplačilne poštne 

znamke »VIII. svetovno prvenstvo 

v smučarskih poletih, Planica 

1985« s predlogom zakona (ESA-626) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 41. seji dne 27. 12. 
1984 določil besedilo: 

PRFDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PLAČEVANJU 
DOPLAČANE POŠTNE ZNAMKE »VIII. SVETOVNO PRVEN- 
STVO V SMUČARSKIH POLETIH, PLANICA 1985« S PREDLO 
GOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve a//nee270. 
člena, 261., 262. in 307. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, 

Skrajšani postopek predlagamo zato, ker ^ svetovno 
prvenstvo v smučarskih poletih organizirano ze v marcu 1985 

• Wor nm ip za uresničitev obveznosti, ki jo je Skupščina SR 

6glhn! poslovnik Slov,™). 
določil da bosta kot njegova predstavnika pn delu skupšč 

Mh ŠitB^lS«.nl«l^nosa 

tej a za promet in zveze. 



Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN 
ZVEZE 

Zaradi širšega propagiranja VIII. svetovnega prvenstva v 
smučarskih poletih, Planica 1985, in zaradi zagotovitve 
srec>stev za pokrivanje dela stroškov za organiziranje in 
izvedbo tega tekmovanja, se s tem zakonom v skladu s 
posebnim medrepubliškim dogovorom uvaja obveznost 
plačevanja doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno 

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v 17. točki 

prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa da 
se z republiškim zakonom urejajo razmerja, ki so skupneaa 
pomenaza delovne ljudi in občane na področju javnih priredi- 
tev, plačevanje poštne znamke pa je eden od elementov 
organiziranja športne prireditve. 

Pravno sistemska osnova za izdajo predlaganega zakona ie 
podana tudi v določbi drugega odstavka 10. člena zakona o 

telegrafskih in telefonskih storitvah (Ur. I. SFRJ, št. 
24/74 13/76), po kateri se lahko v primerih, ki jih določi 
poseben zakon, plača za posamezne PTT storitve poleq nji- 
hove redne cene se določen znesek za namene, ki so določeni 
v tem posebnem zakonu. 

2. Prikaz obstoječe ureditve in razlogi za 
sprejetje zakona 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 27 11 1984 obravnavate in sklenila, da pristopi k dogovoru o izdajanju 
doplačilne postne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih, Planica 1985«. Z navedenim dogovorom 
se republike in avtonomni pokrajini dogovorijo, da se za večie 
propagiranje svetovnega prvenstva v smučarskih poletih s 

tpJm™ S8 tUd' ol?eležuie 50-letnica prvega mednarodnega 
HiJ m TJa v^"carskih skokih v Jugoslaviji, kot manifesta- cije mednarodnega sodelovanja in uveljavitve telesne kulture 
Jugos.avije, izda posebna doplačilna poštna znamka V 
skladu z navedenim dogovorom bodo socialistične republike 
in socialistični avtonomni pokrajini uveljavile s predpisi 

območju placevania doplačilne poštne znamke na svojem 
Navedeno prvenstvo v smučarskih poletih bo organizirano 

ob petdesetletnici mednarodnih tekmovanj v Planici. Po zcjra- 
vi prve velike skakalnice v Jugoslaviji v Planici je bilo 25. 

marca 1934 prirejeno prvo mednarodno tekmovanje v 
smučarskih skokih. S tem tekmovanjem si je Planica utrdila v 

ve 'k ? ?Vues' kl 9?je s številnimi tekmovanji v naslednjih petdesetih letih samo še potrjevala. Planici je bila v letu 1972 

tihV^rift?.a-iQ^ba '• svetovnega prvenstva v smučarskih pole- 
noiJt-h ♦ lzYedba v- svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, nato pa se izvedba štirih finalnih tekmovanj za sve- 
tovni pokal v skokih. 1 

Planica je bila izrednega pomena za širši razmah smučanja 
pri nas in pomeni dejansko prvi korak v svetovno smučarsko 
areno. Ker je Planica v bogati petdesetletni aktivnosti dala 
'z.re. Prispevek k razvoju te športne panoge v svetu ji je 
Mednarodna smučarska federacija (FIS) poverila izvedbo VIII 

1985°V|etea prvenstva v smučarskih poletih, ki bo v marcu 
i /a3' SVetovno P^enstvo v smučarskih poletih v Planici leta 1985 je v svetu veliko zanimanja. Ocenjujemo, da se bodo 
prvenstva udeležili predstavniki najmanj 17 držav ter številni 
organizatorji, strokovnjaki, novinarji in ljubitelji tega športa iz 
domovine in tujine. 

S pristopom k navedenemu dogovoru se je SR Slovenija 
zavezate, da obveznost plačevanja doplačilne poštne znamke 
»VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« 

POVZETEK 

P^enstvo v smučarskih poletih. Planica 1985«. Posebna 
doplacilna postna znamka se bo plačevala v obdobju od 1 

™rca 1985. m sicer za vse poštne pošiljke v 

VrJdnnJJ1 postnem Prometu, razen za časopise in revije 
nlu 2 Posamezne znamke je dva dinarja, skupna naklada pa znaša 25 milijonov. 

uvede na območju SR Slovenije s posebnim predpisom saj se 
to vprašanje po veljavni zakonodaji lahko uredi le z zakonom. 

/namiJn blh obveznost plačevanja doplačilnih poštnih 

igrTh vslUa,evu1|etaT984m ^ °b ZimSkih olimP'J»™ 
V zadnjih letih je bilo v SFR Jugoslaviji sproženo več pred- 

jogov za sprejetje medrepubliških dogovorov o izdaji 
doplačilnih postnih znamk ob različnih športnih prireditvah. 

t cfif za °bravnavo teh uporabljala enotna merila, je Izvršni svet_ Skupščine SR Slovenije leta 1981. predložil Zveznemu 
hnli!nem^ SVetU P°budo za sprejetje posebnega medrepu- bliškega dogovora o enotnih merilih za izdajanje doplačilnih 
postnih znamk ob določenih mednarodnih športnih priredi- 
tvah, ki je ze v postopku priprave. V skladu s tezami le-tega je 
tudi usklajen dogovor o izdajanju doplačilne poštne znamke 
»VIII. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« 
cigar obveznosti naj bi se uresničile z zakonom, ki ga predla- 
gamo. 
3. Cilji zakona in predlagane rešitve 

loot pr°Pa9iranJe tekmovanja v smučarskih poletih v Planici 1985 in za zagotavljanje dela potrebnih sredstev za pokrivanje 
Stroškov v zveziz organizacijo in izvedbo VIII. svetovneqa 
Prvenstva v smučarskih poletih v Planici se s tem predlogom 
a izdajo zakona, v skladu z dogovorom o izdajanju 

doplačilne postne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih, Planica 1985«, predlaga izdaja posebne 
doplačilne postne znamke. Skupna naklada teh znamk bo 25 
milijonov. Vrednost posamezne znamke bo dva dinarja plače- 
vanje znamke pa bo obvezno za vse poštne pošiljke v notra- 

marcaP1985'^eta3260 23 časopise in revije. in sicer od 1. do 31. 
Prihodki zbrani s prodajo doplačilnih poštnih znamk, se 

. bodo po odbitku stroškov izdaje in prodaje doplačilnih pošt- 
nih znamk uporabili za pokrivanje stroškov v zvezi z navede- 
nim tekmovanjem. 

V SR Sloveniji se bo od celotne emisije znamk v višini 25 
milijonov, prodajalo približno 10%, to je 2,5 milijona znamk. 
Ge bi bile prodane vse znamke, bi s tem na območju republike 
zbrali 5 milijonov dinarjev. 
4. Finančne in druge posledice, ki izhajajo iz 
predlaganih rešitev 

Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo dodatnih obvezno- 
sti v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Uvedba plače- 
vanja doplačilne poštne znamke pa bo uporabnikom poštnih 
storitev naložila nove finančne obveznosti, s katerimi naj bi se 
na območju naše republike ob prodaji celotrie količine znamk 
zagotovilo okoli 5 milijonov dinarjev. 

tega zakona se tudi ne nalaga novih nalog 
družbenopolitičnim skupnostim, organizacijam združeneaa 
dela, drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim. Le 
organizacijam združenega dela ptt prometa se nalaga obvez- 
nost izdaje in prodaje doplačilnih poštnih znamk, za kar bodo 
prejele ustrezno nadomestilo. 
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PREDLOG ZAKONA 

o plačevanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno 

prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985« 

1. člen 

Za vse poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za časo- 
Dise in reviie, se v času od 1. do 31. marca 1985 plačuje 
doplačilna poštna znamka »VIII. svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih, Planica 1985«, v vrednosti 2 dinarja. 

2. člen 
Prihodki od prodanih poštnih znamk iz prejšnjega člena se 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

v skladu s posebnim dogovorom med republikami in avtono- 
mnima pokrajinama uporabijo za pokritje dela stroskov za 
organizacijo in izvedbo VIII. svetovnega prvenstva v smučar- 
skih poletih, Planica 1985. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

S tem zakonom se predlaga uvedba obveznosti plačevanja 
doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih, Planica 1985«. Ob^eznosf p/aceva^a 
doplačilne poštne znamke se določa za vse postne pošiljke v 
notranjem prometu, razen za časopise in revije, in sicer v času 
od 1 do 31. marca 1985. leta. Doplačilne postne znamke bodo 
izdane v skupni nakladi 25 milijonov, vrednost posamezne 
znamke pa znaša dva dinarja. 

Navedena obveznost izhaja iz medrepubliškega dogovora o 
izdajanju doplačilne poštne znamke »VIII. svetovno pn/enstvo 
v smučarskih poletih, Planica 1985«, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije obravnavala in sprejela na sejah zborov 27. ,1. . 

S prodajo doplačilnih poštnih znamk bi se propagiralo 
svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, poleg tega pa bi se 
zagotovil del potrebnih sredstev za pokrivanje stroškov orga- 
niziranja in izvedbe tega tekmovanja. Izdajanje doplačilnih 
poštnih znamk ob velikih športnih prireditvah je pri nas in v 
svetu običajen pojav. V zadnjem času so bile pri nas izdane 
posebne doplačilne poštne znamke ob mediteranskih igrah v 
Splitu leta 1979, ob svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu v 
Novem Sadu leta 1981 in ob zimskih olimpijskih igrah v 
Sarajevu 1984. leta. . 

Od celotne naklade bi se v SR Sloveniji prodajalo 10/o vseh 
doplačilnih poštnih znamk, s čemer bi ob prodaji vseh znamk 
zbrali sredstva v višini 5 milijonov dinarjev. 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora 

občin in Družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije 

za I. trimesečje 1985 

SEJE ZBOROV 30. JANUARJA 

1985 

A) REPUBLIŠKI AKTI 
1. Analiza republiških predpisov z vidika možnosti poeno- 

stavitve posameznih administrativnih opravil 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Drpristoina°delovna telesa: Komisija za proučevanje in razvijanje 
metod in načinov ter pogojev delegatskega odločanja v Skupščini 
SToo«r: MMoš^ro^ncf'predsednik Družbenopolitičnega 
Z 2. Predlog zakona o prispevku za pospeševanje konverti- 
bilnega deviznega priliva v letu 1985, ki ga plačujejo zave- 
zanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma 

Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: Odbor za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o upravnih taksah, z osnutkom zakona 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zt>Prlstojna delovna telesa: Komisija Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje, odbora za finance COQ 

Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 
4. Predlog za izdajo zakona o spremembah In dopolnitvah 

zakona o stanovanjskem gospodarstvu, z osnutkom 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonomske 
odnose, odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, odbor Zbora občin za urejanje 
prostora in varstvo okolja, Komisija za pravosodje 

Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 
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5. Predlog za izdajo zakona o družbeni kontroli cen z 
osnutkom zakona 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem 

Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
6. Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu živali 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbor Zbora združenega dela za 

agrarno politiko, odbor Zbora občin za družbenoekonomske 
odnose in razvoj 

Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SRS 

B)ZVEZNI AKTI 

J- Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za dodatno vloco SFRJ v afriški sklad za razvoj ob četrtem splošnem dopolnje- 
vanju njegovih sredstev 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
2. Predlog dogovora o enotni emisiji upravnih in sodnih 

Kolkov 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
3- Predlog dogovora o spremembi in dopolnitvi dogovora 

o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odprav- 
ljanje posledic elementarnih nesreč 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin i 

Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

SEJE ZBOROV 6. MARCA 1985 

1. Poročilo o pripravah na uvajanje usmerjenega izobra- 
ževanja v visokem šolstvu 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: skupina delegatov za spremljanje 
uresničevanje zakona o usmerjenem izobraževanju, 
odbori za družbenopolitični sistem, odbori za družbenoeko- 

nomske odnose 
Korrdinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 
2. Poročilo o urejanju pridobitve strokovnega naziva 

doktor medicine 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 
3- p°r°či'° ° Posvetih o medsebojnem sodelovanju 

obmejnih občin SR Slovenije in SR Hrvatske 
Pristojen: Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbor za družbenoekonomske odnose 

in razvoj, odbor za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin 
4. Predlog zakona o družbeni kontroli cen 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonomske 

odnose in razvoj, odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
SL Pr®t"°9 za Izdajo zakona o spremembah in dopolni- tvah zakoa o davku na promet nepremičnin, z osnutkom 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa- odbora za finance, odbora za druž- 

benopolitični sistem 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

6. P00120redlog zakona o : odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
8. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o samoprispevku 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: Majda Poljanšek, predsednica Zbora.občin 
9. Predlog za izdajo zakona o nepravdnem postopku 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbori za 

družbenopolitični sistem 

zbora°,dlnat°r: Mll0Š Prosenc' Predsednik Družbenopolitičnega 
10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o sodiščih združenega dela, z osnutkom 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za pravosodje, odbori za 

družbenopolitični sistem ' " 

zbora°rdina,0r: M'l0Š Prosenc' Predsednik Družbenopolitičnega 
.V' Pr®dlo9 za Izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

° Pripravništvu, strokovnih izpitih in Izpopol- njevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in 
pravosodju, z osnutkom 

Pristojni: Zbor združenega dela, 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

družbeSol^msfstem881 K°miSUe M pravosod)e' °dbori za 

zbo°a°rdina,0r: Mi'°Š Prosenc' Predsednik Družbenopolitičnega 

o SS1 0 *P"memb,h »ton. 

o «"**•*»ton. 
Pristojni: Zbor združenega dela 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

del°vna 'elesa: Komisija za vprašanja borcev NOV 
odbor 7hnra ^,ruzen®9a dela za družbenoekonomske odnose' ™r, * ? za družbenopolitični sistem, odbor Družbeno- političnega zbora za družbenopolitični sistem 

Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 
JJ' PLed,°g za izdai° zakona o spremembah in dopolni- tvah zakona o varstvu pri delu ««i»oini 

Pristojen: Zbor združenega dela 

Koorrfin»,^l0MnS tel?,: °db°r 23 družbenoekonomske odnose Koordinator. Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
15. Predlog zakona o sanitarni inšpekciji 
Pristojna: Zbor združenega dela 

Zbor občin 

Koordln«w°c!?a ,fle®f: odbori za družbenopolitični sistem Koordinator. Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SRS 
16. Predlog zakona o spremembi zakona o narodni banki 

Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: odbor za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

J\Pred.'°« za izda'° zakona o spremembi zakona o skla- dih skupnih rezerv* 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

Predlog za izdajo zakona o plačevanju doplačilne 

nniotih d?81? 8vetovno Prvenstvo v smučarskih poletih, Planica 1985«, s predlogom zakona 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 

X Kfordlna,or: Majda Poljanšek, predsednica Zbora občin Obravnava tega zakona na teh sejah zborov je odvisna od SDreiema 
ustreznega zveznega zakona. sprejema 
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