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Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora, ki so sklicane za torek, 22. 
novembra 1988, je razširjen z obravnavo: 

- pobude za sklenitev družbenega dogovora o zmanj- 
šanju deleža sredstev za splošne družbene in skupne potrebe 
v narodnem dohodku, z osnutkom dogovora. 

Dnevni red seje Zbora združenega dela in seje Zbora 
občin pa je razširjen še z obravnavo: 

- osnutka zakona o supergaranciji federacije za obvezno- 
sti Ljubljanske banke - Združene banke Ljubljana, kot 
garanta za posojilo Evropske investicijske banke za delno 
financiranje graditve predora skozi Karavanke - II. faza; 

- osnutka zakona o supergaranciji federacije za obvezno- 
sti Združene banke Hrvatske, Zagreb, kot garanta za IV. poso- 
jilo Evropske investicijske banke za delno financiranje gradi- 
tve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobilske 
ceste Bratstvo in enotnost; 
- osnutka zakona o supergaranciji federacije za obvezno- 

sti Združene Beogradske banke, Beograd, kot garanta za IV. 
posojilo Evropske investicijske banke za delno financiranje 
graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avtomobil- 
ske ceste Bratstvo in enotnost: 

- osnutka zakona o supergaranciji federacije za obvezno- 
sti Stopanske banke - Združene banke Skopje, kot garanta 
za IV. posojilo Evropske investicijske banke za delno financi- 
ranje graditve posameznih odsekov transjugoslovanske avto- 
mobilske ceste Bratstvo in enotnost. 

Z dnevnega reda sej vseh treh zborov Skupščine SR 
Slovenije, sklicanih za 22. novembra 1988, pa je na seje 
zborov, ki bodo 14. decembra 1988, preložena obravnava: 

- izhodišč za razvojno in ekonomsko politiko SR Slovenije 
za leto 1989, s spremljajočimi gradivi. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Komisija za ustavna vprašanja 

INFORMACIJA 

o ocenah in razlogih, zaradi katerih je SR Slovenija ali Komisija 

za ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije ocenila, da so 

rešitve oblikovane v predlogu amandmajev k ustavi SFRJ, 

skladne z mnenjem in stališči Skupščine SR Slovenije 

i. 
Skupščina SR Slovenije je mnenje k osnutku amandmajev 

oblikovala na svoji seji 23. 6. 1988. 
V mnenju je ugotovila, da so vsebina osnutka tudi predlogi, 

ki niso sprejemljivi in h katerim ne bo dala soglasja, zato naj 
se ne vključijo v predlog ustavnih sprememb 

Tako je sklenila glede sledečih predlogov: 

1. Monopolni dohodek 

Črta naj se drugi odstavek 8. točke amandmaja IX. 

2. Veliki tehnično-tehnološki sistemi 

Črta naj se četrti in peti odstavek 5. točke amandmaja X. 

3. Vzgoja in izobraževanje 
Črta naj se 2. točk amandmaja XXIII. 

4. Nasprotje med republiškim in zveznim 
zakonom 

Črta naj se drugi odstavek 5. točke amandmaja XXIII. 

5. Davčni sistem in davčna politika 
Črta naj se 1. alinea 1. točke amandmaja XXVI. 

6. Enotna strategija tehnološkega razvoja 
Črta naj se 2. alinea 1. točke amandmaja XXVI. 

7. Financiranja JLA 
Črta naj se amandma XXXI. 

8. Družbene organizacije in društva 

Črta naj se zadnji del 1. alinee 1. točke amandmaja XXXII. 

9. Pristojnost zbora republik in pokrajin 

Črta naj se 2. podtočka 5. točke amandmaja XXXIII. 

10. Soglasje v zboru republik in pokrajin 

Črta naj se 6. točka amandmaja XXXIII. 

11. Redna sodišča in javna tožilstva 

Črtata naj se 6. in 8. točka amandmaja XXIII. 

' 12. Zvezno sodišče 

Črtajo naj se 5., 6. in 7. podtočka 1. točke amandmaja 
XXXVI. 

13. Zvezni javni tožilec 

Črta naj se 2. točka amandmaja XXXVI. 

14. Ustavno sodišče Jugoslavije 

Sprejme se alternativa in se v 4. podtočki 1. točke amand- 
maja XXXVII črta razširitev pristojnosti tega sodišča glede 
ocenjevanja samostojnega splošnega akta, ki se uporablja na 
območju dveh ali več republik in avtonomnih pokrajin. 

Ustavna komisija SR Slovenije je na podlagi dela zvezne 
ustavne komisije v avgustu sprejela delovno besedilo pred- 
loga amandmajev iz ustave SFRJ. 

Ustavna komisija je delovno besedilo obravnavala na 8. seji 
14. septembra 1988. O besedilu predloga je sprejela poročilo, 
ki je bilo dostavljeno vsem delegatom Skupščine SR Slovenije 
in objavljeno v Poročevalcu štev. 26. z dne 20. 9. 1988. 

O poročilu so delegati Skupščine SR Slovenije razpravljali 
28. in 29. septembra 1988. 

Delegati so poročila ustavne komisije sprejeli in ugotovili: 
1. da je dosežen od osnutka do predloga sprememb ustave 

SFRJ pomemben napredek, saj je v besedilu predloga amand- 
majev k ustavi SFRJ vsebinsko upoštevano veliko predlogov 
in stališč Skupščine SR Slovenije. Ta ugotovitev še posebej 
velja za amandmaje, ki se nanašajo na družbenoekonomsko 
ureditev in so pomembni za reševanje ekonomskih proble- 
mov. Napredek je dosežen tudi glede demokratizacije v druž- 
benopolitičnem sistemu. Tudi v rešitvah, ki se nanašajo na 
področje odnosov v federaciji, so bili upoštevani nekaterih 
pomembni predlogi. 

2. da so iz delovnega besedila predloga črtane določbe, ki 
jih je Skupščina SR Slovenije štela za nesprejemljive in sicer: 

- o monopolnem dohodku, 
- o pristojnostih federacije glede vzgoje in izobraževanja, 
- o pristojnostih zveznega javnega tožilca, 
- o pristojnostih zveznega sodišča, da na zadnji stopnji 

odloča o izrečeni smrtni kazni. 
3. da je skladno z mnenjem skupščine in na podlagi sledeče 

obrazložitve oblikovano besedilo o: 
- strategiji tehnološkega razvoja 
- 3 alinea 1. tč. amandmaja XXIX (prej 2. alinea 1. tč. 

amandmaja XXVI) 
V besedilih 3. alineje 1. točke predloga amandmaja XXIX in 

2. podtočke 1. točke predloga amandmaja XXXV je smiselno 
upoštevana pripomba Skupščine SR Slovenije, da mora biti 
vsebina strategije tehnološkega razvoja sad dogovorov med 
vsemi zainteresiranimi družbenimi subjekti, da ne bi šlo za 
enotno, temveč za skupno razvojno politiko, kot izraz skupnih 
interesov delovnih ljudi in občanov in vseh narodov in narod- 
nosti Jugoslavije, ki izhaja iz enotnih temeljev socialističnega 
samoupravnega sistema na enotnem jugoslovanskem trgu. 
Črtana je beseda »enotna«, tako da je po predlogu obeh 
navedenih amandmajev opredeljena le »strategija znan- 
stveno-tehnološkega razvoja«, ki se po 2. podtočki 3. točke 
predloga amandmaja XXXVI določa na podlagi soglasja 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. Zato je 
besedilo tega predloga ustrezno. 
- družbenih organizacijah in društvih 
- 1 podtočka, 1. tč. amandmaja XXXV (prej 1 alinea 1. tč. 

amandmaja XXXII) 
Besedilo 1. podtočke 1. točke predloga amandmaja XXXV 

upošteva pripombo Skupščine SR Slovenije, da ni potrebe 
za prenašanje urejanja temeljev združevanja delovnih ljudi in 
občanov v družbene organizacije in društva v zvezno pristoj- 
nost. Predlaga pa kot novo zvezno zakonodajno pristojnost 
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urejanje združevanja občanov in družbene organizacije in 
društva, ki se ustanavljajo za območje SFRJ. Upoštevaje 
dosedanja stališča, da je treba navedeno področje ohraniti 
v republiški oziroma pokrajinski pristojnosti in eventualna 
vprašanja kot so status, registracija in medrepubliško povezo- 
vanje družbenih organizacij in društev, če gre za družbene 
organizacije in društva, ki se ustanavljajo za območje SFRJ, 
reševati z dogovarjanjem republik in avtonomnih pokrajin 
v okviru dogovorov po 244. členu ustave SFRJ, je normativno 
urejanje teh vprašanj na zvezni ravni možno in amandma 
sprejemljiv. Tudi iz obrazložitve predloga amandmaja, izhaja, 
da naj bi zvezni zakon urejal skupna vprašanja, kot so status 
in registracija družbenih organizacij in društev, ki se ustanav- 
ljajo za območje Jugoslavije, glede na to, da se z republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni ureja združevanje občanov 
v družbene organizacije in društva. 

— glede pristojnosti rednih sodišč in javnih tožilstev 
5., 6. in 7. tč. amandmaja XXV (prej 6., 7. in 8. tč. amandmaja 
XXIII) 

V mnenju k osnutku sprememb ustave SFRJ je Skupščina 
SR Slovenije predlagala črtanje določb amandmaja, da zvezni 
zakon določa načela o ustanavljanju sodišč in javnih tožilstev, 
pristojnost javnih tožilstev ter pravico višjega javnega tožilca, 
da daje obvezna navodila za delo nižjemu. 

Na 7. seji komisije dne 28. 7. 1988 je komisija ob obravnavi 
delovnega gradiva predloga amandmajev k ustavi SFRJ spre- 
jela stališče, da bi bilo besedilo 5. točke, ki določa, da zvezni 
zakon določa načela o ustanavljanju in sestavi rednih sodišč 
in načela o izvolitvi in prenehanju sodniške funkcije sprejem- 
ljivo s tem, da se jasno obrazloži, kaj dejansko pomenijo 
»načela o ustanavljanju rednih sodišč«. Kolikor ta načela 
pomenijo, da gre tudi za organizacijo in pristojnost rednih 
sodišč, pa je komisija menila, da to ne bi bilo sprejemljivo. Ob 
tem velja pripomniti, da je komisija že ob obravnavi delovnega 
osnutka besedila na svoji seji dne 2. oktobra 1987 ugotovila, 
da bi bilo potrebno v obrazložitvi jasno povedati, katera vpra- 
šanja naj bi zvezni zakon urejal v okviru načel o pristojnosti 
rednih sodišč ali pa morda v nadaljnji izboljšavi besedila te 
točke kot alternativno možnost izpustil besedilo pristojnosti, 
ker se z njo lahko razumejo načela o organizaciji rednih 
sodišč. 

Komisija je ugotovila, da predlagane rešitve v 5., 6. in 7. 
točki XXV amandmaja pomenijo uveljavitev pripomb Skupš- 
čine SR Slovenije v tem, da zvezni zakon ne bo urejal 
organizacije in pristojnosti rednih sodišč in javnih tožilstev. 
V obrazložitvi teh dveh točk je tudi navedeno, da s predlogom, 
da se z zveznim zakonom določijo načela o ustanavljanju 
rednih sodišč, ni mišljeno, da se z zveznim zakonom ureja 
tudi organizacija rednih sodišč; da glede na dosedanje izkuš- 
nje in vsebino pravosodnega sistema ta rešitev ne bo nega- 
tivno vplivala na ustavna pooblastila republik in pokrajin, da 
s svojimi zakoni na teh temeljih popolnoma uredijo navedena 
vprašanja v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi; da se 
z rešitvijo v 7. točki predloga amandmaja ne razširjajo poobla- 
stila zveznega javnega tožilca, določena v 373. členu ustave 
SFRJ. 

Vsebina 7. točke je v primerjavi z osnutkom tudi dopol- 
njena, vendar je sprejemljiva, saj vsebuje vsebinsko enako 
določbo tudi Ustava SR Slovenije (294. člen). Podobno 
določbo imajo tudi ustave drugih republik, zato je vprašanje, 
ali je taka določba v zvezni ustavi sploh potrebna (prenormira- 
nost). 

Predlagani predlog amandmajev pa ni v celoti upošteval 
stališč Skupščine SR Slovenije, da zvezni zakon sploh ne bi 
urejal vprašanj, zajetih v 5. in 7. točki XXV amandmajev. 

Večinsko mnenje komisije pa je bilo, da je bistvo pripombe, 
torej da zvezni zakon ne ureja organizacije in pristojnosti 
rednih sodišč uveljavljeno, zato komisija predlaga, da Skupš- 
čina SR Slovenije oceni, da so točke 5., 6. in 7 skladne 
z mnenjem Skupščine SR Slovenije k osnutku sprememb 
ustave SFRJ in da je predlagana rešitev sprejemljiva. 

4. da je od skupno 37 predlogov, ki smo jih predlagali, 
vendar ne kot pogoj za sprejem amandmajev, v celoti spreje- 
tih 21 in smiselno upoštevanih 7 naših predlogov. 

Vsi ti predlogi in ocene ustavile komisije o njih so zajeti 
v poročilu 8. seje ustavne komisije. 

5. da je od 22 dodatnih predlogov, ki niso bili vsebina 
osnutka 6 naših predlogov vključenih v delovno besedilo 

predloga, en predlog pa je delno upoštevan. 
6. da skupščina SR Slovenije še naprej vztraja, da so 

nesprejemljivi predlogi, oz. se nanašajo na: 
— nasprotje med republiškim in zveznim zakonom 

(amandma XXV, točka 4) 
— financiranje JLA (amandma XXXIV) 
— pristojnosti zbora republik in pokrajin (amandma 

XXXVI, točka 3, podtočka 2) 
— pristojnosti zveznega sodišča o kršitvah pravic in svo- 

boščin človeka in občana amandma XXXVIII, točka, 1, pod- 
točka 6) 

in da hkrati kot nesprejemljive šteje tudi predloge, ki niso 
bili vsebina osnutka amandmajev, temveč so bili kasneje 
vključeni v delovno besedilo predloga in se nanašajo na: 

— urejanje teh odnosov v združništvu po organih federac- 
cije (amandma XXXV, točka 1, podtočka 10) 

— predlog za spremembo načina volitev članov Predsed- 
stva SFRJ, po katerem naj bi oba zbora skupščine SFRJ 
s tajnim glasovanjem potrjevala izvolitev člana Predsedstva 
SFRJ (navedeno v opombi k predlogu amandmaja XXXVI) 

— dvotretjinsko odločanje delegatov v zborih republik in 
pokrajin (amandma XXXVI, točka 7) 

7. da lahko skupščina sprejme sledeče amandmaje le, če 
bodo pri njihovem dograjevanju vsebinsko upoštevana sta- 
lišča skupščine: 

— veliko tehnično-tehnološki sistemi 
(amandma X, točka 6) 
— davčni sistem 

(amandma XXXV, točka 1, podtočka 5) 
— pristojnost zveznega sodišča, da odloča o rednih prav- 

nih sredstvih v gospodarskih sporih, če so subjekti v gospo- 
darskih sporih iz več republik in pokrajin, 

— ustavno sodišče Jugoslavije (amandma XXXIX in 
dodatno še glede dveh predlogov, ki sta bila vključena 
naknadno v besedilo predloga amandmajev, 

— urejanje režima voda (amandma XXXV, točka 1, pod- 
točka 14), 

— izvrševanje zveznih zakonov (amandma XXXIII, točka 3) 

8. da v besedilo predloga amandmajev ni vključena dopolni- 
tev 2. točke prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ. To 
dopolnitev je Skupščina SR Slovenije predlagala v Mnenju 
k osnutku sprememb ustave SFRJ kot enega izmed dodatnih 
predlogov. Skupščina posebej poudarja, da določbe 2. točke 
281. člena ustave SFRJ nitnogoče uporabiti kot samostojno 
podlago za izdajo zveznih zakonov, pri čemer se sklicuje tudi 
na strokovno pojasnilo o veljavni ustavni rešitvi iz leta 1975. 
Zato Skupščina ne sprejema obrazložitve, ki je v nasprotju 
z navedenim stališčem. 

9. da se kot nesprejemljiv predlog več ne uveljavlja vpraša- 
nje soglasja v zboru republik in pokrajin (5. točka amandmaja «, 
XXXVI) 

Besedilo 5. točke predloga amandmaja XXXVI je enako 
besedilu 6. točke osnutka amandmaja XXXIII, za katerega ja 
Skupščina SR Slovenije menila, da ni sprejemljivo, ker ni 
utemeljenih razlogov, da se opusti soglasje skupščin republik 
in skupščin avtonomnih pokrajin v prvi fazi zakonodajnega 
postopka v Zboru republik in pokrajin. Tudi predlog za preo- 
blikovanje tega amandmaja tako, da nesoglasje skupščine 
republike oziroma skupščine avtonomne pokrajine k osnutku 
zakona ali drugega splošnega akta ne preprečuje postopka 
usklajevanja, ni bil sprejet. Iz obrazložitve amandmaja izhaja, 
da soglasje k osnutku akta ni potrebno ravno zato, da se ne 
onemogoča usklajevanja stališč v Zboru republik in pokrajin 
o predlogih in pripombah k osnutku akta. 

Predlagana sprememba 299. člena in drugega odstavka 
300. člena ustave SFRJ sicer ne opušča soglasja republiških 
in pokrajinskih skupščin pri končnem odločanju v Zboru 
republik in pokrajin, vendar je komisija menila, da bi kljub 
temu kazalo še nadalje uveljavljati pripombo Skupščine SR 
Slovenije za preoblikovanje tega amandmaja. 

Kolikor navedeni predlog ne bi bil sprejet, pa je Komisija za 
ustavna vprašanja menila, da v tem primeru ne bi kazalo 
vztrajati na dosedanjem stališču Skupščine SR Slovenije, 
da je predloženi amandma nesprejemljiv, saj med predlo- 
gom Skupščine SR Slovenije in besedilom amandmaja ne 
nastopajo bistveno različne posledice za postopek sprejema- 
nja aktov v Zboru republik in pokrajin, ohranja pa se tudi 
načelo soglasja. 
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10. zbori Skupščine SR Slovenije so pooblastili ustavno 
komisijo, naj do določitve predloga amandmajev v zveznem 
zboru ocenjuje, ali so konkretne predlagane rešitve skladne 
s stališči Skupščine SR Slovenije. 

II 
Ustavna komisija Skupščine ŠR Slovenije je sproti sprem- 

ljala delo zvezne ustavne komisije in ocenjevala, ali so obliko- 
vani predlogi skladni s stališči Skupščine SR Slovenije z dne 
29. 2. 1988. 

Ustavna komisija je skladnost stališč ocenjevala na nasled- 
njih sejah: 

- 9. seja 11. oktobra 1988, 
- 10. seja 17. oktobra 1988, 
- 11. seja 20. oktobra 1988, 
- 12. seja 24. oktobra 1988. 
Delegatom Skupščine SR Slovenije so bila sproti dostav- 

ljena poročila iz 9. in 10. seje ustavne komisije, poročila iz 11. 
in 12. seje ustavne komisije pa so prejeli na zasedanju zborov 
26. oktobra 1988. 

Na zasedanju 26. oktobra 1988 so zbori Skupščine SR 
Slovenije odločali o razpisu referenduma. Da bi lahko sprejeli 
odločitev o tem, pa so bili v celoti seznanjeni tudi s potekom 
usklajevanja predloga amandmajev k ustavi SFRJ in sicer na 
podlagi poročil ustavne komisije in uvodne besede predsed- 
nika ustavne komisije Skupščine SR Slovenije Mirana Potrča. 
Na tej podlagi so zbori ugotovili: 

1. Da od 8 vprašanj, ki jih je v svojih stališčih z dne 29. 9. 
1988 skupščina opredelila kot nesprejemljive, 6 vpršanj ni 
vključenih v predlog: 

- črtane so vse določbe, ki so predvidevale širitev pristoj- 
nosti federacije na področju državne varnosti; 

- črtana je določba, da federacija ureja temeljne odnose 
v podjetništvu; 

- pristojnosti zbora republik in pokrajin niso spremenjene, 
tako da bo ta zbor tudi nadalje odločal s soglasjem o politiki 
na področjih, ki so v njegovi pristojnosti; 

- v predlog amandmajev ni vključeno besedilo o spre- 
membi načina volitev Predsedstva SFRJ; 

^ — ni sprejet predlog, da se v zboru republik in pokrajin, 
namesto s soglasjem lahko odloča z 2/3 večino; 

- zvezno sodišče nima pristojnosti, da odloča o pravicah in 
svoboščinah človeka in občana. 

2. Da od 6 vprašanj, glede katerih je skupščina sklenila, da 
je k njim mogoče dati soglasje, če bodo vsebinsko upošte- 
vana njena stališča je: 

- črtana pristojnost zveznega sodišča, da odloča o gospo- 
darskih sporih; 

- črtane so vse določbe, ki so pomenile razširitev pristojno- 
sti Ustavnega sodišča Jugoslavije. 

3. Zbori Skupščine SR Slovenije so glede ostalih 6 vprašanj 
prejeli informacijo predsednika ustavne komisije, in o tem 
tudi ugotovitev ustavne komisije, da je vsebina teh rešitev 
skladna s stališči Skupščine SR Slovenije. To se nanaša na 
naslednja vprašanja: 
- veliki tehnično-tehnološki sistemi 
Zbori Skupščine SR Slovenije so 28. in 29. 9. ugotovili, da je 

delovno besedilo predloga sicer deloma oblikovano v skladu 
z mnenjem skupščine, vendar bi bil amandma sprejemljiv le: 

- če se precizira, da se skupni razvojni načrti v teh sistemih 
sprejemajo sporazumno. 

- če bo precizirano, da zyezni zakon lahko ureja le temelje 
delovanja skupnosti, ne pa tudi OZD, ki se v njih združujejo; 

- če se v amandmaju predvidi, da se z zveznim zakonom, 
ne more določiti obvezno združevanje sredstev za delovanje 
sistema. 

Ustavna komisija je na 10. seji 17. 10. 1988 ugotovila: 
- da je v amandmaju precizirano, da zvezni zakon lahko 

ureja le temelje delovanja skupnosti, ne pa tudi OZD, ki se 
v njih združujejo; 

- da je na zahtevo delegatov iz Slovenije v dodatni obrazlo- 
žitvi tega amandmaja navedeno, da Se skupni razvojni načrti 
sprejemajo le sporazumno in da z zveznim zakonom ni 
mogoče predvideti obveznega združevanja sredstev. 

Na podlagi navedenega je komisija ugotovila, da so predla- 
gane dopolnitve smiselno v skladu s stališči Skupščine SR 
Slovenije in je zato k temu amandmaju mogoče dati soglasje. 

- nasprotje med republiškim in zveznim zakonom 
Ustavna komisija je bila na 10. seji 27. oktobra 1988 obveš- 

čena o predlogu, da bi se črtal 4. odstavek 4. točke amand- 
maja XXV in hkrati 3. odstavek 207. člena ustave. 

Ta predlog je bil z večinskim mnenjem v komisiji sprejet. 
Komisija je ob tem še poudarila, da s predlagano rešitvijo, to 
je črtanjem 3. odstavka 207. člena ustave SFRJ, se ne sme 
spremeniti sedanji odnos med republiškim in zveznim zako- 
nom, kar pomeni, da pri tem Ustavno sodišče Jugoslavije ne 
more odstopiti od ustavnega načela o začasni uporabi prven- 
stveno republiškega oz. pokrajinskega zakona in pa zveznega 
zakona, če so za njegovo izvrševanje odgovorni zvezni organi. 

- temelji davčnega sistema 
Zbori Skupščine SR Slovenije so v zvezi s tem predlogom 

29. 9. 1988 sklenili: 
- Predlagamo, da se besedilo amandmaja XXXV, točka 1, 

podtočka 5 glasi: 
- »ureja načela o davku iz dohodka OZD in dobitka tujih 

oseb glede virov, zavezancev in osnov.« 
Podrejeno bi bilo sprejemljivo tudi besedilo 5. podtočke 1. 

točke amandmaja XXXV, preoblikovano tako, da bo iz njega 
jasno izhajalo, da se pod viri, vrstami, zavezanci in osnovami, 
ki so pomembpi za delovanje enotnega jugoslovanskega trga, 
mišljeni le davki, ki se nanašajo na gospodarske subjekte. 

Ustavna komisija je bila na 9. seji 11. 10. 1988 seznanjena, 
da je v predlogu amandmaja precizirano, da so za temelje 
davčnega sistema mišljeni le viri, vrste, zavezanci in osnove. 
Smatrala pa je, da je to besedilo sprejemljivo le, če se v obra- 
zložitvi predloga amandmajev izrecno navede, da so pod viri, 
vrstami, zavezanci in osnovami davkov, ki so pomembni za 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga, mišljeni le davki, ki 
se nanašajo na osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost 
oz. za subjekte tržnega poslovanja. Na 10. seji dne 17. oktobra 
1988 je komisija ugotovila, da je z dopolnitvijo obrazložitve 
k tej podtočki amandmaja upoštevana pripomba komsije in je 
rešitev smiselno v skladu s stališči Skupščine SR Slovenije, 
zato je k njej možno dati soglasje. 

- financiranje JLA 
Zbori Skupščine SR Slovenije so v zvezi s tem predlogom 

na zborih 29. 9. 1988 sklenili: 
Še naprej je treba zadržati prispevek republik in avtonom- 

nih pokrajin - kotizacijo kot pomemben in enakopraven vir, 
določen v skladu z načelom enakopravnosti in s skupno 
odgovornostjo republik in avtonomnih pokrajin za financira- 
nje funkcij federacije. Financiranje JLA mora ostati v okviru 
proračuna federacije in odvisno od realiziranega narodnega 
dohodka, ne pa samo na podlagi njegove ocene. Tudi za JLA 
mora v primeru, če ni doseženo soglasje republiških in pokra- 
jinskih skupščin do dneva, ko mora biti proračun federacije 
sprejet (amandma XXXVI, tč. 6), veljati v načelu enako pravilo 
kot za ostale proračunske porabnike. To pomeni začasno 
financiranje na podlagi proračuna iz prejšnjega leta, pri 
čemer pa je mogoče sprejeti načelo, da se v primeru neso- 
glasja upošteva njegovo realno vrednost iz prejšnjega leta. 

Ustavna komisija je vsebino tega amandmaja obravnavala 
na svoji 9., 10. in 11. seji. Na 10. seji 17. 10. 1988 je komisija 
ugotovila, da je sprejemljiv predlog za dopolnitev 1. točke 
amandmaja, da se sredstva za financiranje JLA zagotavljajo 
v proračunu federacije v odstotku od realiziranega narodnega 
dohodka. 

Glede na stališča Skupščine SR Slovenije pa ni sprejemljiv 
predlog za spremembo 2. točke tega amandmaja, ker še 
vedno predvideva možnost uvedbe davka iz dohodka kot 
namenskega vira za financiranje JLA.. 

Določen napredek v približevanju stališč je dosežen s tem, 
da se v predlogu poudarja, da se vsa sredstva za JLA zagotav- 
ljajo v okviru proračuna in da predvideva, da financiranje JLA 
iz namenskih virov ostaja v okviru določenega razmerja 
skupne udeležbe republik in avtonomnih pokrajin pri financi- 
ranju funkcij federacije. Vendar namenski vir za financiranje 
JLA ne more biti davek iz dohodka iz razlogov, navedenih 
v stališčih Skupščine SR Slovenije in poročilu te komisije 
z dne 11. 10. 1988. 

Zato komisija ostaja pri predlogu, ki ga je opredelila v poro- 
čilu z dne 11. 10. 1988, da se financiranje JLA v ustavi SFRJ 
uredi v smislu besedila predloga Predsedstva SFRJ, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFRJ, to je, da se 
v okviru enotnega proračuna federacije na dolgoročni pod- 

4 poročevalec 



lagi zagotavlja stabilnost in zanesljivost financiranja JLA, 
v skladu z zveznim zakonom. 

Komisija je obravnavala tudi alternativni predlog za bese- 
dilo 2. točke tega amandmaja, ki je bil oblikovan v delovni 
skupini zvezne ustavne komisije. Tudi ta predlog v komisiji ni 
dobil podpore, vendar pa je bila komisija mnenja, da je ta 
predlog lahko izhodišče za nadaljnje usklajevanje v zvezni 
ustavni komisiji v primeru, če prej ponujeni predlog ne bi bil 
sprejet, s tem da se ustrezno izpopolni z naslednjimi opredeli- 
tvami: 
- namenski vir za financiranje JLA ne more biti davek iz 
dohodka oziroma je to delo le poseben prometni davek; 
- uvajanje posebnega prometnega davka kot namenskega 
vira za financiranje JLA je lahko le izjemno in začasno, največ 
za eno leto in se ne more ponavljati iz leta v leto; 
- jasno je treba določiti, da se z uvedbo posebnega promet- 
nega davka kot namenskega vira za financiranje JLA ne spre- 
minja določeno razmerje skupne udeležbe vsake od republik 
in avtonomnih pokrajin v financiranju funkcij federacije ozi- 
roma v zveznem proračunu; 
- poseben prometni davek kot namenski vir za financiranje 
JLA se lahko uvede le s soglasjem republik in avtonomnih 
pokrajin. 

Komisija se je opredelila, da se kot namenski vir za financi- 
ranje JLA eventualno lahko uvede poseben prometni davek 
glede na to, da je že po sedanji ustavni ureditvi v pristojnosti 
federacije uvajanje vrst dohodkov od obdavčevanja proizvo- 
dov in storitev, ki so v prometu v vsej državi, kar je v funkciji 
zagotavljanja enotnega jugoslovanskega trga. Za razliko od 
davka iz dohodka, ki je selektiven in obremenjuje samo 
gospodarske subjekte, ki dosegajo dohodek, je prometni 
davek sintetičen, deluje bolj povprečno in obremenjuje realne 
dohodke prebivalstva, ki se izražajo skozi potrošnjo. Za finan- 
ciranje JLA kot skupne oborožene sile so dolžni prispevati vsi 
- to pa se, najbolj ustrezno in v skladu z realnimi dohodki 
prebivalstva doseže preko prometnega davka. Z davkom na 
dohodek kot namenskim virom za financiranje JLA bi bili 
obremenjeni predvsem družbeni gospodarski subjekti, kar ne 
bi bilo v skladu z načelom, da so za splošne družbene potrebe 
dolžni prispevati vsi v skladu s svojimi materialnimi mož- 
nostmi. Uvedba davka iz dohodka kot vira za financiranje 
funkcij federacije bi razen tega pomenila poseg v originarne 
pravice republik in avtonomnih pokrajin. 

Ustavna komisija v primeru skupne rešitve glede 2. 
odstavka 3. točke amandmaja smatra, da je rešitev predla- 
gana od Ustavne komisije Skupščine SFRJ za 3. točko, pod- 
točko 3. amandmaja XXXI sprejemljiva. 

Na 11. seji 20. oktobra pa je komisija ponovno poudarila, da 
podpira stabilnost in zanesljivost financiranja JLA, vendar le 
v okviru enotnega proračuna federacije. Posebej je poudarila, 
da je potrebno najti rešitev, ki bo JLA zagotavljala stabilno in 
trajno financiranje v dogovorjenem obsegu, saj je JLA tudi 
naša vojska ali z drugimi besedami, ker je to ena od tistih 
funkcij, ki so zraščene s suverenostjo, ki jo z zvezno ustavo in 
po naši prostovoljni odločitvi uresničujemo skupno z drugimi 
republikami in pokrajinami v federaciji. 

Za vse te funkcije obstoji odgovornost Slovenije, vključno 
s pokrivanjem materialnih pogojev in materialno odgovor- 
nostjo. Prav zaradi te odgovornosti in zaradi narave teh funk- 
cij, vključno s funkcijo JLA, je potrebno zagotoviti sredstva 
v rednem sistemu financiranja federacije in njenih funkcij. 
Komisija je bila mnenja, da je obstoječi sistem financiranja 
federacije neprimeren za tako nestabilne pogoje gospodarje- 
nja in za tako visoko stopnjo inflacije. Stabilni vir financiranja 
funkcij federacije bodo zagotavljale le stabilne razmere in 
stabilno gospodarstvo. Iz vseh navedenih razlogov je bila 
komisija mnenja da predlagana rešitev, ki temelji predvsem 
na davku iz dohodka, v trenutnih gospodarskih razmerah ne 
zagotavlja stabilnosti financiranja JLA. V ustavi tudi ni pri- 
merno vztrajati na nominaciji enega vira še posebej iz razloga, 
ker se v okviru gospodarske reforme pripravlja tudi revizija 
finančnega sistema, katere cilj naj bi bil tudi iskanje virov, ki 
bodo zagotavljali zanesljivo in stabilno financiranje izvirnih 
funkcij federacije. V tem primeru bi lahko predlagana ustavna 
norma postala ovira za iskanje ustreznih rešitev na tem po- 
dročju. 

Zato je komisija menila, da je za ustavno normo najustrez- 
nejše, da je ta splošna, konkretna opredelitev pa naj bo 

predmet zakona. To usmeritev bi bilo mogoče uveljaviti tudi 
tako, da se predlog, ki ga je predlagala zvezna ustavna komi- 
sija spremeni tako, da se besede »davek na dohodek« nado- 
mestijo z besedami »drugi posebni davki«. Taka rešitev bi 
omogočila, da bi se v okviru reforme davčnega sistema iskale 
ustrezne rešitve med drugimi tudi v obdavčitvi dohodka titih 
gospodarskih subjektov, ki ne delajo z družbenimi sredstvi ali 
ne prvenstveno z njimi, omogočena pa bi bila tudi uvedba 
drugih davkov, v okviru osnov davčnega sistema. 

Amandma je sprejet v celoti v skladu s stališči ustavne 
komisije tako, da so se besede »davek na dohodek« nadome- 
stile z besedami »drugi davki« v okviru temeljev davčnega 
sistema.« Ustavna komisija meni, da je smiselno skladen tudi 
s stališči Skupščine SR Slovenije. 
— izvrševanje zveznih zakonov 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na zasedanju 29. 9. 1988 
predlagali da se tretji odstavek točke 3 tega amandmaja 
dopolni tako, da se za besedami »hujše škodljive posledice« 
dodajo besede »pomembne za vso državo«. 

Komisija je na 10. seji dne 17. oktobra 1988 ugotovila, da 
sprejema predlog Zvezne ustavne komisije, da se v tretjem 
odstavku te točke črtajo besede »pa bi to lahko povzročilo 
hujše škodljive posledice«, za besedami »lahko pa« pa se 
doda besedilo »če bi to lahko povzročilo hujše škodljive 
posledice za celo državo« oziroma posledice za zdravje in 
življenje ljudi ali za odnose med republikami in pokrajinama 
in njihov položaj v federaciji. 

Na 12. seji je bila komisija seznanjena z dokončno vsebino 
tudi tega predloga in je smatrala, da je skladen s stališči 
Skupščine SR Slovenije. 
- urejanje režima voda 
Skupščina je na zborih 29. 9. 1988 smatrala, da naj federa- 

cija ureja le temelje režima voda,-soglašalo pa je, da federa- 
cija opravlja nadzorstvo nad spreminjanjem sprejetih predpi- 
sov na tem področju. 

Na 10. seji 27. 10. 1988 je ustavna komisija ugotovila, da 
podtočka ostaja sicer nespremenjena kar pomeni, da ni bil 
sprejet naš predlog, da naj federacija ureja le temelje režima 
voda. Ob obrazložitvi, da predlagana sprememba ne pomeni, 
da gre v tem primeru tudi za vprašanja upravljanja z organiza- 
cijami združenega dela, ki z vodami gospodarijo, kar je 
v dodatni obrazložitvi navedeno, pa je bila komisija mnenja, 
da bi ob taki obrazložitvi bil predlog sprejemljiv. 

III. 
Iz gornje informacije, ki dokumentirano prikazuje stališča 

Skupščine SR Slovenije in njihovo uveljavitev glede najpo- 
membnejših spornih vprašanj, je mogoče ugotoviti naslednje; 

1. da je od 23 decidiranih stališč Skupščine SR Slovenije 
od objave osnutka amandmajev k ustavi SFRJ v celoti črtanih 
iz predloga amandmajev 13 vprašanj; 
- monopolni dohodek, 
- vzgoja in izobraževanje, 
- pristojnosti zveznega javnega tožilca, 
- pristojnosti zveznega sodišča da odloča o: 
- smrtni kazni, če je ta izrečena na podlagi zakona repu- 

blike ali pokrajine, 
- pravicah in svoboščinah človeka in občana, 
- o gospodarskih sporih po rednih pravnih sredstvih 
- določbe o širitvi pristojnosti federacije na področju 

državne varnosti, 
- da ureja sistem državne varnosti v celoti, ne pa le temelje 

sistema, 
- da lahko ustanavlja področne organe državne varnosti, 
- temeljni odnosi v zadružništvu, 
- o drugačnih pristojnostih Zbora republik in pokrajin, 
- o drugačnem načinu volitev Predsedstva SFRJ, 
- o 2/3 odločanju Zbora republik in pokrajin, 
- niso razširjene pristojnosti ustavnega sodišča, 
- da je le v enem primeru, to je glede obveznega soglasja 

tudi na osnutek, ne pa le na predlog akta, o katerem se odloča 
v Zboru republik in pokrajin Skupščina SR Slovenije 29. 9. 
1988 ocenila, da uveljavitev tega predloga ni pogoj za so- 
glasje, 

- da je glede petih stališč Skupščine SR Slovenije na seji 
dne 29. 9. 1988 ocenila, da je sprejeta rešitev v celoti skladna 
z mnenjem Skupščine SR Slovenije. To velja za: 
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- strategijo tehnološkega razvoja, 
- urejanje vprašanj družbenih organizacij in društev, 
- glede pristojnosti federacije pri: 
- rednih sodiščih, 
- javnih tožilstvih, 
- glede splošnega načela subordinacije javnih tožilcev 

v okviru republik in avtonomnih pokrajin, 
- in da je glede šestih vprašanj pri pripravi predloga obliko- 

vana sporazumna rešitev, o vsaki od teh rešitev pa je ustavna 
komisija Skupščine SRS ocenila, da so v načelu skladna 
z mnenjem oziroma stališčem Skupščine SRS. To velja za 
vprašanja: 

- velikih teh.-tehnoloških sistemov, 
- nasprotja med republiškim in zveznim zakonom, 
- temeljev davčnega sistema, 
- financiranje JLA, 
- vprašanja izvrševanja zveznih zakonov, 
- urejanja režima voda. 
Tudi glede rešitve teh vprašanj je bila Skupščina SRS že 

obveščena na zborih 26. 10. 1988, na podlagi poročil ustavne 
komisije in informacije predsednika ustavne komisije 
o poteku usklajevanja predloga amandmajev k ustavi SFRJ. 

2. Da niti delegatom slovenske skupščine niti javnosti niso 
bil podane nepopolne in enostranske informacije. Delegati in 
javnost so bili v vseh fazah dela na ustavnih spremembah 
pravočasno, objektivno in dovolj celovito obveščeni, čeprav je 
gotovo res, da v obilici informacij in zaradi velikega števila 
vprašanj, javnost ni mogla v celoti in z enako pozornostjo 
slediti vsem vprašanjem, ki so bita vsebina amandmajev 
k ustavi SFRJ. 

3. Da so za vsako sprejeto rešitev v ustavni komisiji Skupš- 
čine SRS in v slovenski skupščini bili obravnavani vsi argu- 
menti. Tudi po sprejemu predloga amandmajev v javnosti ni 
bil posredovan noben argument, ki ga ne bi obravnavala že 
ustavna komisija in o katerem ne bi bili obveščeni tudi dele* 
gati skupščine SRS (To v celoti velja tudi za vprašanja, ki na 
njih opozarja Društvo slovenskih pisateljev in dr. Peter Jam- 
brek). Mnenja, ki so sedaj posamično prisotna v javnosti pa 
v ustavni komisiji niso bila sprejeta. Ob tem velja poudariti, da 
so bila mnenja v ustavni komisiji praviloma soglasna in 
v celoti usklajena. Posamični drugačni pogledi so bili le glede 
utemeljenosti razpisa referenduma, in glede ustreznosti reši- 
tev pri pristojnostih federacije glede rednih sodišč in javnih 
tožilstev, glede velikih teh.-tehnoloških sistemov in glede 
odnosa med zveznimi in republiškimi zakoni. 

4. Da so zato zelo enostranske in neobjektivne trditve: 

- da se bo o sprejemu amandmajev podrla ustavna 
zgradba državne suverenosti slovenskega naroda (P. Jam- 
brek), 

- da amandmaji potuhnjeno prinašajo zanikanje slovenske 
suverenosti, 

- da predloga amandmajev pomenita ustavni in politični 
preobrat k večji centralizaciji, 
- da je šele objava amandmajev razkrila pravno vsebino, 

kar gotovo ne more veljati za delegate Skupščine SR Slove- 
nije, posebej pa tudi ne za člane ustavne komisije, predsednik 
ustavne komisije Društva slovenskih pisateljev pa je član 
slovenske ustavne komisije, 

- da je bilo delovanje predstavnikov SR Slovenije v zvezni 
ustavni komisiji formalno nasprotno z zavezujočimi stališči 
Skupščine SR Slovenije, saj so za vsako pomembnejšo odlo- 
čitev imeli soglasje skupščine in ustavne komisije, v samo 
nekaj primerih pa le samo mnenje ustavne komisije, da so 
pripravljeni predlogi skladni s stališči Skupščine SR Slove- 
nije. 

5. Da zato ni razlogov, da ne bi še naprej veljala ocena, da 
se s sprejemom predloga amandmajev, ne spreminjajo 
temeljni odnosi v federaciji, ustvarjajo pa se pomembne pod- 
lage za reformo gospodarskega in političnega sistema, ki sta, 
poleg reforme ZK nujen pogoj za reševanje krize in oblikova- 
nje sodobne, demokratične in učinkovite socialistične samou- 
pravne družbe. 

VIRI: 
- osnutek amandmajev k ustavi SFRJ - Poročevalec št 

2 (16. 1. 1988) 
- mnenje k osnutku sprememb ustave SFRJ - Uradni list 

SRS št. 25/88, 
- predlog amandmajev k ustavi SFRJ - Poročevalec št 25 

(12. 9. 1988), 
- poročilo 8. seje komisije z dne 14. septembra 1988 

- Poročevalec št. 26 (20. 9. 1988), 
- stališča Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 

k besedilu predloga amandmajev k ustavi SFRJ - Poročevalec 
št. 27 (11. 10. 1988), 

- poročilo 9. seje komisije z dne 11. oktobra 1988 - poslano 
delegatom vseh zborov 17. 10. 1988, 
- poročilo 10. seje komisije z dne 17. oktobra 1988 

- poslano vodjem skupin delegatov ZZD in ZO dne 19. oktobra 
1988, 
- poročilo 11. seje komisije z dne 20. oktobra 1988 in 12. 

seje z dne 24. oktobra 1988 - delegati so poročila dobili na 
zasedanju vseh treh zborov dne 25. oktobra 1988. 

UVODNA BESEDA 

predsednika Skupščine SR Slovenije Mirana Potrča na posvetu 

s predsedniki skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih 

skupnosti dne 10.11. 1988 

Med pismi, ki sem jih prejel ta teden, se eno začenja takole: 
»Dijaki 2. letnika, ki smo 13. oktobra 1988 poslali podporo 
vašim prizadevanjem, sporočamo, da vaše politike ne podpi- 
ramo več.« Kot prva razloga za to odločitev ti mladi ljudje 
omenjajo barantanje v zvezi z novo ustavo in zavračanje 
referenduma. Dovolite mi, da zato ob tem pismu citiram še 
eno. Pismo dr. Rastka Močnika, ki sem ga preje! na seji 
ustavne komisije 24. 10. in glede katerega sem na tej seji 
komisije izjavil, da ga ne upam prebrati, ker preveč pohvalno 
govori tudi o mojem delu. Citiram: »Spoštovani tovariš pred- 
sednik, dovolite mi, da vam čestitam za veliki uspeh pri 
opravljanju naloge, kakršna že desetletja ni doletela nobe- 
nega Slovenca, nemara celo nobenega Jugoslovana. 

Naključje je hotelo, da me prav v času najpomembnejših sej 
Ustavne komisije ni bilo v Ljubljani; tudi na prihodnji sestanek 
ne bom mogel priti, ker bom v tujini. Zato vam svoje stališče 
glede referenduma pošiljam pisno. 

Četudi — je sedanja faza naposled le uspešno iztekla, 
mislim, da bi morali v prihodnje več storiti, da širšo jugoslo- 
vansko javnost seznanimo se svojimi pogledi in zlasti z nači- 

nom razmišljanja, ki se tako nezadržno uveljavlja zlasti v Slo- 
veniji, čutiti pa ga je vse bolj tudi drugod v Jugoslaviji. 
Mogoče bi bil zdaj primeren trenutek,da vi osebno date širši 
intervju za »Borbo«? 

Lepo vas pozdravljam, Rastko Močnik.« konec citata 
Omenjena pisma povzemam zaradi tega, ker se v poldru- 

gem letu, odkar potekajo razprave o spremembah ustave, ni 
zgodilo prvič, da so se v javnosti pojavile enostranske ali 
tendenciozne trditve o nekaterih dejstvih, ki odločilno vplivajo 
tudi na oblikovanje javnega mnenja. Hkrati pa se ne dogaja 
prvič, da iz sicer strokovno korektnih ugotovitev dobivamo 
enostranske in tendenciozne sklepe, kakor tudi, da nekateri 
povsem netočno prikazujejo dejstva, ki so potem vzrok 
napačnemu sklepanju. 

Ne bi želel govoriti o razlogih, ki so pripeljali do različnega 
tolmačenja in tudi netočnega prikazovanja dejstev. Poudaril 
bi le, da se moramo pri vsem tem zavedati odgovornosti za 
javno besedo, tako da noben razlog za namerno drugačno 
prikazovanje dejstev ni opravičljiv. 

Če konkretneje spregovorim o sporočilih javnosti, ki so 
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vplivala na oblikovanje javnega mnenja v zadnjih dneh, sem 
doslej zasledil dve taki obvestili predvsem prispevek dr. Petra 
Jambreka - v prilogi Dela z dne 29. 10. in izjavo Društva 
slovenskih pisateljev v Delu z dne 3. 11. Dovolite mi, da na 
podlagi navedenih kriterijev ocenim trditve, ki se v teh pri- 
spevkih pojavljajo. 

1. Kar zadeva izjavo Društva slovenskih pisateljev naj naj- 
prej opomnim, da je z navajanjem 20 primerov, v katerih naj bi 
bili amandmaji nesprejemljivi gotovo zelo alarmantna. Če bi 
bilo vse zapisano res, k amandmajem vsekakor ne bi bilo 
mogoče dati soglasja. Nekorektnost tega dela izjave pa je 
v tem, da prav zaradi tega, ker ne navaja vsebine spornih 
amandmajev, niti ne argumentov, ki bi potrjevali mnenje, pri 
bralcu ustvarja vtis, da so ugotovitve strokovno neoporečne. 

To pa še zdaleč ni res. 
V šestih od navedenih 20, po njihovi trditvi nesprejemljivih 

amandmajev gre namreč za določbe, ki so v skoraj enakem 
besedilu vsebina sedanje veljavne ustave, in sicer: 

- amandma XVI, v 4. točki dobesedno povzema določbo 
drugega odstavka 54. člena ustave SFRJ, po kateri se je že 
sedaj ustanavljala posebna SIS za stanovanja vojaških oseb, 
civilnih oseb v službi JLA in funkcionarjev zveznih organov. 
Dopolnitev, da so to lahko tudi druge oblike samoupravnega 
organiziranja je le splošna ustavna novost svobodnejšega 
organiziranja; 

- amandma XVII v 4. točki izboljšuje besedilo 71. člena 
veljavne ustave o planih družbenopolitičnih skupnosti, saj 
odraža težnjo po samostojni vlogi organizacij združenega 
dela pri planiranju; 

- amandma XXXV v 4. točki v celoti povzema določbo 2. 
odstavka 262. člena veljavne ustave, po kateri je že sedaj NBJ 
sprejemala v depozit sredstva federacije in opravljala bančne 
posle za JLA; 

- Amandma XXXIX, v 19. točki skoraj dobesedno povzema 
15. točko prvega odstavka 281. člena veljavne ustave o ureja- 
nju kolizijskih norm; 

- amandma XLV v 1. točki skoraj dobesedno povzema 
določbo 1. točke prvega odstavka 369. člena veljavne ustave 
o pristojnosti zveznega sodišča in 

- amandma XLV pa v 5. točki dobesedno povzema 5. točko 
istega člena o pristojnosti zveznega sodišča, da na zadnji 
stopnji odloča o smrtni kazni na podlagi zveznega zakona. 

V vseh navedenih primerih bi morali pisci izjave vsaj pove- 
dati, da so po njihovem mnenju rešitve veljavne ustave tako 
nesprejemljive, da ne bi smele biti povzete v amandmajih. Ob 
tem pa je še prav pripomniti, da avtorji izjave natančno vedo 
da se določbe veljavne ustave lahko spreminjajo s soglasjem 
s skupščinami vseh republik in pokrajin. Vse te določbe iz 
navedenih razlogov za ustavno komisijo in Skupščino SR 
Slovenije nikoli niso bile in tudi niso mogle biti sporne. Tudi 
v javni razpravi jim v Sloveniji nismo oporekali. Zakaj so 
sporne sedaj, ko je predlog že oblikovan, mi enostavno ni 
jasno. 

V nadaljnjih treh od navedenih primerov gre za vprašanja, ki 
so sicer res sedaj urejena v ustavi, bila pa so v enaki ali slični 
vsebini že urejena v zakonih in za ustavno komisijo, skupš- 
čino in v javni razpravi niso bila sporna: 

- v amandmaju XXXIX je v 16. točki predvideno, da federa- 
cija ureja in zagotavlja sistem izvrševanja kazenskih sankcij 
za obsojene vojaške osebe, civilne osebe v službi JLA in tujce. 
Glede na določbo drugega odstavka 221. člena veljavne 
ustave so bila ta vprašanja že sedaj urejena v zveznem 
zakonu, kar ni bilo sporno; 

- v amandmaju XL, v 1. in 2. točki je predvideno, da mora 
biti več kot polovica delegatov zveznega zbora in zbora repu- 
blik in pokrajin iz združenega dela. Vprašanje sestava zborov 
do sedaj res ni bilo urejeno z ustavo, temveč z zakonom. 
Toda, ali je lahko vprašljivo, da mora biti več kot polovica 
delegatovi iz združenega dela? Ta določba je vendar vhešena 
v ustavo zato, da bi bilo med delegati čim manj ljudi, ki se 
poklicno ukvarjajo s politiko. Združeno delo pa ni, kakor vsi 
vemo, samo materialna proizvodnja; je tudi znanost, zdrav- 
stvo, izobraževanje, kultura in slično. Izvzete so le osebe, ki 
kot obrt opravljajo poklicno dejavnost, kmetje, študentje, 
upokojenci in pripadniki JLA. Ali je res narobe, da bi ljudje iz 
združenega dela pojmovanega seveda tako široko sestavljali 
večino delegatov v zborih Skupščine SFRJ. Skupščina SRS je 
tako določbo izrecno terjala in na njeno zahtevo je v amand- 

majih tudi sprejeta. Kakor vemo tudi zaradi tega, da bi na ta 
način zavrnili zahteve o uvedbi zbora združenega dela 
v zvezni skupščini, ki so bile zelo poudarjene vse do zadnje 
seje zvezne ustavne komisije. Zahtevala jo je zato. ker je bilo 
prej predlagano, da naj bodo to le delegati iz materijalne 
proizvodnje, kar bi bilo res nesprejemljivo. Kaj je torej sporno 
v tej določbi? Zakaj je to centralizacija? Ob tem velja še 
poudariti, da bodo delegati zveznega zbora voljeni na sploš- 
nih, tajnih in neposrednih volitvah, z obvezno več kandidati. 

In v čem sta za Društvo slovenskih pisateljev sporni 1. in 2. 
točka amandmaja XLI. V prvi točki je namreč veljavna ustavna 
določba dopolnjena le s tem, da SZDL republike ali pokrajine 
daje predlog za volitev članov Predsedstva SFRJ po pred- 
hodno izvedenem postopku v SZDL Jugoslavije. Z drugo 
točko pa so le dopolnjene določbe veljavne ustave o tem, da 
se lahko član Predsedstva SFRJ razreši tudi pred potekom 
mandata, in sicer tako, kot je bil izvoljen. 

Nobena od obeh določb ves čas javne razprave ni bila 
sporna. Z njima ni soglašala le Skupščina SRS, temveč so ju 
podpirali tudi drugi udeleženci javne razprave v Sloveniji. 
Skratka, pripomb ni bilo in predpostaviti je mogoče, da je 
nezadovoljstvo s to določbo povezano z nezadovoljstvom nad 
sistemom volitev. Vendar pa je treba k temu dodati, da bi 
bistveno spremenjen sistem volitev članov Predsedstva SFRJ 
lahko bistveno spremenil tudi položaj tega organa, posebej če 
se spomnimo zahtev, da se predsedstvo voli v Skupščini SFRJ 
ali na neposrednih volitvah vseh državljanov SFRJ. To pa 
vemo, da so bile zahteve. Sicer pa gre v vsakem primeru tudi 
za določbo, ki je skladna z rešitvijo v veljavni ustavi in bi jo 
bilo mogoče spremeniti le s soglasjem z vsemi skupščinami 
republik in pokrajin. 

Že povzemanje dosedanjih ugotovitev razkrije, da enajst od 
dvajsetih navedb v izjavi Društva slovenskih pisateljev pokaže 
ali popolno strokovno netočnost ali pa nima prav nobene 
zveze z njihovo temeljno ugotovitvijo, da je šele objava pred- 
loga Amandmajev razkrila njihovo pravo vsebino, da pome- 
nijo ustavni in politični preobrat k večji centralizaciji in da 
potuhnjeno prinašajo zanikanje slovenske suverenosti. Ta 
besedila in ti predlogi so bili namreč že vsebina osnutka in 
delovnega besedila predloga, oba pa sta bila javnosti znana. 
Več kot polovica konkretnih navedb je torej popolnoma 
netočnih ali pa nimajo nikakršne zveze s sprejetimi ugotovi- 
tvami in ocenami. Vsak naj sam presodi, koliko s tem vrednost 
tega sporočila izgublja svojo verodostojnost. 

Tudi amandma XXXI v 1. točki, ki govori o temeljih enot- 
nega jugoslovanskega trga, ne more biti povezan s težnjami 
po centralizaciji. Temelje enotnega jugoslovanskega trga že 
sedaj ureja 252. člen ustave SFRJ. Z amandmaji se vsebina 
tega člena le dopolnjuje s tem, da so temelji enotnega jugo- 
slovanskega trga tudi enotni temelji davčnega sistema in 
skupni temelji davčne politike ter strategija znanstveno-teh- 
nološkega razvoja. K temu amandmaju Skupščina SRS ni 
imela pripomb, kar je ugotovila na seji 28. in 29. septembra 
1988. Pripomb ni imela zato, ker temelji enotnega jugoslovan- 
skega trga niso v pristojnosti federacije. To so le skupne 
osnove za urejanje odnosov na enotnem jugoslovanskem 
trgu, ki jih uresničujejo tudi organizacije združenega dela, vse 
družbenopolitične skupnosti, republike in pokrajini samo- 
stojno ali z medsebojnim dogovarjanjem, le del treh odnosov 
pa ureja federacija po zveznih organih, za ta vprašanja pa 
morajo imeti zvezni organi v ustavi izrecno določeno pristoj- 
nost. Predpostavljam, da gre torej za nesporazum ali napačno 
razumevanje 252. člena veljavne ustave. 

Ostajamo torej pri osmih vprašanjih, ki imajo vsaj posredno 
dejansko zvezo z ugotovitvami o večji centralizaciji. Ker se teh 
osem vprašanj delno prekriva z mnenji dr. Petra Jambreka, 
naj najprej rečem nekaj o tistih, ki so posebej navedena 
v izjavi Društva slovenskih pisateljev. 

- amandma XI, v 6. točki obravnava velike tehnično-tehno- 
loške sisteme. Res je, da ta amandma razširja ustavno vsebino 
odnosov, ki naj se urejajo v velikih sistemih, tudi na elemente 
družbenoekonomskih odnosov. Daje pa Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ tudi pristojnost, da začasno odloči 
o ustanovitvi skupnosti in o ureditvi ciljev združevanja in 
medsebojnih razmerij, če se skupnosti ne ustanovijo s samou- 
pravnim sporazumom. 

O teh vprašanjih smo v ustavni komisiji in skupščini teme- 
ljito razpravljali. Velika večina članov ustavne komisije meni, 
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da so predlagane rešitve sprejemljive, saj z odločanjem 
v Zboru republik in pokrajin ne morejo okrniti vloge skupščin 
republik in pokrajin pri odločanju. Besedilo amandmaja in 
obrazložitve, ki so vnešene na našo izrecno zahtevo, pa to 
potrjujejo. Pristojnost urejati združevanje OZD v skupnosti 
v velikih tehnično-tehnoloških sistemih pa je bilo tudi sicer že 
doslej v pristojnosti federacije. 

— amandma XXXVII, v 3., 4. in 5. točki daje določena 
pooblastila zveznemu izvršnemu svetu in zveznim upravnim 
organom. Mnoga od teh pooblastil pa so bila že po veljavni 
ustavi dana tem organom. Novosti so pravzaprav le v tem, da 
lahko zvezni izvršni svet, če organi v republikah in pokrajinah 
ne izvršujejo zveznega zakona, za katerega izvrševanje so 
sicer odgovorni, predlaga skupščini SFRJ, da od skupščine 
republike ali pokrajine zahteva, da sprejme ukrepe za izvrše- 
vanje zveznega zakona in obravnava odgovornost pristojnega 
organa ter da lahko ZIS neposredno zagotovi njihovo izvrše- 
vanje, če bi neizvrševanje utegnilo povzročiti hujše materialne 
posledice, ogroziti življenje in zdravje ljudi ter varnost države 
in druge hujše posledice. Novost je tudi, da lahko zvezni 
upravni organ neposredno izvrši določeno upravno zadevo na 
podlagi zveznega zakona, za katerega izvrševanja so sicer 
odgovorni organi v republikah in pokrajinah, če jo ti organi 
kljub opozorilu ne izvrše, pa bi to lahko povzročilo hujše 
posledice, s tem, da je o tem ZIS dolžan obvestiti Skupščino 
SFRJ in skupščine republik in pokrajin. 

Na ta amandma je imela nekatere dodatne predloge naša 
skupščina in vsebinsko so bili ti predlogi sprejeti. Načeloma 
pa pri tem dopolnilu ne gre za krnitev suverenosti republik. 
Zvezni organi z njim ne pridobijo nobene pristojnosti v zade- 
vah, ki jih z zakonodajo samostojno urejajo republike. Pri 
izvrševanju zveznih zakonov pa so vedno predhodno vklju- 
čeni republiški organi, prav tako pa so o vseh dejanjih obveš- 
čene tudi republiške skupščine. 

Amandma bi lahko bil sporen le pod predpostavko, da 
v republiki zavestno ne nameravamo izvrševati zveznih zako- 
nov. Taka predpostavka pa v ustavni komisiji nikoli ni bila 
prisotna, saj bi pomenila zavestno nespoštovanje zakonov na 
področjih, za katere smo se z ustavo skupaj dogovorili, da jih 
bomo skupno urejali v federaciji. Tudi pri tem amandmaju 
torej ne gre za poseganje v suverenost republike, razen 
seveda pod nesprejemljivo predpostavko, da nobenih vpra- 
šanj ne bomo urejali skupno v federaciji ali pa da ureditev teh 
vprašanj za nas ni obvezna, temveč le stvar dobre volje orga- 
nov republike, da te zakone izvršujejo ali ne. 

— amandma XXXIX, v 5. točki določa pristojnost federacije, 
da ureja temelje davčnega sistema. To je nova pristojnost 
federacije, saj so se doslej tudi vsi temelji davčnega sistema 
urejali z obveznim dogovarjanjem republik irf pokrajin. 

— To dopolnilo sodi med tiste, o katerih smo največ raz- 
pravljali. 

Zdaj sta vsebina in obrazložitev amandmaja v celoti 
v skladu s stališči Skupščine SRS, sprejetimi 28. in 29. sep- 
tembra 1988. Temelje davčnega sistema namreč sprejema 
zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin. Teme- 
lji davčnega sistema so le: vrste, viri, osnove in zavezanci za 
gospodarske subjekte oz. subjekte tržnega poštovanja. S temi 
temelji sistema ni mogoče vplivati na samostojnost republike 
na področju davčne politike. Nobenega dvoma pa tudi ne 
more biti, da morajo za subjekte tržnega poslovanja, ki poslu- 
jejo na enotnem jugoslovanskem trgu, veljati nekateri skupno 
dogovorjeni temelji davčnega sistema. Z razvojem tržnega 
gospodarstva postaja to vse bolj interes združnega dela, saj 
se s tem zagotavljajo enakopravni pogoji za konkurenco na 
enotnem jugoslovanskem trgu. 

Dve vprašanji oziroma amandmaja sta sporna po mnenju 
Društva slovenskih pisateljev in dr. Petra Jambreka. Eden 
zadeva mednarodno sodelovanje (Amandma XXXVI), drugi pa 
finansiranje JLA - (amandma XXXVIII in 6. točka amandmaja 
XL). Amandma o finansiranju JLA je sprejet v skladu s stališči 
ustavne komisije. O njegovi vsebini je bito dano že veliko 
pojasnil. Ta amandma seveda ne razširja pristojnosti federa- 
cije, saj so bila ta vprašanja že zdaj v zvezni pristojnosti. Pod 
predpostavko, ki ne more biti sporna, da je v dogovorjenem 
obsegu treba financirati tudi potrebe družbe za JLA, ta 
amandma ne pomeni centralizacije. O tem še posebej ne 
moremo govoriti zaradi tega, ker o vseh vprašanjih sredstev 
za potrebe JLA odloča Zbor republik in pokrajin Skupščine 

SFRJ, in sicer: o odstotku narodnega dohodka za finansiranje 
JLA ob srednjeročnem planu, o potrebnih sredstvih v posa- 
meznem letu in o morebitnih posebnih virih, v vsakem pri- 
meru, ko pride do takih predlogov. V skladu z odločitvijo 
Skupščine SFRJ in SR Slovenije so lahko kot začasen ukrep 
določena le sredstva za JLA v posameznem letu, če se o tem 
v Zboru republik in pokrajin ob sprejemanju proračuna ne 
doseže soglasje; vendar le do višine sredstev, ki ustrezajo 
odstotku od ustvarjenega narodnega dohodka v tem letu. Za 
višino tega odstotka pa je skupščina tudi morala dati soglasje 
ob družbenem planu. Suverenost s tem torej ni okrnjena, 
čeprav je res, da potrebe JLA v okviru zveznega proračuna 
postajajo posebna prioriteta. To dejstvo je bilo tudi glavni 
razlog za pomisleke, ki smo jih glede tega amandmaja imeli 
v Sloveniji. Toda ustavna komisija je izrecno sprejela usmeri- 
tev, da se namesto davka na dohodek predvidijo drugi 
posebni davki. Taka rešitev bi omogočila, da bi se v okviru 
reforme davčnega sistema iskale ustrezne rešitve med dru- 
gimi tudi v obdavčitvi dohodka tistih gospodarskih subjektov, 
ki ne delajo z družbenimi sredstvi ali ne prvenstveno z njimi, 
omogočena pa bi bila tudi uvedba drugih davkov, v okviru 
osnov davčnega sistema. Vse to pa seveda ne pomeni, da je 
bil vpliv skupščin na finansiranje programov JLA že doslej 
ustrezen. Večji vpliv pa ne bo mogoče zagotavljati le z ustav-. 
nimi določbami, ki to omogočajo, temveč z drugačno druž- 
beno prakso. 

Po mnenju dr. Petra Jambreka amandma XXXVI onemo- 
goča samostojnost republik pri uresničevanju mednarodnega 
sodelovanja v okviru enotne zunanje politike SFRJ. 

Amandma res dopolnjuje 2. odstavek 271. člena veljavne 
ustave z določbo, da republike in avtonomni pokrajini sodelu- 
jejo pri uresničevanju mednarodnega sodelovanja, z zveznimi 
organi pa usklajujejo svoje mednarodno sodelovanje. 

Prav je poudariti, da je ta amandma nastal predvsem zaradi 
urejanja odnosov v SR Srbiji. Ob tem pa je treba tudi dodati, 
da ustavna določba, ki pravi, da republike sodelujejo z organi 
in organizacijami drugih držav in mednarodnimi organizaci- 
jami, s katerimi ima sicer le SFRJ vzpostavljene diplomatske 
vezi, ni spremenjena. To je gotovo izjemno pomembna 
ustavna določba, ki daje republiki kot državi pravico sodelo- 
vati z drugimi tujimi državami. Sodelovanje republike z deže- 
lami ali drugimi enotami in deli drugih držav pa ustavno sploh 
ni posebej urejeno, ker se predpostavlja, da ima republika kot 
država pri tem vso pravico, saj celo občine in OZD-i sodelujejo 
s teritorialnimi enotami tujih držav. 

Kot usklajevanje mednarodnega sodelovanja je za to po tej 
ustavni določbi mišljeno predvsem skupno dogovarjanje 
organov republik in federacije o sodelovanju z drugimi drža- 
vami. Tako dogovarjanje in skupno programiranje mednarod- 
nega sodelovanja pa je bito ne le že doslej običajno, temveč je 
tudi potrebno za uresničevanje zunanje politike SFRJ. Predvi- 
deno je bilo v 244. členu veljavne ustave. Organi federacije pa 
so po 273. členu veljavne ustave že doslej z organi republik 
sodelovali, se medsebojno obveščali in se dogovarjali. 

Amandma torej v načelnem smislu ni v nasprotju s suvere- 
nostjo republike v obsegu, kolikor in kakor jo je na področju 
zunanje politike uresničevala že na podlagi veljavne ustave. 
Kot še marsikatera druga pa bi bila tudi ta norma res lahko 
v praksi tolmačena enostransko in v nasprotju s svojim pome- 
nom. Toda, v tem primeru je in bo mogoče, sklicujoč se na 
temeljna načela ustave, zagotovili vlogo in odgovornost repu- 
blike v mednarodnem sodelovanju. 

Poleg navedenih vprašanj dr. Peter Jambrek med nespre- 
jemljivo uvršča tri amandmaje, ki jih Društvo slovenskih pisa- 
teljev ne omenja. Gre za amandmaje o pristojnostih federacije 
na področju pravosodja, za odnose med zveznimi in republi- 
škimi zakoni in za uporabo 2. točke 1. odstavka 281. člena 
ustave SFRJ kot samostojne podlage za sprejemanje zveznih 
zakonov. 

Glede amandmaja o pristojnosti federacije na področju 
pravosodja - amandma XXVII, moram poudariti, da je ta 
amandma sprejela Skupščina SR Slovenije na sejah zborov 
28. in 29. septembra 1988, ki je bila celovito obveščena tudi 
o razlogih za sprejem amandmaja. Zato ta amandma, čeprav 
predstavlja razširitev pristojnosti federacije za urejanje z zvez- 
nimi zakoni po mnenju skupščine, ni bil sporen. Za znanstve- 
nega delavca bi bito korektno, da namesto svojih ocen 
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poskuša ovreči to argumentacijo, ki je bila objavljena v skupš- 
činskem Poročevalcu in je torej dostopna javnosti. 

Glede 2. točke 1. odstavka 281. člena je skupščina dne 28. 
in 29. septembra 1988 s posebnim sklepom ugotovila, da ne 
sprejema razlage, ki jo kot možno navaja tov. Peter Jambrek. 
Ta sklep, ki je bil prav tako objavljen v Poročevalcu Skupščine 
SRS in v celoti demantira takšne trditve tov. Jambreka. Sploh 
pa je na podlagi te točke v celoti neargumentirana njegova 
trditev, da bo zaraćti nje po sprejemu amandmajev republika 
postavljena v položaj administrativne enote, saj je to določba 
veljavne ustave, ki se z amandmaji v ničemer ne spreminja. 

Glede odnosa med zveznimi in republiški zakoni 
- amandma XXVII, 4. točka obstaja kot argument prav tako 
celovita strokovna argumentacija ustavne komisije. Iz nje je 
jasno razvidno, da črtanje 3. odstavka 207. člena ne more 
imeti za posledico, da bi se zaradi tega vedno uporabljal 
zvezni zakon, ker bi bilo to v izrecnem nasprotju z določbami 
ustave o odgovornosti organov v republikah in pokrajinah za 
izvrševanje zveznih zakonov, pa tudi s pristojnostmi in 
postopkom pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije. 

Vse opisano ponovno potrjuje, da sta pred svojimi odloči- 
tvami Skupščina SRS in njena ustavna komisija ocenjevali in 
poznali vse argumente; tudi te, ki jih sedaj navaja Društvo 
slovenskih pisateljev in Peter Jambrek. Teh argumentov pa 
nismo mogli sprejeli, ker so ali netočni ali enostranski ali pa 
izhajajo iz drugačnih pogledov na odnose v federaciji in 
položaj republik in pokrajin v njej. Da je slednje res, potrjuje 
tudi ponovni predlog Društva slovenskih pisateljev, da bi 
najprej morali sprejemati republiško ustavo in šele nato pri- 
stopiti k oblikovanju oziroma spreminjanju zvezne ustave. Vse 
opisano tudi potrjuje, da ni nobenih razlogov, da ne bi verjeli 
ocenam ustavne komisije in Skupščine SR Slovenije, da se 
s predlaganimi amandmaji ne spreminjajo odnosi v federaciji, 
da je ohranjena suverenost republike kot države in da 
z amandmaji dobivamo podlage za izvedbo reform. 

Za večino teh odločitev se je že odločila Skupščina SR 
Slovenije, skladno z mnenjem k osnutku ustave. V dveh-treh 
primerih, kjer to še izrecno ni ugotovila, bo to lahko storila 22. 
novembra. Ni zato res, da so te odločitve nasprotne z mne- 
njem Skupščine SRS k osnutku sprememb ustave. Upoštevati 
je treba vse faze dela, vse bistvene spremembe, ki so bile 
oblikovane po osnutku in dejstvo, da je o večini vprašanj 
skupščina decidirano sklepana tudi 28. in 29. septembra 1988. 

Zdaj moramo predvsem delegate Skupščine SRS in dele- 
gate v skupščinah občin, ki bodo odločali o soglasju k pred- 
logu amandmajev k ustavi SFRJ, ponovno opozoriti na vsa že 
sprejeta stališča in argumente, ki so bili njihova podlaga. 

Vse gradivo o spremembah ustave SFRJ je bilo sproti objav- 
ljeno v Poročevalcu. Prav tako so bile javne vse seje slovenske 
ustavne komisije. Zaradi tega je tudi dolžnost delegatov, da še 
enkrat presodijo in preverijo, ali so predlagana ustavna dopol- 
nila v skladu z javno razpravo in mnenjem velike večine 
delovnih ljudi in občanov Slovenije. V pomoč za tako presojo 
smo jim dostavili tudi posebno informacijo o ocenah in razlo- 
gih, zaradi katerih je Skupščina SR Slovenije ali ustavna 
komisija ocenila, da so rešitve oblikovane v predlogu amand- 
majev k ustavi SFRJ skladne z mnenji in stališči Skupščine 
SRS. To informacijo smo vam izročili danes tudi vam. Predpo- 
stavljam, da je ta informacija tudi konkreten odgovor na 
prošnjo oziroma zahtevo skupščine občine Bežigrad v zvezi 
s konkretnimi vprašanji, ki so bila postavljena na zasedanju 
skupščine občine Bežigrad. 

Doslej sem zavestno govoril kot predsednik ustavne komi- 
sije o dejstvih in strokovnih ocenah pri našem delu. Toda 
napačno bi bilo, če se ne bi sam in če se ne bi tudi vi in 
delegati v občinskih skupščinah in v Skupščini SR Slovenije 
zavedali, da razprave, ki se vodijo, nimajo za cilj strokovno 
razčiščevanje vprašanj. Cilj je dejansko politična razprava, 
razprava o delovanju skupščine, slovenskega političnega vod- 
stva, o konceptu razvoja sistema socialističnega samouprav- 
ljanja, o odnosih v federaciji, o Sloveniji kot eni od republik 
v SFRJ. Povedal sem to trdo, toda boljše je to povedati, kot pa 
si zatiskati oči pred očitnimi dejstvi. Da je moja ocena upravi- 
čena mi potrjujejo ocene, ki se na podlagi različnih pogledov 
na posamezne rešitve oblikujejo. Te ocene in predlogi pa so: 
citiram 

- velika in usodna ustavna prevara; 
- s sprejemom dopolnil se bo v temelju podrla ustavna 

zgradba državne suverenosti slovenskega naroda; 
- za svojo odločitev bodo hočeš - nočeš odgovarjali pred 

lastno vestjo, pred svojimi otroci in seveda pred vsem naro- 
dom. Z imenom in primkom... Nesramno bi bilo o teh zade- 
vah lagati slovenskemu narodu; 

- tudi tokrat se bojim, da je konec slovenske pomladi, 
končalo se je tudi poletje, prišla je jesen in za njo prihaja zima. 

To so citati iz prispevka Petra Jambreka. In še nekaj citatov 
Društva slovenskih pisateljev: 

- gre za grožnjo suverenosti in državnosti; 
- amandmaji v bistvenih točkah in tako rekoč potuhnjeno 

prinašajo prav to, kar je slovenska demokratična javnost, po 
besedah pa celo politična struktura odklanjala kot zanikanje 
slovenske nacionalne suverenosti; 

- delo slovenskih predstavnikov v zvezni ustavni komisiji 
in zvezni skupščini, ko je šlo za sprejem dokončnega pred- 
loga 

- ocenjujemo kot povsem nezadostno oziroma kot izigra- 
vanje zaupanja slovenskega naroda, formalno pa je bilo rav- 
nanje v neposrednem nasprotju z zavezujočimi stališči slo- 
venske skupščine; 

- če bo sprejem amandmajev na dnevnem redu Skupščine 
SRS v novembru 1988, pozivamo njene delegate, da glasujejo 
proti. 

Ne gre torej za različne strokovne ocene. Gre za to, da se na 
podlagi netočnih dejstev ali enostranskih ocen, ki niso stro- 
kovna polemika z drugačnimi, enako strokovnimi ocenami, 
ampak se postavljajo kot absolutne resnice, delajo politični 
sklepi in predlagajo politične odločitve. Tega se moramo 
zavedati, zavedati zato, ker samo strokovne razprave in argu- 
mentacije niti za javnost, niti za delegate ne bodo več zadoš- 
čale. Zavedati se moramo, da gre več kot samo za to. Gre za 
to, da se prikaže neligitimnost odločitve, da se prikaže nele- 
galnost odločanja in da se prikaže celo formalno nasprotno 
delovanje predstavnikov Slovenije s stališči slovenske skupš- 
čine. In to kljub temu, da nobena dejstva tem stališčem ne 
pritrjujejo. Toda, ali so ob jasnih ciljih, ki so pri teh posamez- 
nikih prisotna že od začetka dela, to pa je, da se spremembe 
ne sprejmejo, dejstva sploh važna. 

Nelegitimno nismo ravnali, saj je Skupščina SR Slovenije 
svoje odločitve sprejemala na res široko oblikovano javno 
mnenje, izraženo v javni razpravi. Oporekati tej javni razpravi, 
da ni izrazila bistvene volje večine angažirane slovenske jav- 
nosti, je vsaj brez argumentov in dokazov, če ni pravzaprav, 
naknadno oporekanje velikega angažiranja strokovnih dru- 
štev, gospodarstva, znanosti in tudi družbenopolitičnih orga- 
nizacij. Danes reči, da Skupščina SRS ni odločala na podlagi 
teh mnenj, je ne le neobjektivno, temveč tendenciozno. 

Nelegalno gotovo tudi ne, saj je, razen v šestih primerih 
soglasje h konkretnim rešitvam dala Skupščina SR Slovenije; 
le v šestih primerih je, na podlagi pooblastila skupščine, 
oceno o skladnosti predlogov s stališči skupščine opravila 
ustavna komisija. O vseh teh odločitvah pa je bila skupščina 
seznanjena — ustno in pisno na seji 25. oktobra. 

Da bi predstavniki zvezne ustavne komisije iz Slovenije dali 
soglasje na kakršnikoli predlog, ne da bi za to imeli izrecno 
pooblastilo, pa je brez pretiravanja, čista neresnica, ki je 
nihče niti ni poskušal dokazati, ker je seveda ne more. Oceno 
skladnosti šestih odločitev, o katerih smo odločali na podlagi 
izrecnega sklepa ustavne komisije, pa bo seveda Skupščina 
še lahko popravila. 

Gre torej za zelo konkretno alternativo. Ali se, ob objektivni 
oceni vsebine predloga želi ustvariti podlage za reformo 
gospodarskega in političnega sistema, ob ohranitvi suvereno- 
sti in temeljnih odnosov v federaciji. Ali pa za to, da posa- 
mezni predlogi s svojimi ocenami, napotujejo na zahtevo in 
sklep, da je prav in boljše, da v te reforme ne gremo in da 
predlaganih amandmajev ne sprejmemo. Ali se zavedamo in 
delegati se ob vseh grožnjah morajo zavedati, da je to pravo 
vprašanje. Kolikor poznam mnenje v gospodarstvu, je gospo- 
darska reforma nujen pogoj za stabilizacijo. Kolikor poznam 
mnenje ljudi, zahtevajo spremembo volitev. Še veliko takih 
trditev je mogoče navesti. 

Ob realni oceni, ki jo vedno dajemo, seveda predlog ni 
nobena v celoti idealna rešitev. Je dogovor, ki je bil v tej fazi 
mogoč. Vendar dogovor, ki je v svoji osnovi napreden, ki 
omogoča reforme in ki ne krni suverenosti slovenske države. 
Ki pa seveda, kot vsaka ustavna norma danes in tudi 
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v bodoče, ko bo ustava bolj načelna in splošna, omogoča tudi 
različne poglede in različno razlago. Toda način uresničeva- 
nja ustave je in bo odvisen tudi in predvsem od nas samih, od 
naših stališč in opredelitev, od tega, kako bomo sami spo- 
sobni dosledno uveljavljati svojo državno in narodovo suvere- 
nost. To pa je odvisno od nas samih. Zato različni pogledi na 
posamezne rešitve, ki obstoje in bodo verjetno obstajali tudi 
v bodoče, ne morejo biti objektivni razlog za našo bojazen 
o tem, kako se bo spremenjena ustava udejanjala v praksi. 

S tem nikakor ne želim zmanjšati pomena opozoril, ki so ob 
korektnem branju sporočil, gotovo ustrezna. Gre za opozo- 
rila, da seveda vse rešitve res niso idealne. Da obstoje v Jugo- 
slaviji težnje po centralizaciji in do njih moramo biti vedno 
pozorni. Da težnje, da se pristojnosti republike povečajo, res 
niso bile uresničene. Res je obratno. Pristojnosti zveznih 
organov so povečane. Toda oceniti moramo na katerih 
področjih, s kako vsebino in ali ob tem ohranjamo glede 
bistvenih ekonomskih vprašanj svoj vpliv na odločanje. Ce pa 
tako pristopamo k oceni, povečane pristojnosti ne pomenijo 
krnitve suverenosti. Da ni storjen zadosten napredek glede 
sprememb v političnem sistemu in slično. Toda ustrezna 
opozorila ni mogoče enačiti s političnimi zahtevami, da se 
predloga sprememb ustave ne sprejme. Taki predlogi so, 
politično gledano, neustrezni in po mojem trdnem prepriča- 
nju niso v interesu delovnih ljudi in občanov Slovenije. So 
lahko le v interesu tistih, ki ne žele nikakršnih podlag za 
možne in nujne reforme, ki žele ali vsaj ne zavestno pristajajo 
na to, da bi se kriza razmer in odnosov, ne le v Jugoslaviji, tudi 
v Sloveniji, še poglobila. 

Zato je zahteve po tem, da se predlog amandmajev ne 
sprejme, nujno politično uvrstiti v okvir širših razmer v Slove- 
niji, v katerih so prav v zadnjem času ponovno oživeli napadi 
na zvezo komunistov, v kateri je borba za oblast postala javno 
deklarirana, njeni nosilci pa ne povedo vedno, komu je ta 
oblast namenjena in v čigavem imenu se bo uresničevala, 
v kateri se mnogim legalno izvoljenim organom oporeka legi- 
timnost in pravica govoriti v imenu delovnih ljudi in občanov 
SlQvenije, v kateri se vsa realna družbena gibanja in pozitivne 
spremembe v procesu demokratizacije, ki smo jih že dosegli 
in vsa prizadevanja za družbene reforme ocenjujejo kot spre- 
nevedanje. 

V tako družbeno okolje in take družbene razmere je prav 
končno uvrstiti tudi ponovne zahteve za izvedbo referen- 
duma. Za to, da bi se skupščina odločila za ponovno razpravo 
o referendumu vidim samo en razlog. Ta pa je, da bi ob 
razpravi 22. novembra ugotovila, da glede šestih vprašanj, 
o katerih ni neposredno odločala sama, temveč je oceno 
o njihovi skladnosti s stališči skupščine sprejela ustavna 
komisija, z mnenjem ustavne komisije ne soglaša. V takem 

primeru bi bilo, glede na dosedanja stališča skupščine 
mogoče ponovno razpravljati o potrebi razpisa predhodnega 
referenduma glede vseh ali nekaterih od teh šestih vprašanj. 
To velja za amandmaje: 
- o velikih tehnično-tehnoloških sistemih 
- o nasprotju med republiškimi in zveznimi zakoni, 
- o temeljih davčnega sistema, 
- finansiranju JLA, 
- izvrševanju zveznih zakonov in 
- pristojnosti federacije glede urejanja režima voda. 

V vseh drugih primerih so namreč besedila predloga ali že 
bila potrjena v Skupščini SR Slovenije ali pa se stališča 
skupščine v celoti in dobesedno uveljavlja. 

V vsakem drugem primeru bi ponovno odločanje o morebit- 
nem razpisu referenduma pomenilo le, da žele delegati skupš- 
čine spremeniti ne le odločitev, temveč tudi razloge, zaradi 
katerih so se odločili, da referendum ni potreben. To pravico 
seveda imajo. Vsak lahko spremeni svoje mnenje in tudi 
delegati. Toda za spremembo mnenja o tem v mesecu dni, bi 
bilo dobro imeti tehtne argumente, ne pa le zahteve dela 
slovenske javnosti. Jaz osebno mislim, da razlogov za spre- 
membo tega mnenja ni. Prepričan sem celo, da v takem 
primeru to ne bi bil referendum o ustavi, temveč referendum 
o zaupnici skupščini. Ali ga potrebujemo, naj ocenijo dele- 
gati. Jaz sem prepričan da ne, saj je prav ta delegatska 
skupščina vedno doslej zelo odgovorno in brez pripravljeno- 
sti za nenačelne kompromise, sprejemala svoje odločitve. 
Sposobna je bila, da prevzame tudi potrebno odgovornost za 
odločitve, ki jih je sprejela. 

Ce gre morebiti za vprašanje zaupanja v ustavno komisijo, 
lahko njen sestav skupščina vedno spremeni ali dopolni. Ce 
pa gre za zaupanje v mene, ki sem predsednik te skupščine in 
tudi ustavne komisije, sem na predlog delegatov vedno voljan 
sprejeti vsako razpravo in glasovanje o zaupnici v zvezi s svo- 
jim delom. Za to referendum res ni potreben. O izvolitvi 
predsednika ima vso pravico odločati skupščina sama. 

In končno, če bi spremenili svojo odločitev in razpisali 
referendum moramo vedeti, da pred koncem decembra 
ustave ni mogoče sprejeti. 

Ob tem naj še rečem, da so neutemeljena opozorila, da so 
se delegati prenagljeno odločali. Informirani so bili o vseh 
vprašanjih. Razpravo so opravili. Sledili so mnenjem iz leta in 
pol trajajoče javne razprave. Ali na podlagi tega res niso 
sposobni sami odločiti, ali žele sprejeti odločitev ali ne. Kdaj 
bomo nehali razmišljati o tem, da lahko vsak posameznik 
boljše kot delegat oceni njihovo ravnanje. Saj oprostite niso 
otroci, ki jih je treba stalno voditi za roko. Da znajo odločati 
odgovorno in sprejeti odgovornost za svoje odločitve so že 
mnogokrat dokazali. 

PROGRAM UKREPOV 

ekonomske politike v letu 1989 (ESA-617) 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je namesto 
letne resolucije predložil predlog ukrepov ekonomske 
politike v letu 1989. Ta program bodo zbori obravnavali 
na sejah 14. 12. 1988 skupaj s spremljajočimi gradivi, ki 
bodo predložena za uresničevanje programa. 

V predlogu za izdajo zakona o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu Jugoslavije je predvideno sprejetje 
kratkoročnega programa ukrepov ekonomske politike. V skladu 
s predlogom zakona sprejme program izvršilni organ družbenopoli- 
tične skupnosti (program sprejme Zvezni izvršni svet, potrdi pa ga 
Skupščina SFRJ). Izhodišče za izdelavo programa so pogoji in mož- 
nosti za razvoj ter razvojna in ekonomska politika, določena z druž- 
benim planom razvoja za obdobje 1986—1990. Pričakujemo, da bodo 
programe ukrepov ekonomske politike v letu 1989 sprejeli izvršilni 
organi vseh družbenopolitičnih skupnosti. 

PROGRAM UKREPOV EKONOMSKE POLITIKE 
V LETU 1989 

Ekonomska politika je v zasnovi opredeljena v Programu ukrepov in 

aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, ki ga je 
Skupščina SFRJ sprejela novembra 1987, in v Ukrepih za uresničeva- 
nje ekonomske politike v letu 1988 po 15. maju, ki jih je Skupščina 
SFRJ sprejela maja 1988. Ta program ukrepov pomeni uresničevanje 
tako določene ekonomske politike v letu 1989. 

1) Nadaljevala se bo uporaba doslej sprejetih ukrepov, v katere bodo 
vgrajevane nove rešitve v skladu z izvedeno reformo gospodarskega 
sistema ter z realnimi pogoji in možnostmi za razvoj. Izvajale se bodo 
aktivnosti za ustvarjanje pretpostavk za celovito delovanje reformira- 
nega gospodarskega sistema in tržišča, za razbremenitev gospodar- 
stva na vseh podlagah, za rast proizvodnje in ponudbe ter omejevanje 
porabe v okvire razpoložljivega dohodka. Izvajala se bo restriktivna 
monetarno-kreditna politika, selektivna finančna konsolidacija gospo- 
darstva in bank, učinkovitejša investicijska in fiskalna politika. Da bi 
bila delitev bolj spodbujevalna, bo rast osebnih dohodkov trdneje 
povezana s stopnjo akumulativnosti. Izvajala se bo aktivna socialna 
politika v razmerah tržnega gospodarjenja. Spodbujalo se bo proiz- 
vodno angažiranje domačih in tujih prihrankov. 

2) Ključne izhodiščne predpostavke za tako ekonomsko politiko so: 
- reforme v družbi, s katerimi se bodo začele pozitivne spremembe 

na družbenoekonomskem in političnem področju z uvedbo elementov 
celovitega tržišča in tržnega načina gospodarjenja, ter razvojna in 
strukturna prilagajanja; 

— nadaljnje reprogramiranje dela zunanjega dolga države z vladami 
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upnicami in na tej podlagi omogočanje oživitve proizvodnje, krepitve 
plačilne bilance in spodbujanja strukturnih sprememb v gospodarstvu. 

3) Ekonomska politika v letu 1989 bo protiinflacijska, v središču pa 
bo imela več med seboj povezanih nalog, ki so usmerjene v znižanje 
inflacije. Inflacija se bo zmanjšala z ekonomskimi ukrepi, pedvsem pa 
z razbremenitvijo gospodarstva, oživljanjem proizvodnje in poveča- 
njem ponudbe ter omejevanjem povpraševanja. 

Z ekonomskimi ukrepi bomo vplivali zlasti: 
1) na oživljanje rentabilne proizvodnje in dinamiziranje proizvodnih 

investicij v funkciji strukturnega prilagajanja gospodarstva; 
2) na nadaljnjo rast izvoza in znatnejše povečevanje rasti uvoza; 
3) na zmanjšanje stroškov proizvodnje in razbremenitve gospodar- 

stva; 
4) na krepitev motivacije za dvig produktivnosti dela s stimulativno 

delitvijo osebnih dohodkov; 
5) na selektivno ekonomsko-finančno konsolidacijo gospodarstva in 

bank, zlasti pa na strukturno prilagajanje oziroma prenehanje podjetij, 
kijie morejo izpolniti tržnih kriterijev gospodarjenja; 

6) na realizacijo programov socialnega varstva. 
Določene bodo nominalne limite rasti splošne in skupne porabe in 

kreditno-monetarnih agregatov, nominalna rast osebnih dohodkov pa 
bo ustrezno usmerjana. Opravljena bo nadaljnja liberalizacija cen in 
uvoza ter zagotovljeno svobodno delovanje deviznega trga. 

4) Ekonomska politika v letu 1989 bo pomenila oblikovanje celovitih 
tržnih pogojev, trga blaga, družbenega kapitala in dela na temeljih 
reformiranega gospodarskega sistema. 

Skupna vlaganja s tujimi partnerji in ekonomsko angažiranje sred- 
stev prebivalstva prek vrednostnih papirjev bodo uveljavljeni kot novi 
viri sredstev za razvoj in strukturno prilagajanje. 

Selektivna sanacija notranjih dolgov in finančna konsolidacija bosta 
omogočali, da se rentabilna in perspektivna proizvodnja v tržnih raz- 
merah stabilizira in razvija. Delovali bomo za krepitev finančne disci- 
pline. 

Ekonomska politika in uresničevanje reforme gospodarskega 
sistema se bosta srečala tudi s tistim, kar smo podedovali od netržnega 
ekonomskega okolja in na njem oblikovanimi deli nerentabilne in tržne 
neperspektivne proizvodnje in neustrezne gospodarske strukture ter 
z dogmatskimi omejitvami. Zato sta za njeno dosledno uresničevanje 
nujna splošna družbena podpora in angažiranje. 

5) Začele se bodo spremembe družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990 in spremembe dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2000, ki bodo sprejete v letu 1989, da bi 
se uresničile strukturne spremembe in razvojna usmeritev, ki jim 
ustreza. 

Konkretnejša vsebina ekonomske politike po posameznih področjih 
je navedena v ustreznih dokumentih: projekciji plačilne bilance Jugo- 
slavije za leto 1989, odloku o ciljih in nalogah skupne denarne in 
emisijske politike ter skupnih temeljev kreditne poltike v letu 1989, 
proračunu federacije za leto 1989, zakonu o začasni omejitvi razpola- 
ganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo 
v letu 1989 in drugih zakonskih predpisih. 

I. Izvajanje gospodarske reforme 
1. S sprejetjem amandmajev k ustavi SFRJ in več sistemskih zakonov 

bodo ustvarjeni nujni pogoji za delovanje novega tržnega gospodar- 
skega sistema. 

Izvajanje sistemskih zakonov, s katerimi se bo začel proces ekonom- 
ske ozdravitve gospodarstva, zboljšanja njene učinkovitosti in oživlja- 
nja gospodarskega razvoja po načelih odprtega tržnega gospodarstva, 
bo glavna naloga. 

Delo v zvezi z reformo gospodarskega sistema se bo intenzivno 
nadaljevalo na podlagi Temeljev reforme gospodarskega sistema, da 
bi se dosegla njena celovitost, zlasti glede vprašanj reforme na 
področju družbenih dejavnosti, spodbujanje pospešenega razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo, velikih tehnoloških sistemov, 
davčnega sistema, zavarovanja idr. 

Reformo gospodarskega sistema in uresničevanje nove razvojne 
usmeritve za strukturne spremembe na podlagi Analize in ocen stanja 
gospodarske strukture Jugoslavije in Temeljev politike sprememb 
gospodarske strukture Jugoslavije, ki jih je Skupščina SFRJ sprejela 
julija 1988, sestavljajo celoto nujnih, temeljnih sprememb, značaje in 
načina gospodarjenja in razvoja. Določanje in Uresničevanje nove 
razvojne usmeritve, ki temelji na izvozu, tehnološkem razvoju in 
popolni uveljavitvi drobnega gospodarstva, da bi se dosegle strukturne 
spremembe in prilagajanja, je sestavni del uresničevanja tržnega 
gospodarskega sistema. 

Zato se bo začela izvajati nova razvojna usmeritev jugoslovanskega 
gospodarstva. 

2. Odločilen pomen ima tudi ustvarjanje materialnih pogojev za 
normalno delovanje tržnega gospodarstva in novega gospodarskega 
sistema ter selektivna finančna konsolidacija gospodarstva, predvsem 
z reševanjem notranjih dubioz, deficitov v bilancah in prevelike zadol- 
ženosti gospodarstva. 

V ta namen se bodo izvajali naslednji ukrepi:' 
- Zagotovljena bodo sredstva za kritje realiziranih negativnih tečaj- 

nih razlik pri Narodni banki Jugoslavije in za plačevanje realnih obresti 
za devizne prihranke. 

- Poslovne banke bodo na selektivni podlagi reprogramirale kre- 
dite za obratna sredstva, vštevši konverzijo kratkoročnih kreditov v dol- 
goročne kredite za obratna sredstva, tako da se bo revalorizirala 
glavnica dolga, ki se reprogramira, in obresti odplačevale od revalorizi- 
ranega osnovnega dolga, pri čemer bodo imele prednost organizacije 
na področju kmetijstva in gospodarstva infrastrukture. 

- Bilance poslovnih bank bodo očiščene z odpisom v breme lastnih 
skladov, spremembo rokov dvomljivih terjatev na podlagi prenosljivih 
vrednostnih papirjev. 

- Analizirane bodo obveznosti na računih federacije, da bi se 
zmanjšale. Zagotovljeno bo redno poravnavanje obveznosti gospodar- 
stvu in drugim uporabnikom na podlagi revidiranih pravic. 

- S spremembami v obračunskem sistemu bo zagotovljeno odpiso- 
vanje fiktiv in dubioz ter realno izkazovanje premoženjske bilance 
podjetja z enkratnim odpisom dela fiktive v breme poslovnega sklada. 

- S sistemskimi spremembami bodo ustvarjene možnosti za 
skupna vlaganja s tujimi partnerji, delovanje trga vrednostnih papirjev 
zaradi vlaganja tujega kapitala in sredstev prebivalstva v obstoječe 
proizvodne zmogljivosti, ki nimajo dovolj obratnih sredstev, imajo pa 
dobro proizvodno usmeritev ali imajo ozka grla v proizvodnji, da bi se 
aktivirale. 

- Izvajali se bosta aktivna politika razbremenitve gospodarstva ter 
splošna družbena akcija varčevanja. 

3. Pri pripravi in predlaganju sprememb v pravnem, zlasti gospodar- 
skem sistemu, se bodo dosledno spoštovale opredelitve o deregulaciji 
družbenih odnosov. Sprejeti bodo ukrepi, da bi se v skladu z amand- 
maji k ustavi SFRJ o medsebojnih razmerjih zveznih organov in orga- 
nov v SR in SAP pri izvrševanju zveznih zakonov in uresničevanju 
določene politike okrepila njihovo odgovornost, ažurnost in učinkovi- 
tost. To se nanaša tudi na aktivnosti inšpekcijskih in drugih kontrolno- 
nadzornih služb. 

Izvajali se bodo ukrepi za nadaljnjo krepitev enakopravnosti in 
pravne varnosti gospodarskih subjektov na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

Zvezni izvršni svet in zvezni organi in organizacije bodo s svojo 
celotno aktivnostjo prispevali k nadaljnjemu zboljševanju, razvijanju in 
krepitvi ustavnosti in zakonitosti. 

4. Hkrati z reformo gospodarskega sistema se bo reformirala tudi 
družbena nadstavba. Zvezni izvršni svet bo pripravil predlog za reorga- 
nizacijo in racionalizacijo organov zvezne uprave in zveznih organiza- 
cij. Racionalizacija bo opravljena tudi v drugih organih in organizaci- 
jah v federaciji, organih drugih družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij. 

Za omejitev dela porabe v razpoložljive možnosti je nujna racionali- 
zacija oziroma odprava nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti, 
ali njihova preobrazba, kot tudi drugih asociacij gospodarstva ter 
revizija pridobljenih pravic, ki se financirajo iz sredstev za splošne in 
skupne potrebe. 

II. Oživitev proizvodnje in povečanje ponudbe 
Najbolj pomembno za oživitev proizvodnje na kvantitativnih podla- 

gah je v celovitih tržnih razmerah povečanje učinkovitosti gospodarje- 
nja in izkoriščanja proizvodnih dejavnikov, mobilnosti družbenega 
kapitala, večje izkoriščanje zmogljivosti in povečanje produktivnosti 
dela. 

Za dinamiziranje proizvodnje se bo ukrepalo in delovalo takole: 
- Da bi se začel proces intenzivnejšega prestrukturiranja gospodar- 

stva se bodo z ukrepi tekoče in razvojne politike podpirale investicije 
v tehnološko intenzivno proizvodnjo, inoviranje in rentabilizacijo kla- 
sične proizvodnje, ki vodijo v povečanje produktivnosti, zmanjšanje 
porabe materiala in energije na enoto proizvoda in zmanjšanje negativ- 
nih vplivov na življenjsko okolje. 

- Potenciali poslovnih bank se bodo usmerili pod ugodnejšimi 
pogoji za kreditiranje osvajanja proizvodnje, ki temelji predvsem na 
domačih inovacijah in znanstvenotehničnem razvoju zaradi prestruk- 
turiranja gospodarstva. 

- Uveljavljali se bodo novi modeli skupnih vlaganj s tujimi partnerji, 
vštevši tudi možnost za ustvarjanje mešanih ali tujih podjetij. 

- Pogoji za poslovanje bodo na vseh področjih drobnega gospodar- 
stva zasebnega sektorja izenačeni s pogoji, ki veljajo za gospodarstvo 
v družbenem sektorju. 

- Nadaljevala se bo liberalizacija cen. 
- Razčlenjeni in predlagani bodo posebni ukrepi za reševanje pro- 

blemov in razvoj agrarja. 
- Zagotovljena bodo sredstva za regresiranje dela obresti na kredite 

za namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu za leto 1989, 
vštevši tudi učinke diferenciranih nižjih obrestnih mer. 

- Podpora bankam iz primarne emisije bo zagotovljena za najbolj 
prioritetne namene, in sicer: za izvoz blaga in storitev, proizvodnjo in 
zaloge osnovnih kmetijskih proizvodov. Narodna banka Jugoslavije bo 
natančnejše opredelila merila za določitev kreditne sposobnosti bank. 

- Zagotovljena bodo finančna sredstva kot delež za črpanje zuna- 
njih kreditov za financiranje programa modernizacije magistralne 
proge Jesenice/Sežana-Djevdjelija/Dimitrovgrad, za financiranje gra- 
ditve avto-ceste »Bratstvo-enotnost«, cest po osimskih sporazumih ter 
graditev in rekostrukcijo cest, pomembnih za vso državo. 

- Z družbenim dogovorom o virih sredstev za vzdrževanje, rekon- 
strukcijo in graditev cest bo zagotovljeno, da uporabniki cest zagoto- 
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vijo iz cene goriva in nadomestil pri registraciji zagotavljajo sredstva za 
ustrezno vzdrževanje cvest ter da se iz posebnih virov zagotovijo 
sredstva za razširjeno reprodukcijo cest. 

- Sredstva za kreditiranje stanovanjske graditve in graditev komu- 
nalne infrastrukture se bodo zbirala prek specializiranih bank oziroma 
posebnih podbilanc sredstev za stanovanjsko graditev v poslovnih 
bankah. Pod stimulativnimi pogoji bo zagotovljeno kreditiranje stano- 
vanjske graditve na podlagi varčevanja in odkupa deviznih sredstev. 

- Omogočen bo odkup družbenih stanovnja po realnih cenah. 
- Spodbujala se bo konverzija jugoslovanskega dolga v dinarje, 

zlasti če bo s tem hkrati zagotovljen dodaten izvoz na konvertibilno 
območje ali novi projekti v državi, ki temeljijo na skupnih vlaganjih 
domačih in tujih oseb. 

- Zagotovljena bodo sredstva v višini 1% ustvarjenega deviznega 
priliva od turizma v predhodnem letu za splošno turistično informa- 
tivno-propagandno dejavnost do tujine. Sredstva bodo na razpolago 
v skladu z dinamiko izvrševanja sprejetega programa turistične propa- 
gande. 

- Ustvarjeni bodo ugodnejši pogoji za prodajo domačega blaga 
tujim osebam. 

- Nadaljevala se bo prodaja goriva na bencinske bone tujim 
osebam. 

- Z dogovorom o usklajevanju medsebojnih razmerij pri izobraževa- 
nju, obnavljanju in uporabi blagovnih rezerv za intervencije na trgu in 
dogovorom o financiranju zveznih blagovnih rezerv bo zagotovljeno 
enotno delovanje blagovnih rezerv ter viri sredstev za te namene, kot 
tudi krepitev tržnih funkcij blagovnih rezerv. 

- Nadaljevala se bo politika realnih pozitivnih obrestnih mer, 
- Obrestne mere za plasmaje iz primarne emisije in druge terjatve 

Narodne banke Jugoslavije se bodo določile na ravni eskontne mere. 
- Na povečanje prihodkov oziroma odhodkov bank se bo vplivalo 

s povečanjem obrestne mere za obvezno rezervo. 
- Z ukrepi ekonomske politike se bodo zagotavljali pogoji za uresni- 

čevanje načrtov in programov proizvodnje oborožitvenih sredstev in 
vojaške opreme ter njihovo prioritetno oskrbovanje s surovinami in 
reprodukcijskim materialom. 

- Sprejeti bodo ukrepi za zatiranje monopolističnega obnašanja in 
nelojalne konkurence na trgu. 

Za povečanje uvoza bodo sprejeti naslednji ukrepi: 
- Nadaljevala se bo liberalizacija uvoza, zlasti za proizvode, katerih 

cene se prosto oblikujejo. Zagotovljen bo prost uvoz opreme, surovin 
in nadomestnih delov, ki se ne proizvajajo v državi, ob nadaljnjem 
selektivnem zmanjšanju carine in uvoznih davščin. 

- Zagotovljeni bodo pogoji za kontinuirano delo deviznega trga. 
- Se naprej se bodo zmanjševale carinske in druge uvozne obreme- 

nitve, da bi se spodbujal uvoz za proizvodnjo. 
- Carine in uvozne davščine za uvoz iz naslova dolgoročne proiz- 

vodne kooperacije bodo izenačene s carinami in uvoznimi davščinami 
za reden uvoz. 

Zaradi intenziviranja uvoza s klirinškega območja bo omogočeno: 
- odobravanje poslov plačevanja jugoslovanskega izvoza v te 

države z uvozom iz teh držav; 
- odobravanje poslov posredovanja ob priznanju kritja deviznih 

stroškov za te posle. 
- Še naprej se bodo odobravale posebne, carinske in druge olajšave 

za uvoz nujne opreme in nadomestnih delov, ki se ne proizvajajo 
v državi, za objekte, ki se realizirajo z združevanjem dela in sredstev 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo. 

- Pospešena bo izterjava neizterjanih terjatev iz drugih držav, zlasti 
s konverzijo teh sredstev v nafto, naftne derivate in naravni plin ter 
s spodbujanjem uvoza blaga in storitev iz teh držav. 

- Zaradi stabilnosti trga proizvodov osnovnega standarda prebival- 
stva in varstva njegovega življenjskega standarda bo opravljen inter- 
ventni uvoz. Glavno merilo za predlaganje blaga za interventni uvoz bo 
deficitarnost blaga na trgu in višina cen na domačem trgu. 

- S politiko uvoza, zaščite domače proizvodnje in davčno politiko se 
bo vplivalo na skladnejše odnose med ponudbo in povpraševanjem na 
domačem trgu. 

Za spodbujanje nadaljnje rasti izvoza bo storjeno naslednje: 
- Nadaljevala se bo politika realnega tečaja dinarja v skladu z zako- 

nom. S politiko realnega tečaja dinarja in izvoznimi spodbudami bo 
omogočeno ohranjanje cenovne konkurenčnosti vsaj na ravni, ki je 
bila dosežena po enkratni korekciji tečaja dinarja ob koncu leta 1988. 
- Za kreditiranje izvoza prek JUBMES bo federacija zagotovila 

z zakonom, ki določa izločanje prihodkov federacije za intervencije 
v gospodarstvu, sredstva na račun ustanoviteljske vloge, sredstva za 
ustrezne tečajne razlike in sredstva za kreditiranje izvoza. Omogočeno 
bo tudi, da Narodna banka Jugoslavije konvertira kratkoročni kredit 
v dolgoročni. 
- Konvertibilne devizne rezerve države se bodo ohranjevale vsaj na 

ravni dvoinpolmesečnih tekočih plačil v konvertibilnih devizah do 
tujine. 

Za spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo bo zagotovljeno naslednje: 
- realizacija ukrepov ekonomske politike, ki doslej niso bili sprejeti, 

iz programa ukrepov za ekonomsko-finančno konsolidacijo gospodar- 
stva in bank v SR Makedoniji, SR Črni gori ih SAP Kosovo; 
- Spodbujanje najhitrejšega razvoja SAP Kosovo z uresničevanjem 

ukrepov v skladu z družbenim dogovorom o posebnih ukrepih za 

uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 
1986-1990; 

— operacionalizacija in izvajanje tistih ukrepov in dejavnosti iz 
Jugoslovanskega programa ukrepov in dejavnosti za ustavitev izselje- 
vanja Srbov in Črnogorcev s Kosova, za hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga 
zapustili, ter za prihod vseh, ki bi radi živeli in delali na Kosovu, ki še 
niso realizirani. 

— Pripravljen bo predlog preobrazbe sistema spodbujanja hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih SR in SAP Kosovo. 

— Uresničeni bodo ukrepi, ki so določeni za ustavitev sorazmernega 
zaostajanja območja SR Srbije zunaj območij SAP v gospodarskem 
razvoju. 

III. Usmerjanje povpraševanja 

Na področju porabe bo politika usmerjena v usklajevanje porabe 
z realnimi mejami ustvarjenega dohodka. V ta namen so potrebni 
ukrepi na vseh ravneh od federacije do občin in podjetij. 

Da bi spravili porabo v realne okvire, bo zagotovljeno naslednje: 
— V skladu z restriktivno politiko rasti monetarnih agregatov bo rast 

denarne mase manjša od stopnje rasti obsega denarnih transakcij. 
Z odlokom o ciljih in nalogah skupne denarne in emisijske politike ter 
skupnih temeljev kreditne politike v letu 1989 se bo zagotovilo uresni- 
čevanje določenih limit kreditno-monetarnih agregatov. 

— Z dogovorom republik in avtonomnih pokrajin se bo zagotovilo 
zmanjšanje pravic in števila uporabnikov, tako da se bo delež splošne 
in skupne porabe v narodnem dohodku v letu 1989 omejil na 31%, 
vštevši tudi celotno porabo federacije. 

— Z zakonom o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1989 bo zagotovljeno, 
da bodo rasli prihodki za splošne in skupne potrebe počasneje od 
stopnje rasti dohodka. S spremembami mehanizma realizacije prihod- 
kov splošne in skupne porabe bo onemogočeno ustvarjanje presežkov 
sredstev za te namene nad ravnijo sredstev, določenih za porabo, 
sredstva za posamezne namene v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah lahko rastejo diferencirano. 

— Uresničen bo program racionalizacije družbene režije na ravni 
federacije, tako v organih federacije kot tudi v organih DPO. Priprav- 
ljeno bo polletno poročilo o uresničitvi te naloge in o tem obveščena 
Skupščina SFRJ. 

— Zmanjšali se bodo materialni stroški in odhodki za proračun, in 
sicer prek reorganizacije državne uprave, da bi bila učinkovita in 
strokovna. Proučeni bodo pravice uporabnikov proračunskih sredstev 
federacije in njihovo prilagajanje in iskanje novih virov financiranja. 

— Zaradi usklajevanja pravic z materialnimi možnostmi gospodar- 
stva bodo na podlagi sprememb in dopolnitev predpisov s področja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaostreni pogoji za neopra- 
vičeno invalidsko upokojitev in proučena zavarovalna doba, ki se 
računa s povečanjem. 

— Zagotavljali se bodo trajni in stabilni viri financiranja JLA in 
celotnega sistema splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

— Spremenil in dopolnil se bo družbeni dogovor o skupnih osnovah 
in merilih za samoupravno urejanje razmerij pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SFRJ oziroma sklenjen bo nov tak dogovor, tako da bodo 
zagotovljeni pogoji za prenehanje veljavnosti intervencijskega zakona 
in večja stimulativnost sistema delitve osebnih dohodkov ter znižanje 
inflacije. Prek dogovora se bo zagotovila uresničitev nominalnih meja 
rasti osebnih dohodkov, ki naj bi temeljile na povprečnem osebnem 
dohodku in povprečni akumulaciji. Podjetja, ki nadpovprečno poveču- 
jejo stopnjo rasti akumulativnosti, bodo lahko v odvisnosti od tega 
povečevala osebne dohodke. 

Za omilitev posledic omejevanja porabe se bo izvajalo ustrezno 
socialno varstvo: 

— Z uresničitvijo programa ukrepov in dejavnosti za zagotovitev 
socialne varnosti delovnih ljudi in občanov bo zagotovljena ohranitev 
socialne vzdržljivosti, omilitev socialnih napetosti in preprečevanje 
neugodnih socialnih implikacij določenih ekonomskih ukrepov za tiste 
kategorije prebivalstva, ki ne morejo zagotoviti minimuma socialne 
varnosti zase in za svojo družino. 

— Sprejet in realiziran bo dogovor o skupnih temeljih za urejanje 
uresničevanja socialno-varstvenih pravic. 

IV. Posebni ukrepi ekonomske politike, ki jih je treba 
sprejeti v republikah in avtonomnih pokrajinah 

Sestavni del ekonomske politike iz tega programa so tudi ukrepi in 
dejavnosti, ki jih je treba sprejeti na ravni republik in avtonomnih 
pokrajin, da bi se zagotovila konsistentnost uresničevanja ekonomske 
politike. V ta namen je treba v republikah in avtonomnih pokrajinah 
sprejeti ustrezne ukrepe. 

Na področju agrarja je treba sprejeti. 
— ukrepe za stabilnejše pogoje za gospodarjenje in hitrejši razvoj 

agrarja. 
Na področju davkov in prispevkov je treba sprejeti naslednje: 
— ukrepe za korenito razbremenitev gospodarstva iz naslova dav- 

kov, prispevkov in drugih izločanj iz dohodka; 
— večji delež prebivalstva (z obdavčevanjem dohodkov od obresti, 

z večjim obdavčevanjem premoženja, dohodkov od premoženja in 
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prometa nepremičnin, z večjim obdavčevanjem porabe luksuznega 
blaga idr.) pri financiranju splošnih družbenih in skupnih potreb, pri 
čemer naj bi se zmanjšala neposredna zajemanja iz gospodarstva. 

- Podjetja s tehnološkim presežkom delavcev (v primerih, ko ti 
delavci ne delajo) so izvzeta iz plačila davkov in prispevkov (razen za 
pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje) iz osebnih 
dohodkov za te delavce. 

- Uvesti je treba posebne davčne olajšave za davek iz skupnega 
dohodka občanov od sredstev, ki se vlagajo v proizvodnjo in proiz- 
vodne storitve. 
- Nove objekte, ki so namenjeni v glavnem tujim turistom in proiz- 

vodnim storitvam, je treba v pri treh letih obratovanja oprostiti plačila 
davka od dohodka oziroma dobička ter za razvoj velike infrastrukture. 

- V obdobju izven glavne turistične sezone je treba podjetja 
v turizmu oprostiti plačila dela davkov in prispevkov od dohodka. 
- Z ukrepi davčne politike in kreditno politiko bank (olajšave in 

oprostitve plačila davkov od dohodka za večja podjetja, ki vlagajo 
v drobno gospodarstvo, za odpiranje in začetek obratovanja samo- 
stojne obratovalnice, vlaganje v opremo, rekonstrukcijo in moderniza- 
cijo. zaposlovanje delavcev idr.) je treba spodbujati ustanavljanje in 
razvoj podjetij drobnega gospodarstva z družbenimi sredstvi ali sred- 
stvi, ki so lastnina občanov. 
- Omogočiti je treba, da imajo podjetja, ki vlagajo ali združujejo 

sredstva v razvoj integralnega transporta, davčne olajšave za ta sred- 
stva. 

- Z davčno politiko je treba zagotoviti realne vire sredstev za razvoj 
infrastrukture. Del sredstev za te namene bi lahko zagotovili z zmanjša- 
njem davkov in prispevkov od dohodka. 

Na področju porabe je treba: 
- Pospešiti realizacijo programa racionalizacije družbene režije 

v vseh DPS, DPO in SIS. Pripraviti je treba tudi polletna poročila in 
o tem obvestiti pristojno skupščino. 
- Spremeniti je treba predpise o pokojninskem in invalidskem zava- 

rovanju v republikah in pokrajinah v skladu s spremembami v zveznem 
zakonu o temeljih sistema invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 
- Devizne prihranke jugoslovanskih delavcev, ki so na začasnem 

delu v tujini, je treba usmeriti v proizvodna vlaganja v državi. 
Na področju zaposlovanja naj: 
- samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje v sodelovanju 

s podjetji sprejmejo na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb pro- 
grame za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo nezaposlenih, vštevši tudi 
za delavce, ki ostanejo brez dela, ko preneha podjetje, ali se pojavijo 
kot tehnološki presežek, da bi se lahko znova zaposlili oziroma razpo- 
redili na drugo delo; 

- samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje s finančno 
pomočjo družbenopolitičnih skupnosti in drugih samoupravnih orga- 
nizacij zagotovijo uvedbo enotnega sistema obveščanja pri posredova- 
nju zaposlovanja v SFRJ. 

Na stanovanjsko-komunalnem področju je treba: 
- Nadaljevati s politiko realnih stanarin v skladu s programi občin, 

s katerimi bodo občine določile dinamiko povečanja stanarine, pri tem 
pa zagotovile subvencije za družine z nižjimi prejemki; 
- nadaljevati s politiko cen komunalnih storitev, tako da bi te spravili 

na raven, ki bo zagotovila enostavno reprodukcijo in investicijsko 
vzdrževanje obstoječih zmogljivosti komunalne infrastrukture. 

Na področju socialnega varstva je treba: 
- nadaljevati z izvajanjem socialnih programov, ki so bili sprejeti 

v republikah in avtonomnih pokrajinah, ter z njihovim nenehnim uskla- 
jevanjem z nastalimi spremembami in potrebami. 

- Na podlagi dogovora o skupnih temeljih za urejanje socialno- 
varstvenih pravic je treba podpreti sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov med nosilci določenih socialno-varstvenih funkcij. S temi spora- 
zumi bo določena raven socialne varnosti, kriteriji in merila za pridobi- 
tev socialno-varstvenih pravic, postopek za njihovo uveljavljanje ter 
uvedba enotne evidence njihovih upravičencev. 
- Na področjih, ki nimajo možnosti, da bi zagotovila potrebna sred- 

stva za izvajanje socialnih programov, je treba dogovoriti raven širše 
solidarnosti v okviru regije, republike oziroma avtonomne pokrajine in 
morebiti z neobveznimi solidarnostnimi skladi med zainteresiranimi 
republikami in avtonomnimi pokrajinami po načelu posojil. 

- S spremembami v davčnem sistemu in drugimi ukrepi ekonomske 
politike je treba zagotoviti nove vire sredstev za zadovoljevanje social- 
nih potreb prebivalstva. 

Za spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo: 

- je treba v republikah in avtonomnih pokrajinah v mejah svojih 
pristojnosti sprejeti predpise, s katerimi bi se spdobujalo združevanje 
dela in sredstev, odpravljale ovire, ki otežujejo proces združevanja, in « 
spremljali učinki njihovega izvajanja. 

V. Projekcija globalnih makroekonomskih agregatov2' 
Osnovna projekcija družbenoekonomskega razvoja je določena kot 

možna pod pogojem, da se uresničijo ključne izhodiščne predpo- 
stavke (2. točka uvodnega dela) ter ukrepi, določeni v tem programu, 
kar bo omogočilo, da se bo vodila predvidena ekonomska politika. 
V takih razmerah je mogoče doseči realno rast družbenega proizvoda 
1,5%, z rastjo industrijske proizvodnje 1% in kmetijske proizvodnje 6%. 
Rast produktivnosti dela v gospodarstvu družbenega sektorja se bo pri 
tem uresničevala po stopnji 0,6%, bruto investicij v osnovna sredstva 
po stopnji 3,5%, zaposlenosti po stopnji 0,5%, življenjske ravni po 
stopnji 1,7% in realnih osebnih dohodkov na zaposlenega v družbe- 
nem sektorju gospodarstva po stopnji 0,6%. 

Izvoz blaga in storitev skupaj naj bi rasel po stopnji 5,1%, od tega na 
konvertibilno območje po stopnji 5,5%. Uvoz blaga in storitev skupaj 
naj bi porasel za 8,2%, uvoz s konvertibilnega območja pa za 8,0%. 

Splošna in skupna poraba naj bi se realno zmanjšala za 0,1%, pri 
čemer naj bi se splošna poraba zmanjšala za 0,1%, skupna poraba pa 
naj bi zadržala lanskoletno raven. 

1) Ta del programa bo dopolnjen na podlagi ustreznih rešitev, ki jih 
bosta poiskala ZIS in Komisija za reformo gospodarskega sistema. 
2) Vse kvantifikacije iz tega poglavja bodo preverjane do konca leta, 
zato so možne ustrezne spremembe. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni 

pomoči z osnutkom zakona (ESA-563)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je leta 1987 pred- 
ložil Skupščini SR Slovenije Informacijo o uresničevanju 
zakona o pravni pomoči. Informacijo so obravnavala 
pristojna delovna telesa. Informacija je bila skupaj 
z mnenjem Komisije za pravosodje Skupščine SR Slove- 
nije k informaciji o uresničevanju zakona o pravni 
pomoči, ki povzema tudi mnenja ostalih delovnih teles, 
objavljena v Poročevalcu štev. 20 z dne 28. 7. 1987. 

Na podlagi te informacije in mnenja je izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije predložil Predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni 
pomoči z osnutkom zakona. 

V povezavi z obravnavo problematike s področja 
pravne pomoči objavljamo tudi Poročilo o delovanju 
služb pravne pomoči v Zvezi sindikatov Slovenije za leto 
1987, ki ga je pripravil 30. S. 1988 Svet za uresničevanje 
vloge Zveze sindikatov v političnem sistemu socialistič- 
nega samoupravljanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 130. seji dne 22. 
septembra 1988 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVNI POMOČI Z OSNUTKOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in republiški sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sektorja za pra- 
vosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

poročevalec 13 



Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRA VOSODJE IN UPRA V O 

POVZETEK 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 12. točki 

prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije. 
Zakon o pravni pomoči je Skupščina SR Slovenije spre- 

jela 11. julija 1979, v letu 1987 pa so njena delovna telesa 
in delovna telesa njenih zborov obravnavala Informacijo 
o uresničevanju zakona o pravni pomoči. Ugotovljeno je 
bilo, da je ureditev pravne pomoči v zakonu, zlasti glede 
temeljnih načel, ustrezna in omogoča zadovoljivo stanje 
na tem področju, pa tudi da se zakon v nekaterih delih, 
predvsem glede organiziranih oblik pravne pomoči, ne 
uresničuje v skladu s pričakovanji. Od organiziranih oblik 
prevladujejo odvetniki posamezniki, katerih število se 
v zadnjem obdobju bistveno povečuje, deloma tudi na 
škodo ustrezne kakovosti, pri čemer odvetniki pretežno 
niso iz vrst odvetniških pripravnikov. 

Specializacija odvetnikov kljub izkazani družbeni 
potrebi ni zaživela. Spreminjajoče se družbenoekonomske 
razmere narekujejo prožnejše prilagajanje tarife za stori- 
tve pravne pomoči. 

Dejstvo, da opravljajo odvetniško dejavnost predvsem 
odvetniki posamezniki, zaradi česar tudi niso bila ustanov- 
ljena združenja pravne pomoči, ki jih predvideva zakon, 
narekuje nekatere spremembe glede položaja in pristojno- 
sti Odvetniške zbornice Slovenije. 

Predlagane so takšne spremembe zakonskih določb, 
s katerimi bo določneje in jasneje poudarjeno načelo, po 
katerem zakon o pravni pomoči celovito ureja področje 
pravne pomoči, ki jo lahko opravljajo le subjekti, ki jih 
navaja ta zakon. Zaradi zagotovitve primerne kakovosti 
odvetniškega dela se za odvetnike predpisujejo strožji 

pogoji, kot so določeni v veljavnem zakonu. Zlasti se 
predlagajo novi pogoji obveznega praktičnega usposab- 
ljanja za samostojno opravljanje odvetniškega dela, zna- 
nja slovenskega jezika in zahtevajo primerne etične kako- 
vosti namesto dosedanjega pogoja moralnopolitične pri- 
mernosti. Da bo odvetnikom zagotovljen primeren družbe- 
noekonomski položaj, je predlagana možnost za prož- 
nejše oblikovanje cene za storitve pravne pomoči, s tem 
v zvezi pa opustitev obveznosti sklepanja družbenega 
dogovora o merilih za storitve pravne pomoči. Ob ugotovi- 
tvi, da specializirana pravna pomoč v praksi ni-zaživela, je 
predlagan drugačen, prožnejši način pridobitve statusa 
odvetnika specialista. 

Spremembe zakona o združenem delu omogočajo lažje 
ustanavljanje služb pravne pomoči kot delovnih organiza- 
cij in je zato predlagana opustitev organiziranja služb 
pravne pomoči, oblikovanih kot delovne skupnosti, pri 
katerih so se v praksi pojavljala nekatera sporna vprašanja 
o neodvisnosti dajanja pravne pomoči. 

Ce izhajamo iz stanja, ko v organiziranih oblikah pravne 
pomoči dajejo pravno pomoč pretežno odvetniki posa- 
mezniki, se zastavlja vprašanje primernosti ugotavljanja 
pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti v samou- 
pravnem postopku. Gre za odločanje o pravici do opravlja- 
nja poklicne dejavnosti, o tej pravici pa je treba po mnenju 
predlagatelja odločati v upravnem postopku, sodno var- 
stvo pa zagotoviti z upravnim sporom. 

Po presoji predlagatelja mora postati odvetniško pri- 
pravništvo kadrovska baza odvetništva. Ker v sedanjih 
zaostrenih družbenoekonomskih razmerah odvetniki 
posamezniki nimajo večjih možnosti zaposlovanja odvet- 
niških pripravnikov, je predlagano, da se odvetniki pri- 
pravniki lahko usposabljajo za odvetniško delo pri odvet- 
niku posamezniku tudi brez sklenitve delovnega razmerja. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo 
zahtevale dodatnih finančnih in materialnih sredstev. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni pomoči 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 12. točki 
prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da 
Skupščina SR Slovenije ureja odvetništvo in drugo pravno 
pomoč z zakonom. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Skupščina SR Slovenije je zakon o pravni pomoči sprejela 
na sejah zborov dne 11. julija 1979 in z njim celovito uredila 
področje pravne pomoči skladno z ustavno opredeljenim 
položajem odvetništva kot samostojne družbene službe. Pri 
spremljanju stanja na področju pravne pomoči, zlati pa ob 
obravnavi Informacije o uresničevanju zakona o pravni 
pomoči v letu 1987 v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije 
in njenih zborov, je bilo ugotovljeno, da je stanje na področju 
pravne pomoči zadovoljivo. Takšna ugotovitev upošteva zlasti 
obstoječe družbene potrebe po pravni pomoči in pa družbene 
možnosti v danih družbenoekonomskih razmerah. Ob ugoto- 
vitvi o zadovoljivem stanju na področju pravne pomoči pa ni 
mogoče mimo nadaljnje ugotovitve, po kateri se pravna 
pomoč, kot jo ureja zakon o pravni pomoči, v posameznih 
delih ne uresničuje v skladu s pričakovanji. Razloga za takšno 
stanje ni mogoče iskati v neustreznosti temeljnih načel 
zakona o pravni pomoči, temveč zlasti v danih zaostrenih 
družbenoekonomskih razmerah in zapletenih postopkih usta- 
navljanja in organiziranosti manjših organizacij združenega 
dela na področju družbenih dejavnosti, kar pa je predmet 
neustrezne normativne ureditve v drugih zakonih.' 

Stanje na področju pravne pomoči je ob upoštevanju nave- 
denih razlogov takšno, da v nasprotju s pričakovanji v okviru 
organiziranih oblik pravne pomoči prevladujejo odvetniki 

posamezniki, služb pravne pomoči je malo (pet), delovne 
skupnosti odvetnikov pa ni nobene. Posledica takšnega sta- 
nja je, da ni ustanovljeno nobeno združenje pavne pomoči 
(smiselno bi jih bilo ustanavljati le ob ustreznem številu služb 
pravne pomoči na določenem območju), njegovo vlogo in 
dolžnosti pa opravljajo območni zbori odvetnikov, organizi- 
rani v skladu s statutom Odvetniške zbornice Slovenije kot 
njen sestavni del. Glede na takšno stanje se vloga in pomen 
Odvetniške zbornice Slovenije, ki je že po samem zakonu 
pomembna, dejansko še povečujeta. 

Ugotovljeno je že bilo, da je stanje na področju pravne 
pomoči zadovoljivo, to pa zlasti zaradi zadostnega števila 
odvetnikov posameznikov, ki zadovoljujejo realne potrebe po 
pravni pomoči. Število odvetnikov posameznikov se v zad- 
njem obdobju občutno povečuje (pri čemer njihova regi- 
onalna razporeditev ni vedno ustrezna). Med odvetnike (to 
velja za odvetnike posameznike in odvetnike v službah pravne 
pomoči) pretežno ne prihajajo odvetniški pripravniki, temveč 
bivši nosilci pravosodnih funkcij ali pravniki iz združenega 
dela. Takšno kadrovanje pri občanih vzbuja dvom o zakonito- 
sti delovanja odvetnikov in pravosodnih organov, realno pa 
glede na specifičnosti odvetniške dejavnosti nekoliko nega- 
tivno vpliva na kakovost odvetniškega dela. 

Zaradi nestabilnih družbenoekonomskih razmer v zadnjem 
obdobju se naglo spreminjajo elementi, ki so podlaga za 
oblikovanje cene posameznih storitev pravne pomoči. Prila- 
gajanje cen storitev pravne pomoči vsakokratnim družbeno- 
ekonomskim razmeram ni več omogočeno le z valorizacijo 
vrednosti točke v tarifi za storitve pravne pomoči, temveč 
zahteva zlasti prilagajanje posameznih elementov, opredelje- 
nih v družbenem dogovoru. Postopek spreminjanja družbe- 
nega dogovora, ki ga predvideva zakon, je zapleten in v seda- 
njih razmerah obstoj tega družbenega dogovora bistveno 
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ovira potrebno prilagajanje cene storitev pravne pomoči real- 
nim potrebam odvetnikov in uporabnikov pravne pomoči. 
Potreba po enostavnejšem, zlasti sprotnejšem prilagajanju 
cen posamičnih storitev pravne pomoči, ki se določajo s tarifo 
za storitve pravne pomoči, je še toliko izrazitejša, ker zaradi 
manjšega števila služb pravne pomoči odvetniki pretežno 
pridobivajo dohodek s plačili za posamične storitve pravne 
pomoči in ne s svobodno menjavo dela, kot se je pričakovalo 
ob sprejemu zakona. 

Po uveljavitvi zakona o pravni pomoči so bile ustanovljene 
štiri službe pravne pomoči, oblikovane kot delovne skupnosti, 
pretežno v okviru sestavljenih organizacij združenega dela. 
Odvetniki v teh delovnih skupnostih so v skladu z zakonom 
dajali pravno pomoč združenim temeljnim organizacijam 
združenega dela in delavcem v teh organizacijah. Ob tem pa 
so se zastavljale dileme pri razreševanju nasprotij interesov 
med združenimi organizacijami oziroma delavci v teh organi- 
zacijah in zastopanje v teh primerih, vprašanja resnične neod- 
visnosti in samostojnosti odvetnikov v teh službah pravne 
pomoči in vprašanja o možnostih, da bi odvetniki v teh služ- 
bah dajali pravno pomoč organizacijam in posameznikom 
izven okvira združenih organizacij in njihovih delavcev. Zad- 
nje spremembe zakona o združenem delu in sprejeti zakon 
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo 
delovni ljudje in civilne pravne osebe, dajejo širše možnosti za 
ustanavljanje služb pravne pomoči kot delovnih organizacij. 
Glede na možnosti, ki jih ponuja zadnja novela zakona o zdru- 
ženem delu, se je služba pravne pomoči, oblikovana kot 
delovna skupnost pri ABC Pomurka, že organizirala kot 
delovna organizacija. Ob tekšnih možnostih pa se zastavlja 
vprašanje, ali je kot organizacijsko obliko službe pravne 
pomoči glede na sporna vprašanja še treba ohraniti delovne 
skupnosti. 

Realne potrebe družbe, vsaj glede nekaterih pravnih podro- 
čij, zahtevajo specializirano pravno pomoč. Specializacija 
v okviru organiziranih oblik pravne pomoči ni zaživela, del 
razlogov za takšno stanje pa je nedvomno mogoče pripisati 
tudi zapleteni ureditvi specializacije odvetnikov v zakonu in 
neustrezni ekonomski motiviranosti odvetnikov za takšno 
obliko opravljanja odvetniške dejavnosti. 

Razlogi, ki narekujejo spremembo zakona, ne zadevajo 
temeljnih načel zakona, temveč zlasti spremenjene družbeno- 
ekonomske razmere, posledica katerih je realno stanje na 
področju pravne pomoči. Posamezne določbe zakona, zlasti 
glede pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti in polo- 
žaja ter pristojnosti Odvetniške zbornice Slovenije, je treba 
prilagoditi dejstvu, da celovito pravno pomoč dajejo pretežno 
odvetniki posamezniki. Ob tem je treba upoštevati zaostrene 
družbenoekonomske razmere, ki zaradi zagotovitve ustrez- 
nega materialnega položaja odvetnikov in zagotovitve pravne 
pomoči socialno šibkim uporabnikom narekujejo pogostejša 
prilagajanja cen storitev pravne pomoči. S posameznimi spre- 
membami zakona je treba okrepiti samostojnost in neodvis- 
nost oseb, ki dajejo pravno pomoč, spodbujati kakovost 
odvetnikov in njihovo specializacijo, z vsem tem pa vplivati na 
nadaljnji razvoj pravne pomoči. 

III. Predlagane rešitve 

S predlaganimi rešitvami ne bi spreminjali temeljnih načel 
zakona o pravni pomoči. Pravna pomoč, katere osnovni 
namen je, da prispeva k varstvu ustavnosti in zakonitosti, 
zlasti z varstvom pravic človeka in občana ter pravic samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, ostaja dejavnost posebnega 
družbenega pomena. Pravno pomoč lahko dajejo samo sub- 
jekti, ki jih določa zakon o pravni pomoči, na način in pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Osebe, ki dajejo pravno pomoč, so 
pri tem samostojne in neodvisne. Že iz veljavnih določb 
zakona izhaja, da zakon celovito ureja vsa vprašanja pravne 
pomoči. Ne glede na to pa so se v zadnjem obdobju pojavila 
razna pravna svetovanja in podobno opravljanje posameznih 
opravil in dejanj pravne pomoči v nasprotju z določbami 
zakona o pravni pomoči. Zato je predlagana takšna dopolni- 
tev določb zakona, s katero bi se jasneje izrazilo načelo, po 
katerem lahko dajejo pravno pomoč le subjekti, ki jih določa 
zakon o pravni pomoči. 

Pravna pomoč se ne daje samo v organiziranih oblikah 
pravne pomoči, v katerih dajejo pravno pomoč odvetniki, 
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temveč zakon dopušča tudi organiziranje drugih oblik pravne 
pomoči, zlasti zaradi zagotavljanja brezplačne pravne pomoči 
delavcem in delovnim ljudem pri uveljavljanju njihovih na 
podlagi dela pridobljenih pravic. Po oceni predlagatelja je 
v zaostrenih gospodarskih in socialnih razmerah treba takšne 
oblike pravne pomoči, ki je najbolj zaživela v organizaciji 
Zveze sindikatov Slovenije, še nadalje spodbujati. Zato pred- 
lagatelj sodi, da ne bi bilo smotrno sp/eminjati določb 
zakona, ki urejajo tovrstno pravno pomoč, zlasti pa ne bi bilo 
smotrno zaostrovati pogojev za dajanje tovrstne pravne 
pomoči, kot je to potrebno, iz že navedenih razlogov, pri 
odvetnikih kot izvajalcih pravne pomoči v organiziranih obli- 
kah pravne pomoči. Glede drugih oblik pravne pomoči je po 
mnenju predlagatelja treba spremeniti le določbo glede 
pravne pomoči, ki se daje pri sodiščih. Sodno funkcijo oprav- 
ljajo v enotnem sistemu oblasti in samoupravljanja delav- 
skega razreda in vseh delovnih ljudi redna in samoupravna 
sodišča. Samoupravna sodišča se ustanavljajo kot sodišča 
združenega dela, arbitraže, razsodišča, poravnalni sveti in 
druga samoupravna sodišča. Njihova organiziranost, kadrov- 
ska zasedba in strokovnost kadrov je različna, odvisno od 
vrste zadev, o katerih odločajo. Zato po oceni predlagatelja ni 
smotrno obsega pravne pomoči, ki so jo sodišča dolžna 
dajati, urejati v zakonu o pravni pomoči, temveč to prepustiti 
drugim predpisom, procesnim in organizacijskim zakonom 
ter poslovnikom za delo sodišč. Takšna rešitev je po mnenju 
predlagatelja ustrezna tudi zato, ker je treba brezplačno 
pravno pomoč pred sodišči omejiti na sprejemljiv obseg, ki ne 
bo oviral osnovne dejavnosti sodišč, to je sojenja, in ki tudi ne 
bo ustvarjal dilem glede nezdružljivosti dajanja pravnih 
nasvetov v zadevah, o katerih kasneje odločajo sodišča. Da pa 
se socialno šibkim uporabnikom.zagotovi vsaj najnujnejša 
pravna pomoč, je predlagano, da to obveznost prevzamejo 
odvetniki v primerih, na način in pod pogoji, ki jih določi 
Odvetniška zbornica Slovenije. Primerno nadomestilo za 
prevzeto obveznost dajanja brezplačne pravne pomoči bo 
treba odvetnikom zagotoviti ob oblikovanju cene storitev 
pravne pomoči v tarifi za storitve pravne pomoči. Da se 
omogoči fleksibilnejše prilagajanje tarife za storitve pravne 
pomoči spreminjajočim se družbenoekonomskim razmeram, 
je predlagana opustitev obveznosti sklepanja družbenega 
dogovora o merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči. 
Predlagano je, da tarifo za storitve pravne pomoči sprejema in 
spreminjaa Odvetniška zbornica Slovenije v soglasju z Izvrš- 
nim svetom Skupščine SRS, dinarske elemente v tej tarifi pa 
prilagaja spremembam vrednosti dinarja v soglasju z Republi- 
škim sekretariatom za pravosodje in upravo. 

Zakon o pravni pomoči določa delno procesno imuniteto 
odvetnika in v določenih primerih ureja postopek za odreditev 
pripora zoper odvetnika drugače, kot je to urejeno v zakonu 
o kazenskem postopku. Po oceni predlagatelja je takšna 
določba sistemsko sporna, saj je mogoče imuniteto določati 
le z ustavo in zvezno kazensko zakonodajo. Takšno stališče 
izhaja, tudi iz določbe Ustavnega sodišča SRS z dne 18. 6. 
1986. Zato je predlagana opustitev določanja posebne pro- 
cesne imunitete odvetnikov v zakonu o pravni pomoči. 

Zahteve po ohranitvi ustrezne kakovosti pravne pomoči in 
nekateri drugi razlogi, ki izhajajo iz stanja pravne pomoči, 
narekujejo dopolnitev pogojev, ki jih mora izpolnjevati odvet- 
nik. Predlagana je takšna dopolnitev, po kateri si bo moral 
bodoči odvetnik z najmanj enoletnim delom v eni od organizi- 
ranih oblik pravne pomoči pridobiti ustrezne izkušnje za 
samostojno opravljanje odvetniškega dela. V praksi to 
pomeni, da si bo bodoči odvetnik pridobival ustrezne izkušnje 
kot odvetniški pripravnik pred opravljenim pravosodnim izpi- 
tom ali kot odvetniški pripravnik - strokovni sodelavec po 
opravljenem strokovnem izpitu. Omenjeni pogoj bodo izpol- 
njevali tudi tisti, ki so že kdaj bili odvetniki, kot tudi tisti, ki so 
v kakršnikoli zakoniti obliki opravljali pravno delo v odvetniški 
pisarni. Da se v večji meri omogoči izpolnitev tega pogoja kot 
tudi zaradi zmanjšanja možnosti za zaposlovanje mladih prav- 
nikov, je predlagana možnost za opravljanje odvetniške pri- 
pravniške prakse tudi brez sklenitve delovnega razmerja. 
Odvetniški pripravnik bi se lahko usposabljal za samostojno 
opravljanje odvetniške dejavnosti brez sklenitve pogodbe 
o delovnem razmerju samo pri odvetniku posamezniku. 
Odvetnik posameznik in odvetniški pripravnik bi morala skle- 
niti posebno pismeno pogodbo, s katero bi uredila medse- 
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bojne pravice in obveznosti. Ureditev podrobnejših pogojev 
za takšno obliko opravljanja odvetniške pripravniške prakse 
bi zakon prepustil Odvetniški zbornici Slovenije. Pravice in 
obveznosti odvetniških pripravnikov, kot jih imajo po določ- 
bah zakona o pravni pomoči, procesnih zakonih in splošnih 
aktih Odvetniške zbornice Slovenije, bi bile povsem enake, ne 
glede na to ali je odvetniški pripravnik v delovnem razmerju 
ali ne. Odvetniški pripravnik volonter pa ne bi imel pravic in 
obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja, temveč bi se 
vprašanja njegove odgovornosti za ustrezno opravljanje 
nalog odvetniškega priprpvnika in vprašanje odgovornosti 
odvetnika posameznika, pri katerem opravlja pripravniško 
prakso, presojala po splošnih načelih odškodninske odgovor- 
nosti, disciplinska odgovornost pa v skladu z ustreznimi akti 
Odvetniške zbornice Slovenije. Kot nadaljnji pogoj za odvet- 
nika je predlagano znanje slovenskega jezika. Odvetniško 
delo ni samo strokovno, temveč tudi etično zahtevno. Zato je 
kot dodaten pogoj predlagano, da kandidat za odvetnika ne 
sme biti v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Odvetnik mora biti 
tudi vreden zaupanja, ki se zahteva za opravljanje odvetniške 
dejavnosti, kar je predlagano kot dodatni pogoj namesto 
dosedanjega pogoja moralnopolitične primernosti. Izpolnje- 
vanje tega pogoja bo pristojni organ presojal na podlagi 
prejšnjega dela kandidata za odvetnika, zlasti tudi v času, ko 
se je usposabljal za samostojno odvetniško delo. Iz razlogov, 
navedenih v oceni stanja, je predlagana rešitev, po kateri 
oseba, ki je bila nosilec določenih pravosodnih funkcij, naj- 
manj dve leti po prenehanju te funkcije ne more opravljati 
odvetniške dejavnosti v kraju, kjer je opravljal to funkcijo. 

Zaradi spodbujanja specializacije odvetnikov je predlagana 
rešitev, po kateri bi bila omogočena specializacija odvetnika 
v okviru podiplomskega izobraževanja ob pridobivanju prak- 
tičnih izkušenj z odvetniškim delom. Odvetniki bi se k speci- 
alizaciji spodbujali z ustreznim vrednotenjem specialistič- 
nega znanja v tarifi za storitve pravne pomoči in z zakonom 
določenim upravičenjem, da lahko odkloni pravno pomoč iz 
pravnih področij, za katere ni specializiran. 

Določene spremembe zakonodaje, ki ureja ustanavljanje 
delovne organizacije, dajejo večje možnosti za ustanavljanje 
služb pravne pomoči kot delovnih organizacij. Možnost za 
njihovo ustanovitev je dana tudi občanom in civilnopravnim 

osebam in seveda s tem tudi samim odvetnikom posamezni- 
kom. Zlasti nova možnost za organiziranje dosedanjih delov- 
nih skupnosti kot delovnih organizacij omogoča predlagano 
rešitev, po kateri bi odpravili možnost za ustanavljanje služb 
pravne pomoči, oblikovanih kot delovne skupnosti. S tem bi 
bili odstranjeni dvomi o neodvisnosti in samostojnosti odvet- 
nikov v teh službah in o krogu uporabnikov njihovih storitev 
pravne pomoči. 

Odvetniška zbornica Slovenije kot samoupravna organiza- 
cija odvetnikov v skladu z določbami zakona o določenih 
primerih opravlja tudi naloge, ki po svoji vsebini niso samou- 
pravne. Zato je treba samoupravne funkcije zbornice razmejiti 
od njenih nalog, ki jih opravlja pri izvajanju javnih pooblastil. 
Slednje naloge opravlja zbornica, kadar ugotavlja obstoj 
zakonskih pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti in 
kadar odloča o odvzemu pravice opravljati odvetniško dejav- 
nost. Za odločanje o takšnih primerih samoupravni postopek 
ni primeren in je zato predlagana rešitev, po kateri bi pristojni 
organi zbornice, kadar izvajajo javna pooblastila, odločali 
v upravnem postopku, zoper njihove dokončne odločbe pa bi 
se dopustil upravni spor. Ob tem je treba upoštevati, da v teh 
primerih v delu organov zbornice sodelujejo predstavniki 
Izvršnega sveta Skupščine SRS, ker je pravna pomoč dejav- 
nost posebnega družbenega pomena in je nesprejemljivo, da 
bi zakonitost njihovih odločitev presojala samoupravna 
sodišča, ki niso organi državne oblasti. 

IV. Finančne posledice 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo zah- 
tevale dodatnih finančnih in materialnih sredstev. 

Izvedba predlaganega zakona ne bo zahtevala povečanja 
administrativnih del in nalog in tudi ne izdaje izvršilnih pred- 
pisov. 

XXX 

Predlagatelj zakona v skladu z drugim odstavkom 265. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije predlaga, da se prva 
in druga faza za sprejem zakona združita tako, da se hkrati 
obravnavata in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakon- 
ski osnutek. S predlaganim zakonom se namreč ne spremi- 
njajo temeljna načela zakona o pravni pomoči. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o pravni pomoči 

1. člen 
V zakonu o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79) se v 3. 

členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pravno pomoč lahko dajejo samo subjekti, ki so navedeni 
v tem zakonu, in ob pogojih, ki jih določa zakon.« 

2. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Upravni in drugi državni organi in organizacije z javnimi 

pooblastili dajejo pravno pomoč z brezplačnimi pravnimi 
nasveti, z drugimi opravili in dejanji pa v skladu s posebnimi 
predpisi.« 

Sodišča dajejo pravno pomoč v skladu s posebnimi pred- 
pisi.« 

3. člen 
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravno pomoč iz 8. člena tega zakona lahko daje delavec, 

ki izpolnjuje pogoje iz prve do četrte alinee prvega odstavka 
20. člena tega zakona, pri čemer se je dolžan ravnati po 
določbah tega zakona, ki veljajo za odvetnika.« 

4. člen 
Drugi odstavek 14. člena se črta. 

5. člen 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Plačila za posamične storitve pravne pomoči se določijo 
s tarifo za storitve pravne pomoči, ki jo sprejme Odvetniška 
zbornica Slovenije v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine SR 
Slovenije. Dinarske zneske v tarifi usklajuje z gibanji 
dohodka, osebnih dohodkov ter materialnih stroškov Odvet- 
niška zbornica Slovenije v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za pravosodje.« 

6. člen 
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Odvetniška zbornica Slovenije po predhodnem mnenju 
republiškega upravnega organa, pristojnega za pravosodje, 
določi primere, pogoje in razpored, po katerem dajejo odvet- 
niki strankam brezplačno pravno pomoč.« 

7. člen 
Prvi odstavek 19. člena se črta. 

8. člen 
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je državljan SFRJ, 
- da izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega 

razmerja, 
- da je diplomirani pravnik, 
- da izpolnjuje pogoje o strokovni usposobljenosti, dolo- 

čene s posebnim zakonom, 
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- da se je kot diplomirani pravnik z najmanj enoletnim 
delom v eni od organiziranih oblik pravne pomoči usposobil 
za samostojno odvetniško delo, 

- da obvlada slovenski jezik, 
- da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kazni- 

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
- da je s svojim dosedanjim delom pokazal, da je vreden 

zaupanja, ki se zahteva za opravljanje odvetniške dejavnosti.« 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi: 
»Kdor je bil pred vpisom v imenik odvetnikov sodnik, javni 

tožilec oziroma njegov namestnik ali javni pravobranilec ozi- 
roma njegov namestnik, ne more opravljati odvetniške dejav- 
nosti v odvetniški pisarni na območju organa, v katerem je 
opravljal to funkcijo, dokler ne pretečeta dve leti od dneva, ko 
mu je prenehala.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti. 

21. člen se črta. 
9. člen 

10. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Odvetniku, ki si je pridobil naziv specialista določene 

smeri specializacije ali magistra določenega pravnega 
področja in je najmanj pet let opravljal odvetniško dejavnost, 
se na njegovo zahtevo prizna status odvetnika-specialista. 

Pravno področje, za katero se odvetniku prizna status spe- 
cialista, je lahko označeno pri njegovem imenu v firmi ozi- 
roma imenu službe pravne pomoči, v imenu delovne skupno- 
sti odvetnikov in pri imenu odvetnika posameznika ter se 
vpiše v imenik odvetnikov. 

Odvetnik iz prvega odstavka tega člena sme odkloniti 
pravno pomoč iz pravnih področij, za katera ni specializiran. 

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena za pridobitev sta- 
tusa specialista odloča organ iz prvega odstavka 60. člena 
tega zakona.« 

11. člen 
23. člen se črta. 

12. člen 
V 24. členu se na koncu 2. točke črta podpičje in doda 

besedilo »in gre za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja 
po uradni dolžnosti;« 

4. točka se črta. 
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka. 

13. člen 
Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Cene posameznih storitev pravne pomoči morajo biti 

v skladu s tarifo iz drugega odstavka 15. člena tega zakona.« 

14. člen 
V 30. členu se črtajo besede »oblikujejo kot delovne skup- 

nosti ali«. 

31. člen se črta. 
15. člen 

16. člen 
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »zakon« postavi 

pika, nadaljnje besedilo pa črta. 

V drugem odstavku se besede »po zakonu o združenem 
delu« nadomeste z besedami, »ki jih določajo drugi zakoni«. 

17. člen 
V drugi alinei 57. člena se za besedo »posameznika« dodajo - 

besede »oziroma za pridobitev statusa odvetnika-speci- 
alista«. 

Doda se nova tretja alinea, ki se glasi: 
» - določa primere, pogoje ter razpored, po katerem dajejo 

odvetniki strankam brezplačno pravno pomoč«; 
Dosedanja tretja do osma alinea postanejo četrta do deveta 

alinea. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»O zadevah iz druge alinee prejšnjega odstavka odloča 

pristojni organ zbornice v upravnem postopku.« 

18. člen 
Tretji odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zoper odločbo organa iz prvega odstavka tega člena ni 

pritožbe« 
Četrti odstavek se črta. 

19. člen 
61. člen se črta. 

20. člen 
Drugi odstavek 63. čJena se črta. 

21. člen 
V prvem odstavku 65. člena se črta četrta alinea. 
Peti odstavek se črta. 

66. člen se črta. 
22. člen 

23. člen 
V 73. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Odvetniški pripravnik se lahko usposablja za samostojno 

opravljanje odvetniške dejavnosti pri odvetniku posamezniku, 
ne da bi z njim sklenil pogodbo o delovnem razmerju. Medse- 
bojne pravice in obveznosti uredita odvetniški pripravnik in 
odvetnik posameznik s pismeno pogodbo v skladu s pogoji, ki 
jih določi Odvetniška zbornica Slovenije in po njenem pred- 
hodnem soglasju.« 

75. člen se črta. 
24. člen 

25. člen 
Odvetniki, ki so pridobili pravico opravljati odvetniško 

dejavnost, nadaljujejo z delom po tem zakonu. 
Odvetniška zbornica Slovenije mora uskladiti svoje splošne 

akte z določbami tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi 
zakona. 

Določbi 14. in 15. člena tega zakona se začneta uporabljati 
v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

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

SRS. 

Obrazložitev 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o pravni pomoči se ne spreminjajo temeljna načela, na katerih 
je bil zakon oblikovan ob njegovem sprejemu. Drugače bodo 
urejena zlasti tista vprašanja, na katera opozarja praksa ozi- 
roma ki so pomembna za nadaljnji razvoj in delovanje pravne 
pomoči v naši republiki. 

Glede na sproščanje možnosti za opravljanje osebnega 
dela kot samostojne dejavnosti na področju družbenih dejav- 
nosti je treba v skladu s strokovno in etično zahtevnostjo 
pravne pomoči v tem zakonu postaviti omejitve glede subjek- 

tov, ki lahko dajejo pravno pomoč in glede pogojev, ki se 
zahtevajo za opravljanje pravne pomoči. Zato se v 1. členu 
predlaga dopolnitev, iz katere izhaja, da subjekte, ki lahko 
dajejo pravno pomoč, določa samo ta zakon, ne pa tudi kak 
drug, splošnejši zakon, kot npr. obrtni zakon. 

Glede na večkrat izraženo stališče, da je tako iz organizacij- 
skih kot iz funkcionalnih razlogov nesprejemljivo, da se obseg 
pravne pomoči, ki jo dajejo sodišča, določa v zakonu o pravni 
pomoči, se v 2. členu predlaga sprememba, po kateri bi 
sodišča dajala pravno pomoč samo v skladu s posebnimi 
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predpisi (to je procesnimi in organizacijskimi zakoni ter 
poslovniki), ne pa tudi splošne pravne pomoči z brezplačnimi 
pravnimi nasveti na podlagi določb zakona o pravni pomoči. 
Ta pravna pomoč bi se v skladu z dopolnitvijo, predlagano v 6. 
členu, prenesla v dejavnost odvetnikov, seveda pod pogoji in 
po razporedu ter v primerih, ki bi jih določila Odvetniška 
zbornica Slovenije. S spremembo, predlagano v 3. členu, bi se 
omogočil nadaljnji razvoj zagotavljanja celovite pravne 
pomoči (felavcem in članom organizacij združenega dela 
samoupravnih organizacij družbeno-političnih in drugih druž- 
benih organizacij ter društev pri uveljavljanju njihovih na 
podlagi dela pridobljenih pravic. Predlagatelj meni, da zaradi 
zagotovitve ustrezne kakovosti dela drugih oblik pravne 
pomoči ni treba zahtevati od delavcev, ki takšno pomoč 
dajejo, izpolnjevanje vseh pogojev, ki se zahtevajo od tistih, ki 
dajejo pravno pomoč v organiziranih oblikah pravne pomoči, 
torej od odvetnikov. Zato je predlagano, da mora tisti, ki daje 
pravno pomoč iz 8. člena zakona, izpolnjevati le tiste pogoje, 
ki se zahtevajo za odvetnika, ki zagotavljajo ustrezno strokov- 
nost pri njegovem delu, ne pa pogojev, ki se od odvetnika 
zahtevajo zaradi specifičnosti dela v odvetniški, torej poklicni 
dejavnosti. 

V zvezi z zagotavljanjem družbenoekonomskega položaja 
nosilcev pravne pomoči oziroma odvetniške dejavnosti se 
v praksi ugotavlja, da je dosedanja ureditev, ki urejanje osndv 
in meril za vrednotenje storitev pravne pomoči predvideva kot 
vsebino posebnega družbenega dogovora, nepraktična in 
neracionalna. Splošna načela in osnove za vrednotenje 
pravne pomoči ob svobodni menjavi dela so urejena že 
v zakonu, njihova konkretizacija v družbenem dogovoru pa ne 
dopušča hitrejšega prilagajanja elementov za vrednotenje 
storitev pravne pomoči dokaj naglim spremembam na tem 
področju. Zato so v 4., 5. in 13. členu predlagane spremembe 
zakona, po katerih se osnove in merila za vrednotenje storitev 
pravne pomoči ne bi več urejale posebej v družbenem dogo- 
voru in po katerih bi se pri oblikovanju cen za storitve pravne 
pomoči močneje vključil tudi tržni element. Ta bi bil deloma 
korigiran s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SRS k tarifi 
za storitve pravne pomoči oziroma soglasjem republiškega 
upravnega organa, pristojnega za pravosodje, pri usklajeva- 
nju dinarskih zneskov v tarifi z gibanji ekonomskih parame- 
trov, ki vplivajo na dinarsko vrednost posamičnih storitev. 

S predlaganim črtanjem določbe prvega odstavka 19. člena 
zakona (7. člen predloga) bi se iz zakona odpravila sistemsko 
sporna določba o odvetnikovi delni procesni imuniteti. 

Pri dosedanjem izvajanju zakona na področju ugotavljanja 
pogojev za odpravljanje odvetniške dejavnosti je bilo ugotov- 
ljeno, da sedanji zakonski pogoji ne omogočajo ustrezne 
selekcije glede na strokovno in etično zahtevnost samostoj- 
nega dajanja pravne pomoči v obliki odvetniške dejavnosti. 
V 8. členu so zato predlagane dopolnitve, po katerih se zlasti 
zahteva posebno praktično usposabljanje v odvetniški dejav- 
nosti, obvladanje slovenskega jezika, zlasti pa se spreminjajo 
pogoji glede moralne oziroma etične zanesljivosti kandidata 
za odvetniško dejavnost. Da ne bi nastajali dvomi o nepristra- 
nosti sojenja oziroma odločanja drugih državnih organov, se 
v zakon vnaša tudi določba, po kateri določeni nosilci pravo- 
sodnih funkcij ne bi mogli začeti opravljati odvetniške dejav- 
nosti v kraju, kjer so opravljali funkcijo, dokler ne preteče 
določena doba, ki je izenačena z dobo ob prehajanju iz 
odvetništva v pravosodno funkcijo v merilih SZDL za nosilce 
pravosodnih funkcij (2 leti). 

V skladu s praktičnimi izkušnjami pri dosedanjem izvajanju 
zakona je ugotovljeno, da je treba v zakonu drugače urediti 
dejansko in pravno specializacijo opravljanja odvetniške 
dejavnosti. Določba 21. člena, po kateri je lahko odvetnik 
svojo dejavnost faktično omejil na določeno pravno področje, 
ne da bi se zanj formalno specializiral, se je v praksi izkazala 
kot nepotrebna, saj odvetnikom, ki so se dejansko usmerili 
v dajanje pravne pomoči na določenem ožjem pravnem 
področju, ne ustreza omejevanje dejavnosti samo na to 
področje na način, ki bi bil označen pri njihovem imenu 
oziroma firmi. Vprašanje pravne ureditve specializacije odvet- 
niške dejavnosti, kot je bilo predvideno v 22. in 23. členu 
zakona, pa je glede na dejanske potrebe specializirane pravne 
pomoči, glede na sprejete programe podiplomskega izobra- 
ževanja na Pravni fakulteti smotrno urediti tako, da za dosego 
specializacije v advokaturi ne bi bilo treba sprejemati poseb- 

nih programov teoretičnega usposabljanja in tudi ne zahtevati 
opravljanja posebnega specialističnega izpita. Teoretični del 
strokovne usposobljenosti bi se po rešitvi, predlagani v 10. 
členu, pridobil po programu podiplomskega izobraževanja, 
praktični del usposobitve pa bi bil zagotovljen z zahtevo, da 
se odvetniku prizna specializacija, če je najmanj 5 let opravljal 
odvetniško dejavnost. 

Zaradi širših možnosti ustanavljanja služb pravne pomoči 
kot delovnih organizacij je predlagana opustitev možnosti za 
ustanavljanje služb pravne pomoči, oblikovanih kot delovne 
skupnosti (14. in 15. člen osnutka), hkrati pa daje možnost za 
ustanavljanje služb pravne pomoči kot delovnih organizacij 
tudi občanom in civilnim pravnim osebam (16. člen osnutka). 

Ustrezno vsem navedenim spremembam se v zakonu pred- 
lagajo tudi pravno tehnične oziroma redakcijske spremembe 
in dopolnitve, ki so povezane s temi vsebinskimi spremem- 
bami. Prav tako je predlagano, da bi ugotavljanje pogojev za 
opravljanje odvetniške dejavnosti glede na vsebino te dejav- 
nosti in pravno naravo upravičenja do opravljanja odvetniške 
dejavnosti prenesli iz dosedanjega samoupravnega v upravni 
postopek. Pogoje za opravljanje odvetniške dejavnosti 
namreč v celoti določa zakon, gre pa za dejavnost posebnega 
družbenega pomena in torej Odvetniška zbornica Slovenije 
oz. njen organ pri ugotavljanju pogojev v bistvu izvaja javna 
pooblastila, za kar je ustrezen postopek le upravni in ne 
samoupravni postopek. Ista ugotovitev velja tudi glede odlo- 
čanja o prenehanju pravice opravljati odvetniško dejavnost. 
Predlagatelj meni, da te pravice, ki ni pravica iz delovnega 
razmerja ali pravica, ki neposredno izhaja iz članstva v Odvet- 
niški zbornici, ni mogoče odvzeti ali omejiti v disciplinskem 
postopku, temveč le v upravnem postopku. V skladu s tem je 
predlagana tudi sprememba, po kateri bi bilo v omenjenih 
zadevah zagotovljeno sodno varstvo z upravnim sporom in ne 
v postopku pred sodišči združenega dela (17.-22. člen). 

Zaradi zmanjšane možnosti zaposlovanja pripravnikov 
v delovnem razmerju pri odvetnikih in povečane zahteve 
o strokovni usposobljenosti (sprememba 20. člena zakona) se 
v 22. členu osnutka predlaga dopolnitev zakona, po kateri bi 
lahko odvetniški pripravnik opravljal prakso tudi kot volonter, 
ter način ureditve medsebojnih pravic in obveznosti med 
pripravnikom in odvetnikom posameznikom ob takšni obliki 
usposabljanja. 

S prehodno določbo (25. člen) se odvetnikom, ki so prido- 
bili pravico opravljati odvetniško dejavnost pod dosedanjimi 
pogoji, zagotavlja kontinuiteto opravljanja njihove dejavnosti. 
Odvetniški zbornici Slovenije in službam pravne pomoči, ki so 
oblikovane kot delovne skupnosti, pa se omogoča, da v pri- 
mernem roku uskladijo svojo organizacijo in splošne akte 
z določbami zakona. 

DOLOČBE ZAKONA O PRAVNI POMOČI (URADNI 
LIST SRS, ŠT. 23/79), KI SE SPREMINJAJO 

5. člen 
Pravna pomoč se zagotavlja z organiziranimi oblikami 

pravne pomoči ter na drug način v skladu s tem zakonom. 

10. člen 
Sodišča, upravni in drugi državni organi in organizacije 

z javnimi pooblastili dajejo pravno pomoč z brezplačnimi 
pravnimi nasveti, z drugimi opravili in dejanji pa v skladu 
s posebnimi predpisi. 

11. člen 
V organiziranih oblikah pravne pomoči iz 6. člena tega 

zakona dajejo pravno pomoč odvetniki. 
Pravno pomoč iz 8. člena tega zakona lahko daje delavec, ki 

izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 20. člena tega zakona, 
pri čemer se je dolžan ravnati po določbah tega zakona, ki 
veljajo za odvetnika. 

Pravno pomoč po 7., 9. in 10. členu tega zakona lahko 
dajejo tudi osebe, ki niso odvetniki. 

14. člen 
Delavci v službah pravne pomoči, odvetniki in delavci 
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v delovnih skupnostih odvetnikov in odvetniki posamezniki 
pridobivajo dohodek s svobodno menjavo dela v skladu 
z zakonom o skupnih osnovah svobodne menjave dela in 
s tem zakonom. 

Merila za vrednotenje-storitev pravne pomoči in ugotavlja- 
nje cene oziroma povračila za storitve pravne pomoči se 
določijo z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, združenja pravne pomoči in občin- 
ske skupščine. 

15. člen 
Delavci v službah pravne pomoči, odvetniki in delavci 

v delovnih skupnostih odvetnikov in odvetniki posamezniki 
pridobivajo dohodek tudi s plačili za opravljanje posamične 
storitve pravne pomoči. 

Plačila za posamične storitve pravne pomoči se določijo 
s tarifo za storitve pravne pomoči, ki jo, v skladu z družbenim 
dogovorom iz drugega odstavka 14. člena tega zakona, sprej- 
mejo združenja pravne pomoči v soglasju z Izvršnim svetom 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Sodišča in drugi organi uporabljajo pri odločanju o povrni- 
tvi stroškov pravne pomoči tarifo iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

17. člen 
Odvetnik je dolžan dati stranki pravno pomoč; odreče jo 

lahko iz razlogov, ki jih določa zakon ali kodeks odvetniške 
etike. 

19. člen 
Odvetnik ne sme biti priprt v postopku, ki je uveden proti 

njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri dajanju 
pravne pomoči, brez poprejšnjega dovoljenja senata treh sod- 
nikov sodišča, pri katerih se vodi kazenski postopek. 

Preiskava arhiva službe pravne pomoči, delovne skupnosti 
odvetnikov in odvetnika posameznika, je dovoljena samo 
glede spisov in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi 
o preiskavi. 

20. člen 
Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je državljan SFRJ, 
- da izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega 

razmerja, 
- da je diplomiran pravnik, 
- da izpolnjuje pogoje o strokovni usposobljenosti, dolo- 

čene s posameznim zakonom, 
- da se zavzema za razvoj socialističnih samoupravnih 

demokratičnih družbenih odnosov ter da ni moralno neprime- 
ren za opravljanje odvetniške dejavnosti. 

Pravica opravljati odvetniško dejavnost se pridobi z vpisom 
v imenik odvetnikov. 

Odvetnik iz druge socialistične republike in socialistične 
avtonomne pokrajine lahko na območju Socialistične repu- 
blike Slovenije zastopa in zagovarja stranke pred sodišči, 
državnimi organi, organizacijami združenega dela, samou- 
pravnimi interesnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi 
organizacijami ter skupnostmi. 

21. člen 
Odvetnik v službi pravne pomoči, v delovni skupnosti odvet- 

nikov in odvetnik posameznik, se lahko odloči, da bo pre- 
težno dajal pravno pomoč samo iz določenih pravnih področij 
in sme iz drugih pravnih področij odkloniti pravno pomoč. 

Pravno področje, za katero se je za dajanje pravne pomoči 
odločil odvetnik, mora biti označeno pri njegovem imenu 
v firmi oziroma imenu službe pravne pomoči, v imenu delovne 
skupnosti odvetnikov in pri imenu odvetnika posameznika ter 
se vpiše v imenik odvetnikov. 

22. člen 
Odvetnik se lahko specializira za posamezna pravna 

področja. Specializacija obsega praktično in teoretično uspo- 
sabljanje ter specialistični izpit. 

Pravno področje, iz katerega je odvetnik opravil specializa- 

cijo, je lahko označeno pri njegovem imenu v firmi oziroma 
imenu službe pravne pomoči, v imenu delovne skupnosti 
odvetnikov in pri imenu odvetnika posameznika ter se vpiše 
v imenik odvetnikov. 

23. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, v sode- 

lovanju z ustrezno visokošolsko organizacijo in Odvetniško 
zbornico Slovenije določi pravna področja iz 21. člena tega 
zakona in pravna področja specializacije, program in trajanje 
usposabljanja ter način opravljanja specialističnega izpita iz 
22. člena tega zakona. 

24. člen 
Odvetniku preneha pravica opravljati odvetniško dejavnost: 
1. če se sam odreče opravljanju odvetniške dejavnosti: 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 

zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen; 
3. če je bil zoper njega izrečen varnostni ali varstveni ukrep 

prepovedi opravljanja odvetniške dejavnosti; 
4. če mu je bil izrečen ukrep odvzema pravice opravljati 

odvetniško dejavnost; 
5. če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal 

odvetniške dejavnosti; 
6. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisa- 

nih pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti. 

27. člen 
Uporabniki in izvajalci urejajo medsebojne pravice, obvez- 

nosti in odgovornosti v svobodni menjavi dela s samouprav- 
nimi sporazumi oziroma s pogodbami v skladu z zakonom 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela. 

S samoupravnimi sporazumi oziroma s pogodbami iz prejš- 
njega odstavka udeleženci v svobodni menjavi dela zlasti 
določijo: 

- vrste opravil in dejanj pravne pomoči in obseg pravne 
pomoči (predmet svobodne menjave dela); 

- ceno posameznih storitev pravne pomoči; 
- druge oblike in način povračila za vloženo delo, ki se ne 

more obračunavati po posamičnih storitvah pravne pomoči; 
- druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti. 
Cena posameznih storitev pravne pomoči ter druge oblike 

in načini povračila za vloženo delo morajo biti v skladu z druž- 
benim dogovorom iz drugega odstavka 14. člena tega zakona. 

Samoupravni sporazum oziroma pogodba ureja tudi način 
reševanja primerov, ko bi moral izvajalec dajati pravno pomoč 
uporabnikoma, ki sta nasprotni stranki v sporu. 

30. člen 
Službe pravne pomoči se oblikujejo kot delovne skupnosti 

ali ustanovijo kot delovne organizacije. 

30. člen 
Službe pravne pomoči se oblikujejo kot delovne skupnosti 

ali ustanovijo kot delovne organizacije. 

31. člen 
Delavci, ki opravljajo opravila in dejanja pravne pomoči za 

temeljne organizacije združenega dela v sestavi delovne orga- 
nizacije, za organizacije združenega dela združene v sestav- 
ljeno organizacijo združenega dela ali v kakšno drugo obliko 
združevanja organizacij združenega dela, lahko oblikujejo 
v skladu z zakonom o združenem delu službo pravne pomoči 
kot delovno skupnost za organizirano izvajanje pravne 
pomoči v skladu s tem zakonom. 

Odvetniki v službah pravne pomoči iz prejšnjega odstavka 
tega člena dajejo pravno pomoč združenim temeljnim organi- 
zacijam združenega dela oziroma organizacijam združenega 
dela ter delavcem v teh organizacijah. 

32. člen 
Služba pravne pomoči se lahko ustanovi kot delovna orga- 

nizacija pod pogoji in na način, ki jih določa zakona o združe- 
nem delu. 

Akt o ustanovitvi službe pravne pomoči mora, poleg sploš- 
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nih podatkov po zakoonu v združenem delu, določati tudi 
pogoje, pod katerimi se daje pravna pomoč, podatke 
o obsegu brezplačne pravne pomoči, o pravicah in obvezno- 
stih ustanovitelja do službe pravne pomoči in morebitno ome- 
jitev dejanja pravne pomoči na določena pravna področja. 

Družbenopolitična skupnost kot ustanoviteljica službe 
pravne pomoči lahko v aktu o ustanovitvi določi, da služba 
pravne pomoči ne sme brez njenega soglasja spremeniti 
dejavnosti, sedeža, pogojev za dajanje pravne pomoči in da je 
potrebno njeno soglasje k imenovanju poslovodnega organa. 

57. člen 
Zbornica skrbi za uresničevanje nalog na področju odvetni- 

ške dejavnosti zlasti s tem, da; 
- skrbi za skladen razvoj odvetniške dejavnosti; 
- ugotavlja pogoje za opravljanje odvetniške dejavnosti, 

pogoje za opravljanje odvetniške dejavnosti odvetnika posa- 
meznika ter odloča o prenehanju pravice opravljati odvetni- 
ško dejavnost; 

- Skrbi za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe odvet- 
nikov; 

- sprejema kodeks odvetniške etike, s katerim določa 
načela in pravila, po katerih se ravnajo odvetniki pri opravlja- 
nju odvetniške dejavnosti; 

- ugotavlja odgovornost odvetnikov za kršitve dolžnosti 
pri opravljanju odvetniške dejavnosti; 

- vodi imenik odvetnikov; 
- vodi evidenco odvetniških pripravnikov; 
- spremlja in obravnava problematiko dela odvetnikov. 

60. člen 
Statut zbornice določi organ, ki ugotavlja izpolnjevanje 

pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti (20. člen) in 
pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti odvetnika posa- 
meznika (46. člen tega zakona). 

V zadevah iz prejšnjega odstavka soodločajo člani, ki jih 
imenuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Odločitev organa iz prvega odstavka tega člena je 
dokončna. Zoper to odločitev je dopustno sodno varstvo pred 
splošnim sodiščem združenega dela. 

Predlog za sodno varstvo lahko vloži prizadeti in družbeni 
pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije v 30 dneh po 
vročitvi odločbe. 

61. člen 
Če se ugotovi, da odvetnik ob vpisu v imenik odvetnikov ni 

izpolnjeval predpisanih pogojev za opravljanje odvetniške 
dejavnosti, se postopek v organih zbornice obnovi ne glede 
na čas, ki je pretekel od vpisa v imenik odvetnikov. 

63. člen 
Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev dolžno- 

sti pri opravljanju odvetniške dejavnosti, način ugotavljanja 
kršitev in odgovornosti ter organe, ki vodijo postopek na prvi 
in drugi stopnji ter izrekajo ukrepe. 

V organih iz prejšnjega odstavka soodločajo člani, ki jih 
določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Kot hujša kršitev se lahko določi vsaka kršitev dolžnosti pri 
opravljanju odvetniške dejavnosti oziroma kršitev odvetniške 
etike, ki ima glede na pomembnost ogrožene dobrine ter 
naravo prekršene dolžnosti večje materialne ali druge posle- 
dice. 65. čien 

V postopku za ugotavljanje kršitev dolžnosti pri opravljanju 
odvetniške dejavnosti, se sme izreči odvetniku eden nasled- 
njih ukrepov: 
- opomin, 
- ukor, 
- denarna kazen, 
- odvzem pravice opravljati odvetniško dejavnost. 
Denarna kazen in odvzem pravice opravljati odvetniško 

dejavnost se lahko izreče samo za hujše kršitve dolžnosti pri 
opravljanju odvetniške dejavnosti. 

Denarna kazen se sme izreči v razponu, ki ga določi zbor- 
nica s samoupravnim splošnim aktom, s tem, da ne sme biti 
višja od poprečnega mesečnega osebnega dohodka v prete- 
klem letu v Socialistični republiki Sloveniji. 

Sredstva od plačanih denarnih kazen se uporabljajo za 
namene, ki jih določa samoupravni splošni akt zbornice. 

Odvzem pravice opravljati odvetniško dejavnost se kot 
ukrep izreče za dobo od šestih mesecev do treh let. 

66. člen 
Organ, ki ugotavlja kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetni- 

ške dejavnosti, lahko izreče odvetniku začasno prepoved 
opravljanja odvetniške dejavnosti, če je zoper njega uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje, zaradi katerega ni 
primeren opravljati odvetniške dejavnosti. Prepoved lahko 
traja do konca postopka, vendar ne več kot eno leto. 

73. člen 
Odvetniški pripravnik, ki opravlja pripravništvo na podlagi 

pogodbe o delovnem razmerju pri odvetniku posameznikov, 
ima vse pravice in obveznosti kot jih imajo osebe v delovnem 
razmerju z nosilcem samostojnega osebnega dela v skladu 
s kolektivno pogodbo. 

75. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, izda akt 

« člena tega zakona v roku enega leta po uveljavitvi tega 

ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI SVET 
Svet za uresničevanje vloge ZS v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja 

POROČILO 

o delovanju služb pravne pomoči v Zvezi sindikatov Slovenije 

za leto 1987 (ESA-563) 

I. UVOD 

Delovanje služb pravne pomoči v ZSS je pomemben del 
aktivnosti ZS pri uveljavljanju in uresničevanju samoupravnih 
pravic in odgovornosti delavcev. V ZSS delujejo službe 
pravne pomoči na podlagi Statuta ZSS, zakona o pravni 
pomoči, resolucije 11. kongresa ZSS ter političnih stališč 
predsedstva RS ZSS o pravni pomoči. Namen poročila o delo- 
vanju služb pravne pomoči v ZSS je, da na podlagi dosedanjih 
aktivnosti v ZSS je, pri uresničevanju sprejetih dokumentov, 
vsebine dela in učinkovitosti teh služb ugotovimo, kako smo 

v letu 1987 uresničevali sprejete dokumente in dogovorjena 
stališča, analiziramo probleme, s katerimi so se te službe 
srečevale in nakažemo kako v bodoče povečati učinkovitost 
dela služb pravnih pomoči v ZSS. 

Tudi za leto 1987 niso vse službe pravne pomoči poslale 
popolnih podatkov, le 45 teh služb je pravilno izpolnilo vpra- 
šalnik, katerih podatke prikazujemo v posebnem tabelarnem 
pregledu. Zato tudi ne moremo predstaviti dovolj poglobljene 
analize o delovanju teh služb v ZSS, temveč le nekatere 
skupne, vendar ne posplošene, ter nekatere posamezne zna- 
čilnosti. 
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II. ORGANIZIRANOST SLUŽB PRAVNE POMOČI 
VZSS 
1. Oblika organiziranosti in stanje zaposlenih 

Podatki o organiziranosti služb pravne pomoči kažejo, da ni 
bistvenih sprememb v primerjavi z letom 1986. Tako ima: 
- 20 občinskih svetov ZSS (Mestna sveta ZSS Ljubljana in 

Maribor, Kraško-obalni svet ZSS, MS ZSS Zasavje in OS ZSS 
Nova Gorica, OS ZSS Novo mesto) organizirano pravno 
pomoč z redno zaposlenimi delavci: 5 diplomiranih pravnikov 
s pravosodnim izpitom, 4 diplomirani pravniki in 2 pravnika 
ter 3 administratorke, od tega ena zaposlena po 4 ure; 

- 39 občinskih svetov ZSS ima organizirano pravno pomoč 
z delavci v pogodbenem razmerju: 15 odvetnikov, 16 diplomi- 
ranih pravnikov s pravosodnim izpitom, 8 diplomiranih prav- 
nikov, 1 pravnik ter 5 administratork; 
- v 3 OS ZSS (Laško, Domžale, Mozirje) je nudilo pravno 

pomoč vodstvo OS ZSS; 
- v 2 OS ZSS (Ribnica, Ljutomer) so imeli organizirano 

pravno pomoč pri skupščini občine; 
- 1 občinski svet ZSS (Logatec) nima organizirane pravne 

pomoči; 
- v službi pravne pomoči na RS ZSS so bili v pogodbenem 

razmerju 4 odvetniki, 1 diplomirani pravnik s pravosodnim 
izpitom, 2 administratorki pa v rednem delovnem razmerju. 

Skupaj je zaposlenih v službah pravne pomoči na vseh 
ravneh: v rednem delovnem razmerju 7 diplomiranih pravni- 
kov s pravosodnim izpitom, 2 diplomirana pravnika in 2 prav- 
nika ter 5 administratork (od tega 1 po 4 ure) in v pogodbe- 
nem razmerju 19 odvetnikov, 17 diplomiranih pravnikov s pra- 
vosodnim izpitom, 8 diplomiranih pravnikov, 1 pravnik ter 
5 administratork. 

2. Financiranje 

Skupni stroški vseh služb pravne pomoči v letu 1987 so 
znašali: 
- za 41 OS ZSS (39 pogodbeno razmerje 
in 2 OS ZSS 
(preko Sob) 
- za 20 OS ZSS (redno zaposleni) 
- za RSZSS 
SKUPAJ: 

Primerjava z letom 1986, ko so stroški pravne pomoči zna- 
šali 87,431.592 din, kaže na povečanje teh stroškov za 131%. 

30,893.193 din 
120,267.965 din 
50,749.374 din 

201,910.532 din 

III. STRUKTURA IN GOSTOTA PRAVNE POMOCl 

Podatki za 60 občinskih svetov ZSS'' ter RS ZSS kažejo, da 
je bilo v preteklem letu 13.400 iskalcev pravne pomoči. Pri- 
merjava z letom 1986 kaže, da se je število iskalcev povečalo 
iz 13.093 na 13.400 (za 2,3%). Od skupnega števila iskalcev je 
5.260 delavcev ali 39,2% iskalo pravno pomoč pri RS ZSS, 
4.711 ali 35,2% delavcev je iskalo pravno pomoč pri mestnih 
in medobčinskih svetih ter občinskih svetih ZSS Nova Gorica 
in Novo mesto (redno zaposleni), pri vseh ostalih službah 
pravne pomoči, ki so poslale podatke so nudili pravno pomoč 
3.429 ali 25,6% delavcem. Ti podatki pa ponovno kažejo in 
opozarjajo, da se delavci največkrat obračajo na pravno 
pomoč tam, kjer je le-ta stalna, bolje organizirana in celovita. 
Veliko je bilo tudi primerov večkratnih iskalcev pravne 
pomoči (278). Struktura iskalcev pravne pomoči glede na 
mesto v delovnem procesu kaže21, da je med iskalci pravne 
pomoči največ delavcev (6.322 oz. 59%), tem sledijo upoko- 
jenci in invalidski upokojenci (1.349 oz. 12,6%) ter administra- 
tivno-tehhnični delavci (1.241 oz. 11,6%) in zaposleni pri 
zasebnikih (803 oz. 7,5%). 

Skupno obravnavanih primerov je bilo 14.674. Od tega je 
samo služba pravne pomoči pri RS ZSS obravnavala 5.260 oz. 
35,8% vseh primerov. Glede na vrsto in obliko dajanja pravne 
pomoči je bilo največ pravnih nasvetov (10.252 oz. 69,9%). 

Glede na pravno naravo spornih razmerij pa je bilo največ 
sporov iz področja delovnih razmerij - 6.278, kar predstavlja 
42,8% vseh obravnavanih primerov. 

Od skupnega števila 14.674 obravnavanih zadev so službe 
pravne porpoči sestavljale vloge in listine v pravnih postopkih 
in razmerjih v 2.650 primerih (18,1%); pred sodišči zadruže- 
nega dela in rednimi sodišči je bilo sproženih 977 sporov 

(6,6%), primerov zastopanj pred samoupravnimi organi in 
strokvne pomoči samoupravnim organom ter IO OOZS je bilo 
795 oz. 5,4%. 

1. Predstavitev delovanja 45-ih služb pravne 
pomoči 

Podrobnejši prikaz primerov pravne narave spornih razme- 
rij ter vrst in oblik nuđenja pravne pomoči za 45 služb pravne 
pomoči na občinskih oziroma medobčinskih ravneh, ki so 
poslale vse zahtevane podatke (MS ZSS Dolenjske, Zasavske, 
Posavske, Gorenjske, Celjske - brez Laškega in Šentjurja, 
Ljubljanske brez Ribnice, Logatca in Domžal, Podravske, 
Severno-primorske, Koroške, Pomurske in Notranjske) poda- 
jamo v priloženem tabelarnem pregledu. V teh službah pravne 
pomoči (redno organizirana le v MS ZSS Zasavje in OS ZSS 
Nova Gorica ter OS ZS Novo mesto je bilo skupno obravnava- 
nih 6.173 oziroma 42,1% vseh primerov. 

Iz priloženega tabelarnega pregleda zaradi lažje razumljivo- 
sti izdvajamo naslednje: 

a) vrste in oblike nuđenja pravne pomo- 
či: , štev. % 

primerov 
- dajanje pravnih nasvetov 3.738 60,5 
- sestavljanje vlog v pravnih postopkih 1.467 23,8 
- sestavljanje listin v pravnih postopkih 
in razmerjih 133 2,2 
- zastopanje in zagovor v postopku pred 
rednimi sodišči in sodišči ZD 366 5,9 
- zastopanje in zagovor v postopku pred 
samoupravnimi organi v OZD 116 1,9 
- strokovne pomoči samoupravnim or- 
ganom OZD in IO OOZS, konferencam 
OOZS in konferencam ZS ter drugim de- 
javnikom 353 5,7 
SKUPAJ: 6.173 ToO 

Po vrsti in obliki dajanja pravne pomoči je bilo največ 
pravnih nasvetov. Še vedo pa je zelo malo primerov zastopanj 
pred samoupravnimi organi v OZD. 

b) pravna pomoč po področjih: 
- iz delovnega razmerja 
- iz delitve osebnih dohodkov 
- stanovanjski problemi 
- iz uveljavljanja pravic socialnega var- 
stva, zdravstva, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja 
- iz osebnega dela 
- pripombe na delo organov in organi- 
zacij 
- zaradi drugih kršitev pravic delavcev 
SKUPAJ 

štev. 
primerov 

2.739 
1.360 

408 

924 
245 

88 
409 

% 

44,4 
22,0 

6,6 

15,0 
4,0 

1,4 
6,6 

6.173 100 
Največ primerov je bilo iz področja delovnih razmerij, sle- 

dijo primeri iz delitve OD ter iz uveljavljanja pravic socialnega 
varstva, zdravstva in pokojninskega zavarovanja. 

c) struktura primerov po posameznih področjih: 
- na področju delovnih razmerij je bilo največ primerov 

zaradi kršitve delovnih obveznosti oziroma disciplinski 
postopkov (759 oz. 27,7%). Sledijo primeri zaradi razporeditev 
delavcev k delom in nalogam (552 oz. 20,2%) ter prenehanja 
delovnega razmerja (347 oz. 12,7%); 

- na področju delitve OD je bilo največ primerov zaradi 
višine OD (566 oz. 41,6%), sledijo primeri iz pravice do OD 
(291 oz. 21,4%); 

- na področju stanovanjske problematike je bilo največ 
primerov zaradi dodelitve družbenih stanovanj (242 oz. 
59,3%); 

- na področju uveljavljanja pravic iz socialnega varstva, 
zdravstva in pokojninsko-invalidskega zavarovanja je bilo naj- 
več primerov iz invalidskega zavarovanja (432 oz. 46,8%) ter iz 
pokojninskega zavarovanja (192 oz. 20,8%); 

- na področju osebnega dela je bilo največ primerov 
zaradi kršitve pogodbe in kolektivne pogodbe (147 oz. 60,0%); 
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- na področju pripomb na delo organov in organizacij je 
bilo največ primerov zaradi dela samoupravnih in drugih 
organov v OZD (40 oz. 45,5%); 

- na področju drugih kršitev pravic delavcev je bilo največ 
primerov zaradi odškodnin (230 oz. 56,2%). 

2. Predstavitev nepopolnih podatkov služb 
pravne pomoči3 

Iz poročil teh služb pravne pomoči smo povzeli skupne 
podatke, ker manjkajo podrobnejši podatki po vrstah in obli- 
kah nuđenja pravne pomoči, v nekaterih primerih pa tudi 
podatki o pravni naravi spornih razmerij. V teh službah je bilo 
skupaj 8.501 iskalcev pravne pomoči, kar v razmerju do vseh 
iskalcev v ZSS, ki jih je bilo 13.400 predstavlja 63,4%. V teh 
službah pa je bilo 8.501 oz. 57,9% vseh obravnavanih prime- 
rov v ZSS. Tudi v navedenih službah je bilo največ primerov 
s področja delovnih razmerij (3.539 oz. 41,6%). Po vrsti in 
obliki nuđenja pravne pomoči pa največ pravnih nasvetov 
(6.514 oz. 76,6%). 

Podobno kot pri obranvavanih primerih v službah pravne 
pomoči, ki smo jih lahko podrobneje analizirali tudi pri teh 
službah za primeri iz področja delovnih razmerij sledijo pri- 
meri iz delitve OD in uveljavljanja pravic iz socialnega, zdrav- 
stvenega in pokojninskega zavarovanja. Veliko je tudi prime- 
rov zaradi stanovanjskih problemov ter odškodnin. 

Glede na vrsto in obliko nuđenja pravne pomoči pa za 
pravnimi nasveti sledijo pismene vloge in listine o pravnih 
postopkih in razmerjih (1.050 oz. 12,4%), primerov zastopanj 
pred sodišči ZD in rednimi sodišči pa je bilo 611 oz. 7,2%. 
Primerov zastopanj pred samoupravnimi organi OZD ter sve- 
tovanj tem organom in Ol OOZS je bilo 326 oz. 3,8%. 

Vsi ti podatki kažejo, da je v tistih službah pravne pomoči, 
kjer je le-ta redno organizirana, veliko več iskalcev pravne 
pomoči. Med temi službami je le-ta redno organizirana pri 
Kraško-obalnem svetu ZSS, Mestnih svetih ZSS Maribor in 
Ljubljane. 

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Na podlagi poslanih podatkov o številu iskalcev pravne 
pomoči in številu obravnavanih primerov ter opisne proble- 
matike, s katero se te službe srečujejo pri svojem delu, lahko 
ugotavljamo naslednje: 

- da je bilo glede na naravo spornih razmerij tudi v letu 
1987 največ obravnavanih primerov s področja delovnih raz- 
merij in glede na obliko ip vrsto nuđenja pravne pomoči 
največ pravnih nasvetov; 

- da je vedno več primerov, ko službe pravne pomoči 
dajejo tudi ustrezna tolmačenja in pojasnila k določilom 
samoupravnih splošnih aktov ter v nuđenju strokovne pomoči 
v fazi. ko se v posameznih OZD pripravljajo samupravni 
splošni akti in njihovo sprejemanje oz. postopek sprejemanja; 

- da iščejo pravno pomoč pretežno delavci z nižjo izo- 
brazbo in kvalifikacijo in da je v primerjavi z letom 1986 
znatno narasel delež upokojencev in invalidskih upoko- 
jencev; 

- da je med iskalci pravne pomoči vse več takšnih, ki so 
brez zaposlitve ali jim je iz določenih razlogov prenehalo 
delovno razmerje, nove zaposlitve pa ne morejo najti; 

- da se je povečalo število iskalcev pravne pomoči, ki 
iščejo pravno pomoč zaradi sestave raznih pismenih vlog; 

- da delavci, ki so v spornem razmerju ne zaupajo strokov- 
nim službam in samoupravnim organom v OZD. Delavci tudi 
ne poznajo vloge osnovne organizacije zveze sindikatov pri 
varstvu samoupravnih pravic, kakor tudi samega postopka, 
določenega v pravilih osnovne organizacije zveze sindikatov 
in samoupravnih splošnih aktov OZD pri reševanju spornih 
razmerij; 

- da po vsebini in načinu izvajanja pravne pomoči pred- 
stavlja največji obseg individualna pomoč članom ZS v obliki 
preventivnega dela, to je svetovanja delavcem, ki so v spor- 
nem razmerju. Zanemarljivo majhen del pravne pomoči pa 
predstavlja pravna pomoč oziroma svetovanje osnovnim 
organizacijam zveze sindikatov ter konferencam ZS v OZD; 

- da lahko le ustrezna in pravočasna pravna pomoč pri- 
speva k učinkovitejšemu razreševanju spornih razmerij in 
hkrati preprečuje, da bi takšna sporna razmerja prerasla v res- 
nejše individualne in skupinske družbene konflikte. 

V. PREDLOGI IN USMERITVE 

- v skladu z 9. členom Zakona o pravni pomoči moramo 
v Zvezi sindikatov Slovenije informirati članstvo prek sredstev 
javnega obveščanja (Delavska enotnost) s pravnimi nasveti in 
z drugimi informacijami; 

- službe pravne pomoči je treba močneje usmeriti v sode- 
lovanje z osnovnimi organizacijami ZS in samoupravnimi 
organi. Za učinkovitejše uresničevanje teh nalog je treba 
okrepiti sodelovanje z družbenimi pravobranilci samouprav- 
ljanja za čimbolj usklajeno in preventivno delovanje, pred- 
vsem v obliki posvetovanj in izmenjav izkušenj; 

- okrepiti je treba tudi sodelovanje med vsemi službami 
pravnih pomoči, ki delujejo v okviru ZSS zaradi boljšega 
medsebojnega informiranja o problemih in pogojih, ki zahte- 
vajo enotnejši pristop do razreševanja spornih razmerij; 

- v vseh službah pravne pomoči v ZSS je treba sprejeti 
pravilnik o organiziranosti in delovanju teh služb. Posamezne 
službe pravne pomoči morajo po sprejetju pravilnika, le-tega 
predstaviti vsem osnovnim organizacijam zveze sindikatov in 
konferencam ZS v OZD na svojem območju; 

- službe pravne pomoči je potrebno organizirati v skladu 
s potrebami posameznih občinskih svetov ZS. Prizadevati si je 
treba za večjo profesionalizacijo teh služb, pri čemer je treba 
upoštevati možnost organiziranja služb pravne pomoči za več 
občinskih svetov zveze sindikatov skupaj. 

1) 5 OS ZSS — Šentjur, Logatec, Ribnica, Domžale, Laško je poslalo 
le pisne obrazložitve. 
2) Službi pravne pomoči pri Kraško-obalnem svetu ZSS in Mestnem 
svetu ZSS Maribor nista poslali podatkov o strukturi iskalcev, zato 
prikazujemo strukturo le za 10.718 ali 80% iskalcev pravne pomoči. 
3) Službe pravne pomoči (Kraško-obalni svet ZSS, Mestna sveta ZSS 
Ljubljane in Maribora ter RS ZSS) niso poslali popolnih podatkov. 
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