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- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o notranjih zadevah 

- ustavni zakon o spremembah ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev IX do XLVII k ustavi Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o ptoeku usklajevanja nekaterih aktov 
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugosa- 
vije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- osnutek zakona o odpisu sredstev odstopljenih v trajno 

uporabo organizacijam združenega dela in družbenopolitičnim 
skupnostim 

- osnutek zakona o spremembah zakona o zveznih upravnih 
taksah 

- pobudo za sklenitev dogovora o izdaji doplačilne poštne 
znamke »I. kongres USAOJ v Bihaču«, s predlogom dogovora. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še volitve in imenova- 
nja ter pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
21. junija 1989 

Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije sta bila za 
delegata Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije izvoljena Tone Anderlič in Stane 
Valant. 

Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora so delegati poslušali: 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o »Pro- 
gramu ukrepov ekonomske politike Zveznega izvršnega sveta za 
leto 1989«, ki jo je podal podpredsednik Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije Janez Bohorič 

- uvod k vmesnemu poročilu Skupine delegatov vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za celovito preučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani, ki ga je podal Alek- 
sander Ravnikar, predsednik skupine delegatov 

- ocene in stališča Predsedstva SR Slovenije ob obravnavi 
vmesnega poročila skupine delegatov, ki jih je podala Majda 
Gaspari, članica Predsedstva SR Slovenije. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o usmerjenem izobraževanju 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o svo- 

bodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predlogov zakonov 

sprejel stališča. 
Enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije je predloga zako- 

nov obravnavala in sprejela tudi Skupščina Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije. 
- predlog zakona o pedagoški službi 
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga zakona spre- 

jel predloge in stališča. 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije predloga 

zakona o pedagoški službi ni sprejela. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zborom predložil »Infor- 

macijo o položaju družbenih dejavnosti na začetku leta 1989 in 
o usklajenosti osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih z rav- 
nijo v gospodarstvu v 1988 ter v prvih mesecih 1989. leta« 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi informacije sprejel 
sklep, Zbor združenega dela in Zbor občin pa bosta informacijo 
obravnavala na sejah 26. julija, ob obravnavi poročila izvršnega 
sveta o izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
ob obravnavi vmesnega poročila Skupine delegatov vseh zborov 
skupščine SR Slovenije za celovito proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani sprejeli sklep. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
sprejeli: 
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o financiranju federacije. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah obrtnega zakona, 

s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o gozdovih, 
s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o rudarstvu, s predlogom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta ob obravnavi teh zakon- 
skih aktov sprejela še sklep. 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o zagotavljanju 
sredstev za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti, s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o povračilu za ceste ob ceni naftnih 
derivatov, s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o poračunu akontacij za obdobje 
januar-junij in o določitvi akontacij za obdobje avgust-december 
1989 za davke in prispevke iz dohodka, s predlogom zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa 

- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o skupnem 
obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1989 

- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o zagotovitvi 
sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in 
kakovostno sortno seme 

- sklep k osnutku odloka o določitvi višine regresa za umetna 
gnojila, sredstev za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za 
obdobje od 1. julija do 31. decembra 1989 

- sklep k osnutku zakona o regresu dela obresti za kredite, ki se 
v letu 1989 uporabljajo za namene v okviru selektivnega programa 
v kmetijstvu 

- sklep k osnutku zakona o urejanju tečajnih razlik iz obresti iz 
naslova deviznih obveznosti pri Narodni banki Jugoslavije 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kritju tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov 
- sklep k osnutku zakona o pogojih in načinu za zagotavljanje 

sredstev v letu 1989 in uporabo sredstev za kritje razlike v ceni, 
tečajnih razlik in obresti, nastalih iz naslova uvoza nafte in o kritju 
tečajnih razlik za jugoslovanski naftovod 

- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o določitvi virov 
sredstev za financiranje zveznih blagovnih rezerv 

- sklep k osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za regres dela 
obresti po 6. členu družbenega dogovora o posebnih ukrepih za 
uresničevanje politike najhitrejšega razvoja Socialistične avto- 
nomne pokrajine Kosovo v obdobju 1986-1990 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za spodbujanje tehnolo- 
škega razvoja Jugoslavije 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi osnutka tega zakona 
sprejel stališča in predloge. 

- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugo- 
slavije za leto 1989 

- sklep k osnutku zakona o zagotavljanju sredstev za ustanovi- 
teljsko vlogo federacije v Jugoslovanski banki za mednarodno 
ekonomsko sodelovanje 

- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o posebnih 
davščinah pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov 
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o pogojih in načinu zagotavljanja dela sredstev za opravljanje 
železniškega tovornega prometa med SFRJ in Ljudsko sociali- 
stično republiko Albanijo 
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, s predlogom 
zakona 

- sklep k osnutku zakona o deležu federacije pri financiranju 
del na cestah, določenih v sporazumu o pospešitvi gospodar- 
skega sodelovanja med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo ter 
o načinu zagotovitve tega deleža 
- sklep k osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje 

del in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebival- 
stva, gospodinjstev, stanovanj in kmetijskih posestev v letu 1991 
- sklep k osnutku zakona o zagotovitvi sredstev federacije za 

vlogo SFR Jugoslavije v četrtem splošnem povečanju kapitala 
Afriške banke za razvoj 

- sklep k osnutku zakona o zagotavljanju sredstev za dodatno 
vlogo SFR Jugoslavije v Afriški sklad za razvoj ob petem splošnem 
dopolnjevanju njegovih sredstev 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov medna- 
odnih finančnih organizacij, za katere je dala federacija garancijo 
ali supergarancijo, in kreditov,iz meddržavnih sporazumov 
- sklep k osnutku zakona o garanciji federacije za obveznosti 

Sklada za financiranje povečanja zaposlenosti na manj razvitih in 
izrazito emigracijskih območjih SFRJ iz posojila Sklada za reinte- 
gracijo evropskega sveta 
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- sklep k osnutku zakona o zagotavljanju sredstev iz primarne 
emisije za časovno premestitev priliva sredstev za odpravo posle- 
dic elementarnih nesreč, ki so v letu 1986 prizadele določena 
območja v SR Hrvatski ter SR Bosni in Hercegovini 
- sklep k osnutku zakona o spremembah zakonov, ki določajo, 

{Ja predpise za njihovo izvrševanje izdaja Zvezni izvršni svet na 
podlagi soglasja pristojnih republiških in pokrajinskih organov 

- sklep k predlogu dogovora o izdaji doplačilne poštne znamke 
»29. šahovska olimpiada v Novem Sadu 1990«. 
Zbor združenega dela je sprejel še: 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prometu blaga in storitev s tujino 

- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ciljih in nalogah skupne monetarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1989 

- sklep k osnutku zakona o spremembah carinskega zakona. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
sprejeli: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije o poteku usklajevanja 
nekaterih aktov iz pristojnosti tega zbora. 

Ob obravnavi poročila delegacije so zbori sprejel sklepe. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 

sprejeli tudi periodične delovne načrte zborov za lil. trimesečje 
1989. 

Vsi trije zbori so sprejeli tudi: 
- predlog odloka o izvolitvi Francke Strmole-Hlastec za pred- 

sednico Vrhovnega sodišča SR Slovenije 

- predlog odloka o imenovanju mag. Zorke Bradarič za 
namestnico javnega tožilca SR Slovenije 
- predlog odloka o razrešitvi Miloša Ogrina dolžnosti sodnika 

za prekrške Republiškega senata za prekrške v Ljubljani 
- predlog odloka o razrešitvi Silvija Šinkovca dolžnosti sod- 

nika Višjega sodišča v Ljubljani 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov komi- 

sij Skupščine SR Slovenije in medzoborovske skupine delegatov 
- za člana Komisije za sistemska vprašanja je bila izvoljena 

Majda Mlekuž-Sapundžič 
- dolžnosti člana Komisije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 

službe državne varnosti je bil razrešen Anton Praprotnik, za člana 
te komisije pa je bil izvoljen Alfred Ojcinger 
- v Skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 

proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ je bil 
dolžnosti člana skupine delegatov razrešen dr. Janez Drnovšek, 
za člana skupine delegatov pa je bil izvoljen mag. Stanko Debe- 
ljak. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi nekaterih članov odbo- 

rov Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
- dolžnosti člana Odbora za družbenoekonomske odnose in 

razvoj je bil razrešen Janez Kamnik, za člana tega odbora pa je bil 
izvoljen Dušan Koruza 
- dolžnosti člana Odbora za finance in kreditno-monetarno 

politiko so bili razrešeni Bojan Bratec, Jana Kavtičnik in Jože 
Zuber, za člane tega odbora pa so bili izvoljeni Danica Doberšek, 
Nada Irt in Miha Lesar. 

UVODNA BESEDA 

Aleksandra Ravnikarja, predsednika Skupine delegatov, 

k vmesnemu poročilu skupine delegatov za celovito preučitev 

okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 

v Ljubljani   

Skupina delegatov za celovito proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani se je odločila, da 
z nekaterimi spoznanji in ugotovitvami, do katerih je prišla pri 
svojem delu, seznani Skupščino SR Slovenije in ji s tem v zvezi 
predlaga sprejem, po mnenju skupine, nujnih sklepov. 

Za tokratno poročanje se je skupina odločila zaradi pomembno- 
sti spoznanj, pa tudi zaradi aktualnosti teh vprašanj v širšem 
jugoslovanskem prostoru. Skupina je na svojih sejah razpravljala 
o predlogu, da bi s tematiko, ki jo obravnavamo v vmesnem 
poročilu, sezanili javnost kar s svojim javnim sporočilom in se 
sami obrnili na določene organe. Toda prav ta razprava je privedla 
do sklepa, da to ne zadošča, ker gre za ugotovitve, ob katerih 
mora prav Skupščina SR Slovenije nastopiti z opozorili in predlogi 
za takojšnjo odpravo ugotovljenih protipravnosti, začeti postopke 
v posameznih primerih, na primer pred Ustavnim sodiščem, pa 
tudi priporočiti ali naložiti skupščini odgovornim organom dolo- 
čeno ravnanje, ki naj pripelje do tega, da se bo stanje na obravna- 
vanem segmentu našega pravnega sistema bistveno izboljšalo. 
Takojšnja aktivnost za uresničitev predlaganih sklepov je po 
našem mnenju merilo pripravljenosti za varovanje in razvijanje 
pravne države, zato v tem smislu predlagamo tudi sprejem ustrez- 
nega stališča zborom Skupščine SR Slovenije. 

Skupina je pri uresničevanju svoje naloge, da razišče, ali so 
v pravni sistem vgrajene določbe, ki ovirajo varstvo z ustavo 
zajamčenih svoboščin in pravic posameznika, ugotovila, da na 
obeh področjih pravnega sistema, s katerima se je ukvarjala, torej 
na področju ljudske obrambe in notranjih zadev, obstajajo pred- 
pisi, ki niso objavljeni na predpisan način, tako kot je določeno 
z ustavo in zakonom. Nekateri od teh predpisov pa omogočajo 
oziroma nalagajo organom določena ravnanja, ki presegajo 
izjeme, ki jih zakon določa kot dopustno omejitev z ustavo zajam- 
čenih svoboščin in pravic. Ocenili smo, da takšna podzakonska 
ureditev, ki opredeljuje delo organov državne varnosti, izhaja na 
primer iz nedopustno široke razlage možnih izjem od ustavno 
zagotovljene tajnosti občil, glede nedotakljivosti stanovanja pa je 
celo v očitnem nasprotju z zakonom. 

Za katere predpise gre? V poročilu navajamo konkretno štiri, in 
sicer: 

a) Na podlagi zakona o splošni ljudski obrambi sprejete Smer- 
nice za preprečevanje nastanka izrednih razmer in za njihovo 

odpravo, ki jih je sprejelo Predsedstvo SFRJ, in Odlok o temeljih 
enotne metodologije za pripravo in sprejemanje načrtov za 
izredne razmere, ki ga je sprejel Zvezni izvršni svet. Skupina je že 
ob ocenjevanju ustavnosti in zakonitosti povelja komandanta LAO 
z dne 8. 1.1988 vpogledala v nekatere predpise s tega področja in 
ob tem ugotovila, da so z zakonom o splošni ljudski obrambi 
izdana nekaterim organom pooblastila za izdajo podzakonskih 
predpisov. Na podlagi pregleda seznama predpisov pa je potem 
ugotovila, da niso obavljeni na predpisani način, to je v Uradnem 
listu oziroma sploh niso bili objavljeni, temveč samo interno 
sporočeni pristojnim organom. Taka akta sta tudi prej omenjene 
smernice in odlok, ki bi po našem mnenju, glede na vsebino, 
morala biti objavljena (kot so objavljeni na primer metodologija za 
pripravo obrambnih načrtov in pravilniki za njeno izvedbo), 
potrebna pa sta tudi vsebinske presoje. 

b) Na področju notranjih zadev oziroma organov državne var- 
nosti - Enotna načela za delo organov državne varnosti, ki jih je 
sprejelo Predsedstvo SFRJ in izvedbeni pravilnik, natančneje Pra- 
vila o delu Službe državne varnosti, ki ga je izdal zvezni sekretar 
za notranje zadeve leta 1975 (noveliran leta 1989). Oba predpisa 
sta bila izdana na podlagi pooblastila iz 23. člena zakona o temljih 
sistema državne varnosti. Tudi ta dva predpisa nista bila objav- 
ljena v uradnem listu in zanju velja ocena, ki sem jo povedal že 
prej. Pravilnik, izdan na podlagi enotnih načel, ureja tajno prei- 
skavo stanovanj in drugih prostorov. Tajno preiskavo torej »dovo- 
ljujejo« tajni in neobjavljeni podzakonski predpisi, glede na 
določbe zakona o kazenskem postopku pa je očitno nezakonita, 
pa tudi protiustavna, ker gre za kršitev ustavne svoboščine nedo- 
takljivosti stanovanja. Ker se lahko ustavne pravice omejijo samo 
z zakonom in ne s podzakonskim predpisom, bi bila tajna prei- 
skava nezakonita tudi v primeru, če bi bili omenjeni podzakonski 
predpisi zakonito objavljeni. 

Pri svojem delu je skupina ugotovila, da službe državne varnosti 
na podlagi podzakonskih predpisov lahko izvajajo tehnične 
ukrepe, ki omogočajo prisluškovanje in zvočno snemanje nepo- 
srednih pogovorov, ki se odvijajo v zaprtih ali odprtih prostorih. 
Z neposrednim pogovorom označujemo razgovore, ki se ne 
opravljajo preko raznih vrst občil (na primer preko telefona, tele- 
printerja, telefaksa, radijske zveze in podobno). V konkretnem 
primeru, ki ga skupina obravnava, uporabe takih metod ni ugoto- 
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vila. Kljub temu se je v skupini zastavilo vprašanje ali ima prislu- 
škovanje in morebitno zvočno snemanje neposrednih pogovorov 
podlago v izrecnem ustavnem in zakonskem pooblastilu. Tako 
ravnanje namreč pomeni poseg v integriteto ljudi, njihovo zaseb- 
nost in v njihovo pravico do svobode misli, opredelitve in izraža- 
nja. Ob proučevanju ustavnih in zakonskih določil, ki govore 
o svoboščinah človeka in občana in o izjemah, ki omejujejo te 
pravice je moč priti do ugotovitve, da ustava in zakon pooblastila 
za takšno ravnanje, ki ga omogočata omenjena pozdakonska 
predpisa, ne poznata. Zato je po mnenju skupine takšno ravnanje 
pravno nedopustno. 

Obveščam vas, da je skupina delegatov na današnji seji sklenila 
uvrstiti ta del v svoje vmesno poročilo in vas prosim, da ga 
obravnavate kot njegov sestavni del. 

Skupina delegatov ne dvomi, in to je razvidno iz našega pred- 
loga sklepov, da je treba nekatere pravno zavarovane dobrine 
varovati tudi z metodami in sredstvi Službe državne varnosti, 
vendar morajo biti vsa pooblastila v skladu z ustavo in določena 
z zakoni, ne pa s podzakonskimi predpisi, ki niso objavljeni, ki se 
z njimi ni mogoče seznaniti ali, kot govori naša izkušnja, celo 
vpogledati ne, in ki predvsem nedopustno presegajo okvire poo- 
blastil iz ustave in zakonov. 

V zvezi s tajno preiskavo naj navedem še to, da smo v vmesnem 
poročilu opisali tajno in javno preiskavo v prostorih Mikro Ade, pri 
katerih je bila med drugim odkrita fotokopija, ki je kasneje postala 
predmet kazenskega postopka zoper Janšo in ostale. 

Vmesno poročilo naše skupine je bilo prejšnji teden objavljeno 
v Poročevalcu Skupščine SRS, objavila so ga tudi nekatera sred- 
stva.javnega obveščanja. Nekaj odmevov smo že imeli priložnost 
prebrati. O njih, zlasti ob sporočilu za javnost Republiškega sekre- 
tariata za notranje zadeve, želim poudariti, da so posamezni 
delavci organov za notranje zadeve res izpostavljeni neprijetno- 
stim, žalitvam in obtoževanjem, pa ne samo oni, ampak v nekate- 
rih primerih tudi njihovi svojci. Zato v imenu skupine opozarjam 
na naše prepričanje in na sklep te skupščine, iz katerega izhaja, 
da je treba vsem, ki prispevajo k razjasnjevanju okoliščin in 
posledic sodnega procesa v Ljubljani varovati osebno integriteto, 

in naj se vanje in njihove družinske člane ne posega z neupraviče- 
nimi obtoževanji in žalitvami. Želimo, da temu našemu prepriča- 
nju in stališču v celoti prisluhne naša javnost. Toda, kolikor lahko 
reakcijo RSNZ s sporočilom za javnost razumemo zaradi prizade- 
tosti, pa skupina tega sporočila nikakor ne more sprejeti, ampak 
zavrača tiste elemente sporočila, v katerih le-to ocenjuje in kvalifi- . 
cira naše poročilo oziroma delo in celo trdi, da paralelnega 
pravnega sistema ni. Ker želi skupina navajati predvsem dejstva, 
izrecno poudarjam, da v vmesnem poročilu ne ocenjujemo odgo- 
vornosti, ampak le napovedujemo, da bomo to, tako nam nalaga 
tudi odlok o ustanovitvi in nalogah skupine, še storili in jasno je, 
da le v obsegu in za tisto vrsto odgovornosti, za katero je skupina 
pristojna. Glede kazenske odgovornosti pa poudarjam, da sku- 
pina in celo skupščina za njeno ocenjevanje ni pristojna. Iz ravna- 
nja skupine in predlaganih sklepov pa je povsem razvidno, da po 
našem mnenju ni subjektivnih elementov zanjo. 

Ker sem že posegal tudi v naše prihodnje delo in ker so mi 
znane pobude in stališča, da naj delo čimprej zaključimo oziroma 
da nam je treba določiti rok za predložitev končnega poročila, 
želim poudariti, da smo na dosedanjih 20 sejah pregledali vrsto 
okoliščin in pripravili tudi temeljna gradiva za njihovo končno 
oceno. Zato lahko ocenim, da naše ugotavljanje prehaja v zak- 
ljučno fazo, ki ji bo sledila priprava končnega poročila z elementi, 
ki jih določa odlok o naših nalogah in v katerem bomo odgovorili 
tudi na tisto vprašanje, ki je v odloku navedeno povsem na 
začetku, namreč, ali so na sprožitev postopka vplivali morebitni 
drugačni pogledi obdolženih na nekatera bistvena vprašanja kon- 
cepcije in delovanja institucij našega sistema. 

Skupina delegatov meni, da sprejemanje neobjavljenih podza- 
konskih predpisov, med katerimi nekateri vsebujejo tudi protiu- 
stavne in nezakonite določbe, pomeni, da gre za vzpostavljanje 
paralelnega pravnega sistema, ki je ne le nedopusten, pač pa 
povzroča brezpravje in eno najresnejših oblik ogrožanja človeko- 
vih pravic in svoboščin. Glede na nujnost zagotovitve pravne 
varnosti v državi in vzpostavljanja demokratičnega ustavnega 
reda, skupina delegatov predlaga zborom Skupščine SRS, da 
sprejmejo naslednji sklep: 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi vmesnega poročila Skupine delegatov za 
celovito preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici v Ljubljani 

Skupščina SR Slovenije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 21. juni- 
ja 1989, na podlagi 315. in 340. člena 
ustave SR Slovenije ter 258. člena po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, ob 
obravnavi vmesnega poročila Skupine 
delegatov za celovito proučitev okoliš- 
čin in posledic sodnega procesa proti 
četverici v Ljubljani z dne 8. 6. 1989, 
sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina SR Slovenije: 
1. Opozarja vse izdajatelje predpisov 

na ugotovljena dejstva in predlaga Pred- 
sedstvu SFRJ, Zveznemu izvršnemu sve- 

tu in pristojnim zveznim upravnim orga- 
nom, da neobjavljene predpise takoj ob- 
javijo, njihove protiustavne in nezakonite 
določbe pa takoj uskladijo z ustavo in 
zakoni; 

2. ob tem opozarja, da podzakonski 
predpisi oziroma splošni akti, tudi javno 
objavljeni, ne morejo posegati v urejanje 
pravic in dolžnosti, ki se lahko urejajo le 
z ustavo in zakonom; 

3. predlaga Ustavnemu sodišču Jugo- 
slavije presojo ustavnosti in zakonitosti 
teh predpisov; 

4. opozarja, da je treba nekatere prav- 
no zavarovane dobrine nedvomno varo- 
vati tudi z metodami in sredstvi službe 
državne varnosti, vendar morajo biti vsa 
pooblastila v skladu z ustavo in določena 

z zakoni; 
5. nalaga Komisiji Skupščine SR Slove- 

nije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
službe državne varnosti, naj razišče prak- 
so tajnih preiskav in morebitnih drugih 
ravnanj, ki temeljijo na neobjavljenih 
podzakonskih predpisih; 

6. priporoča Predsedstvu SR Slovenije 
in nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, naj preverita ali tudi v SR Slo- 
veniji obstajajo neobjavljeni podzakonski 
predpisi in kakšna je njihova vsebina ter 
o tem poročajo Skupščini SR Slovenije; 

7. izraža prepričanje, da bodo nadalj- 
nja ravnanja zveznih in republiških orga- 
nov dokazala njihovo pripravljenost za 
obrambo in spoštovanje načel demokra- 
tične pravne države. 

OCENE IN STALIŠČA 

Predsedstva SR Slovenije ob obravnavi vmesnega poročila skupine 

delegatov, ki jih je podala Majda Gaspari, članica Predsedstva SRS 

Razprava o vmesnem poročilu skupine delegatov za celovito 
preučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani je prava priložnost, da Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije pred vami razgrne poglavitna stališča in poglede, 
do katerih se je opredeljevalo od vsega začetka omenjenega 
procesa. 

Prvič. Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je v sporo- 

čilu javnosti 2. septembra lani zapisalo svoje stališče, »da je treba 
s, skupnim delom pripraviti po končanem procesu celovito, 
poglobljeno in kritično, pravno, strokovno in politično analizo, ki 
bo odgovorila, ne le na vprašanja o zakonitosti postopka z vidika 
pravic obtoženih, ampak bo pojasnila celoto okoliščin, v katerih je 
do procesa prišlo in v katerih seje proces odvijal«. Obenem je tudi 
zapisalo, da je tako analizo potrebno pripraviti po končanem 
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procesu, torej potem, ko bo sodba pravnomočna. Samo tako se je 
bilo moč izogniti očitkom, češ da želimo z vzporednim procesom 
vplivati na odločitev sodišča. Kasneje je Predsedstvo Socialistične 
republike Slovenije na skupnem zasedanju vseh zborov Skupš- 
čine Socialistične republike Slovenije 29. septembra 1988, tudi na 
pobudo Republiške konference Socialistične zveze delovnega 
ljudstva Slovenije in Centralnega komiteja Zveze komunistov Slo- 
venije, predlagalo, naj ustanovijo skupino delegatov, ki bo teme- 
ljito analizirala pravne in politične okoliščine procesa pred Voja- 
škim sodiščem v Ljubljani. Skupščina je nato tak sklep sprejela, in 
danes je pred vami vmesno poročilo skupine delegatov. Predsed- 
stvo meni, da skupina s svojim delom ustrezno uresničuje njegovo 
stališče z 2. septembra lani, kakor tudi to, da bo v sodelovanja 
s pristojnimi organi Socialistične republike Slovenije opravila 
zahtevane analize. Posebna analiza predsedstva namreč ne bi 
mogla odkriti ničesar, kar ni ali ne bo vsebovano v poročilu 
delegatov, saj utemeljeno pričakujemo, da bo opravila svojo 
nalogo verodostojno, objektivno in pravočasno. 

Drugič. Predsedstvo Socialistične republike Slovenije je od 
vsega začetka, pa tudi po ustanovitvi skupine delegatov sprem- 
ljalo vsa dogajanja, ki so povezana s procesom. V skladu s svojo 
ustavno vlogo se je odločalo za stališča oziroma dejanja, s kate- 
rimi je želelo zagotoviti spoštovanje ustavnega položaja Sociali- 
stične republike Slovenije Dosledno se je zavzemalo za pravice 
obtožencev v postopku, za to da se postopek vodi v slovenskem 
jeziku, za pravico do svobodne izbire zagovornika, za javnost 
procesa in za obrambo obtožencev s prostosti. Če bi bili ti njegovi 
predlogi in zahteve upoštevane, bi bila prav gotovo odvrnjena 
marsikateri sum in dvom o nepristranskosti postopka in sodbe. 
Tukaj je potrebno znova poudariti, da njegovi predlogi niso bili 
upoštevani, saj je po veljavni ustavnopravni ureditvi vojaško sod- 
stvo v izključni pristojnosti federacije. Zastavilo pa je ves svoj 
vpliv, predvsem prek Predsedstva Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, da bi bil proces voden tako, da bi odpadel 
vsakršen dvom o njegovi korektnosti in da bi se nesporno ugoto- 
vila vsa materialna resnica. Toda pokazalo se je, da zvezni organi, 
vključno s Predsedstvom Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, doslej iz nam nerazumljivih razlogov niso bili dov- 
zetni za naše predloge, saj so jih vse po vrsti zavračali. Zavračanje 
se je ponovilo tudi ob naših treh predlogih za pomilostitev obso- 
jencev. Tak odnos do predlogov predsedstva in drugih organov 
oblasti v Socialistični republiki Sloveniji po našem trdnem prepri- 
čanju ni v skladu z ustavnim položajem republik v jugoslovanski 
federaciji in njihovimi suverenimi pravicami. Zato Predsedstvo 
Socialistične republike Slovenije podpira vsa prizadevanja, da se 
ob spremembah Ustave Socialistične republike Slovenije, 
v skladu z veljavno ustavno ureditvijo, te pravice slovenskega 
naroda jasno in nedvoumno izrazijo. V novi ustavi bo nujno 
odpraviti vse dvome o tem, da so organi federacije dolžni spošto- 
vati, varovati in zagotavljati suverene pravice narodov in njihovih 
držav. 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v sedanji sestavi se o našem zadnjem predlogu za pomilostitev 
odloča danes. Za ta predlog smo se v predsedstvu opredelili, ne 
glede na krivdo posameznikov, kakršno je ugotovilo vojaško 
sodišče, ker smo menili, da bi pomilostitev pomenila znak modro- 
sti in milosti državnega predsedstva. Prispevala pa bi tudi k temu, 
da se naša skupna energija in ustvarjalnost usmerita k reševanju 
akutnih, danes že naravnost usodnih vprašanj gospodarskih in 
političnih reform. Vse tiste pa, ki posamezna vprašanja ob tem 
procesu izrabljajo za zakulisne politične igre, bi razgalilo v tej 
njihovi nameri. Odvračalo bi negativne pobude za polemike 
o odnosu Slovencev in Slovenije do Jugoslovanske ljudske 
armade kot naše skupne obrambne sile, a tudi od enostranskega 
in neobjektivnega prikazovanja razmer v Socialistični republiki 
Sloveniji. Predsedstvo se je z javnimi predlogi Predsedstvu Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije jasno in nedvoumno 
izreklo za pomilostitev obsojenih na tako imenovanem ljubljan- 
skem procesu. Glede na to je Predsedstvo Socialistične republike 
Slovenije soglašalo s pravno doslednimi ukrepi pristojnih republi- 
ških organov, ko so uporabili vse zakonite možnosti, da bi obso- 
jencem odložili začetek oziroma uveljavili najugodnejše pogoje za 
prestajanje kazni. 

Tretjič. Ko se je predsedstvo republike odločalo o ukrepih ob 
posameznih dogodkih in zahtevah, ki so bile naslovljene nanj med 
procesom in po njem, je dosledno vztrajalo pri načelu zakonitosti 
in se je odločalo samo za tiste korake, ki nikakor niso pomenili 
prekoračitev okvirov veljavnega pravnega sistema. Zato je bilo 
proti nekaterim predlogom, ki so želeli prestopiti meje zakonitosti, 
kot so bili pozivi državljanom, naj bi se pri zavzemanju za obso- 
jence poslužili sredstev, ki bi obsojencem bolj škodovala kot 
koristila. Tako je predsedstvo želelo ohraniti pravni red in zakoni- 
tosti, ker je presodilo, da je edino na ta način mogoče zavarovati 

zakonite pravice obsojencev ter hkrati omogočiti nadaljnji proces 
demokratizacije, utirati pot civilni družbi in pravni državi. Pred- 
sedstvo Socialistične republike Slovenije ugotavlja, da so vsi 
republiški organi, kolikor so bili vpleteni v dogodke v zvezi s pro- 
cesom, ravnali v pozitivnem prepričanju, da naj se polno izrazijo 
materialni dokazi in resnica. 

Četrtič. Predsedstvo je posebno skrbno obravnavalo tisti del 
ugotovitev iz vmesnega poročila, ki se nanaša na stanje zakonito- 
sti v Socialistični republiki Sloveniji. V skladu s svojimi pristoj- 
nostmi bo storilo vse, da se ugotovi, ali obstajajo akti, ki naročajo 
državnim organom protizakonito delovanje, jim nalagajo širša 
pooblastila od zakonskih ali vzpostavljajo paralelni pravni sistem. 
Na svoji seji 7. junija 1989 je sklenilo predlagati Izvršnemu svetu 
Skupščine Socialistične republike Slovenije, da imenuje posebno 
skupino, ki naj takoj, ko bodo sprejete spremembe Ustave Sociali- 
stične republike Slovenije, pregleda, katere zvezne in republiške 
predpise v zvezi z delovanjem organov za notranje zadeve je 
potrebno uskladiti z ustavo, mednarodnimi konvencijami, ki jih je 
ratificirala Socialistična federativna republika Jugoslavija, ter 
z zvezno in republiško zakonodajo. Neogibna bo tudi primerjalna 
analiza naših predpisov s področja notranjih zadev s predpisi na 
tem področju po drugih državah. Že te analize bi lahko opozorile 
na nekatere predpise, ki niso v celoti primerni sodobnim pojmova- 
njem o uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Petič. Vprašanje, o katerem želim še posebej razložiti stališče 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije, se nanaša na delo 
republiških organov za notranje zadeve v zvezi s postopkom proti 
četverici. -Vmesno poročilo skupine delegatov nas namreč opo- 
zarja na nekatera nova dejstva in ugotovitve. Čeprav bo treba 
počakati na končno poročilo skupine in njene ocene soočiti 
z vsemi, se pravi, tudi z drugačnimi stališči in strokovnimi pogledi, 
je njeno dosedanje delo razkrilo vrsto protislovnosti in ustavno- 
pravnih problemov v zvezi s podzakonskimi predpisi in internimi 
navodili na področju notranjih zadev. Vse te ugotovitve pa ne 
morejo spremeniti ocene, da so organi za notranje zadeve 
v postopku proti četverici postopali tako kot v vseh drugih podob- 
nih primerih, torej skladno z obstoječimi zakonskimi in podzakon- 
skimi pooblastili, pri čemer gre večinoma za predpise, ki so jih 
izdali zvezni organi. Če hočemo kolikor toliko realno presojati 
stanje na tem področju, potem si moramo priznati, da sta pri 
razvoju v smeri zakonitosti in pravne države, področji obrambe in 
varnosti zaostajali za splošnimi procesi demokratizacije, v dolo- 
čeni meri pa so zanje veljala - in deloma še vedno veljajo 
- posebna politična merila. Pravna ureditev na teh dveh področ- 
jih je ohranila še največ elementov tako imenovanega revoluci- 
onarnega prava. 

Pristojni organi, pa tudi strokovna in najširša javnost, tem 
vprašanjem res niso posvečali zadostne skrbi. Predpisov in načina 
dela v praksi nismo dovolj hitro družbeno in strokovno preverjali. 
Prepogosto smo predpostavljali, da so predpisi ustavni in zako- 
niti, saj da so jih sprejeli pristojni organi na podlagi svojih zakon- 
skih pooblastil. Nova spoznanja pa terjajo od nas, da ob vsakem 
posameznem primeru, ki je vedno in povsod - ne le pri nas 
- povod za temeljitejšo presojo družbenih in pravnih podlag 
delovanja, najskrbneje presodimo vse nedorečenosti ali slabosti 
v sistemu in v praksi ter da jih nato odpravimo. 

Zaradi najširših prizadevanj, da bi kar najhitreje dosegli demo- 
kracijo v naši socialistični samoupravni družbi, se tudi varnostne 
službe vedno bolj odmikajo od klasičnih pojmovanj o tako imeno- 
vani politični policiji in postajajo predvsem institucije, ki skrbijo za 
varnost ljudi in ustavno ureditev. Če torej želimo doseči demokra- 
cijo, potem so neogibni mehanizmi za zaščito človekovih pravic in 
svoboščin, vključno z družbenim dostojanstvom varnostnih služb. 
Seveda to ne pomeni, da imajo ti organi kaj več pravic ali da so 
zunaj obstoječega ustavnega in pravnega reda. Prav zato, da bi 
v bodoče naša družba učinkovito preprečevala nezakonitosti in 
zlorabe pri delu teh organov, je bila v Skupščini Socialistične 
republike Slovenije ustanovljena posebna komisija za nadzor nad 
delom službe državne varnosti. Predsedstvo pa sodi, da so bili 
prav v minulih nekaj letih v naši republiki doseženi pomembni 
rezultati na področju humanizacije, demokratizacije, podružblja- 
nja in posodabljanja odnosov pri delovanju organov za notranje 
zadeve. 

Ne nazadnje je predsedstvo po skrbni presoji dejstev ugotovilo, 
da niti republiški niti zvezni organi niso sprožili kazenskega 
postopka proti četverici iz pobud, ki bi jim lahko pripisali političen 
značaj. Zatorej naj končam z ugotovitvijo, da mora biti edini cilj pri 
analiziranju okoliščin in posledic tako imenovanega ljubljanskega 
procesa ugotoviti resnico — in to čimprej! Zakaj menili smo, da 
k razjasnitvi okoliščin procesa lahko prispeva tudi pričujoče 
pojasnilo, ki je hkrati izraz podpore predlogom iz vmesnega 
poročila skupine delegatov Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROVSKUPŠČINESRS 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah obrtnega zakona s predlogom zakona, 
predloga za izdajo zakona o spremembah zakona o gozdovih s predlogom zakona 
in predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu 
s predlogom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah 
obrtnega zakona s predlogom zakona, pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah zako- 
na o gozdovih s predlogom zakona in predlo- 
ga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o rudarstvu s predlogom za- 
kona, na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije dne 21. junija 1989 
sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela in zbor občin ugo- 

tavljata, da spremembe in dopolnitve obrtne- 
ga, gozdarskega in rudarskega zakona pome- 
nijo realizacijo sklepa Skupščine SR Sloveni- 
je z dne 28. 9. 1988 ter predstavljajo potrebne 

uskladitve z, v letu 1988, spremenjenim obrt- 
nim zakonom ter odpravljajo le omejitve za 
opravljanje samostojnega dela, ki so bile 
vgrajene v te predpise. 

2. Zbora hkrati ugotavljata, da je zakonoda- 
ja, ki ureja opravljanje samostojnega dela po- 
trebne temeljite revizije, zato nalagata Izvrš- 
nemu svetu Skupščine SR Slovenije, da sku- 
paj z Gospodarsko zbornico Slovenije ter dru- 
gimi subjekti, ki zastopajo nosilce samostoj- 
nega osebnega dela, temeljito prouči zakono- 
dajo, ki ureja to področje ter odgovori pred- 
vsem na vprašanja razmejitve pojmov obrti od 
zasebnega podjetništva, razreši vprašanje 
umestnosti ureditve skupne obratovalnice in 
razmejitve med podjetnikom in malim podjet- 
nikom, zasebnim podjetjem in družbe od 
obratovalnice glede na nihov status, vpraša- 
nje zadružništva, razreši vprašanja, ki so veza- 

na na predpise, ki urejajo evidence sredstev 
in na davčno zakonodajo ter posebno pozor- 
nost nameni normativni ureditvi opravljanja 
samostojnega osebnega dela v družbenih de- 
javnostih. 

Zbora sodita, da mora strokovno utemelje- 
na informacija o odprtih vprašanjih za nadat j-, 
nje dograjevanje obrtne zakonodaje ter zako- 
nodaje s področja samostojnega osebnega 
dela. s predlogi rešitev, skupaj z amandmaji 
k ustavi SR Slovenije predstavljati kvalitetno 
podlago za razpravo pristojnih in zainteresira- 
nih subjektov za čimprejšnjo pravno ureditev 
tega področja. 

3. Zbora nalagata Izvršnemu svetu Skupšči- 
ne SR Slovenije, da skupaj z ostalimi nosilci 
pripravi zahtevano gradivo za razpravo 
v Skupščini SR Slovenije po sprejetju amand- 
majev k ustavi SR Slovenije. 

STALISCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 21. junija 1989 ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju na podlagi 74. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da je predlagatelj 

v predlogu zakona v načelu upošteval stališ- 
ča zbora dana ob osnutku zakona kot so: 
vprašanje planske narave programske zas- 
nove, oblikovanje in sprejemanje vzgojno- 
izobraževalnih programov, matura, oprav- 

ljanje vzgojno-izobraževalnega dela z oseb- 
nim delom ipd. 

Spremembe in dopolnitve zakona 
o usmerjenem izobraževanju so vmesno do- 
grajevanje zakonodaje ob usmeritvi, da se 
pripravi nova šolska zakonodaja na podlagi 
ustavnih sprememb in upoštevaje odločitev 
Skupščine SR Slovenije, da je potrebno pri- 
praviti zakon o visokem šolstvu (univerzi) 
ter kot posledico tega, bo treba pripraviti 
tudi zakone, ki bodo uredili druga področja 
izobraževanja. Zbor zato podpira sprejem 
zakona, saj bo s tem omogočena uveljavitev 
tistih sprememb, o katerih že obstaja stro- 
kovni in širši družbeni konsenz. Prav tako 
zbor podpira amandmaje Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije, amandmaje Zako- 
nodajno-pravne komisije in amandmaje 
oblikovane na medzborovski skupini dele- 
gatov za proučitev amandmajev k predlogu 
zakona. 

2. Zbor meni, da je potrebno pospešiti 
priprave zakona o visokem šolstvu, saj bo 
kot posledico priprave tega zakona, nujno 
pripraviti tudi posebne zakone o srednjem 
šolstvu, posebej pa tudi zakon o izobraževa- 
nju odraslih. Zato morajo postopki za spre- 
jem teh zakonov potekati sočasno, zbor pa 
nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da se ti zakoni v skladu s programom 
dela zborov Skupščine SR Slovenije pripra- 
vijo za četrto trimesečje. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupčine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 21. junija 1989 
ob obravnavi predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o svo- 
bodni menjavi dela na področju vzgoje 
in izobraževanja na podlagi 74. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Družbenopolitični zbor ugotavlja, da je 
predlagatelj v skladu s stališči zbora 
v predlogu zakona uredil tista vprašanja, 
ki zagotavljajo Izobraževalni skupnosti 
Slovenije pristojnosti oziroma naloge, ki 
jih mora le - ta opravljati, da bi se uspeš- 

no uresničevale nove rešitve iz zakona 
o usmerjenem izobraževanju, obenem pa 
je z amandmajem k 10. členu Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije tudi ustrezno 
- glede na ustavni okvir - razrešil sistem 
financiranja osnovnega šolstva. Zbor za- 
to podpira predlog zakona ter amandma 
medzborovske skupine delegatov k 22. 
členu. 
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PREDLOGI IN STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o pedagoški službi 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 21. junija 1989 
ob obravnavi predloga zakona S peda- 
goški službi na podlagi 86. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 

slednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 
Predlagatelj je v predlogu zakona upo- 

števal zahtevo zborov po personalni loči- 

tvi nadzorne funkcije od svetovalne funk- 
cije s tem, ko je opredelil vsebino peda- 
goškega nadzora in določil kdo in pod 
kakšnimi pogoji ga lahko opravlja, zato 
zbor predlog zakona podpira. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike 
družbenih dejavnosti . .. __   ■ ■ 

Družbenopolitični zbor je na seji 21. 
junija 1989 ob obravnavi problematike 
družbenih dejavnosti na podlagi 260. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Zbor ugotavlja, da so bili postopki 

za uveljavitev stališč zbora oziroma skle- 
pov Skupščine SR Slovenije, sprejetih ob 
obravnavi bilance nalog in sredstev sa- 
moupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti za leto 1989 dne 14. 4. 
1989 sicer takoj pričeti, vendar pa niso 
bili doseženi pričakovani rezultati zaradi 
dolgotrajnosti sistema odločanja, prepo- 
časnega spreminjanja prispevnih stopenj 
- predvsem na občinski ravni, zaradi kas- 
nitev pri poravnavi prispevkov iz bruto 
osebnih dohodkov, katerih vzrok je nelik- 
vidnost organizacij združenega dela ter 
relativno poznemu posredovanju podat- 
kov o gibanju osebnih dohodkov. Ravno 
tako ne dajejo zaželjenih učinkov oziro- 

ma se ne uresničujejo v celoti sklepi gle- 
de sprotnega usklajevanja materialnih 
stroškov. O uresničevanju teh sklepov 
mora Izvršni svet skupščine SR Slovenije 
mesečno obveščati Skupino delegatov 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
družbene dejavnosti. 

2. Zbor meni, da je potrebno v Odboru 
udeležencev družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za samou- 
pravno urejanje odnosov pri pridobiva- 
nju in delitvi dohodka v SR Sloveniji zav- 
zeti stališče do zahteve sindikata, da se 
uveljavi najnižji osebni dohodek kot izho- 
dišče in element pri oblikovanju meril za 
vrednotenje dela izvajalcev v družbenih 
dejavnostih, saj najnižji osebni dohodek 
do sedaj ni bil predviden v tej funkciji. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pripravi informacijo o uresničevanju 
njegovega priporočila glede razbremeni- 
tve izvajalskih organizacij v družbenih 
dejavnostih nekaterih prispevkov oz. pla- 
čil nekaterih storitev (za infrastrukturne 
dejavnosti). 

4. Zveza sindikatov Slovenije naj 
Skupščini SR Slovenije predloži natanč- 
nejšo opredelitev vsebine dela posebne 
skupščinske komisije, ki naj bi opravljala 
nadzor nad vsemi finančnimi tokovi v ok- 
viru javnih financ. 

5. Zahteve, ki zadevajo sistemsko ozi- 
roma ustavno pravno ureditev področja 
družbenih dejavnosti so ali še bodo upo- 
števane v okviru priprave ustavnih 
amandmajev. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj preveri svoj program dela pri pripravi 
zakonodajnih sprememb na področju 
družbenih dejavnosti, po sprejetju ustav- 
nih amandmajev ter obvesti zbor o rokih, 
ki jih je predvidel za predložitev novih 
zakonov. 

7. Zbor ugotavlja, da je Skupščina SR 
Slovenije v sklepih z dne 14. 4. 1989 nalo- 
žila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da pripravi celovito splošno bilan- 
co sredstev takoj po znanih obračunih za 
prvo polletje t. j. po 20. avgustu 1989. 

PREDLOGI IN STALISCA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju in uporabljanju sredstev za 
spodbujanje tehnološnega razvoja Jugoslavije    

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji 21. junija 1989 ob 
obravnavi osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zagotavlja- 
nju in uporabljanju sredstev za spodbu- 
janje tehnološkega razvoja Jugoslavije 
na podlagi 86. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije sprejel naslednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 

Zbor meni, da je potrebno uresničevati 

cilje postavljene z odlokom o strategiji 
tehnološkega razvoja SFRJ. Manj po- 
membno je, kje se zbirajo sredstva za ta 
namen, pomembno pa je, da je javnost 
seznanjena s programom in njegovim 
uresničevanjem ter da se sredstva upo- 
rabljajo v skladu s kriteriji določenimi 
v zakonu. 

Iz tega razloga ima zbor pomisleke gle- 
de črtanja 3. odstavka 1. člena v zakonu 
o zagotavljanju in uporabljanju sredstev 
za spodbujanje tehnološkega razvoja Ju- 

goslavije, ki določa, da Skupščina SFRJ 
vsako leto določi znesek sredstev za 
spodbujanje tehnološkega razvoja. To 
določilo bi bilo treba samo spremeniti 
tako, da bi se glasilo: »Celotni znesek 
sredstev za spodbujanje določi vsako le- 
to s svojim aktom Skupščina SFRJ isto- 
časno, ko določa skupni obseg proraču- 
na federacije za zadevno leto.« 

Zbor predlaga, da se v postopku uskla- 
jevanja, zakon terminološko uskladi z za- 
konom o podjetjih. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

POVZETEK 
poročila o delu.komisije in službe za vloge in pritožbe Skupščine SRS v letu 1988 

Komisija in služba za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije 
sla predsedniku Skupščine SR Slovenije predložila poročilo 
o delu komisije in službe v letu 1988 v skladu z B programom 
periodičnega delovnega načrta zborov Skupščine SR Slovenije. 
Ob tem je bil pripravljen tudi povzetek poročila, ki ga objavljamo 
in ki ga bodo obravnavala naslednja delovna telesa! Komisija za 
pravosodje, komisija za družbeno nadzorstvo in odbori za druž- 
benopolitični sistem. Celovito poročilo s pregledom pritožbene 
problematike na področju SR Slovenije pa je na razpolago 
v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije. 

Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije in njena 
strokovna služba sta v letu 1988 obravnavali 611 vlog in pritožb. 
Obravnavali sta vloge, ki so bile naslovljene neposredno na komi- 
sijo. druge organe ali posamezne nocilce funkcij v Skupščini SR 
Slovenije, ali pa so jih odstopili v reševanje Predsedstvo SR 
Slovenije, CK ZK Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
drugi republiški organi in organi družbenopolitičnih organizacij 
ali nosilci družbenih in političnih funkcij v republiki ali pa jih je 
odstopala v reševanje služba za vloge in predloge Skupščine 
SFRJ, če so jih občani iz področja SR Slovenije naslovili na 
Predsedstvo SFRJ, Skupščino SFRJ ali Zvezni izvršni svet. 

Komisija je pri svojem delu upoštevala pristojnosti, ki jih opre- 
deljuje poslovnik Skupščine SR Slovenije in se pri tem posebej 
prizadevala, da bi ob obravnavanju in reševanju posameznih pri- 
merov izluščila splošno problematiko in nanjo opozarjala vse, ki 
so tako ali drugače poklicani, pooblaščeni ali sicer zainteresirani, 
da iščejo in najdejo nove, boljše rešitve, da odpravljajo pomanj- 
kljivosti, preprečujejo nesmotrnosti in odpravljajo krivice, ki se 
lahko posameznikom prizadenejo v posameznih postopkih. 

Ob tako zastavljenem delu je komisija pogosto ugotavljala, da je 
pomembno število vlog odraz nesposobnosti in nezmožnosti 
zadovoljiti potrebe človeka in mu omogočiti zadovoljitev pravic, 
odraz šikaniranja občanov pri uveljavljanu njihovih pravic ali pa 
so tudi posledica počasnega, formalističnega in še najpogosteje 
neživijenjskega reševanja oziroma nereševanja vlog. V skladu 
z zahtevami sedanjega političnega trenutka, ki nalaga odločno 
ukrepanje proti vsem, ki kakorkoli kršijo osnovne človeške norme 
v medsebojnih odnosih in zlasti odnosih do občanov in njihovih 
temeljnih pravic in svoboščin, je komisija v obravnavanem 
obdobju opozarjala pristojne oblastne družbenopolitične, 
upravne, pravosodne, samoupravne in druge organe na vse ugo- 
tovljene negativne pojave in skušala na tak način vplivati na 
preprečevanje in odpravljanje napak v posameznih ugotovljenih 
in drugih primerih. 

Komisija se je pri svojem delu zavzemala zlasti: 
- da bi prispevala z vsestranskim proučevanjem vlog in v sode- 

lovanju z drugimi strokovnimi in samoupravnimi organizacijami, 
skupnostmi in službami k doslednemu uresničevanju ustavnosti 
in zakonitosti ter varovanju svoboščin in pravic delovnih ljudi in 
občanov; 

- da bi s svojim delom prispevala k uspešnejšemu in učinkovi- 
tejšemu funkcioniranju mehanizmov družbenoekonomskega in 
političnega sistema socialističnega samoupravljanja in s tem kre- 
pila zaupanje ljudi v ta sistem; 

- za sodelovanje med vsemi organi v republiki, ki se srečujejo 
s problematiko pritoževanja in se trudila vzpostaviti ustreznejši 
sistem medsebojnega obveščanja v obravnavanih zadevah; 

- za pravočasno opozarjanje pristojnih samoupravnih organov 
in organizacij ter skupnosti na vsebino posameznih vlog in pri- 
tožb, ki imajo širši družbeni pomen; 

- za aktiviranje dela poravnavalnih svetov v krajevnih skupno- 
stih ob predhodnem spoznanju, da je pomembno število sporov 
med občani in delovnimi ljudmi mogoče razrešiti z aktivnim delom 
teh organov; 

- za vzpostavitev celovite pravne pomoči delovnim ljudem in 
občanom v skladu s stališči in priporočili Skupščine SR Slovenije 
in njenih teles v preteklih letih; 

- za nadaljnjo krepitev in razvijanje sodelovanja med občin- 
skimi in republiškimi organi, ki se ukvarjajo s problematiko prito- 
ževanja in ob tem zlasti dajala v okviru koordinacijskega odbora 
za vloge in pritožbe pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije pobude za 
uvedbo enotne evidence pritožbene problematike na področju SR 
Slovenije in 

- za tekoče seznanjanje delegatskih skupščin in njihovih delov- 
nih teles ter organov družbenopolitičnih organizacij s pritožbeno 

problematiko in hitrejši vsestranski pretok informacij med vsemi 
pritožbenimi organi. 

Komisija je upoštevaje vse navedeno še zlasti: 
- na podlagi 2-mesečnih informacij o prispelih vlogah in pritož- 

bah in njihovi vsebini, ki jih je pripravljala služba, obravnavala 
prav vse pritožbene primere - še posebej sistematično obravna- 
vala najbolj značilne in najzahtevnejše pritožbene primere, spreje- 
mala stališča v zvezi s tem in spremljala njihovo konkretno reševa- 
nje, ki se je odvijalo v okviru strokovne službe; 

- ob proučevanju vlog in pritožb občanov ugotavlja vzroke 
raznih nepravilnosti, pri čemer je sama ali preko službe vplivala na 
reševanje posameznih zadev; 

- ob ugotovitvi, da je uspešno zagotavljanje zakonitosti ter 
varovanje ustavnih in drugih pravic občanov najneposredneje 
moč doseči v občini kot temeljni družbenopolitični skupnosti, se 
je še posebej zavzemala za krepitev položaja in dela občinskih 
komisij za vloge in pritožbe na področju SR Slovenije in je zato 
utrjevala stike z njimi, s posebnim poudarkom nadaljnjega razvija- 
nja in utrjevanja vloge teh osnovnih pritožbenih organov. 

Kljub temu je bilo pri delu komisije v obravnavanem obdobju 
zaslediti premajhno angažiranost komisije pri dajanju pobud za 
dodatno urejanje ali spreminjanje pravnih rešitev na področju 
socialne problematike, finančnih obvez občanov, ki prizadevajo 
standard posameznih kategorij, kompleks stanovanjske proble- 
matike, problematiko urejanja okolja in gospodarjenja s prosto- 
rom, kar je posledica nevodenja enotne evidence vlog in pritožb 
po vsebini pri vseh organih in organizacijah v SRS in v posledici 
tega pomanjkanja večjih možnosti za bolj poglobljen analitični 
pristop pri reševanju opisanih sklopov teh zadev oziroma skupin 
ali večjega števila enakih ali sorodnih primerov. Ob tej ugotovitvi 
pa je hkrati na mestu tudi spoznanje, da komisija bolj pogosto kot 
praznine v pravnih predpisih ugotavlja, da so posamezna 
področja, na katera se ta problematika nanaša pravno sicer 
podrobno in dobro urejena, da pa se v praksi posamezna pravna 
določila ne uporabljajo oziroma ne izvajajo, kar je zlasti razvidno 
na področju predpisov, ki urejajo stanovanjska razmerja. 

Komisija in služba se tudi premalo angažirata na področju 
takoimenovanega preventivnega delovanja, to je ob pripravah 
takih posegov, ukrepov ali alcij, za katere je že v naprej znano, da 
bodo prizadele večji krog občanov, katerih učinek pa je potem, ko 
je fomralno-pravni postopek že pričet ali celo dokončan, nemo- 
goče oziroma težko spremeniti ali omiliti. Vključevanje komisije 
v takih primerih bi brez dvoma lahko doprineslo k boljšemu, 
pozitivnejšemu političnemu vzdušju v posameznih okoljih 

Tudi v obravnavanem obdobju je komisija zanemarjala načelo 
javnosti dela, ki ni samo v približevanju dela komisije čim širšemu 
krogu občanov, ampak tudi v odnosu komisije do Skupščine in 
njenih teles. Gre za obveščanje o delu in problematiki, ki jo 
komisija pri delu srečuje. To obveščanje še nekako poteka ob 
obravnavi nekaterih posebnih primerov, manj ali žal sploh ne, 
redno pa v obliki posebnih poročil s posebej poudarjeno problem- 
sko zasnovo. Tudi v sredstvih javnega obveščanja je delo komisije 
premalo prisotno, čeprav v ne tako redkih primerih komisija 
ugotavlja, da je šele s tako popularizacijo njenih predlogov, skle- 
pov in priporočil možno doseči njihovo uresničitev potem, ko so 
odpovedala vsa druga možna sredstva za dosego tega cilja in 
spremembo določenih stanj. 

Ob obračanju občanov z istimi vlogami na več pritožbenih 
organov v republiki, hkrati ali potem ko so od prvega dobili 
negativen odgovor na drugega in naslednje z istim problemom, 
komisija ugotavlja, da je povezovanje med organi, ki se ukvarjajo 
s to problematiko v republiki še vedno premajhno, zlasti pa ob tem 
ugotavlja, da še ni nič storjenega v smeri priporočil Predsedstva 
RK SZDL (iz leta 1987), da naj se vsa pritožbena problematika 
v republiki kar najhitreje registrira v okviru službe za vloge in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije. 

Tudi v letu 1988 se je komisija srečevala z nekaterimi že znanimi 
primeri pritožnikov s področja premoženjsko-pravnih odnosov. 
Najbolj pogosti so ob tem primeri v zvezi s postopki izvajanja 
takoimenovanih zgodovinskih oziroma revolucionarnih zakonov, 
zlasti še v zvezi z izvajanjem zakona o nacionalizaciji najemnih 
zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list SFRJ št. 52/58). 

V vseh teh primerih, ki so pravnomočno končani so že davno 
potekli vsi roki za obnovo upravnega postopka oziroma odpravo 
ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici in ker tudi nič- 
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nost odločbe ni podana, bi v vseh takih primerih prišla v poštev 
samo določba čl. 264 ZUP-a (to je sporazumna sprememba 
upravne odločbe), ker zakon za vložitev take zahteve ne določa 
roka in jo stranka lahko večkrat vloži ali ponovi. Zakonita podlaga 
za spremembo ali razveljavitev pravnomočne odločbe in s tem 
povezane vrnitve nacionalizirane nepremičnine prejšnjemu last- 
niku oziroma njegovim pravnim naslednikom, pa je podana le, če 
so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 
- da je bil z odločbo nepravilno uporabljen materialni zakon; 
- da stranka, ki je z odločbo pridobila kakšno pravico na 

nacionalizirani nepremičnini privoli v razveljavitev ali spremembo; 
- da sprememba pravnomočne odločbe ne krši pravice koga 

drugega ali ne nasprotuje javni koristi. 
V vlogah se v preteklih letih in v obravnavanem pojavlja pred- 

vsem problematika oziroma zahteve po vračanju zaplenjenega, 
nacionaliziranega ali po agrarni reformi odvzetega premoženja. 
O problematiki na opisane načine odvzetega premoženja je komi- 
sija razpravljala na podlagi poročila in stališč Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o tej problematiki in ob tem sprejela 
predlagana stališča, ki bodo predstavljala tudi osnovo za obravna- 
vanje tistih vlog občanov, ki v njih zahtevajo vrnitev zaplenjenega, 
nacionaliziranega in ob agrarni reformi odvzetega premoženja. 
Ob tem velja ugotovitev, da je problematika vračanja zaplenje- 
nega nacionaliziranega ali po agrarni reformi odvzetega premože- 
nja zelo raznolika in so se ti instituti kot prisilni ukrepi v preteklo- 
sti izvajali po različnih upravnih temeljih in po predpisih, ki so se 
razlikovali po namenu in vsebini in tudi po postopku in so jih 
vodili različni državni organi. 

Komisija ugotavlja, da je premoženje, ki je bilo odvzeto 
z zaplembo (ki je bila izrečena v kazenskem postopku kot stranska 
kazen) mogoče vrniti le v morebitno obnovljenem kazenskem 
postopku, če je v njem tak ukrep razveljavljen. Tako stališče sta 
služba in komisija zastopali tudi preje in z njim odgovarjali na 
vprašanja strank oziroma njihove zahteve v vlogah. Težavnejša je 
ob tem situacija v tistih primerih, ko iz vlog izhaja, da je bil 
kazenski postopek izveden pred 40-timi ali več leti, kot stranska 
kazen izrečena zaplemba premoženja, fizični odvzem tega premo- 
ženja pa se od takratnega lastnika ali njegovega pravnega nasled- 
nika, ki je premoženja npr. podedoval, s pravnomočnim sodnim 
sklepom zahteva šele sedaj. Ves ta čas je prizadeti smatral, da je 
lastnik premoženja, saj je bil kot tak vpisan v zemljiško knjigo, 
plačeval je za to premoženje vse odmerjene javne dajatve itd. 
Ugotovitev, da je premoženje bilo zaplenjeno in dejanska izvršitev 
sodbe (stare desetletja) ter odvzem premoženja sedaj pa lahko 
eksistenčno prizadene prizadetega, ki bi si brez tega premoženja 
brez dvoma uredil življenje drugače kot si ga je. Taki primeri so 
silno boleči in prizadeti se seveda ne morejo sprijaznjfi z obrazlo- 
žitvami, ki so že preje nakazane. 

Komisija se torej strinja z ugotovitvami, da načelno ni možno 
vračanje nepremičnin podružbljenih z zaplembo, naiconalizacijo 
ali agrarno reformo — razen v posameznih primerih, kjer je bil 
s pravnomočno odločbo kršen zakon in so izpolnjeni drugi z zako- 
nom predpisani pogoji in da bi splošni trend prenašanja družbe- 
nih sredstev nazaj v zasebno last pomenil v načelu zanikanje 
pravilnosti vseh v preteklosti izvedenih razrednih ukrepov, s kate- 
rimi se je izoblikoval fond družbenih proizvajalnih sredstev in bi to 
lahko tudi pomenilo razprodajo družbenega premoženja. Vendar 
pa komisija meni, da bi bilo ob izkazanih - po njeni ^ugotovitvah 
— izjemnih primerih, vendarle treba najti ustrezne možnosti za 
vrnitev nepremičnin v obliki ugodnejšega odkupa (saj se je posa- 
meznik znašel v nezavidljivem položaju zaradi napak v ravnanju 
delavcev državnih oziroma družbenih organov in organizacij). 
Zlasti pa komisija ob tem opozarja, da bi bilo potrebno veliko 
večjo skrb posvetiti nadzoru nad gospodarjenjem s tako pridoblje- 
nim fondom družbenega premoženja saj prizadeti posamezniki 
v vlogah pogosto in žal skoraj v vseh primerih upravičeno opozar- 
jajo, da je to premoženje prepuščeno propadanju (stavb nihče ne 
vzdržuje, zlasti v primerih, ko gre za mešano lastnino - zemlja je 
neobdelana in jo je zarasel ali jo porašča gozd itd.). Torej je ob 
tem na mestu trditev enega od prizadetih lastnikov nacionalizira- 
nih zemljišč, da pred desetletji izvedena nacionalizacija lahko 
predstavlja tudi družbeno škodo v sedanjem trenutku, zlasti kadar 
je vprašljivo oziroma se sploh ne izvaja financiranje vzdrževanja 
stavbe oziroma takih podružbenih poslovnih prostorov, na katerih 
sploh ni več podan družbeni interes. Komisija neredko ugotavlja, 
da kakšnega posebnega nadzora nad gospodarjenjem s fondom 
na obravnavane načine pridobljenega družbenega premoženja ne 
vodi nihče in tudi iz opisanega materiala IS Skupščine SR Slove- 
nije ne veje ravno preveč velika zavzetost, da bi se stanje na tem 
področju kaj bistveno spremenilo. Komisija se bo tako tudi 
v bodoče srečevala z upravičenimi očitki prizadetih o stanju na 
tem delu družbenega premoženja. 

Poseben problem, s katerim se komisija srečuje pri svojem delu 

je vprašanje učinkovitosti njenega dela oziroma priporočil, stališč 
in sklepov, ki jih po obravnavi posameznih primerov posreduje 
pristojnim organom. Pogosto se dogaja, da organi, ki bi v okviru 
svojih pristojnosti morali nekaj storiti kljub takim ugotovitvam in 
priporočilom komisije ne store ničesar, ali še bolj pogosto zavla- 
čujejo z realizacijo priporočenega dejanja. Ob tem naj uporabimo 
ugotovitev, ki se je porodila ob takih primerih že pred leti v zvezi 
z usodo priporočil, stališč in ugotovitev komisije za vloge in 
pritožbe Ob obravnavanju pritožbene problematike mora biti 
najpomembnejši človek z vsemi svojimi življenjskimi tegobami, 
stiskami in nezadovoljstvi, ki nerekdo porajajo v njem tudi neute- 
meljen odpor. Ob tem pa med ljudmi vse bolj nastajajo pregrade, 
kakor da je med tistimi, ki pravice »iščejo« in tistimi, ki jih »delijo« 
stanje, v katerem mora nekdo zmagati, nekdo pa podleći. Ob tem 
se zdi, da želi nekdo za vsako ceno ohraniti prestiž, ohraniti 
»oblast« ali pa celo zakriti lastno neznanje in nesposobnost. In 
prav zaradi tega je pogosto tako velik prepad med lepim, korist- 
nim in smotrnim določilom nekega predpisa in med življenjem, 
kjer se ta uporablja, izvaja in uresničuje. Taki pojavi in ugotovitve 
so značilni tudi za obravnavano obdobje, v katerem tudi niso redki 
primeri »strašne« prizadetosti posameznih delavcev in nosilcev 
funkcij, da se je nekdo upal pritožiti. Prizadeti organi in posamez- 
niki ob nepravilnem in neprimernem delu svojega ravnanja nočejo 
korigirati, ampak trmasto vztrajajo pri svojih odločitvah in pričetih 
postopkih, pogosto do trenutka, ko že pride do okrnjenega ugleda 
posameznih institucij ali vsaj do trenutka, ko to že neposredno 
grozi, pri čemer pa se kaj rado takoj postavi vprašanje, kdo je tisti, 
ki želi, da se ugled te ali one institucije okrni, najdejo pa se kaj 
hitro tudi razlogi za to. 

Posledica opisanega dogajanja je dejstvo, da se komisija 
z nekaterimi primeri upravičenih vlog občanov, ki so bile kot take 
označene s sprejetimi sklepi, stališči in priporočili, ki pa so ostali 
nerealizirani, srečuje včasih več let ali pa se take zadeve vlečejo iz 
enega mandata v drugega (zaradi osvežitve spomina naj ob tem le 
omenimo v poročilih prejšnjih let obravnavane primere: Dragiše 
Niculoviča iz Ljubljane, Ilirska 8 - občina Ljubljana-Center, raz- 
glasitev in določitev pravične odškodnine; kolektivna vloga obča- 
nov Nanoške ulice v Ljubljani - občina Ljubljana-Vič-Rudnik, 
problematika dostopne poti k stanovanjskim hišam; Obleščaka 
Ivana in Majde iz Tolmina, Dijaška 10 - občina Tolmin, nadome- 
stitev odvzetega funkcionalnega zemljišča z drugim; v letu 1988 
po skoraj 10-tih letih rešen problem zaposlitve dveh carinikov 
- delavcev Carinarnice Ljubljana itd. 

Komisija je v letu 1988 obravnavala 611 vlog in pritožb občanov, 
kar je le za 23 manj kot v letu 1987, ugotavlja pa, da se med 
obravnavanimi povečuje število vlog, ki se nanašjo na kompleks- 
nejšo problematiko širših okolij ali načenjajo vprašanja širših 
medsebojnih odnosov v določenih delovnih in drugih sredinah in 
opozarjajo na nepravilnosti v ožjih ali širših življenjskih okoljih 
ljudi, težko in zahtevnejšo problematiko pa odražajo kolektivne 
vloge, ki jim komisija pri obravnavanju posveča posebno skrb. 

Novo kategorijo predstavljajo v letu 1988 vloge, ki jih pošiljajo 
občani, ki žive na področju drugih republik in avtnomnih pokrajin 
v zvezi z zadevami, ki se rešujejo ali tečejo postopki v sredinah, 
v katerih ti občani žive. V teh vlogah izražajo zaupanje -pristoj- 
nim« organom v SR Sloveniji in želijo, da le-ti rešujejo zadeve, ki 
so nastale v njihovih življenjskih okoljih. Take vloge pač glede na 
vsebino služba odstopa pristojnim organom v posameznih repu- 
blikah in pokrajinah, vlagatelja pa o odstopu obvesti, ali pa vlogo 
vrne pritožniku z obrazložitvijo, da ni pristojna za reševanje njene 
problematike in naznačitvijo pristojnega organa. 

Končno še podatek, da je komisija v letu 1988 obravnavala, 
glede na celoto obravavanih zadev, 24,7% vlog in pritožb 
s področja stanovanjskih zadev; 20,3% zadev, ki se nanašajo na 
delo organov pravosodja; 10,6% delovno-pravnih zadev; 9,8% 
zadev s področja socialnega zavarovanja in zaščite; 9% upravno- 
gospodarskih zadev in 2,9% premoženjsko-pravnih zadev. 

V najkrajši možni obliki zbrana najznačilnejša problematika, ki 
izhaja iz posameznih skupin zadev pa je naslednja: 

Upravne In gospodarske zadeve 
V sklopu upravnih zadev izstopajo vloge, ki se nanašajo na 

prostorsko urejanje, izdajo dovoljenj za posege v prostor oziroma 
nedovoljene posege v prostor in s tem v zvezi vprašanju inšpekcij- 
skega nadzora. 

Pomanjkanje prostorskih izvedbenih aktov povzroča premajhno 
število ustrezno komunalno opremljenih lokacij za individualno 
gradnjd. Sam postopek sprejema prostorskih izvedbenih aktov in 
ob tem zapletenost usklajevanja z družbenimi plani praktično 
onemogoča učinkovito reševanje konkretnih problemov občanov 
pri rabi prostora oziroma posegih v prostor, ki bi jih sicer bilo 
možno in potrebno omogočiti. Ponovno bi bilo potrebno sprožiti 
razpravo o prostorskem urejanju in nekatere postopke poenosta- 
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viti. Iz vidika občanov bi bilo potrebno poenostaviti postopke za 
pridobitev lokacijskega in gradbenega dovoljenja, pri tem pa 
upoštevati tudi potrebo, da se čim bolj onemogočijo neuteme- 
ljena nasprotovanja sosedov pri tem pa seveda zaščititi tudi nji- 
hove interese (bližina objektov, osončenje itd.). 

Problem nedovoljenih posegov v prostor je potrebno reševati 
z zagotavljanjem lokacij nižje komunalne opreme in pridobivanje 
gradbeno zanimivih zemljišč v družbeno last. Na ta način bi 
v večjih mestih lahko preprečevali nastanek divjih stanovanjskih 
naselij (primer Rakova Jelša v Ljubljani). Kar zadeva ostale nedo- 
voljene posege v prostor se kaže potreba po poenostavitvi 
postopka, ki ga ob ugotovitvi nedovoljenega posega morajo izpe- 
ljati inšpektorji, da teoretično omogočajo izvršbo (rušenje). Posto- 
pek je predlog (možnost izmikanja vročanju, spremembo investi- 
torstva, pritožbeni postopek), višina kazni izrečene kršiteljem je 
popolnoma neustrezna (minimalna), nerešeno vprašanje ekipe 
izvajalcev izvbršbe. vse to pa onemogoča učinkovito delo inšpek- 
cijskih služb. Zagotoviti bi bilo potrebno sredstva in pooblastila 
inšpektorjem, da učinkovito ukrepajo oziroma bistveno skrajšati 
čas od ugotovitve, da se izvaja poseg brez ustreznih dovoljenj pa 
do izvršbe oziroma rušenja. 

Stanovanjske zadeve 

V letu 1988 seje neposredno in posredno obrnilo na komisijo za 
vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije 140 občanov, katerih 
glavni problem je nerešeno stanovanjsko vprašanje. To število 
pomeni 23% od skupnega števila pritožb in istočasno dvakrat več 
kot v preteklem letu. 

Iž vlog je razvidno, da vsi ti občani živijo praktično v stanovanjih 
najslabših kvalitet, v mrzlih in vlažnih kleteh, neustreznih podstre- 
hah, garažah ali pase v enem prostoru stiska večje število družin- 
skih članov Ocenjujemo, da je polovica pritožnikov Slovencev, 
druga polovica pa delavcev iz drugih SR in SAP s tem, da so 
slednji še v nekoliko slabšem položaju. 

Že vsa leta komisija opozarja, da je potrebno v kadrovske plane 
DO uvesti tudi plane reševanja stanovanjskih vprašanj delavcev, 
ne le zagotavljanje takoimenovanih minimalnih stnadardov. Naj- 
več teh problemov izkazujejo DO, ki zaposlujejo mnogo nekvalifi- 
ciranih delavcev (Litostroj, Klinični center, Železniško gospodar- 
stvo, MTT Maribor in druge). Tako nastajajo divja naselja nedovo- 
ljenih gradenj na obrobju mest - v Ljubljani Rakova Jelša, Toma- 
čevo... 

Čeprav se iz sredstev solidarnosti vsako leto rešijo številni 
stanovanjski problemi, je to število iz leta v leto višje. 

Novogradenj je vedno manj, sredstva solidarnosti pa ostajajo neizko- 
riščena, potreb pa je vedno več (npr. v VI. razpisu za dodelitev solidar- 
nostnih stanovanj v letu 1988 je bilo uvrščenih le 11% prosilcev). 

V letu 1988je izbil na stanovanjskem področju problem občanov, ki si 
z lastnimi sredstvi rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Namreč si. 1. 
1987 je banka prilagodila svojo politiko kreditov Zakona o celotnem 
odhodku in prihodku, kar pomeni, da je uveljavila revalorizacijo sred- 
stev za vse novo sprejete obveznosti. V zaostrenih gospodarsko inflacij- 
skih pogojih so kreditojemalci spoznali, da imajo iz meseca v mesec več 
dolga. 

Prav tako komisija že vsa leta opozarja na neizkoriščene možnosti 
stanovanjske zakonodaje, predvsem zaradi boljšega izkoristka stano- 
vanjskega fonda kot na primer zamenjave stanovanj, za kar bi bila 
potrebna širša družbena akcija. 

Posebno obravnavo zahteva vprašanje zamenjave solidarnostnih 
stanovanj z drugimi družbenimi stanovanji, kar od leta 1984 ni možno, 
obstajajo pa take potrebe. 

Nujno je tudi preučiti vprašanje gradnje nestandardnih stanovanj 
(eventualno z manjšo kvadraturo) za solidarnostne upravičence, ki 
sedaj pogosto bivanjo v skrajno bednih razmerah. 

Ker je stanovanjsko vprašanje eno od eksistenčnih vprašanj vsakega 
človeka in torej tudi družbe kot celote, je nujno čimprej poglobljeno 
pristopiti k obravnavi te problematike skupaj s sindikati, SZDL, stano- 
vanjskimi skupnostmi in drugimi ter vključili še druge mošhostt, ki so se 
že pojavljale (odkup družbenih stanovanj, višje stanarine za nadstan- 
darno stanovanje, pospešiti adaptacije starih stanovanj itd.). • 
Delovno-pravne zadeve 

Delovno-pravne zadeve predstavljajo 11% (65 vlog) udeleženost 
glede na celoto, brez področja zaposlovanja pa le 7% vseh vlog. 
Zanimivo je, da število tovrstnih vlog od leta 1986 nenehno upada na 
račun zmanjšanja števila vlog, ki zadevajo delovne spore. 

Najštevilnejše so bile vloge v zvezi s prenehanjem delovnega raz- 
merja. Za razliko od preteklih let, ko je komisija obravnavala tudi 
kolektivne vloge (skupina trinajstih pritožnikov, ki so se neuspešno 
pritoževali na kongrese ZSS in ZSJ in ZKS in ZKJ in vloga izključenih 
delavcev Luke Koper) smo v letu 1988 obravnavali zgolj individualne 
vloge, med katerimi je bilo zopet največ primerov, ko je posameznikom 
prenehalo delovno razmerje zaradi kršitve delovnih obveznosti in izre- 
čenega ukrepa v disciplinskem postopku. V navedenih primerh se 
pritožniki niso mogli sprijazniti z odločitvami samoupravnih organov, 

oporekajo tudi odločitvam sodišča združenega dela, ker ni zaščitilo 
njihovih pravic. Mnenja so, da so ta odločala pristransko in celo 
nezakonito. Zaradi zaostrenih družbenoekonomskih razmer se ti pritož- 
niki tudi ne uspejo ponovno zaposliti, kar še v večji meri vpliva na 
njihovo prepričanost, v neutemeljenost ter nepravičnost sklepov in 
odločitev, ki so imeli za posledico izgubo pravice do dela. 

Vlog s področja zaposlovanja oziroma pritožb zaradi nezaposlenosti 
jebilovletu 1988 sicer manj kot pretekla leta, kar pa ne pomeni, dabise 
problematika zmanjševala. Težje so zaposljive predvsem osebe z oseb- 
nostnimi in psihofizičnimi motnjami, med njimi pretežno invalidi. Ugo- 
tovili smo, da čim daljše je obdobje brezposelnosti tem manjše so 
možnosti, da takšna oseba najde ustrezno zaposlitev. V takšnih prime- 
rih posredujemo pri Skupnostih za zaposlovanje in Centru za socialno 
delo, da se zavzemajo pri samoupravnih in poslovodnih organih v orga- 
nizacijah za njihovo zaposlitev, pri čemer pa žal večinoma ne uspemo, 
saj izbira takšne osebe ob večjem številu kandidatov, ki izpolnjujejo 
pogoje, pomeni za organizacijo ali skupnost dodatni riziko. 
Socialno zavarovanje in družbena zaščita 

V letu 1988 je bilo vseh vlog s tega področja 60. Sem spadajo vloge 
oziroma pritožbe, ki se nanašajo na osebne in družinske pokojnine, 
pokojnine na podlagi pravic iz NOV ter izjemne pokojnine, posebna 
doba za borce NOV, invalidske pokojnine in uveljavljanje pravic pokoj- 
ninsko invalidskega zavarovanja, vojaške vojne in mirovne invalidnine, 
socialna pomoč in druge oblike socialnega varstva, otroški dodatek in 
delovna doba oziroma zaposlitev. 

Tovrstne pritožbe predstavljajo dobrih 10% vseh pritožb, najštevil- 
nejše med njimi pa so pritožbe zaradi nizkih pokojnin, s katerimi se 
mnogi upokojenci komaj preživljajo, kljub večkratnim medletnim uskla- 
ditvam pokojnin. Upoštevati je treba dejstvo, da je med upokojenci 
mnogo invalidsko upokojenih, katerih pokojnina je pod ravnijo najnižje 
pokojnine. Že vsa leta se zato pojavljajo predlogi, naj se pokojnine 
povečujejo vsem v enakem znesku, ker so razlike zajete že v pokojninski 
osnovi. Ali pa naj se določi zajamčena pokojnina, neodvisna od zavaro- 
valne dobe. 

Vse več je tudi problemov zaradi nezaposlenosti delavcev invalidov, 
brez možnosti po prekvalifikaciji, kažejo se teženje po upokojitvi, za kar 
pa nimajo pogojev. 

V združenem delu pa poudarjajo, da imajo že svojih invalidov dovolj in 
da uveljavljanje načel tržne ekonomije zahteva tudi spremembe na 
področju invalidskega varstva. 

Preučiti možnost znižanja zavarovalne dobe za pridobitev pravic iz 
pokojninsko invalidskega zavarovanja (zdaj 15 let). Za reševanje social- 
nih problemov, ki bodo očitno še naraščali, bo potrebno nameniti več 
sredstev kot doslej. 

Zadeve, ki se nanašajo na delo rednih sodišč, tožilstev, Republiškega 
sekreriata za pravosodje in upravo in organov za notranje zadeve 

V letu 1988 se je na komisijo oziroma službo obrnilo 124 občanov 
z vlogami, ki se nanašajo na delo organov pravosodja in organov za 
notranje zadeve, kar pomeni 20% vseh obravnavanih vlog in pritožb. 78 
vlog (13%) vseh vlog se nanaša na civilne zadeve ter zadeva delo rednih 
sodišč, 46 vlog (7%) pa na kazenske zadeve. Od tega zadeva 12 vlog 
področje dela kazenskopoboljševalnih zavodov in Republiškega sekre- 
tariata za pravosodje in upravo, v 9 vlogah se občani pritožujejo zoper 
delo organov za notranje zadeve, ostale pa se nanašajo na delo sodišč 
v kazenskih zadevah. Iz navedenih podatkov izhaja, da je napram 
preteklim letom nekoliko poraslo število vlog, ki zadevajo delo kazen- 
skih oddelkov rednih sodišč in organov za notranje zadeve, za kar pa 
menimo, daqp posledica dogodkov v preteklem letu povezanih s proce- 
som zoper četverico. 

Vloge, ki zadevajo delo sodišč lahko grupiramo na več skupin in sicer: 
- vloge, ki izrecno nasprotujejo sodni odločitvi oziroma izražajo 

dvom o njeni pravilnosti 
- vloge, ki terjajo pravni pouk v vseh fazah sodnih postopkov 
- vloge, ki se nanašajo na dolgotrajnost postopkov 
- vloge, ki po vsebini predstavljajo posamezna pravna sredstva. 
Najpogostejše so vloge, ki se nanašajo na dolgotrajnost postopkov. 

V teh primerih od sodišča zahtevamo poročilo o poteku postopkov ter 
predlagamo njihovo pospešitev. Še vedno se srečujemo s problemom 
preobremenjenosti sodnikov ter neaktivnostjo sodnih izvedencev, kar 
je največkrat razlog za dolgotrajnost postopkov. 

Med civilno-pravnimi zadevami se največ vlog nanaša na medsosed- 
ske spore (spori s področja posestnega varstva ter varstva lastninske in 
služnostne pravice), spore v zvezi z zapuščino ter spore med bivšimi 
zakonci, ki se ponavadi izčrpavajo v zelo dolgotrajnih postopkih, ki 
zadevajo delitev skupnega premoženja. 

Med kazenskimi zadevami prevladujejo vloge, v katerih že pravno- 
močno obsojene osebe zanikajo svojo krivdo oziroma menijo, da 

. sodišče ni imelo dovolj dokazov. 
Vloge, ki posredno zadevajo delo sodišč in javnih tožilstev so tudi 

vloge, v katerih se občani pritožujejo zoper delo organov za notranje 
zadeve. Tudi teh vlog je bilo v preteklem letu več kot ponavadi. Pritožbe 
se nanašajo predvsem na postopek, v zvezi z odvzemom prostosti ter 
posameznimi preiskovalnimi opravili ter postopek zbiranja dokazov in 
obvestil, na podlagi katerih ti organi sestavijo kazensko ovadbo. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Izvajanje 45. člena zakona o varstvu 
pri delu (problematika kajenja) 

Skupina delegatov za gospo- 
darsko področje 27. okoliš Kr- 
ško je postavila naslednje vpra- 
šanje: 

»Republiški organi inšpekcije 
naj poročajo, kako se izvaja 
problematika kajenja* ki je dolo- 
čena v 45. členu zakona o var- 
stvu pri delu.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije na postavljeno vprašanje 
odgovarja naslednje: 

Inšpekcija dela (republiška in 
občinska) pri rednih pregledih 
nadzira tudi uresničevanje 45. 
člena zakona v neposredni proiz- 
vodnji, in sicer le v skladu s pri- 
stojnostmi, določenimi z zako- 
nom o varstvu pri delu, in predpi- 
si, izdanimi na njegovi podlagi. 

»Določba 45. člena zakona 
o varstvu pri delu (Uradni list 
SRS, št. 47/86) zavezuje organi- 
zacijo združenega dela in skup- 
nost, da s svojim samoupravnim 
splošnim aktom določi prostore, 
v katerih kajenje ni dovoljeno. 
Vendar je treba ob tem poudariti, 
da sme zakon o varstvu pri delu 
to tematiko urejati samo toliko, 
kolikor je cilj zagotavljanje var- 
stva pri delu. 

Določba 45. člena se torej na- 
naša le na zagotavljanje varstva 
pri delu. To pa je v prvi vrsti pre- 
prečevanje poškodb oziroma ok- 
var zdravja zaradi učinkov delov- 

nih sredstev, torej vplivov, ki na- 
stajajo v proizvodnem procesu. 
V enakem smislu je treba razu- 
meti tudi drugi odstavek navede- 
nega člena, ki zahteva upošteva- 
nje zahtev zdravstvenega varstva 
v zaprtih prostorih. Nekateri 
škodljivi vplivi kemijskih sestavin 
se povečajo, če je delavec hkrati 
izpostavljen tobačnemu dimu 
(sinergizem). 

Drugi zdravstveni vidiki omeji- 
tve kajenja ne morejo temeljiti na 
določbah zakona o varstvu pri 
delu. Vsekakor pa lahko s samo- 
upravnim sporazumevanjem do- 
ločimo tudi druge omejitve ka- 
jenja. 

V takšnih primerih delavski 
svet sprejme sklep, s katerim se 
prepove kajenje v dogovorjenih 
primerih, ni pa ga mogoče siliti 
v to na podlagi zakona o varstvu 
pri delu « 

Inšpekcija dela pri rednih pre- 
gledih preverja, ali so organiza- 
cije to problematiko uredile 
v svojih aktih ali ne, torej ali so 
določile prostore, v katerih kaje- 
nje ni dovoljeno. 

Podrobneje pa bo stanje prika- 
zano v informaciji o uresničeva- 
nju zakona o varstvu pri delu, ki 
bo poslana Skupščini SR Slove- 
nije v zadnjem letošnjem trime- 
sečju. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

- Financiranje Triglavskega 
narodnega parka 

Tovariš Marjan Jelen, delegat 
v družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je na 
36. seji družbenopolitičnega 
zbora dne 22. 2. 1989 dal pobu- 
do, da Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije prouči možnosti, 
kako na podlagi širšega intere- 
sa in odgovornosti cele Sloveni- 
je urediti trdnejše financiranje 
delovne organizacije Triglavski 
narodni park in s tem tudi po- 
trebne triglavske infrastrukture. 

Meni, da je financiranje de- 
lovne organizacije Triglavski 
narodni pak (ki je zadolžena za 
tehnične, strokovne in nadzor- 
ne naloge v parku) praktično 
omejeno na odgovornost treh 
občin, v katerih se park nahaja 
(Jesenice, Radovljica, Tolmin), 
le deloma pa sta pri tem poma- 
gala proračun SR Slovenije ter 
kulturne skupnosti, vodna skup- 
nost ter SIS za gozdarstvo. 

Izvršni svet skupščine SR Slo- 

venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Delež republiškega proračuna 
pri financiranju Triglavskega na- 
rodnega parka je v letu 1988 zna- 
šal 500.500.000, to je petsto mili- 
jonov petsto tisoč novih dinarjev 
ali petdeset starih milijard. S tem 
denarjem so bili pokriti vsi oseb- 
ni dohodki zaposlenih v Triglav- 
skem narodnem parku (470 mili- 
jonov), ostanek so namenili za 
amortizacijo. 

Struktura prihodkov Triglav- 
skega narodnega parka v letu 
1988 je bila naslednja: 

lastni prihodek 49% 
republiški proračun 45% 
svobodna menjava dela 4% 
proračun občine Jesenice, Ra- 

dovljica, Tolmin 2%. 
Pobudo Marjana Jelena bi že- 

leli dopolniti v toliko, da financi- 
ranje Triglavskega narodnega 
parka torej ni omejeno na odgo- 
vornost treh občin, v katerih se 

park nahaja, ampak je delež re- 
publike poleg lastne dejavnosti 
že sedaj bistvena postavka pri 
financiranju Triglavskega narod- 
nega parka. Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije je namreč že 
pred leti poiskal in proučil različ- 
ne možnosti za financiranje in 
menimo, da je sedanje stanje re- 
zultat prizadevanj v okviru obsto- 
ječih realnih možnosti. To pa se- 
veda ne pomeni, da ne bi bilo 
mogoče financiranja še bolj utr- 
diti. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo tudi v bodoče na 
podlagi izraženega širšega dele- 
gatskega interesa iskal optimal- 
ne rešitve. 

Ob tej priložnosti, ki je jasno 
pokazala delež, ki ga pri financi- 
ranju Triglavskega narodnega 
parka nosi republika v primerjavi 
s tremi občinami, pa moramo 
opozoriti, da sodi skrb za izvaja- 
nje zakonov v Triglavskem na- 
rodnem parku med izvirne in ne- 
posredne naloge občin. Dolž- 
nost delovne organizacije Tri- 
glavski narodni park je v skladu 
z zakonom le izvajanje strokov- 
nih nalog ter nekaterih javnih po- 
oblastil, med njimi nadzor nad 
izvajanjem prepovedi, veljavnih 
v Triglavskem narodnem parku 
in opredeljenih z Zakonom o Tri- 
glavskem narodnem parku. Te 
naloge delovna organizacija Tri- 
glavski narodni park tudi oprav- 
lja ter o svojih ugotovitvah sproti 
obvešča ustrezne organe v obči- 
ni, katerih naloga naj bi bila tudi 
ustrezno ukrepanje v skladu 
z veljavnimi zakoni. 

Vsa dosedanja poročila, poro- 
čilo o izvajanju Zakona o Triglav- 
skem narodnem parku, o proble- 
matiki črnih gradenj v parku, po- 
ročilo o ogroženosti Bohinjske- 
ga jezera, pa jasno kažejo, da še 
posebej v občini Radovljica stva- 
ri niso urejene, pa bi bila zato po 
našem mnenju prednostna nalo- 
ga v zvezi s Triglavskim narod- 
nim parkom ne samo skrb za pri- 
dobivanje denarja, ampak pred- 
vsem za odnos vseh prizadetih 
do korektnega izvajanja Zakona 
o Triglavskem narodnem parku 
tako po črki kot po njegovem 
duhu. 

POBUDA, DA SE IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
OPREDELI DO VPRAŠANJA 
VSTOPNINE V TRIGLAVSKI NA- 
RODNI PARK 

Družbeno politični zbor 
Skupščine SR Slovenije je 27. 2. 
1989 predlagal, da se Izvršni 
svet opredeli do vprašanja 
vstopnine v Triglavski narodni 
park, saj je znano, da imajo po- 
dobni parki v tujini uvedeno tudi 
vstopnino. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Predvsem je Triglavski narodni 
park po svoji zgodovini in na- 
stanku ter po značilnostih neko- 
liko drugačen od podobnih par- 
kov v tujini. Julijske Alpe, katerih 
del je proglašen za Triglavski na- 
rodni park, imajo dolgo tradicijo 
planinstva in alpinistike. Planin- 
stvo je odprlo te predele, naprav- 
ljene so bile steze, markacije in 
planinske koče. Planinci so so- 
delovali tudi pri pobudah za za- 
varovanje. 

Razmišljanja o uvedbi vstopni- 
ne so v nasprotju s tradicijo pla- 
ninstva in alpinistike, ne glede 
na to, da je tudi izvedba v praksi 
vprašljiva. Nihče sicer ne ve, koli- 
ko bi stala dosledna organizacija 
pobiranja in kontroliranja vstop- 
nine, povsem gotovo pa je, da ob 
sedanji kadrovski zasedbi nismo 
sposobni preprečiti niti škodlji- 
vih posegov v prostor, ki so vsem 
na očeh. 

Glede tistih dejavnosti, ki jih je 
treba za obiskovalce parka pose- 
bej zagotoviti, kot na primer ure- 
jena parkirišča, čiščenje in od- 
voz smeti in podobno, je možno 
razmišljati o uvedbi denarnega 
povračila za take usluge Za vso 
to porabo se zdi plačilo upravi- 
čeno, nikakor pa ne za pravico 
gibanja v gorskem svetu. Vpraša- 
nje pa je. ali bi ne bilo bolj 
umestno med obiskovalci in lju- 
bitelji Triglavskega narodnega 
parka sprožiti akcijo za zbiranje 
prispevkov, ki bi jih potem orga- 
nizirano in javno namenjali ohra- 
njanju vseh tistih izjemnih last- 
nosti Triglavskega narodnega 
parka, zaradi katerih mu prizna- 
vamo nacionalni pomen. 

Planinska organizacija, ki je 
doslej opremila in zavarovala na 
desetine kilometrov poti po go- 
rah, ni nikdar zastavljala vpraša- 
nja plačila za uporabo teh steza, 
po katerih hodijo tako člani kot 
nečlani planinskih društev. Nav- 
sezadnje obremenjujejo in ones- 
nažujejo okolje tudi uporabniki 
vikendov v parku. Če razmišlja- 
mo o uvedbi vstopnine za občas- 
ne obiskovalce, je tem bolj upra- 
vičen razmislek v tej smeri. 

Denar bi bil namenjen za čiš- 
čenje in odvoz smeti. Sam kon- 
cept Triglavskega narodnega 
parka je namreč v sebi protislo- 
ven, ker bi bil rad istočasno neke 
vrste naravni rezervat, zatočišče 
divjadi, redkih rastlin, nedotak- 
njene prirode, pa tudi kar najbolj 
odprt in komercialno turistično 
izkoriščen. Ob tem je treba ugo- 
toviti, da planinstvo v svoji naj- 
bolj množični obliki že nastopa 
kot škodljiv dejavnik v gorski pri- 
rodi. Tu gre predvsem za veliko 
količino smeti, ki jih planinci 
puščajo povsod po vrhovih, ste- 
zah, počivališčih, za odpadke 
okoli koč. Množe se tudi glasovi, 
da na novo povečani koči Kreda- 
rica in Sedmera jezera zaradi ne- 
urejenega odtoka odpadne vode 
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- fekalij in kanalizacije resno 
ogrožata vodo, kar velja tudi za 
Vogel z njegovimi hoteli in viken- 
di ter še za druga visokogorska 
turistična naselja. 

Tudi načrti o graditvi gondol- 
ske žičnice na Komno in traktor- 
skih poti oziroma tovorne žični- 
ce do Sedmerih jezer spadajo 
v posege, ki ogrožajo občutljivo 
gorsko naravo 

Vedno bolj spoznavamo dej- 
stvo, da Triglavski narodni park 
prenese samo omejeno količino 
obiskovalcev, zato je čas, da zač- 
nemo razmišljati'o prenehanju ti- 
ste evforične miselnosti, ki je vi- 
dela svoj uspeh v spravljanju 
vedno večje množice planincev 
in turistov v gorski svet, ni pa 
poskrbela za odpravo in prepre- 
čevanje škodljivih posledic take- 

ga množičnega obiska. 
Možna rešitev je tudi vztrajanje 

na klasičnih vrednotah planin- 
stva in peš hoji namesto žičnic in 
cest in s tem tudi na določeni 
selekciji obiskovalcev. Kar naj- 
bolj skromna oprema koč naj za- 
gotovi obiskovalcem osnovne 
pogoje, to je zavetje pred mra- 
zom, dežjem, ter najnujnejšo po- 
nudbo hrane. Ta tip planinstva 
so uspeli bolj kot pri nas ohraniti 
v zahodnih Alpah in s tem po- 
udariti prvobitnost gorskega sve- 
ta in tudi doživetje v prvotni na- 
ravi izven civilizacije. Slovenci 
smo tudi tu zašli v skrajnost in 
s povečanjem prenočitev, pora- 
be hrane, vode, embalaže po na- 
ših najvišje ležečih kočah dose- 
gli tudi obremenitev, ki je na 
skrajni meji dopustnega. 

- Financiranje Triglavskega 
narodnega parka še enkrat 

Tovariš Marjan Jelen, delegat 
v družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije, je 10/5- 
1989, potem ko mu je bilo na 
njegovo vprašanje v zvezi s fi- 
nancirajem Triglavskega narod- 
nega parka pojasnjeno, da re- 
publiški proračun že pokriva 
45% stroškov delovne organiza- 
cije Triglavski narodni park, po- 
stavil dodatno vprašanje. Meni, 
da je uresničitev dolgoročnega 
in srednjeročnega skupnega 
programa razvoja Triglavskega 
narodnega parka brez dvoma 
nacionalnega pomena, saj zaje- 
ma ukrepe na področju naravne 
in kulturne dediščine, gozdar- 
stva, planinstva, turizma in re- 
kreacije, poselitve male indu- 
strije, vodnega gospodarstva, 
skratka, brez dvoma gre za 
sklop vprašanj in nalog, ki jih 
bodo težko uresničile občine 
Jesenice, Radovljica in Tolmin 
ter delovna organizacija Tri- 
glavski narodni park. 

Sprašuje, ali ni uresničitev te- 
ga programa v širšem družbe- 
nem interesu tako organizacij 
združenega dela, še posebej ti- 
stih s področja turizma in go- 
stinstva, ter drugih, republiških 
organizacij in tudi slehernega 
Slovenca. In kaj namerava sto- 
riti Izvršni svet, da najde, spod- 
budi ali koordinira rešitve, ki bo- 
do perspektivnejše in v skladu 
s širšim družbenim interesom 
urejevale to problematiko. Misli 
na možnost oblikovanja skla- 
dov, konzorcijev in drugih oblik, 
ki bi na podlagi nacionalnega 
interesa opredelile tudi materi- 
alno odgovornost do Triglav- 
skega narodnega parka. 
Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je posredoval naslednji od- 
govor: 

Zakon o Triglavskem narod- 
nem parku (Uradni list SRS, št. 1/ 
81) opredeljuje tudi naloge in no- 
silce priprave in uresničevanja 
planskih aktov Triglavskega na- 
rodnega parka, in še posebej 
skupnega programa razvoja na- 
rodnega parka. Usklajen in spre- 

jet je bil v vseh treh občinah (Je- 
senice, Radovljica, Tolmin) in 
v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter se uresničuje. 
O faznem uresničevanju tega 
programa je vsako leto podano 
poročilo v svetu DO Triglavskega 
narodnega parka. Med cilji zako- 
na ni samo ohranitiv izjemnih na- 
ravnih in kulturnih vrednot viso- 
kogorja, ampak tudi zagotovitev 
razvoja ter materialnih in drugih 
pogojev za delo in življenje pre- 
bivalcev v širšem, to je dolin- 
skem in srednjegorskem območ- 
ju parka. Ta naloga je zaradi raz- 
ličnih, mestoma nasprotujočih si 
interesov še posebno zahtevna 
in presega možnosti posamezne 
občine. To velja tako za gorske 
kmetije, še posebej pa za dolino 
Trente, ki je zaradi desetletja tra- 
jajoče izolacije, gospodarskega 
nazadovanja in negativnih de- 
mografskih gibanj postala ta tre- 
nutek najvidnejši problem te vr- 
ste v parku. 

Zato je kot pomoč republike 
treba omeniti najprej izdelavo 
študije o celoletni cestni poveza- 
vi te doline z Gomjesavsko doli- 
no, kar bo ustvarilo možnosti za 
nadaljnji razvoj Trente, katerega 
nosilec je občina Tolmin. Sicer 
pa se materialna odgovornost re- 
publike, ki jo omenja delegat, že 
izvaja v različnih oblikah: 

Gozdno gospodarstvo Tolmin 
(enako kot Gozdno gospodar- 
stvo Bled) vsako leto participira 
pri uporabi sredstev republiške 
samoupravne interesne skupno- 
sti za gozdarstvo, odvisno od po- 
treb, izraženih v gozdno gospo- 
darskih načrtih. Ta sredstva se 
vlagajo tudi v gozdove na ob- 
močju teh dveh gozdnih gospo- 
darstev, ki ležijo v Triglavskem 
narodnem parku. 
V okviru opredeljevanja območij 
z omejenimi dejavniki za kmetij- 
sko proizvodnjo je bil Triglavski 
narodni park uvrščen v višinsko 
območje, to je v najtežjo cono. 
Na tej podlagi so kmetije v tem • 
območju upravičene do najvišjih 
intervencijskih sredstev, ki jih 

daje republiška samoupravna in- 
teresna skupnost za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane in osnov- 
ne preskrbe. Prav tako se izvaja- 
jo agromelioracije planinskih 
pašnikov, pri čemer zagotavlja 
Odbor za melioracije 90% nepo- 
vratnih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije nadalje pripravlja družbe- 
ni dogovor za hitrejši in celovitej- 
ši razvoj hribovitih območij. 
Predvideni ukrepi, ki jih bomo 
izvajali na tej podlagi, naj bi 
zmanjšali razlike v gospodarskih 
učinkih in splošni razvitosti med 
hribovitimi in ravninskimi predeli 
ter odseljevanje, in sicer s tem, 
da bi pospešili razvoj kmetijstva, 
dopolnilnih dejavnosti in celot- 
nega družbenoekonomskega 
razvoja teh območij. Z vidika 
kmetijstva so predlogi usmerjeni 
v intervencije za izravnavanje do- 
hodkovnega položaja kmetije, 
urejanje proizvodnih obratov in 
zemljišč. Posebej bo treba reše- 
vati izpad dohodka na kmetijah 
oziroma na območjih, kjer so po- 
stavljene zahteve po ohranjanju 
tradicionalnih proizvodnih ob- 
jektov in krajinskih posebnosti. 
Konkretne oblike pomoči bodo 
razčlenjene v družbenem dogo- 
voru. 

Letos je bila v Triglavskem na- 
rodnem parku dokončana hidro- 
elekrarna Zadlaščica, ki je po- 
memben prispevek tako na po- 
dročju energetike kot preskrbe 
s čisto vodo, v pripravi pa je štu- 
dija za gradnjo male HE v Trenti. 
Zagotavljanje razvoja ter možno- 
sti za življenje in delo prebival- 
cev, obenem pa ohranjanje iz- 
jemnih naravnih danosti, se ved- 
no znova kažeta kot občutljiva 
naloga, enako tudi ob izbiri loka- 
cije bodoče hidroelektrarne 
v Trenti. 

Za pospešitev razvoja na ob- 
močju Triglavskega narodnega 
parka, bi lahko namensko usme- 
rili tudi dodatna sredstva vodne- 
ga gospodarstva, ki ga združuje- 
ta območna vodna skupnost Go- 
renjske in območna vodna skup- 
nost Soča v skladu s plani in 
programi teh območnih vodnih 
skupnosti. 

Med velikimi problemi v Tri- 
glavskem narodnem parku je vse 

slabša kakovost vode Bohinjske- 
ga jezera, ki leži v turistično zelo 
intenzivno izkoriščanem območ- 
ju in ki je posledica slabo usmer- 
jene in nenadzirane »razvitosti«. 
Hoteli, avtocamp, počitniške hi- 
šice in počitniški domovi, tabor- 
niški kampi in objekti, planinski 
domovi in vsi preostali, ki stalno 
ali občasno uporabljajo ta pro- 
stor, so seveda v prvi vrsti odgo- 
vorni za ureditev stanja, zato bi 
prelaganje te naloge kar na sle- 
hernega Slovenca le zameglilo 
nujnost jasnih odnosov tudi na 
tem področju. 

Ob tej priložnosti želimo opo- 
zoriti, da je glede ugotovitve re- 
publiške urbanistične in vodno- 
gospodarske inšpekcije zaradi 
črnih gradenj, degradacije nek- 
danje kulturne krajine in onesna- 
ženih voda za določena naselje- 
na in urbanizirana območja Tri- 
glavskega narodnega parka že 
vprašljivo, ali še sodijo v katego- 
rijo narodnega parka, ki ga za- 
kon opredeljuje kot »pretežno 
prvobitno območje z ekosistemi 
in naravnimi znamenitostmi veli- 
kega ali izjemnega pomena za 
SR Slovenijo « 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije bo tudi v bodoče tako kot 
že doslej skrbel za svoj delež ma- 
terialne odgovornosti za Triglav- 
ski narodni park v skladu z zako- 
nom in programom skupnega 
razvoja, pri čemer je seveda os- 
novni pogoj živ interes vseh zain- 
teresiranih. S tem so tudi odprte 
vse možnosti za ustanavljanje 
skladov, konzorcijev in podob- 
no, vendar le na podlagi trdnih 
ekonomsko utemeljenih progra- 
mov in v skladu z materialnimi 
možnosti. 

Delegat Marjan Jelen je v raz- 
pravi v zvezi z odgovorom Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slove- 
nije na svoje delegatsko vpraša- 
nje v zvezi s Triglavskim narod- 
nim parkom predlagal, naj se pri- 
pravi temeljito poročilo o uresni- 
čevanju zakona o Triglavskem 
narodnem parku, ki se ga naj 
predloži v obravnavo tudi zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije. 
Predlaga tudi naj se to nanaša na 
prvo naslednje redno poročanje 
o tej problematiki. 

- Prepoved govorjenja slovenščine 
na procesu v Ljubljani 

Delegat v Družbenopolitičnem zboru tovariš Tone Pavček 
je na 39. seji zbora dne 24. maja 1989 postavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»Govoril bom o prepovedi govorjenja slovenščine na pro- 
cesu v Ljubljani. Ugotovljeno je bilo, da je najhujši eksces 
na procesu pred vojaškim sodiščem vodenje postopka 
v srbohrvaščini, zato ker je bil ta postopek neposredno 
protiustaven. To je bila najgloblja kršitev slovenskega 
jezika, ki ni in ne more biti zgolj in samo eden od jugoslovan- 
skih jezikov, temveč je za Slovence temelj zgodovinskega 
obstoja in razvoja. Gre za jezik, ki je bil in ostaja najbolj 
razvidno določilo narodove identitete, njegova uporaba pa 
je ena najbolj opaznih prvin narodove suverenosti. V izjavi, 
ki sta jo za Svet za slovenščino v javnost 20. julija 1988 
podpisala dr. Toporišič in Borut Šuklje, je zapisano, da 
ostaja v povojni slovenski zgodovini ta postopek zaradi 
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izločitve slovenščine madež, ki ga ni mogoče pozabiti, lahko 
pa ga z dobro voljo v nadaljnjem postopku zbrišemo. Dan 
kasneje je Predsedstvo SFRJ poskušalo nekako ta madež 
zbrisati, vendar je njegovo stališče bilo demonstracija nele- 
gitimne in nihilistične volje oziroma moči nad slovenskim 
narodom. Jasno je bilo, je, in bo, da je bila kršena slovenska 
ustava,najvišji zakon slovenske države. Sprašujem, kaj in 
kdaj bo Predsedstvo te naše države ali naša skupščina 
storila zoper kršilce ustave zato, da se odpravijo negativne 
posledice kršenja ustave in zagotovi dolžno spoštovanje 
tudi z ustreznimi sankcijami, svojega zakona ter da tudi to 
Predsedstvo ali skupščina uveljavi tako svojo suverenost 
na tleh svoje republike. 

Bilo je rečeno, da naj bi se sprožil ustavni spor. Razloženo 
je bilo tudi, zakaj to ni dobro in podobno. Ne zanima me 
okolišanje. Zanima me reakcija nas, ki smo tako nekoč v tej 
sku jščini opozorili na kršenje ustave in na nezakonitost. 
Ki j se potem, ko se to zgodi vendar počne, naredi, stori, 
uveljavi, da se to ne bi v prihodnje več zgodilo, da ne bi 
nekdo po nemarnem, nekaznovan hodil po naših dušah.« 

Predsednica Družbenopolitičnega zbora je delegatsko 
vprašanje poslala predsedniku Skupščine SR Slovenije 
s prošnjo, da z njim seznani Predsedstvo Socialistične repu- 
blike Slovenije, poslala pa ga je v vednost tudi predsedniku 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Ker sta Skupščina SR Slovenije in Predsedstvo republike 
o vprašanju jezika, ki se je uporabljal v poslovanju vojaškega 
sodišča v Ljubljani, na procesu proti četverici, zavzela posa- 
mezna stališča in v zvezi z njimi tudi predlagala nekatere 
ukrepe, navajamo v prvem delu odgovora dosedanja stališča 
in aktivnosti obeh organov. 

Delegati zborov republiške skupščine so na sejah 20. julija 
1988 najodločneje obsodili odločitev Vojaškega sodišča, da 
vodi obravnavo v srbohrvaškem jeziku, ker po njihovem mne- 
nju ni skladu z 243. členom ustave SFRJ in 212. členom ustave 
SR Slsovenije. Zato so še isti dan tudi od Predsedstva SFRJ 
zahtevali, da zagotovi spoštovanje ustavnosti in zakonitosti 
na tem področju. Predsedstvo SR Slovenije je takoj po pre- 
jemu uradnega obvestila, da postopek poteka v srbohrvaškem 
jeziku s pismom 21.7.1988 obvestilo Predsedstvo SFRJ in 
zahtevalo, da s hitro intervencijo zagotovi spoštovanje ustav- 
nosti in zakonitosti v vodenju postopka. Predsedstvo SFRJ je 
v svojem odgovoru še isti dan Predsedstvu republike in preko 
njega tudi republiški skupščini sporočilo, da je o tej zadevi 
zahtevalo mnenje pristojnih zveznih organov, ki so mu sporo- 
čili, da je v 3. členu zakona o vojaških sodiščih predpisano, da 
se postopek pred vojaškimi sodišči vodi v enem izmed jezikov 
in pisav narodov Jugoslavije. Na tej podlagi se je vojaško 
sodišče v Ljubljani odločilo, da se v konkretnem primeru vodi 
postopek v srbohrvaškem jeziku, zagotovljena pa je pravica 
strank, da na glavni obravnavi uporabljajo svoj jezik. Glede na 
to je Predsedstvo SFRJ ugotovilo, da ustavnost in zakonitost 
v postopku pred vojaškim sodiščem v Ljubljani nista kršeni. 
O tem odgovoru je Predsedstvo republike razpravljalo na seji 
25.7.1988 ter izrazilo nestrinjanje z odgovorom Predsedstva 
SFRJ. Politično vprašljivo je stališče Predsedstva SFRJ, ki se 
nekritično sklicuje na mnenje zveznih organov in zvezno 
zakonodajo, pri tem pa ne deluje z enako odgovornostjo od 
ustavnega položaja ene od socialističnih republik, v tem pri- 
meru SR Slovenije. 

Zbori so bili s stališčem Predsedstva SFRJ seznanjeni na 
sejah 26. julija 1988 in z njim niso soglašali. Zato so sprejeli 
sklep, da vprašanje jezika v postopku pred vojaškim sodiščem 
v Ljubljani ni samo vprašanje konkretnega postopka, v kate- 
rem je to vprašanje nastalo, ampak gre za vprašanje širših 
razsežnosti, zaradi katerih je bilo to vprašanje tudi sproženo 
v Skupščini SR Slovenije in v Predsedstvu SR Slovenije. Ne 
gre za vprašanje pravice obtožencev, da spremljajo postopek 
in se branijo v svojem jeziku, marveč za vprašanje uradne 
rabe slovenskega jezika na območju SR Slovenije in v zveznih 
organih kot izraza suverenosti slovenskega naroda, ki jo ta 
uresničuje v SR Sloveniji in v SFR Jugoslaviji, torej tudi 
v vojaških sodiščih in vojaških tožilstvih. Zato zbori zahtevajo, 
da se v vseh državnih organih na območju SR Slovenije, 
vključno z vojaškim sodiščem in vojaškim tožilstvom, v skladu 
s prvim odstavkom 246. člena ustave SFRJ in drugim odstav- 
kom 212. člena ustave SR Slovenije zagotovi poslovanje v slo- 
venskem jeziku. Zbora sta tudi ugotovila, da je vprašanje 

uresničevanja navedenih ustavnih določb vprašanje sploš- 
nega pomena za SR Slovenijo in za enakopravnost narodov in 
narodnosti v SFRJ. Zato so zbori predlagali Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ, da v skladu s 17. točko prvega odstavka 281. 
člena ustave SFRJ, po kateri federacija po zveznih organih 
varuje ustavnost, določeno s to ustavo in zakonitost v skladu 
s to ustavo ter na podlagi 6. točke 283. člena ustave SFRJ, po 
kateri Skupščina SFRJ določa politiko izvrševanja zveznih 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter obveznosti 
zveznih organov v zvezi z izvrševanjem teh predpisov in aktov, 
obravnava in oceni izvrševanje zakona o vojaških sodiščih 
glede uradne rabe jezikov narodov. Sprejeli pa so tudi sklep, 
da delegati iz SR Slovenije v Skupščini SFRJ zahtevajo pojas- 
nilo, kateri pristojni zvezni organi so dali mnenje o rabi 
slovenskega jezika v postopku pred vojaškim sodiščem 
v Ljubljani ter da mora sprožiti tudi vprašanje odgovornosti za 
tako pripravljeno mnenje, ki ne upošteva določil prvega 
odstavka 246. člena ustave SFRJ in drugega odstavka 212. 
člena ustave SR Slovenije. Vsa stališča in sklepi so bili posre- 
dovani Skupščini SFRJ. 

Delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
Jože Marolt, Vika Potočnik in Janez Lukač so imeli oktobra 
1988 v zvezi z oceno izvrševanja zakona o vojaških sodiščih 
glede uradne rabe jezikov narodov Jugoslavije informativni 
sestanek pri predsedniku Skupščine SFRJ tov. Popovskemu. 
Delegat SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ Janez 
Sašek je na 32. seji 16. 11. 1988 zahteval od Zveznega izvrš- 
nega sveta, da njemu in drugim delegatom v Zveznem zboru 
pošlje mnenje o uporabi jezikov in pisav narodov Jugoslavije 
v postopku pred vojaškim sodiščem, ki so jih Predsedsdtvu 
SFRJ poslali zvezni sekretar za ljudsko obrambo, zvezno 
sodišče in zvezno javno tožilstvo. Na podlagi te zahteve so 
delegati Zveznega zbora dobili z dopisom sekretarja zbora 
z dne 6.12.1988 »Informacijo o izvrševanju zakona o vojaških 
sodiščih glede uradne rabe jezikov narodov v zvezi s postop- 
kom zoper obtoženega Borštnerja in druge prd vojaškim 
sodiščem v Ljubljani«, ki jo je pripravil Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo. Poleg te informacije so dobili še mnenje 
Zveznega sekretariata za zakonodajo, pravosodje in upravo, 
obvestilo Zveznega javnega tožilca in odgovor Zveznega 
sodišča Predsedstvu SFRJ. 

To zahtevo Skupščine SR Slovenije so obravnavala nasled- 
nja delovna telesa Zveznega zbora: 

Odbor za družbenopolitične odnose na seji 16. 12. 1988, ki 
je sprejel naslednje sklepe: 

1. Odbor smatra, da je odločitev vojaškega sodišča v Ljub- 
ljani, da se kazenski postopek zoper obt. Borštnerja in druge 
vodi v srbohrvaščini v skladu z določbami 170., 214., 243. in 
246. člena ustave SFRJ, kot tudi s 3. členom zakona o vojaških 
sodiščih in 7. členom zakona o kazenskem postopku, kar 
izhaja tudi iz mnenj pristojnih zveznih organov in predlaga 
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ, da o tem obvesti Skupš- 
čino SR Slovenije. 

2. Odbor poudarja, da so vojaška sodišča zvezni organi in 
da je v skladu z določbo 6. točke prvega odstavka 281. člena 
ustave SFRJ federacija pristojna, da ureja in organizira voja- 
ška sodišča in s tem tudi uporabo jezikov pri delu teh sodišč 
in da se v konkretnem primeru ne more uporabljati določba 
212. člena ustave SR Slovenije, ker je urejanje odnosov na 
področju ljudske obrambe v izključni pristojnosti federacije. 

3. Odbor smatra, da je z določbami zakona o vojaških 
sodiščih in podzakonskimi akti, sprejetimi na podlagi tega 
zakona, popolnoma zagotovljena uporaba ustavnega načela 
o enakopravni uporabi jezikov in pisav narodov Jugoslavije na 
teritoriju SFRJ in da vodenje kazenskega postopka pred voja- 
škim sodiščem v Ljubljani zoper imenovane v srbohrvaščini ni 
kršilo omenjeno ustavno načelo. 

4. Odbor predlaga Zveznemu zboru, da sprejme mnenja 
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, Zveznega sekreta- 
riata za zakonodajo, pravosodje in upravo, Zveznega javnega 
tožilstva in Zveznega sodišča, ki se nanašajo na izvrševanje 
zakona o vojaških sodiščih glede uradne rabe jezikov narodov 
Jugoslavije v kazenskem postopku zoper obtožene Borštnerja 
in druge pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. 

5. Odbor predlaga Zveznemu zboru Skupščine SFRJ, da 
zadolžni Zvezni izvršni svet, da v najkrajšem roku pripravi 
informacijo o uradni rabi jezikov narodov Jugoslavije 

poročevalec 13 



v postopku pred vojaškimi sodišči in v delu zveznih organov 
na celotnem območju SFRJ. 

Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 8. 3. 1989 
sprejela enotno stališče, da pri opredeljevanju kriterijev na 
podlagi katerih je treba v vsakem konkretnem primeru dolo- 
čiti jezik, na katerem bo potekal postopek, se ne more izhajati 
od jezika, ki je v uradni rabi na teritoriju, na katerem se nahaja 
vojaško sodišče, pač pa je treba izhajati od narodne pripadno- 
sti strank in sodnikov, ki vodijo postopek in od morebitnih 
drugih odločujočih oziroma drugih okoliščin za konkretni 
primer. 

Odbor za pravosodje je na seji dne 13. 4. 1989 predložil 
Zveznemu zboru tele sklepe: 

1. Zvezni zbor ugotavlja, da izhajajoč iz načela o enakoprav- 
nosti in uradni rabi jezikov narodov, določenih v ustavi SFRJ 
in zveznih zakonih, kot tudi iz stališč in mnenj Predsedstva 
SFRJ, Zveznega sekretariata za pravosodje in upravo, Zvez- 
nega sekretariata za ljudsko obrambo, Zveznega sodišča in 
Zveznega javnega tožilstva, izhaja, da odločitev pristojnega 
vojaškega sodišča, da se kazenski postopek vodi na enem 
izmed jezikov narodov, ni v nasprotju z ustavo SFRJ in zvez- 
nim zakonom. 

2. Izhajajoč iz ustavnih postulatov o neodvisnosti sodišč pri 
opravljanju sodne funkcije Zvezni zbor poudarja, da o zakoni- 
tosti odločbe sodišča kot posamičnega pravnega akta odloča 
v instančnem postopku le pristojno sodišče in da načelna 
mnenja in stališča drugih organov ne morejo vplivati na neod- 
visno odločanje sodišč, kar pomeni tudi na odločanje v pravni 
zadevi o uporabi jezikov narodov v postopku pred vojaškimi 
sodišči. 

3. Zvezni zbor opozarja na potrebo, da se pri usklajevanju 
zveznih zakonov z amandmaji k ustavi SFRJ, v postopku 
sprememb in dopolnitev zakona o vojaških sodiščih, obravna- 
vajo in eventuelno precizirajo tudi določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na uradno rabo jezikov narodov v sodnem po- 
stopku. 

Delegati Zveznega zbora Skupščine SFRJ kot tudi skupš- 
čina Slovenije dosedaj niso bili seznanjeni s poročili in stališči 
teh delovnih teles. Iz teh poročil in sklepov pa izhaja, da 
delovna telesa niso dobila in obravnavala analize o izvrševa- 
nju 3. člena zakona o vojaških sodiščih, temveč le informacijo 
in stališča v zvezi z uporabo jezika v konkretnem sodnem 
postopku. 

V SR Sloveniji je bilo že julija 1988 proučeno vprašanje rabe 
slovenskega jezika. Pravni strokovnjaki so pripravili mnenje, 
z njim se je strinjalo tudi Predsedstvo SR Slovenije, po kate- 
rem uradno rabo jezikov v zveznih organih, med katere sodijo 
tudi vojaška sodišča in vojaška tožilstva, ureja ustava SFRJ 
v prvem odstavku 246. člena, ki določa, da so v SFFU v uradni 
rabi jeziki narodov, jeziki narodnosti pa v skladu s to ustavo in 
zveznim zakonom. S to ustavno določbo je neposredno dolo- 
čeno, da so v zveznih organih v uradni rabi jeziki narodov, 
medtem ko se samo uradna raba jezikov narodnosti v zveznih 
organih ureja z zveznim zakonom. Jezike narodov, ki so 
v uradni rabi v posameznih republikah in s tem tudi v zveznih 
organih, določajo republiške ustave, kar je izrecno določeno 
v 269. členu ustave SFRJ, ki ureja izdajanje in objavljanje 
zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov. Ustava 
SR Slovenije določa v 212. členu, da vsi državni organi na 
območju SR Slovenije poslujejo v slovenskem jeziku. Po tem 
mnenju ta določba ustave SR Slovenije velja tudi za zvezne 
organe, ki poslujejo na območju SR Slovenije, torej tudi za 
vojaška sodišča in vojaška tožilstva ter se v praksi izvaja npr. 
v carinski službi, v devizni inšpekciji. 

Edino izjemo od določbe prvega odstavka 246. člena glede 
uradne rabe jezikov narodov v zveznih organih določa ustava 
SFRJ v drugem odstavku 243. člena, po katerem se pri pove- 
ljevanju in vojaškem pouku v JLA lahko, v skladu z zveznim 
zakonom, uporablja eden od jezikov narodov Jugoslavije, 
v njenih delih pa jeziki narodov in narodnosti. To je tudi edina 
izjema, ko se z zveznim zakonom lahko ureja uradna raba 
jezikov narodov v zveznih organih. Za vse druge primere je 
uradna raba jezikov narodov v zveznih organih neposredno 
določena v prvem odstavku 246. člena ustave SFRJ. V zvezi 
s to ustavno določbo je treba uporabljati tudi 3. člen zaKona 
o vojaških sodiščih, ki določa, da postopek pred vojaškimi 
sodišči teče v jeziku in pisavi kakšnega jugoslovanskega 
naroda. Glede na to, da so v zveznih organih v uradni rabi 

jeziki narodov, ki jihdoločajo republiške ustave, je torej treba 
v postopku pred vojaškim sodiščem, ki posluje na območju 
posamezne republike,- uporabljati jezik, ki je po republiški 
ustavi v uradni rabi na območju te republike, v SR Sloveniji 
torej slovenski jezik. 

Predsedstvo SR Slovenije je že 25. 7. 1988 Predsedstvu 
SFRJ predlagalo, da svoje stališče ponovno pretehta, še zlasti 
zato, ker so pristojni zvezni organi očitno prezrli določbo 212. 
lena ustave SR Slsovenije in določilo prvega odstavka 246. 
člena ustave SFRJ; na ta predlog Predsedstvo SFRJ ni pisno 
odgovorilo, pač pa je bilo to vprašanje obravnavano na 
sestanku Predsedstva SFRJ in Predsedstva SR Slovenije 13. 
9. 1988, ko je Predsedstvo SFRJ dalo načelno podporo stališ- 
čem Predsedstva SR Slovenije tako, da je pojasnilo kadrovske 
težave pri sestavi senatov vojaških sodišč s sodniki z znanjem 
slovenskega jezika. 

V zvezi s predlogom Sveta za varstvo človekovih pravic pri 
RK SZDL Slovenije z dne 26. 10. 1988, da naj se da pobuda 
Ustavnemu sodišču Jugoslavije za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti 3. člena zakona o vojaških sodiščih 
in 21. člena poslovnika o delu vojaških sodišč I. stopnje je 
Predsedstvo republike razpravljalo na seji 28. 10. 1988. Ob 
tem za SR Slovenijo oziroma za slovenski narod tako občutlji- 
vem in pomembnem vprašanju je Predsedstvo republike sku- 
paj s Skupščino SR Slovenije in drugimi političnimi dejavniki 
republike takioj, že med procesom, zavzelo jasno in odločno 
stališče: slovenski jezik je uradni jezik pri poslovanju vseh 
državnih organov na ozemlju SR Slovenije. To dejstvo ozi- 
roma zadevna določba ustave SR Slovenije je za Predsedstvo 
republike nekaj, o čemer se ni potrebno šele pogajati in zato 
tudi ne sprožati sporov. S stališča organov, ki predstavljajo 
SR Slovenijo ni umesten spor o tem vprašanju. SR Slovenija 
je to vprašanje uredila v svoji ustavi; ustavi SFRJ in SR 
Slsovenije pa sta glede njega usklajeni. Predsedstvo SR Slso- 
venije se je že julija 1988 odločilo, da o stvareh, ki so del 
suverenosti SR Slovenije in v katere samo niti malo ne dvomi, 
ne bo začenjalo spora pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije. 
To pa še ne pomeni, da ni treba kritično oceniti zvezne 
predpise, ki so omogočili Vojaškemu sodišču v Ljubljani, daje 
sklenilo, da se postopek vodi v srbohrvaškem jeziku. Po 
mnenju predsedstva je napake oziroma pomanjkljivosti in 
nedorečenosti v teh določbah potarebno odpraviti s spre- 
membami in dopolnitvami teh predpisov. 

Skupščina SR Slovenije naj bi na seji 19. 12. 1988 obravna- 
vala pobudo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za spre- 
membo 3. člena zakona o vojaških sodiščih, ki je izhajala iz 
upoštevanja personalnega načela pri poslovanju vojaških 
sodišč, kar naj bi zagotavljalo uporabo slovenskega jezika 
v postopkih pred vojaškimi sodišči, kadar je stranka 
v postopku pripadnik slovenskega naroda. Enako načelo naj 
bi veljalo za pripadnike drugih narodov. Pobudo so nekatera 
delovna telesa podprla; na Komisiji Skupščine SR Slovenije 
za proučitev kazenske zakonodaje 2. 12. 1988 pa ni bilo 
enotnega mnenja, zlasti o tem ali uporabo jezika pred zvez- 
nimi organi ureja republiška ali zvezna ustava in ali je treba to 
vprašanje interpretirati tudi v zakonu. Razlike so bile tudi 
v mnenjih, ali bi bilo treba pri spremembi zveznega zakona 
upoštevati samo teritorialno ali tudi personalno načelo poslo- 
vanja. Zaradi tega je bila pobuda umaknjena z dnevnega reda 
sej zborov republiške skupščine zato, da bi se pripravile še 
dodatne strokovne obrazložitve in ustrezna rešitev. Ugoto- 
vimo pa lahko, da obstajajo soglasna stališča zveznih držav- 
nih, upravnih in pravosodnih organov, da so vojaška sodišča 
organi federacije, ne glede na katerem območju SFRJ delu- 
jejo ter je njihov obstoj in delovanje predpisan z ustavo SFRJ 
in zveznimi zakoni ter da republiška ustava te ureditve ne 
more spreminjati. 

V javnosti, tudi strokovni, so se pojavili številni predlogi, 
med njimi tudi, da se v ustavne amandmaje k ustavi SR 
Slovenije vključi določilo, da ima neuporaba slovenskega 
jezika pred državnimi organi v SR Sloveniji za posledico, da 
odločbe, izdane po takem postopku, organi v SR Sloveniji ne 
izvršijo. Taka ureditev bi zagotavljala absolutno suverenost 
republike, ki pa je praktično vprašljiva glede na federativno 
državo, z več enakopravnimi jeziki narodov, pa tudi narodno- 
sti, na vsem njenem ozemlju. To bi tudi pomenilo, da bi se 
morali vsi postopki pred zveznimi organi v SR Sloveniji voditi 

14 poročevalec 



izključno v slovenskem jeziku,ne glede ali gre za Slovenca, 
Srba, Hrvata ali Makedonca. 

Postavlja se vprašanje skladnosti take ureditve oziroma 
nasprotja z ureditvijo v ustavi SFRJ in posledic, če bi se tudi 
druge federalne enote odločile za tako ureditev, kar bi npr, 
uvedlo v Beogradu v organih federacije srbski jezik poslova- 
nja. Druga rešitev pa bi bila, da organi federacije poslujejo 
v uradnem jeziku republike na območju katere delujejo, glede 
na narodnost stranke, pa tudi v drugih jezikih narodov ozi- 
roma narodnosti, če tako določa zvezni zakon. Menimo, da 
sedanje določbe ustave SFRJ tako poslovanje ne prepreču- 
jejo in da je to le stvar praktične izvedbe. Vprašanje pa je, če 
to v SR Sloveniji ne preprečuje 212. člen ustave SR Slovenije, 
ki ga tolmačimo tako, da za vse državne organe - tudi zvezne 
- velja obvezno poslovanje samo v slovenskem jeziku. 

Tako je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slo- 
venije med drugim obravnavala tudi pobudo, da pripravi za 
Skupščino SR Slovenije predlog obveznega tolmačenja, po 
katerem akt kateregakoli organa, ki je bil sprejet v nasprotju 
z določilom drugega odstavka 212. člena ustave SR Slovenije, 
nima pravnega učinka akta organa, organizacije, skupnosti ali 
posameznika, ki opravlja družbeno službo na območju SR 
Slovenije. Komisija je sicer opozorila, da v okviru svoje pri- 
stojnosti Skupščina SR Slovenije ne daje obveznega tolmače- 
nja posameznih ustavnih določb, ker ustava ni predmet 
obvezne razlage. 

Glede rabe jezika je bilo izraženo večinsko mnenje, da 
uradno rabo jezika v zveznih organih na območju posamezne 
republike ureja 246. člen zvezne ustave po personalnem 
načelu, torej da je v uradni rabi pred temi organi jezik pripad- 
nika naroda, ki je pred zveznim organom v postopku; v komi- 
siji pa je bilo izraženo tudi stališče, po katerem jezik poslova- 
nja vseh organov, vključno zveznih organov, na podlagi terito- 
rialnega principa v celoti ureja ustava SR Slovenije. Glede 
kršitve uradne rabe jezika, ko državni organ ne posluje v slo- 
venskem jeziku, je bila komisija enotnega mnenja, da pri tem 
ne gre za procesno kršitev. 

Komisija je sklenila zborom skupščine predlagati, da 
v okviru svojih pristojnosti in svojih ustavnih obveznosti 
ponovno zavzamejo stališče do ravnanja vojaškega sodišča 
v Ljubljani. Komisija je zborom predlagala, naj ugotovijo, da 
gre za kršitev ustave SR Slovenije in ustave SFRJ ter ocenijo 
politične posledice tega ravnanja in v okviru svojih pristojno- 
sti oziroma pravnih možnosti preprečijo tovrstne kršitve 
ustave. Ob tem tudi sicer opozarjamo, da je komisija v tem 
kontekstu posebej poudarila, da je pravica in dolžnost vsa- 
kega, da skrbi v okviru svojih pristojnosti za varstvo ustavno- 
sti in zakonitosti, kvalificirano pa so za ustavnost in zakoni- 
tost dolžni skrbeti v skladu z 253. členom ustave SR Slovenije 
sodišča, organi družbenopolitičnih skupnosti ter nosilci 
samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij ter še pose- 
bej ustavno sodišče. 

Celotno dogajanje okoli procesa proti četverici in vse 
spremljajoče aktivnosti posameznikov, organov in organiza- 
cij, pa tudi protesti občanov in organov v SR Sloveniji so 
nedvomno pozitivno vplivali na kadrovske spremembe na 
vojaškem sodišču v Ljubljani, kjer je sedaj zagotovljena mož- 
nost poslovanja v slovenskem jeziku. Pred nedavnim je bil 
objavljen tudi natečaj Zveznega sekretariata za ljudsko 
obrambo za sprejem novih kadrov - sodnikov z znanjem 
slovenskega jezika. Ti ukrepi bodo nedvomno zagotovili, da 
se ne bo več ponovil primer vojaškega sodišča v Ljubljani, da 
ne bi posloval v slovenskem jeziku. 

Iz vsega povedanega izhaja, da je vprašanje poslovanja 
zveznih organov na območju SR Slovenije, zlasti tudi JLA in 
vojaškega sodišča, del širšega problema uresničevanja slo- 
venske suverenosti. Politična in družbena dogajanja v zadnjih 
letih so namreč z vso ostrino pokazala, da odnosi v federaciji, 
predvsem njihova vsekodnevna političan praksa niso povsem 
v skladu z načeli oziroma dogovorom, ki ga je slovenski narod 
sklenil med narodnoosvobodilnim bojem - na Kočevskem 
zboru in skupaj z drugimi jugoslovanskimi narodi na II. zase- 
danju AVNOJ-a, ga nato potrdil na zasedanju SNOS 
v Črnomlju - in ga uveljavil z ustavo SFRJ iz leta 1974. Ta 
pomembna vprašanja bo treba ponovno postaviti in reševati 
v postopku za sprejem nove ustave, zlasti še, ker se določbe 
glede enakopravnosti narodov in narodnosti, tudi z vidika 
uporabe jezikov, sedaj različno razlagajo. Za nazaj pa 

moramo opozoriti, da smo bili tako pristojni organi, kot tudi 
slovenska in jugoslovanska javnost, premalo občutljivi do teh 
vprašanj in smo dopuščali dolgoletno prakso pri praktični 
uporabi slovenskega jezika v JLA in nekaerih drugih zveznih 
organih, ki s stališča slovenske suverenosti ni sprejemljiva in 
ni v skladu z ustavo. 

* * * 

1. Glede vprašanja delegata Toneta Pavčka, kaj bosta Pred- 
sedstvo SR Slovenije in Skupščina SR Slovenije storila zoper 
kršilce ustave je treba najprej ugotoviti, kdo je v razpravah 
o vprašanju jezika zavzel drugačno stališče kot organi v Slo- 
veniji. To so v konkretnem postopku storili Vojaško sodišče 
v Ljubljani, Vrhovno vojaško sodišče v Beogradu in zvezno 
sodišče. V odgovoru na stališče Skupščine SR Slovenije in 
Predsedstva SR Slovenije je mnenje, da ne gre za kršitev, 
zastopalo Predsedstvo SFRJ, ki je pred tem pridobilo mnenje 
Zveznega sekretariata za pravosodje in upravo, Zveznega 
sekretariata za ljudsko obrambo, Zveznega javnega tožilstva 
in zveznega sodišča. O tem vprašanju so oblikovala stališča in 
mnenja tudi pristojna delovna telesa Zveznega zbora. Zvezni 
zbor pa še ni obravnaval celovitega poročila o uporabi jezikov 
narodov v postopkih pred vojaškimi sodišči oziroma o poslo- 
vanju vojaških sodišč v jezikih narodov in o tem vprašanju ni 
sprejel svojih stališč. Za ugotavljanje odgovornosti vojaških 
sodišč in njihovih sodnikov je pristojno Predsedstvo SFRJ, ki 
pa je v konkretnem primeru menilo, da njihovo ravnanje ni 
protiustavno in nezakonito in zato tudi ni postavilo vprašanja 
njihove odgovornosti. Glede zakonitosti v konkretnih postop- 
kih sprejetih odločb, kršitev določb o jeziku poslovanja ni 
navedena med bistvenimi kršitvami pravil postopka v zakonu 
o kazenskem postopku, zato so te odločbe postale pravno- 
močne in jih v rednih postopkih ni mogoče odpraviti. Za 
ugotavljanje strokovne in ostalih vrst odgovornosti organov, 
ki so dali strokovna mnenja Predsedstvu SFRJ je pristojna 
Skupščina SFRJ, za zvezne upravne organe pa tudi Zvezni 
izvršni svet. 

Skupščina SR Slovenije zahteva od Predsedstvu SFRJ,da 
zavaruje suverene pravice slovenskega naroda in zagotovi 
enakopravno rabo slovenskega jezika v postopku pred voja- 
škimi sodišči. Skupščina SR Slovenije bo prav tako pozvala 
delegate v Zveznem zboru, da zahtevajo pospešitev postopka 
v zvezi s poročilom o rabi jezikov narodov v postopkih pred 
vojaškimi sodišči in da o tem Zvezni zbor oblikuje svoje 
stališče. Pripravila bo tudi pobudo za uporabo jezikov naro- 
dov in narodnosti v zveznih orgahih. 

2. Zgradi številnih predlogov javnosti o pomilostitvi, odloži- 
tvi kazni oziroma njeni prekinitvi je bil v Skupščini SR Slove- 
nije sklican razgovor s strokovnjaki s tega področja. Na njem 
je bilo opozorjeno, da nobeden od danih predlogov ni v okviru 
ustavnih in zakonskih pooblastil, ki jih imajo organi v SR 
Sloveniji. 

3. Skupščina SR Slovenije naj glede na vse navedeno 
ponovno nedvoumno ugotovi, da je bila v postopku pred 
vojaškim sodiščem v Ljubljani prekršena določba 212. člena 
ustave SR Slovenije v zvezi z uporabo 246. člena ustave SFRJ 
o uporabi slovenskega jezika. Poslovanje v slovenskem jeziku 
vseh državnih organov na območju SR Slovenije je bistveni in 
nepogrešljivi element suverenosti slovenskega naroda in SR 
Slovenije v SFRJ. Kršitev tega načela, pa čeprav v posamez- 
nem primeru, pomeni nesprejemljiv odnos do položaja in 
vloge SR Slovenije v SFRJ. Nejasnost in nedoslednost upo- 
rabe tega načela ni mogoče opravičevati z različnimi pravnimi 
razlagami in ga prepuščati dobri volji in praksi posameznih 
organov. To je eno od temeljnih načel uveljavljanja ustavnega 
položaja in vloge SR Slovenije in mora biti zato dosledno 
spoštovana. 

4. Za zagotovitev rabe slovenskega jezika v postopkih pred 
vojaškimi sodišči v SR Sloveniji in s tem za uveljavitev tega 
elementa suverenosti SR Slovenije bo Skupščina SR Slove- 
nije: 

1. predlagala spremembo zakona o vojaških sodiščih in to: 
a) 3. člena, tako da bo iz zakona jasno razvidno, kateri jezik 

poslovanja uporablja vojaško sodišče v konkretnem po- 
stopku; 

b) spremembo pristojnosti tako, da bi bila vojaška sodišča 
pristojna v miru soditi le v postopkih zaradi kaznivih dejanj 
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zoper oborožene sile, katerih storilci so aktivne vojaške osebe 
in civilne osebe v službi v oboroženih silah, kot tudi razrešitev 
nekaterih drugih vprašanj (na primer svobodna izbira zago- 
vornika). 

2. predlagala spremembo zakona o kazenskem postopku 
tako, da bo med primeri absolutnih kršitev pravil postopka 
navedena tudi kršitev določb o jeziku, v katerem posluje 
sodišče v postopku; 

3. v oblikovanju amandmajev k ustavi SR Slovenije: 
a) predlagala natančnejšo opredelitev 212. člena ustave SR 

Slovenije, tako da bo iz nje jasno razvidno, da se s to določbo 
ureja poslovanje v slovenskem jeziku v postopkih pred zvez- 
nimi organi na območju SR Slovenije, 

b) predlagala razširitev pristojnosti Ustavnega sodišča SR 
Slovenije, tako da bo pristojno odločati o ustavnosti in zako- 
nitosti posamičnih odločb v primerih, ko taka odločba krši 
z ustavo zagotovljene človekove pravice in svoboščine, 

4. spremljala uresničevanje določb o enakopravnosti jezi- 
kov v jugoslovanski ljudski armadi in njenih ustanovah (npr. 
odločbe v postopkih s področja delovnih razmerij, disciplinski 
postopki, napisi v vojaških objektih in na njih, drugo poslova- 
nje JLA in njenih ustanov, ki ni akt poveljevanja ali vojaškega 
pouka - 243. člen ustave SFRJ). 

- Problematika odkupa mleka 

Vika Potočnik, delegatka Druž- 
benopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije ]e v zvezi s pro- 
blematiko odkupa mleka posta- 
vila naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Iz sredstev javnega obveš- 
čanja smo Informirani, da pada 
odkup mleka v SR Sloveniji. 
Kmetom v nerazvitih predelih je 
dohodek od mleka pomemben 
vir preživljanja. Če mlekarne ne 
odkupujejo mleka, jemljejo tem 
kmetom edini vir dohodka. 

Sprašujem Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, ali mu 
je poznana ta problematika, 
kakšen je obseg opdkupa mle- 
ka, kako to vpliva predvsem na 
kmete, ki niso vključeni v zadru- 
ge ali drugo obliko organizira- 
nja, in kaj namerava storiti, da 
bi preprečili posledice, ki lahko 
nastanejo predvsem na področ- 
ju reje živine. Kaj bo storil Izvrš- 
ni svet glede odkupa mleka, ce- 
novne politike in predelave mle- 
ka ter cene mlečnih izdelkov?« 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Po podatkih Živinorejske po- 
slovne skupnosti je bilo v Slove- 
niji lani odkupljenih 366,4 mio 
I mleka oziroma za 1,8% več kot 
leta 1987. V letošnjem aprilu je 
bil odkup mleka 31.029.800 I ozi- 
roma za 1,7% manj kot v istem 
mesecu lani. Podobne razmere 
so bile značilne tudi za vse štiri 
mesece letošnjega leta (odkup 
115,846,200 I oziroma 2% manj 
kot v enakem obdobju lanskega 
leta). Sodimo, da je zmanjšan 
odkup v začetku letošnjega leta 
posledica neugodnih ekonom- 
skih in vremenskih razmer za pri- 
delavo krme v lanskem letu (su- 
ša). Po podatkih Zavoda SR Slo- 
venije za statistiko je bilo v začet- 
ku letošnjega leta za 1% manj 
krav in brejih telic. Po območjih 
glede na težavnostne stopnje za 
kmetijsko pridelavo pa je bil le- 
tošnji odkup mleka v prvih štirih 

mesecih porazdeljen v nasled- 
njih deležih: nižinsko območje 
39,2%, hribovito območje 34,3%, 
kraško 4,8%, gorsko 12,5% in 
preostala območja z omejenimi 
pogoji 9,2%. 

Mlekarne odkupujejo mleko 
od vseh kmetov, ne glede na to 
ali so člani organizacij združenih 
kmetov ali ne. Veliko mleka se 
odkupi od kmetov, ki imajo dve 
do tri krave in niso specializirani 
za prirejo mleka. Njihova značil- 
nost je, da razmeroma hitro pre- 
usmerijo prirejo mleka namesto 
v odkup v lastno porabo, če odd- 
kupne cene niso stimulativne 
oziroma ne pokrivajo stroškov 
prireje. Stalna rast odkupa mleka 
v Sloveniji v zadnjih letih je zato 
rezultat ukrepov razvojne politi- 
ke v naši republiki. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije se je ves čas zavzemal za 
samostojno oblikovanje cen 
kmetijskih in živilskih izdelkov. 
Zaradi izredno zaostrenih raz- 
mer v živinoreji, ki so bile pred- 
vsem posledica dalj časa admini- 
strativno določenih cen, s kateri- 
mi niso bili pokriti stroški prireje 
in predelave, sta Skupščina SR 
Slovenije in Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije tudi ob spreje- 
manju resolucije o politiki ures- 
ničevanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 
v letu 1988 odločno zahtevala 
ureditev cen na tem področju, še 
posebej cen mleka in mesa. 

Zvezni izvršni svet je cene 
mlečnih izdelkov sprostil maja 
lani, konec novembra lani je bi- 
mo omogočeno samostojno 
oblikovanje cen za sterilizirano 
mleko, v začetkuu aprila letos pa 
je sprostil tudi cene pasterizira- 
nega mleka. Tako sedaj mlečno- 
predelovalne organizacije zdru- 
ženega dela oblikujejo cene svo- 
jih izdelkov samostojno ob upo- 
števanju razmer na trgu. 

S sprostitvijo drobnoprodajnih 
cen konzumnega mleka so bile 
dane možnosti za izenačitev od- 

kupne cene mleka s stroški prire- 
je. Ker ni bilo možno takoj izena- 
čiti razmerij v mlečni reproduk- 
cijski verigi, je bilo na Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
dogovorjeno (razgovora, ki je bil 
4. aprila 1989, so se udeležili 
predstavniki Splošnega združe- 
nja kmetijstva, mlekarn, Sloven- 
ske kmečke zveze, Zadružne zve- 
ze Slovenije in Živinorejske po- 
slovne skupnosti), da se izenači- 
jo v treh mesecih od aprila do 
junija, ko naj bi rejci skupaj 
s premijo in oddatki za kakovost 
dobili za tekoči mesec v celoti 
pokrite stroške prireje po izraču- 
nu Kmetijskega inštituta Sloveni- 
je ob koncu prejšnjega meseca. 
Dogajanje na trgu bodo rejci in 
mlečnopredelovalne OZD sproti 
preverjali. Ob negativnem reagi- 
ranju na trgu mleka in mlečnih 
izdelkov se od dogovorjene poli- 
tike pri odkupni ceni mleka ne 
bo odstopilo, temveč se bodo 
ustrezne rešitve iskale pri prede- 
lavi in potrošnji. 

Na ponovnem razgovoru pred- 
stavnikov Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije in mlečnopre- 
delovalnih organizacij 31. 5. 
1989 je bilo dogovorjeno, da bo- 
do rejci za mleko, oddano v ma- 
ju, prejeli 90% pokritje stroškov 
prireje in premijo v višini 105 din/ 
I, kar je skupaj 94% stroškov pri- 
reje, ki jih je izračunal Kmetijski 
inštitut Slovenije konec aprila, za 
mleko, oddano v juniju, pa bodo 
rejci prejeli v obliki kupne cene 
in premije skupaj 3.461,47 din/l 
odkupljenega mleka, kar je 100% 
pokritje stroškov prireje po izra- 
čunu Kmetijskega inštituta Slo- 
venije konec maja. 

Ker razlike med odkupno ceno 
mleka in ceno, ki pokriva stroške 
prireje za junij, mlečnopredelo- 
valne organizacije združenega 
dela ne morejo pokriti z enkrat- 
nim povišanjem cene mleka in 
mlečnih izdelkov, jo bo Samou- 
pravna interesna skupnost za 
pospeševanje proizvodnje hrane 
in zagotavljanje osnovne preskr- 
be Slovenije pokrila z zvišanjem 
povprečne premije s 105 na 200 
din/l z namenskim prispevkom 
za junij 1989 okoli 300 din/l (za 
vse mleko, odkupljeno v juliju). 
Glede na visoko stopnjo inflacije 
je treba spremeniti dosedanji na- 
čin plačila mleka rejcem, ki je 
sedaj samo enkrat mesečno, in 
to z zamudo 30 dni. Po dogovoru 
s predstavniki Slovenske kmeč- 
ke zveze in Zveze slovenske 
kmečke mladine na Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije, ki 
je bil 7. 6. 1989, Izvršni svet pod- 
pira dvakratno mesečno plačilo, 
in sicer 1. v mesecu kot akontaci- 
jo in 15. v mesecu končni obra- 
čun za oddano mleko v prete- 
klem mesecu. 

Za dologročno razrešitev te 
problematike je v izdelavi študija 
o strategiji mlečne proizvodnje 
v Sloveniji, ki bo vsebovala vse 
potrebne ukrepe zaščitne politi- 
ke in dohodkovne motivacije 
proizvajalcev mleka za potrebe 

preskrbe SR Slovenije z mlekom 
ter možnosti za prodajo na do- 
mačem in tujem trgu. Studija bo 
tudi opredelila obseg prireje 
mleka, medsebojne odnose in 
prevzemanje rizikov v celotni 
predelovalni verigi. Na podlagi te 
analize bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije opredelil strategijo 
nadaljnjega razvoja govedoreje, 
zlasti še prireje mleka. 

Sprostitev odkupnih cen mle- 
ka in padec kupne moči prebival- 
stva sta povzročila tudi zmanjša- 
nje prodaje mleka in mlečnih iz- 
delkov (okoli 15 do 20%) in pove- 
čanje zalog. Mlekarne so imele 
na dan 12. junija 1989 na zalogi: 
157 ton masla, 526 ton sira, 1.100 
ton mleka v prahu, 1.675 ton sla- 
doleda, 1,500.0001 alpskega mle- 
ka in 44.000 I jogurta. Navedene 
zaloge so bile precej nad nor- 
malnim letnim stanjem pri posa- 
meznih izdelkih. Za okoli 35% 
višja odkupna cena mleka, ki jo 
plačajo mlekarne, v primerjavi 
z drugimi SR in SAP povzroča 
tudi višje drobnoprodajne cene 
mleka in mlečnih izdelkov, kar 
skupaj z intervencijskim uvozom 
mleka po dumpinških cenah 
zmanjšuje možnosti za prodajo 
našega mleka in mlečnih izdel- 
kov na druga območja Jugosla- 
vije. 

V lanskem letu so bile po po- 
datkih Mlekosima uvožene na- 
slednje količine mleka in mleč- 
nih proizvodov: 26.944.000 I sve- 
žega mleka, 7,212 ton koncentri- 
ranega ali zaslajenega mleka, 
9.189 ton mleka v prahu, 4.091 
ton masla in 5,008 ton sira, kar 
predstavlja preračunano v mleko 
okoli 280 mio litrov. Uvoz mleka 
in mlečnih proizvodov je tako 
v letu 1988 predstavljal skoraj 
20% vsega odkupa mleka v Jugo- 
slaviji. Od uvoženih količin odpa- 
de na intervencijski uvoz okoli 
10%, vse ostalo pa na redni uvoz. 
V letošnjem letu je bilo že uvože- 
nega 51 mio litrov mleka v različ- 
nih oblikah. Kar so bile te količi- 
ne uvožene po nizkih cenah, po- 
meni to hud udarec za prirejo 
mleka v Jugoslaviji. 

Dne 14. 6. 1989 smo na IS 
Skupščine SR Slovenije s pred- 
stavniki Zadružne zveze Sloveni- 
je, Samoupravne interesne skup- 
nosti za pospeševanje proizvod- 
nje hrane in zagotavljanje osnov- 
ne preskrbe, Slovenske kmečke 
zveze, Zveze slovenske kmečke 
mladine in organizacijami zdru- 
ženega dela ocenili izvajanje 
skupno dogovorjenih obveznosti 
iz aprila letošnjega leta. Ugotovi- 
li smo, da se te obveznosti v ce- 
loti izvajajo. Velik problem v na- 
prej pa predstavlja tekoče uskla- 
jevanje odkupnih cen s stroški 
prireje, zaradi visoke stopnje in- 
flacije. Na sestanku je bilo dogo- 
vorjeno: 

- da se pospeši priprava stra- 
tegije prireje in plasmana mleka 
v Sloveniji, kateri naj bo osnova 
poglobljena študija, ki jo izdelu- 
jeta Kmetijski inštitut Slovenije 
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in Inštitut za ekonomske raziska- 
ve v Ljubljani; 

- do priprave te strategije je 
potrebno dogovorjen sistem iz 
aprila, v cilju odpravljanja razko- 
raka med plačilom in stroški pri- 
reje, dopolniti predvsem v nači- 
nu in rokih izplačila ter preiti od 
dosedanjega enomesečnega na 

večkratno akontacijsko izplačilo; 
- IS Skupščine SR Slovenije 

bo pri Zveznem izvršnem svetu 
vztrajal, da se takoj prekine inter- 
ventni uvoz in redni uvoz mleka, 
ki po cenah in količinah omejuje 
razvoj domače proizvodnje in 
sprejme ustrezno zaščitno politi- 
ko na področju mleka in mlečnih 
izdelkov. S tem bomo zaščitili 

domačo proizvodnjo in vzpodbu- 
jali razvoj živinoreje. Takšno po- 
litiko imajo vse države z razvitim 
kmetijstvom. Izvršni svet predla- 
ga obema delegacijami v Skupš- 
čini SFRJ in SR Slovenije, da tu- 
di vztrajata na takojšnem spreje- 
mu takšne politike. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je tudi ponovo predlagal 

Zveznemu izvršnemu svetu, da 
zaščitne cene za mleko mesečno 
usklajuje z rastjo proizvodnih 
stroškov. Kot vse druge dejavno- 
sti pa se bo morala tudi mlečna 
industrija agresivneje vključevati 
v tržno dogajanje. V tem sklopu 
bo večji poudarek tudi na zbolj- 
šanju kakovosti pridelave mleka 
in mlečnih izdelkov. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
DO POBUDE DELEGATOV VSEH PETIH 
OKOLIŠEV ZA OBRTNO DEJAVNOST ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU 
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Delegati vseh petih okolišev s področja obrti in podobnih dejav- 
nosti so v Zboru združenega dela dali pobudo za spremembo in 
dopolnitev Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brez- 
poselnosti (Ur. I. SRS, št. 8/78 in 48/87). V pobudi je rečeno, da 
omenjeni zakon v 17. členu ne omogoča opravljanje občasnih in 
začasnih del študentov prek posrednika - delovne organizacije 
Študentskega servisa v obratovalnicah samostojnih obrtnikov. Po 
njihovem mnenju je dikcija člena v nasprotju z načeli gospodar- 
ske reforme, ker postavlja zasebne gospodarske subjekte (obrtne 
obratovalnice) v neenak položaj nasproti družbenim gospodar- 
skim subjektom, zato dajejo pobudo, naj se dopolnjeni in spreme- 
njeni 17. člen zakona glasi: 

»Zveza skupnosti za zaposlovanje lahko pooblasti organizacijo 
združenega dela, ki jo ustanovi ali določi Zveza socialistične 
mladine Slovenije ali Univerza, da posreduje študentom zaposli- 
tev v podjetjih (družbeno, mešano, zadružno, zasebno), obrtnih 
obratovalnicah, kmetijskem gospodarstvu in zadrugah, za oprav- 
ljanje občasnih in začasnih del.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je bila vsebin- 
sko enaka pobuda istih predlagateljev podana na Zboru združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije v novembru 1987. leta, ob 
obravnavi dopolnjenega osnutka zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je takrat izoblikoval sta- 
lišče, da je predlagana pobuda presegla okvire predlaganih spre- 
memb in dopolnitev zakona, obenem pa menil, da mora biti 
problematika tako delovanja študentskih servisov kot oblika raz- 
merja študenta v času njegovega dela v organizaciji združenega 
dela, kamor je bil napoten s strani študentskega servisa, celovito 
urejena, ne le v zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ampak tudi na delovnopravnem področju. Zato je 
primerneje, da se ta pobuda obravnava v sklopu celovitejše dogra- 
ditve ne le zakona o zaposlovanju, ampak tudi zakona o delovnih 
razmerjih. 

Navedeno stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je 
Skupščina SR Slovenije upoštevala in pobuda ni bila uvrščena 
(vključena) v zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

Glede na navedeno in glede na to, da se načrtujejo še v letoš- 
njem letu celovitejše spremembe in dopolnitve zakona o zaposlo- 
vanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (oziroma nov zakon 
na tem področju) in spremembe na področju delovnopravne zako- 
nodaje, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da se pobuda 
prouči in na ustrezen način vgradi v zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti v sklopu celovitejše dogra- 
ditve zakona. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV 
VSEH PETIH OKOLIŠEV ZA OBRTNO 
DEJAVNOST ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREJEM 
OPREDELITVE GLEDE DOLOČANJA OSEBNIH 
DOHODKOV SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV /IN 
DOPOLNILNE POBUDE/ 

Delegati vseh petih okolišev s področja obrti in podobnih dejav- 
nosti Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije so podali 
naslednjo pobudo: 

-Samostojnim obrtnikom naj se prizna oblikovanje zavaroval- 
nih osnov, od katerih se plačujejo enake obveznosti kot iz in od 
osebnih dohodkov delavcev v gospodarstvu, prosto, torej na pod- 
lagi lastne odločitve, skladno z njegovimi usmeritvami poslovanja 
obrtne obratovalnice. Skladno s tem bi se določila le spodnja 
meja zavarovalne osnove, ki je enaka višini zajamčenega oseb- 
nega dohodka delavcev v SR Sloveniji (neto) za isto obdobje. Na 
osnovi navedenih izhodišč bi si samostojni obrtnik sam mesečno 
določil zavarovalno osnovo.« 

Predlagamo, naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do nave- 
dene pobude zavzame naslednje stališče 

1. Po 115. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (Ur. I. SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87) je osnova za plačevanje 
prispevkov za obrtnike in druge delovne ljudi, ki opravljajo samo- 
stojne dejavnosti kot edini ali glavni poklic, njihov ugotovljeni 
osebni dohodek od opravljanja dejavnosti, na podlagi katere so 
zavarovani. Le za tiste, ki se jim osebni dohodek ne ugotavlja, 
skupnost določi osnovo za plačevanje prispevkov in odmero po- 
kojnine. 

Glede na navedeno zakonsko ureditev bi bilo možno samostoj- 
nim obrtnikom zagotoviti načeloma enak položaj v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, kot ga uživajo delavci, če bi lahko 
ugotovili njihove dejanske osebne dohodke. 

Po dosedanjih izkušnjah mesečnega dejanskega osebnega 
dohodka delovnih ljudi, ki opravljajo samostojne dejavnosti, ne 
morejo tekoče ugotavljati upravni organi, niti ni možno postaviti 
objektivnih meril, po katerih bi bili ugotovljeni. Ostanek dohodka, 
ki ga lahko samostojni zavezanec nameni za svojo osebno 
porabo, je ugotovljiv šele ob koncu leta ob letnem obračunu 
davkov in prispevkov. 

Glede na navedeno, je načelno sprejemljiv predlog, naj bi samo- 
stojnim obrtnikom in drugim delovnim ljudem, ki opravljajo samo- 
stojne dejavnosti dopustili, da sami prijavljajo svoje mesečne 
osebne dohodke, ki nato služijo kot osnova za obračun prispev- 
kov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za financiranje 
drugih družbenih dejavnosti. 

2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje temelji na načelih 
vzajemnosti in solidarnosti vseh zavarovancev ter na njihovem 
minulem delu. Praviloma ima pravico do višje pokojnine tisti, ki je 
plačeval višje prispevke oziroma je bil zavarovan skozi daljše 
obdobje. Glede na skupno pokojninsko dobo se določi odstotek, 
v katerem se pokojnina odmeri od pokojninske osnove. Za določi- 
tev pokofninske osnove pa se ne upoštevajo osebni dohodki ali 
zavarovalne osnove, od katerih je bil zavarovan v vsej zavarovalni 
dobi, temveč le tisti, ki jih je dosegel v najugodnejšem desetlet- 
nem obdobju. Zato menimo, naj bi samostojni obrtniki pri prijav- 
ljanju svojih osebnih dohodkov upoštevali določene osnove in 
merila, kot so: 
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- najnižji osebni dohodek praviloma ne bi smel biti nižji od 
najnižje osnove, od katere se odmeri pokojnina. Razlika do naj- 
nižje pokojninske osnove gre neposredno na račun solidarnosti 
ostalih zavarovancev, zato naj bi do nje prišlo le izjemoma, če 
zavarovanec ne more doseči zadostnih osebnih dohodkov ozi- 
roma dohodka. Zajamčeni osebni dohodek je v zadnjih letih 
bistveno nižji od najnižje pokojninske osnove (v letu 1988 je 
znašalo mesečno povprečje zajamčenega osebne dohodka le 
261.666 din, medtem ko je povprečje najnižje pokojninske osnove 
za to leto doseglo 531.392 din), « 

- povprečni znesek osebnega dohodka delavca z enako stop- 
njo strokovne izobrazbe v enaki dejavnosti v združenem delu, 

- analogna uporaba osnov in meril, ki veljajo pri razporejanju 
sredstev za osebne dohodke v združenem delu (doseženi doho- 
dek, stopnja akumulativnosti), 

- višina osebnih dohodkov delavcev, ki so zaposleni pri zave- 
zancu, 

- število zaposlenih delavcev. 
Obstaja verjetnost, da bi prosto določanje osebnih dohodkov, ki 

so osnova za plačevanje prispevkov za družbene dejavnosti omo- 
gočalo pridobitev pokojnin, ki ne bi bile sorazmerne plačanim 
prispevkom (zavezanci bi prijavili nizke osebne dohodke, razen 
v desetletnem obdobju, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za 
ugotovitev pokojninske osnove), zato bi bilo primerno določiti 
tudi gornjo mejo osebnih dohodkov, ki bi služili kot osnova za 
obračun prispevkov oziroma odmero pokojnin. 

Učinke predlaganih sprememb bo nujno proučiti tudi z vidika 
davčne politike. Po veljavnih predpisih se namreč osebni dohodki 
oziroma zavarovalne osnove odštevajo od davčne osnove. 

3. Navedene pobude je možno uveljaviti s spremembami 
Zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljeva- 
nje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (Ur I. SRS, 
št. 33/80, 23/85, 45/85 in 37/87) in Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Glede na roke, ki veljajo v zakonodajnih 
postopkih, bi bilo možno te spremembe uveljaviti šele po 1. 1. 
1989. letu. 

V vmesnem obdobju je bilo nujno razrešiti vprašanje zaostaja- 
nja zavarovalnih osnov za stopnjo inflacije na način, ki ni pogojen 
s spremembami zakonov. Zato je Skupščina Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji na seji dne 23. 
maja 1989 spremenila svoj sklep o načinu izvajanja pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in osnovah za odmero pravic ter za 
obračunavanje in plačevanje prispevkov za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje za samostojne obrtnike in druge delovne ljudi 
(zavarovanec iz 9. in 13. člena zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju). Po spremembah in dopolnitvah tega sklepa so 
navedeni zavezanci še vedno zavarovani po eni od desetih zavaro- 
valnih osnov, vendar se lahko zneski teh osnov med letom valori- 
zirajo glede na tekočo rast povprečnih osebnih dohodkov v repu-f 

bliki. Zavarovancem je med letom omogočena sprememba uvrsti- 
tve v določeno zavarovalno osnovo. Z navedenimi spremembami 
sklepa so soglašali tudi Zveza obrtnih združenj Slovenije in drugi 
družbeni dejavniki. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 16. OKOLIŠ, 
JESENICE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENJE ZA DOPOLNITEV 
ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU 
PRISPEVKOV ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH 
POTREB NA PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 16. okoliš, Jese- 
nice za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je predla- 
gala: 

1. da se z zakonskimi določili zagotovi nemoteno financiranje 
samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in 

2. spremembo oziroma dopolnitev zakona o obračunavanju in 
plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na 
področju družbenih dejavnosti tako, da bi se zagotovilo vnovčenje 
prispevkov v,saj v mesecu, v katerem so bili izplačni osebni do- 
hodki. 

Stališče do pobude: 
1. Po določbah zakona o celotnem prihodku in dohodku 

(Uradni list SFRJ, št. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87, 31/88, 46/88 in 61/ 
88), ki je prenehal veljati z uveljavitvijo zakona o računovodstvu 
(Uradni list SFRJ, št. 12/89), je bil del obveznosti do samoupravnih 

interesnih skupnosti prenesen med obveznosti iz dohodka, ki so 
bile odvisne od velikosti ustvarjenega dohodka. Obveznosti so se 
torej poravnavale le, če so organizacije združenega dela izkazo- 
vale preostanek dohodka. Glede na novi zakon o računovodstvu, 
ki določa le, da se davki in prispevki iz dohodka oziroma dobička 
nadomeščajo v skladu z zakonom, bodo pripravljene nove osnove 
za ureditev financiranja družbenih dejavnosti in drugih dejavnosti 
materialne proizvodnje. V javni razpravi je osnutek amandmajev 
k Ustavi SR Slovenije, v okviru katerih tudi poteka razprava o vse- 
bini in oblikovanju tako samoupravnih interesnih skupnosti druž- 
benih dejavnosti kot materialne proizvodnje. Razprave o tej temi 
se nanašajo tudi na oblikovanje sistemov financiranja teh dveh 
področij. 

2. S spremembo zakona o obračunavanju in plačevanju pri- 
spevkov za zadovojevanje skupnih potreb na področju družbenih 
dejavnosti (Uradni list SRS, št. 28/88) so bila uveljavljena nasled- 
nja načela: 
- izplačevalci osebnih dohodkov obračunavajo prispevke ob 

dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov; 
- če izplačevalci osebnih dohodkov osebne dohodke izplaču- 

jejo v dveh ali več delih mesečno, lahko obračunavajo prispevke 
le ob dvigu sredstev za izplačilo zadnjega dela osebnih dohodkov 
za posamezni mesec, vendar pred dvigom sredstev za prvo izpla- 
čilo osebnih dohodkov za naslednji mesec; 

- izplačevalci osebnih dohodkov predložijo službi družbenega 
knjigovodstva naloge za vplačilo obračunanih prispevkov ob 
dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov, ob katerem se 
hkrati opravi tudi obračun prispevkov; 

- služba družbenega knjigovostva vnovči predložene naloge za 
vplačilo obračunanih prispevkov v osmih dneh po predložitvi, 
vendar pred dvigom sredstev za prvo izplačilo osebnih dohodkov 
za naslednji mesec. 

Pred obstoječo ureditvio so morali izplačevalci osebnih dohod- 
kov predložiti službi družbenega knjigovodstva naloge za vplačilo 
obračunanih prispevkov ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov, ki je naloge vnovčevala, na naslednji način: 
- prispevke iz osebnega dohodka, izplačanega do 17. dne 

v tekočem mesecu, med 18. in 23. dnem v tekočem mesecu; 
- prispevke iz osebnega dohodka, izplačanega po 18. dnevu 

v tekočem mesecu, pa med 18. in 23. dnem v prihodnjem mesecu. 
Po tej ureditvi so se torej prispevki iz osebnega dohodka, ki je 

bil izplačan po 18. dnevu tekočega meseca, vplačevali šele z eno- 
mesečnim zamikom (po 18. dnevu naslednjega meseca). 

Iz naštetega izhaja, da je bila s spremembo načina obračunava- 
nja in plačevanja prispevkov in davkov iz osebnega dohodka za 
družbene dejavnosti v lanskem letu odpravljena možnost za eno- 
mesečni zamik pri plačilu davkov in prispevkov iz osebnega 
dohodka. Ugotavljamo, da je zaradi hkratne uveljavitve možnosti 
za izplačevanje osebnih dohodkov v več delih, ne da bi bili 
obračunani in plačani prispevki in davki, verjetno prišlo do spre- 
membe v dinamiki prilivov prihodkov samoupravnim interesom 
skupnostim, kar pa po naši oceni ni povzročilo izpada prihodkov 
v obsegu, ki bi negativno vplival na financiranje programov. 

Večkratno izplačevanje osebnih dohodkov v neto znesku nare- 
kuje, da samoupravne interesne skupnosti, posebej na občinski 
ravni, skrbneje spremljajo dinamiko prilivov. 

Na podlagi zakona pa zavezanci za prispevke ne morejo izpla- 
čati osebnih dohodkov za tekoči mesec, če niso prej poravnali 
prispevkov in davkov iz osebnega dohodka za predhodni mesec. 
Takšno zakonsko besedilo onemogoča izplačevanje osebnih 
dohodkov, ne da bi bili hkrati vplačani prispevki, razen v primeru 
nelikvidnih zavezancev. 

Ob upoštevanju navedenega ugotavljamo, da predloženi sistem 
v večini primerov upošteva približno v enaki meri tako interese 
prejemnikov sredstev kot interese zavezancev prispevkov. 

- Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne sprejema pobude 
za spremembo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov 
za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV VSEH PETIH 
OKOLIŠEV ZA OBRTNO DEJAVNOST ZBORA 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 82.. 84. IN 93. 
ČLENA ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 

V pobudi za spremembo zakona o davkih občanov »Uradni list 
SRS, št. 36/88 in 8/89) skupine delegatov vseh petih okolišev 
s področja obrti in podobnih dejavnosti Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije predlagajo, da bi se: 
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- spremenil 82. člen zakona, ki opredeljuje osnovo za davek iz 
gospodarskih dejavnosti, ki se odmerja po dejanskem dohodku. 
Ostanek čistega dohodka bi se po predlogu iz pobude ugotavljal 
tako, da bi se od celotnega prihodka poleg ostalih postavk, za 
katere se že po veljavnem zakonu zmanjšuje celotni prihodek, ta 
zmanjšal še za obračunano revalorizacijo poslovnih sredstev 
v višini in na način, kot to določa zakon o računovodstvu; 

- spremenil 84. člen zakona, ki opredeljuje materialne stroške 
tako, da bi se za te šteli stroški, potrebni za ustvaritev celotnega 
prihodka, in ne nujno potrebni stroški ter vsi izdatki za druge 
materialne stroške, ki so pravilno dokumentirani in so nastali 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 

- spremenil 93 člen zakona, ki opredeljuje kriterije za plačilo 
davka iz gospodarskih dejavnosti v pavšalnem letnem znesku. Po 
predlogu iz pobude naj bi davek v pavšalnem letnem znesku 
plačevali tisti zavezanci, katerih dohodek na zaposlenega delavca 
ne presega letnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu 
v SR Sloveniji. 

Po ugotovitvah iz pobude veljavne določbe zakona o davkih 
občanov ne zagotavljajo ugotovitve realne davčne osnove, ker se 
poslovna sredstva zavezancev, razen osnovnih sredstev, ne reva- 
lorizirajo. Ker je za združeno delo z zakonom o računovodstvu 
zagotovljena revalorizacija poslovnih sredstev, zahtevajo izenače- 
nje pogojev gospodarjenja z združenim delom. S predlagano 
spremembo določb o stroških, potrebnih za ustvaritev celotnega 
prihodka, bi se obratovalnici priznali poleg stroškov tudi vsi 
izdatki v zvezi z dejavnostjo, kot so: neuspešne poslovne poteze, 
osebni dohodki, kot bi si jih obračunali zavezanci, plačane obresti 
itd. Po mnenju delegatov je kriterij za obdavčitev v pavšalnem 
letnem znesku, po katerem čisti dohodek zavezanca, zmanjšan za 
osebni dohodek, nadomestila osebnega dohodka in sredstva 
skupne porabe zaposlenega delavca, ne sme presegati popreč- 
nega letnega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodar- 
stvu v SR Sloveniji, ni sprejemljiv, ker produkcija, ki nosi v sebi 
stroške, ne more biti financirana iz osebnega dohodka. 

V zvezi z navedeno pobudo je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednje stališče: 

V zakonu o davkih občanov in odloku o načinu vrednotenja in 
stopnjah amortizacije osnovnih sredstev v lasti občanov (Uradni 
list SRS, št. 47/87) so že vgrajene nekatere rešitve, ki predstavljajo 
delno revalorizacijo poslovnih sredstev (osnovna sredstva, prizna- 
vanje plačanih obresti od kreditov za obratna in osnovna sredstva 
med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi, to je realnih in 
revalorizacijskih obresti). Ker se po navedenih predpisih ne reva- 
lorizirajo vsa poslovna sredstva in tudi ne njihovi viri, kot je to 
urejeno za uporabnike družbenih sredstev, bo Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije pripravil predlog rešitev, ki bi omogočale celo- 
vito revalorizacijo poslovnih sredstev obratovalnice ter njihovih 
virov in s tem možnost upoštevanja rezultatov revalorizacije pri 
ugotavljanju davčne osnove. 

V 84. členu zakona o davkih občanov so našteti izdatki, ki se po 
samem zakonu štejejo za materialne stroške, ki so nujno potrebni 
za ustvaritev celotnega prihodka obratovalnice, Sprejetje pobude, 
da bi se črtala beseda »nujno«, zato ne pomeni vsebinsko nove 
rešitve in tudi ne izključuje dolžnosti odmernega organa, da 
ugotavlja obstoj teh stroškov in višino potrebnih stroškov, vključe- 
nih v ralizirani vrednosti proizvodov in storitev. Po veljavni ureditvi 
se poleg v zakonu taksativno navedenih izdatkov vštevajo med 
materialne stroške tudi izdatki, ki so potrebni za redno poslova- 
nje, da se doseže celotni prihodek. Sprejetje pobude, da bi se 
vštevali vsi izdatki v zvezi z opravljanjem dejavosti, bi pomenilo 
zmanjševanje celotnega prihodka tudi za take izdatke, ki ne vpli- 
vajo na njegovo doseganje, in priznavanje izdatkov, katerih 
nastanku se zavezanec po rešitvah v zakonu lahko izogne, 
sočasno pa bi z davčnega vidika pomenilo priznavanje izdatkov, ki 
so posledica negospodarnega ravnanja zavezancev. 

Na pobudo, da bi se spremenil kriterij za obdavčevanje v pavšal- 
nem letnem znesku, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotav- 
lja, da je v »Program ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za uresničevanje razvojne in tekoče ekonomske 
politike v letu 1989 pod aktivnostmi na področju davčnega 
sistema in politike vključena uveljavitev spremembe kriterija za 
obdavčevanje v pavšalnem letnem znesku, in sicer tako, da bi se 
krog zavezancev, obdavčenih na naveden način, razširil in da bi se 
opustile druge omejitve, ki po veljavni zakonodaji onemogačajo 
pavšalni način obdavčitve. V navedenem gradivu se sicer ni pred- 
videvala sprememba samega kriterija, temveč samo sprememba 
njegove višine, vendar bo ob pripravi spremembe proučen tudi 
v pobudi predlagani kriterij. 

Rešitve, ki jih delegati v svoji pobudi predlagajo, vplivajo na 
določitev osnove za davek iz gospodarskih dejavnosti, zato bo pri 
oblikovanju novih rešitev v republiški davčni zakonodaji potrebno 

upoštevati tudi določbe zakona o temeljih davčnega sistema ter 
dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin o usklajevanju davčnega sistema. Zaradi navedenega bi 
rešitve, ki bodo pripravljene na podlagi te pobude uveljavljali 
v postopku sprejemanja navedenega zakona in dogovora. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
NA POBUDO SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
LJUBLJANA ŠIŠKA IN MESTA LJUBLJANA ZA 
ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO ZAKONA O JAVNIH SHODIH IN 
JAVNIH PRIREDITVAH 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljana za delegiranje 
delegata v zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji 39. seji, 
dne 22. 5. 1989, obravnavala pobudo Mestne konference ZSMS 
Ljubljana, posredovano na 31. seji Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine mesta Ljubljana 11. 5. 1989 ter sprejela naslednjo 

DELEGATSKO POBUDO 
za spremembo zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Ur. 

list SRS 20/73). 

OBRAZLOŽITEV 
Zakon je bil sprejet v letu 1973, od tedaj do danes pa so se 

razmere na tem področju družbenegga življenja, zlasti glede kre- 
pitve demokratizacije na področju ustavnega načela svobode 
zborovanj in drugega javnega zbiranja spremenile. Nedorečenost 
in neustreznost zakona odločno terja, da se v Skupščini SR 
Slovenije začne postopek preverjanja ustreznosti določil tega 
zakona in izdela predlog za njegove spremembe in dopolnitve. 

Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah, čeprav je bil sprejet 
v letu 1973, ni bil spremenjen oziroma dopolnjen, razen v letu 
1986, ko so bile denarne kazni, ki so določene z njim za prekrške, 
valorizirane. Ne glede na to, da je razmeroma star, pa iz varnost- 
nega in tudi upravnega vidika ugotavljamo, da je obstoječa pravna 
ureditev tega področja zadovoljiva. V praksi namreč ne beležimo 
primerov, ki jih ne bi uspešno reševali v skladu z določbami tega 
zakona. Prav tako doslej ni bilo danih kakšnih pobud ali predlo- 
gov za njegovo spremembo. Ne nazadnje sta tudi predloženi 
pobudi za spremembo zakona zelo splošni, saj se sklicujeta le na 
starost zakona in na to, da so se razmere v življenju v tem času 
spremenile tako, da je zakon neustrezen in nedorečen. V pobudi 
pa niso dani nobeni konkretni predlogi o tem, kaj bi na tem 
področju bilo potrebno drugače urediti. 

Po podatkih s katerimi razpolagamo, je bilo v zadnjih petih letih 
priglašenih skupaj 588 javnih shodov, od tega v 1984 letu 115, 
v 1985 letu 125, v 1986 letu 107, v 1987 letu 119 in v 1988 letu 95. 
Od vseh shodov je bilo v obravnavanem obdobju prepovedanih le 
11 javnih shodov. Od tega v 1984. letu 3, 1985. 1, v 1986 letu 1, 
v 1987. letu 5 in v 1988. letu 1. Ob tem opozarjamo še na dejstvo, 
da so v številkah o prepovedanih javnih shodih vključeni tudi 
primeri, ko so bile priglasitve zavržene kot prepozno priglašene. 

Poleg tega je bilo v zadnjih petih letih priglašenih skupno 58626 
javnih prireditev. Od tega v 1984 letu 11772, v 1985 letu 11975, 
v 1986 letu 11692, v 1987 letu 11414 in v letu 1988 11773 javnih 
prireditev. Od skupnega števila prej navedenih prireditev je bilo 
prepovedanih 22; 1984. 8, v 1985. letu 3, v 1986. letu 10, v 1987. 
letu 1, v lanskem letu pa nobena. V istem obdobju je bilo na 
podlagi vloge izdanih 3130 dovoljenj za javno prireditev. Od tega 
v 1984 letu 567, v 1985 letu 690, v 1986 letu 611, v 1987 letu 629 in 
v lanskem letu 633. Od vseh vlog za javno prireditev pa je bilo 
v zadnjih petih letih zavrnjenih 87 vlog in sicer v 1984. letu 13, 
v 1985. letu 8, v 1986. letu 27, v 1987. letu 21 in v 1988. letu 18. 

Ne glede na zgoraj navedene podatke pa se strinjamo s pobudo 
skupine delegatov, da bo potrebno pristopiti k pripravi novega 
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah. Menimo, da bi bilo 
koncipiranje nove pravne ureditve smotrno po sprejetju amand- 
majev k Ustavi Socialistične republike Slovenije, ki bodo v kontek- 
stu vsebinskih sprememb verjetno drugače opredelili tudi svoboš- 
čine oziroma pravice do svobodnega združevanja in svobode 
zborovanja ter drugega javnega zbiranja. 
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STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE DELEGATA NAČETA DEŽMANA IZ 
OBČINE TREBNJE ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE GLEDE SPREJEMA ZAKONA. 
S KATERIM BI DOLOČILI REALNO CENO 
PLODNE ZEMLJE 

Na 41. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 24. 
maja 1989, je delegat Nace Dežman iz občine Trebnje ob obrav- 
navi predloga sprememb in dopolnitev družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 podal naslednjo delegatsko po- 
budo: 

»Ker smo priča, da vsak dan vse bolj uničujemo plodno zemljo 
in s tem zožujemo prostor za kmetijsko proizvodnjo, skupina 
predlaga, da Skupščina SR Slovenije čimprej sprejme zakon 
o ceni plodne zemlje, ki naj bazira na trajni izgubi te zemlje za 
proizvodnjo. Skupina smatra, da bomo plodno zemljo varovali le 
z realno ceno te zemlje: Zahtevo po sprejetju takega zakona je 
dala tudi sekcija Kmečke zveze občine Trebnje, ki šteje 1.300 
članov. - 

Delegatska pobuda Načeta Dežmana, delegata iz Občine Treb- 
nje za zbor občin Skupščine SR Slovenije za sprejem zakona, 
s katerim bi določili realno ceno plodne zemlje, se smiselno 
sprejme 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi več gradiv 
ugotovil, da se posegi na najboljša kmetijska zemljišča nadalju- 
jejo tudi zato, ker plodna zemlja nima prave cene in tako za 
investitorje to ni ekonomska ovira za gradnjo na najboljših kmetij- 
skih zemljiščih. 

Po sedanji ureditvi mora investitor posega plačati prejšnjemu 
lastniku oziroma uporabniku kmetijskega zemljišča odškodnino 
po zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v druž- 
beni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89). Ta odškod- 
nina se izračunava po enotni metodologiji za ugotavljanje vredno- 
sti kmetijskega zemljišča in gozda (Uradni list SRS, št. 10/87), ki jo 
je predpisal Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. Ce je prejšnji lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zem- 
ljišča kmet oziroma kmetijska organizacija, mu poleg te odškod- 
nine pripada še nadomestilo za zmanjšano možnost za pridobiva- 
nje na preostalem zemljišču. To nadomestilo mora biti tolikšno, 
da skupaj z odškodnino zadošča po izbiri kmeta oziroma kmetij- 
ske organizacije bodisi za tolikšno izboljšanje preostalega zem- 
ljišča, da nista prikrajšana pri svojem dohodku, bodisi da si 
pridobita drugo enakovredno zemljišče (14. člen zakona o kmetij- 
skih zemljiščih - prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 17/86). 

Poleg odškodnine, ki jo mora lastniku oziroma uporabniku 
kmetijskega zemljišča, namenjenega za gradnjo ali poseg, plačati 
investitor posega, mora le-ta plačati tudi nadomestilo družbi za 
izgubljeni vir To je odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča in gozda, ki se določa v skladu s 15. členom 
zakona o kmetijskih zemljiščih. Poleg tega pa mora investitor 
v skladu s 3. odstavkom 67. člena zakona o kmetijskih zemljiščih 
plačati tudi stroške za kmetijsko-prostorsko ureditev, če gradnja 
infrastrukturnih objektov ali izgradnja stanovanjske in drugačne 
kompleksne graditve povzroča razdrobljenost kmetijskih zemljišč, 
težji dostop do njih ali težjo obdelavo. 

Vse te odškodnine oziroma nadomestila pa so prenizke, da bi se 
iz teh sredstev lahko za kmetijsko proizvodnjo uredila nado- 
mestna zemljišča. 

Zato bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob pripravi spre- 
memb zakona o razlastitvi in prisiljenem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini predlagal takšne rešitve, da bodo lastniki 
oziroma uporabniki kot odškodnino prejeli realno tržno vrednost 
odvzetega jim zemljišča. Pri pripravi sprememb zakona o kmetij- 
skih zemljiščih bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
nove rešitve glede odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda, tako da bo iz sredstev teh odškodnin 
zagotovljeno usposabljanje nadomestnih zemljišč za kmetijsko 
proizvodnjo. V ta namen je Biotehniška fakulteta - VTOZD za 
agronomijo že pripravila strokovno mnenje in predloge o višini 
sredstev, ki so potrebni za usposabljanje nadomestnih zemljišč 
oziroma nadomeščanje proizvodnega potenciala za kmetijsko 
proizvodnjo. Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije bo 
na podlagi študije, ki jo je pripravila VTOZD za agronomijo BF 
v Ljubljani, v skladu, s 15. členom zakona o kmetijskih zemljiščih 
takoj predlagala skupščinam občin v SR Sloveniji spremembo 
dogovora o skupnih osnova in merilih za določitev odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. Na 
ta način bi povečali odškodnino zaradi spremembe namembnosti 

za boljša kmetijska zemljišča tako, da bo zagotovljeno nadomeš- 
čanje izgubljenega potenciala kmetijskih zemljišč, ki spremenijo 
namembnost. Pričakujemo, da bo tako določena odškodnina za 
spremembo namembnosti tudi ekonomsko spodbujala k upcrabi 
slabših kmetijskih zemljišč za gradbene namene. 

Da bi odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda zavarovali pred razvrednotenjem zaradi inflacije 
IS Skupščine SRS že zdaj revalorizira minimalno odškodnino 
glede na gibanje maloprodajnih cen vsake tri mesece, v bodoče jo 
bo revaloriziral mesečno. Z istim namenom pa nameravamo 
v spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih opredeliti tudi ustrez- 
nejši način obračunavanja in plačevanja odškodnine za spre- 
membo namembnosti. 

Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že 
pripravlja tudi spremembe enotne metodologije za vrednotenje 
kmetijskih zemljišč in gozda, s katerimi bo zagotovljeno realnejše 
vrednotenje kmetijskih zemljišč tudi za razlastitev po veljavnem 
zakonu o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni 
lastnini. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SR SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE MARJANA AŠIČA, 
DELEGATA IZ OBČINE CELJE ZA ZBOR OBČIN 
SKUŠPČINE SR SLOVENIJE 
V ZVEZI S POPISOM STANOVANJ IN 
STANOVANJSKIH HIS V ZASEBNI LASTI 

Na 41. seji Zbora občin skupščine SR Slovenije, ki je bila 24. 
maja 1989, je delegat Marjan Ašič iz občine Celje podal naslednjo 
delegatsko pobudo: 

-Z zakonom o stanovanjskem gospodarstvu je predpisano, da 
je treba opraviti popis stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni in 
privatni lasti. To bi bilo' potrebno narediti že pred leti. V z vezi 
s tem so nekatere občinske skupščine v Sloveniji sprejele odloke, 
s katerimi so pooblastile določene organe, da opravijo ta popis in 
predvidele tudi ustrezna sredstva, Republiški komite za urejanje 
prostora in varstvo okolja pa je sprejel navodilo, po katerem je 
potrebno opraviti poseben popis stanovanj. 

V Celju smo napravili poizkus in smo vzeli 100 stanovalcev 
oziroma lastnikov stanovanjskih hiš in stanovanj in samo šest 
občanov je dovolilo popis v skladu z zakonom, občinskim odlo- 
kom in navodili komiteja. Popis ni uspel, ker ni mogoče brez 
soglasja in brez dovoljenja nosilca stanovanjske pravice v družbe- 
nem stanovanju oziroma lastnika v lastninskem stanovanju vsto- 
piti v stanovanje in opraviti popis. 

Pozanimali smo se, kako je v drugih občinah in dobili smo 
informacijo, da menda niti 50% občin tega zakona ne more spo- 
štovati. Zato predlagamo, da se, ali to določilo odpravi in da se ta 
popis ne opravi, ker ga praktično ni mogoče izvesti, ali pa, da se 
predpis tako zapiše, da ga bo mogoče izvajati. 

Vzporedno s temi poteka tudi akcija v zvezi s popisom prebival- 
stva. Tudi tam se govori o tem, da bodo popisovali stanovanja. 
Morda je sedaj še čas, da se v tem popisu nekatere stvari, ki jih 
potrebujemo, uredijo in da postane to toliko obvezno, da bo to 
mogoče narediti brez prisotnosti policije, ker se gre baje samo 
z njo lahko v stanovanjske prostore, če nekdo to ne dovoli. 

Pobuda je v tem, da se ali spremeni zakon, ali pa neki vzporedni 
predpisi, da bo mogoče ta zakon izvajati, ker doslej se to ni dalo«. 

Stališče Izvršnega sveta Skuupščine SR Slovenije do pobude: 
Po določbi 93. člena se za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 

stanovanjskih hiš v lasti občanov, ki jih uporabljajo njihovi last- 
niki, uporabljajo enaka merila, kot veljajo za stanovanja in stano- 
vanjske hiše v družbeni lastnini, organizacijo in način ugotavljanja 
pa določi občinska skupščina z odlokom. Republiški komite za 
varstvo okolja in urejanje prostora je na podlagi 94. člena Zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu sprejel Pravilnik o merilih in 
načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš 
ter sistem točkovanja (Uradni list SRS, št. 25/81), ki določa merila 
in način za ugotavljanje vrednosti stanovanj, poslovnih prostorov 
v stanovanjski hiši in sistem točkovanja. 

Po določbi 93. člena Zakona o stanovanjskem gospodarstvu in 
navedenem pravilniku se za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih hiš v lasti občanov sicer uporabljajo enaka merila 
kot za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini, vendar je namen tega ugotavljanja povsem 
drugačen od namena ugotavljanja vrednosti stanovanj in stano- 
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vanjskih hiš po 92. členu. Namen ugotavljanja uporabne vrednosti 
stanovanja po 92. členu je predvsem, da se določi eden izmed 
bistvenih elementov za določitev stanarine ter da se določi soraz- 
merni del stroškov vzdrževanja in prenove, ki se nanašajo na 
skupne dele in naprave stanovanjske hiše, ki jih je dolžan plače- 
vati lastnik stanovanja kot posameznega dela stanovanjske hiše. 

Vrednotenje stanovanjskih hiš v lasti občanov po 93 členu je le 
statističnega in družbenega pomena, s katerim naj bi se ugotovil 
celoten stanovanjski fond v občini. 

Glede na to menimo, da se z odlokom skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti ne more zavezati lastnik stanovanja ali stanovanj- 
ske hiše, da mora omogočiti podpisovalcem ogled prostorov za 
pridobitev podatkov. Problematiko je treba reševati na drug način, 
tako kot so že storile posamezne občine (npr. odlok skupščine 
Mesta Ljubljane - Uradni list SRS, št. 16/84), ki so določile, da 
mora lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše zagotoviti popiso- 
valcu potrebne podatke o ugotavljanju vrednosti. To pomeni, da 
mora lastnik sam dati popisovalcu podatke, ki so potrebni za 
ugotovitev vrednosti (izpolniti obrazec ali podobno), ni pa dolžan 
dovoliti ogleda v svojem stanovanju ali stanovanjski hiši. 

Glede na to, da občine lahko pridobijo podatke, o stanovanj- 
skem skladu v zasebni lastnini na več načinov, ni sprejemljivo, da 
taka evidenca tudi po preteku 8 let po uveljavitvi zakona ni 
vzpostavljena. V občinah, kjer ni na razpolago pdoatkov o celot- 
nem stanovanjskem skladu ni mogoče vzpostaviti informacij- 
skega podsistema za stanovanjsko gospodarstvo niso pa niti na 
razpolago podatki za izdelavo strokovnih osnov za opredelitev 
razvojnih možnosti in planskih ciljev na tem področju. 

V letu 1991 je predviden popis prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in kmetijskih gospodarstev. S tem popisom se bodo 
pridobili številni podatki s katerimi se lahko dopolnijo podatki 
o ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
in zasebni lastnini. Ti podatki pa ne morejo nadomestiti podatkov, 
zbranih na podlagi pravilnika o merilih in načinu za ugotavljanje 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo za spre- 
membo normativne ureditve v zvezi z ugotavljanjem vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti občanov, ki jih uporabljajo 
njihovi lastniki (individualne stanovanjske hiše). Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je že februarja 1987 v svojem odgovoru 
na delegatsko vprašanje delegatke Jolande Kos v zvezi s popisom 
in nastavitvijo enotne evidence o stanovanjih in stanovanjskih 
hišah v SR Sloveniji zavzel stališče glede nadaljevanja z aktiv- 
nostmi v zvezi z ugotavljanjem vrednosti stanovanj in stanovanj- 
skih hiš oziroma popisom. V letu 1987 je bil Skupščini SR Slove- 
nije podan tudi predlog za izdajo Zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu, ki pa je na podlagi 
stališča Družbenopolitičnega zbora Skupšine SR Slovenije, da je 
potrebno trajnejše in celovitejše reševati probleme na področju 
stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske zakonodaje spre- 
jela sklep, da se pobuda Izvršnega sveta o spremembi zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu odloži do priprave celovitega kon- 
cepta prenove stanovanjskega gospodarstva. 

V skladu s stališči družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije in medzborovske skupine delegatov vseh zborov za 
stanovanjsko gospodarstvo so v izdelavi strokovna gradiva, ki 
bodo osnova pri spremembi stanovanjske zakonodaje. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije bo ob pripravi sprememb zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu pobudo proučil in jo ustrezno upošteval. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE SEVNICA ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 
ŠOLSKEGA KOLEDARJA 

Skupina delegatov iz občine Sevnica za zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

V osnutku Zakona o republiških praznikih in dela prostih 
dnevih v SR Sloveniji se predivdeva, da bo 25. december dela 
prost dan. Ta prost dan je teden dni pred Novim letom, ko sta 
dva prosta dneva, vmes pa je še možnost sobote in nedelje. 

Menimo, da ni racionalno, da se v tem času v šolah vrši 
pouk, ki že tudi sedaj trpi zaradi bližajočega se Novega leta in 
Dedka Mraza. 

Predlagamo, da se polletne šolske počitnice premaknejo in 
zajemajo tudi dneve od 25. decembra do 2. januarja. 

Šolski koledar je z izvršilnim predpisom urejen, le za 
osnovne šole. Pravilnik o šolskem koledarju (Uradni list SRS, 
št. 20/80, 24/83, 36/85, 36/86) je v skladu s 50. členom zakona 
o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86) izdal Republi- 
ški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 
Veljavni pravilnik v 5. členu določa, da zimske šolske počit^ 
niče za učence osnovnih šol trajajo dva tedna v januarju in so 
razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih, 
tako da je en teden počitnic skupen. Prvo obdobje se prične 
tretji ponedeljek, drugo obdobje pa četrti ponedeljek 
v mesecu januarju. Srednje šole določajo šolski koledar s svo- 
jim letnim delovnim načrtom, morajo pa razporeditev in traja- 
nje šolskih počitnic predhodno uskladiti s pristojno občinsko 
skupščino (po določbi 83. člena zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, Ur. I. SRS, št 11/80 in 6/83). V predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju, ki ga bo Skupščina SR Slovenije obravnavala 21. 
junija 1989, je predvideno, da bo tudi šolski koledar za srednje 
šole določil republiški upravni organ, pristojen z vzgojo in 
izobraževanje. 

Zakon o republiških praznikih in dela prostih dnevih v SR 
Sloveniji je že v postopku sprejemanja, saj je Skupščina SR 
Slovenije v maju sprejela predlog za izdajo zakona z osnut- 
kom zakona. Dokler ne bosta sprejeta zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o usmerjenem izobraževanju in zakon 
o republiških praznikih in dela prostih dnevih v SR Sloveniji 
po našem mnenju ne bi bilo smiselno spreminjati pravilnika 
o šolskem koledarju za osnovne šole ali pripravljati nov pravil- 
nik o šolskem koledarju za srednje šole. Poleg tega pripomi- 
njamo, da so zimske šolske počitnice namenjene predvsem 
učencem, hkrati pa bistveno posegajo v ritem družinskega 
življenja. Mnogi zaposleni starši si za čas šolskih počitnic 
rezervirajo dopust in ta čas izkoristijo za zimsko rekreacijo. 
S termini zimskih šolskih počitnic računajo tudi turistične 
organizacije. Zaradi vseh teh razlogov je treba vsako Spre- 
membo natančno pretehtati in jo pravočasno uskladiti z vsemi 
prizadetimi, zato bo Republiški komite za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo pobudo skupine delegatov občine 
Sevnica ponovno temeljito proučil ob pripravljanju izvšilnega 
predpisa o šolskem koledarju. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR NA DELEGATSKO POBUDO MIRANA 
POTRČA, DELEGATA V DRUŽBENOPOLITIČNEM 
ZBORU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI 
S PREISKOVALNIMI ODBORI V PARLAMENTIH 
DRUGIH DRŽAV 

Miran Potrč, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR 
Slovenije je postavil naslednjo delegatsko pobudo: 

Predlagam, da se v Skupščini SR Slovenije pripravi kompara- 
tivna analiza o delu parlamentarnih skupin v drugih državah. Taka 
analiza bi bila koristna za delo te (Skupina delegatov za proučitev 
okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici) in bodočih 
sličnih skupin. Pri tem me posebej zanimajo tri vprašanja: 

1. ali imajo take skupine svoj lastni poslovnik oziroma posebej 
dogovorjeno in ustaljeno prakso delovanja ali pa delajo kot ostala 
parlamentarna telesa. (Mnenja sem, da dejstvo, da skupina nima 
posebej dogovorjenih metod dela povzroča nekatera vprašanja 
prisotnosti javnosti, vodenja sej, pravic članov skupine in na 
skupino vabljenih, ki brez potrebe otežujejo njeno izjemno odgo- 
vorno delo.) 

2. ali v delu teh skupin velja liačelo, da velja za nedolžnega 
vsak, ki mu ni bila dokazana krivda, pa čeprav gre za uradno 
osebo ali državni organ. (Če namreč to načelo velja, in po mojefn 
bi moralo veljati, potem bi morali zagotoviti, da tudi javnost to 
načelo spoštuje. Skupina bi morala biti poklicana, da daje 
dokončne ali delne, pozitivne ali negativne vrednostne sodbe ne 
pa da jih na podlagi dela, ki je v določenem delu javno, oblikuje 
vsak sam.) 

3. kakšne so pravice in obveznosti, ki jih imajo do skupine in do 
javnosti posamezni člani skupine. (Ne oporekam seveda ustav- 
nemu načelu, da ima vsak član pravico do svojega mnenja in da 
lahko to mnenje tudi javno pove. Toda zanima me, ali smo tedaj 
dolžni to pravico na enak način zagotoviti vsem članom skupine, 
ali pa imajo mnenja člana skupine v javnosti prednost pred sporo- 
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čilom in informacijo skupine, ki je javna oziroma ali si občan 
s tem, ko je sprejel delo v taki skupini, ni morda sam vsaj deloma 
omejil te ustavne pravice za čas, dokler skupina dela in razpravlja 
in za čas, dokler ne objavi svojih stališč, ali pa lahko on ravna 
drugače.) 

To vprašanje je za mene zanimivo in pomembno predvsem zato, 
ker smo skupino imenovali, da bi objektivno kot celota soglasno 
ali večinsko oblikovala argumentirano oceno o vprašanjih, ki so ji 
bila poverjena. Da bi to oceno oblikovala ob strokovni pomoči 
vseh poverjenih organov in znanosti ne pa le na podlagi lastnih 
ocen, da bi zagotovila popolno objektivnost, da bi se vsi člani 
skupine čutili zavezane skupščini, ki jih je imenovala, ne pa da bi 
posamično predstavljali določene skupine občanov in imeli svoje 
lastne svetovalce v skupini in da bi te skupine občanov tudi 
uporabljali za agitacijo za svoja lastna stališča, drugim pa bi 
oporekali pravico do njihovega mnenja in javnega izražanja. 

PREISKOVALNI ODBORI V PARLAMENTIH DRUGIH 
DRŽAV 

Primerjalni pregled je zajel 23 pravilnikov oziroma poslovnikov 
različnih evropskih, afriških in ameriških držav, Avstralije in Nove 
Zelandije. Razpolagali smo predvsem s starejšimi pravilniki. Kljub 
temu ocenjujemo, da je vendarle mogoče ugotoviti osnovna izho- 
dišča in jih med seboj primerjati. 

Primerjava posameznih pravilnikov nam kaže nekaj skupnih 
lastnosti, ki jih bomo glede na preglednost tudi oblikovali v posa- 
mezne skupine. 

V prvo skupino sodi ugotovitev o tem ali imajo posamezni 
parlamenti v poslovnikih določeno možnost ustanoviti, poleg stal- 
nih odborov oziroma komisij, tudi t. i. preiskovalna delovna telesa 
(ad hoc preiskovalni odbori, anketne komisije, posebni odbori). 

V drugo skupino ugotovitev smo uvrstili določila, ki urejajo 
način delovanja preiskovalnih odborov. Gre za vprašanje ali delu- 
jejo po lastnem poslovniku ali pa se za njihovo delo uporablja po 
načelu mutatis mutandis poslovnik za delo stalnih odborov ozri- 
oam komisij. 

V tretjo skupino sodi primer tistih določil poslovnikov, ki kažejo 
na to, da gre v resnici za preiskovalno funkcijo'. Sem sodi tudi 
določilo, ki ureja nadomestilo za pričanje.2 

V četrto skupino sodijo določila, ki urejajo stopnjo tajnosti 
posameznih delov zapisnika ali celega zapisnika in ki določajo, 
kdaj in kako je mogoče ugotovitve preiskovalnega odbora javno 
objaviti oziroma kdo lahko to stori. Prav tako sodi sem določilo, ki 
ureja vprašanje objavljanja mnenj posameznih članov preiskoval- 
nega odbora. 

I. Preiskovalna delovna telesa v parlamentarnih 
poslovnikih drugih držav 

V vseh analiziranih poslovnikih najdemo doloičilo o stalnih 
odborih, ki so resorsko opredeljeni (t. i. standing committees). 
Poleg njih pa posamezni poslovniki določajo možnost ustanovitve 
preiskovalnih odborov (select committees). Za tovrstne odbore se 
uporabljajo tudi druga imena in sicer: posebni odbor (ZDA), ad 
hoc odbor (DR Nemčija), izredni odbor (Finska), preiskovalna 
komisija (ZR Nemčija). Slednja ima v odnosu do preiskovalnega 
odbora nalogo obravnavati neko širšo in kompleksno problema- 
tiko. V SR Bolgariji poznajo »začasne komisije«, švicarski Zvezni 
svet pa lahko ustanovi za določen čas »druge komisije«. V špan- 
skem Cortesu imajo možnost, da poleg stalnih komisij ustanovijo 
specialne komisije. Tunizija uporablja za take namene podkomi- 
sije. Večina držav pa pozna, kot smo omenili, preiskovalne odbore 
(Pakistan, Indija, Luksemburg, Tanzanija itd.). 

Poslovniki v večini primerov določajo, kdo je lahko član takega 
preiskovalnega odbora. Ne glede na različna imena pa bomo 
v nadaljevanju uporabljali le izraz preiksovalni odbor. 

Običajno je določeno, da so člani preiskovalnega odbora sena- 
torji. Je pa nekaj izjem oziroma posebnosti. Tako je tisti, ki je dal 
pobudo za ustanovitev takega odbora običajno direktno član 
odbora, v nekaterih državah člane določa predsednik predstavni- 
škega doma (kot primer navajamo Tanzanijo). Nekateri poslovniki 
določajo izločitvene razloge za tiste, ki ne morejo biti člani odbo- 
rov. Tako n. pr. tisti, ki ima gmotne ali osebne interese ne more biti 
član odbora (Kanada oziroma Avstralija). 

Če lahko postavimo kot pravilo ugotovitev, da večina pregleda- 
nih poslovnikov, ki urejajo delovanje teh odborov, določa, da so 
člani lahko sami člani parlamenta, pa moramo vendarle opozoriti, 
da nekateri od njih predvidevajo tudi vključevanje različnih stro- 
kovnjakov (ZRN, Avstrija); to vključevanje se pojavlja v različnih 
oblikah. 

Število članov preiskovalnega odbora je ponavadi v naprej 
določeno. Vendar ni pravila, ki bi veljalo za vse analizirane pri- 

mere. Število je različno, najpogosteje imajo odbori, pet članov. 
Kvorum za delo odborov je določen le redko4, v nekaterih primerih 
kvorum določi odbor sam, tako n. pr. ZDA. 

II. Poslovanje preiskovalnih odborov 
Med pregledanimi poslovniki ima le poslovnik Švice določilo, 

da si preiskovalni odbor sam predpiše poslovnik, ki ga potrdi 
Zvezni svet. Precej poslovnikov parlamentov pa določa, da se 
njihova določila uporabljajo tudi za delo v preiskovalnih odborih 
(kot primer navajamo poslovnik ZDA in ZR Nemčije). Podobno 
velja tudi za Tanzanijo, Indonezijo in Novo Zelandijo, v osnovi pa 
to velja tudi za Indijo, ki pa predvideva, da se lahko odstopa od 
tega pravila. Za Kanado pa velja, da se za delo ob uporabi načela 
mutatis mutandis, uporabljajo pravila, kot veljajo za delo stalnih 
odbOrov. 

Poslovniki parlamentov Avstralije, Finske in Madžarske dolo- 
čajo načela, po katerih delujejo ti odbori. Nekateri poslovniki pa 
glede na naravo naloge, ki so dane tem odborom, določajo, da se 
pri delu odbora, ki ima značaj dokaznega postopka uporabljajo 
določila procesnih zakonov (n. pr. Avstrija). V nekaterih državah 
pa pravna pravila za delo preiskovalnega odbora predpiše pred- 
sednik skupščinskega doma (Zambija). Ta pravila so tako zavezu- 
joča, kot so zavezujoča pravila, ki veljajo za člane stalnih odborov. 

III. Določila poslovnikov - njihova procesna vrednost 

a) Načelo javnosti 
Kot značilno lahko ugotovimo, da je v državah takoimenova- 

nega anglosaksonskega sistema (ZDA, Kanada) načeloma vsaka 
seja nestalnega odbora, preiskovalnega odbora ali specialnega 
odbora, vključno z za sedanjem zaradi zaslišanja (hearing), javna. 
Poznajo pa določila, ki določajo izjeme od načela javnosti. Te 
izjeme so natančno predpisane, to zlasti velja za ŽDA, kjer tudi 
posebej urejujejo položaj Radia in TV. Omenja se tudi možnost 
snemanja ali beleženja razprav na seji preiskovalnega odbora. 
V Kanadi pa poseben odbor lahko priporoči, da se del ali cela seja 
odpre akreditiranim predstavnikom javnih občil. Posebej je dolo- 
čeno, da seji prisostvuje lahko tudi tujec, vendar ne vsem. 

Temu sistemu nasproten je sistem, ki določa, da je zasedanje 
preiskovalnega odbora (praviloma) tajno. To velja tako za številne 
evropske države (ZRN, Avstrija)5, kot tudi za izvenevropske države 
(n. pr. Zambija, Indija). Ob tem naj omenimo, da tajnost v nekate- 
rih preneha, ko se poročilo odbora preda parlamentu (Zambija, 
Pakistan), indijski poslovnik pa določa, da se dokumente lahko 
objavi po poteku določenega roka, po tem, ko so bili izročeni 
članom preiskovalnega odbora. 

b) Preiskovalne funkcije 
Preiskovalni odbor kanadskega senata je pooblaščen za prei- 

skavo in poročanje glede vprašanja, za katerega ga je Senat 
pooblastil. Lahko pokliče priče, zahteva dokumente in zapiske, ki 
jih potrebuje. Povabljena priča dobi nadomestilo (dnevnice in 
potne stroške). Tudi preiskovalni odbor v parlamentu Nove Zelan- 
dije lahko kadarkoli povabi priče in zahteva dokumente in za- 
piske. 

V primerih, ko se za preiskovalne naloge ustanovi tajni odbor 
(secret committee) je določen postopek in natančen zapis poteka 
zaslišanja. Postopek, dokazi, povzetek postopka, dokazov ali 
poročil je strogo zaupen (strictil confidential). Posebej je dolo- 
čeno, kdo in kako zbere priče (eden od domov parlamenta ali 
preiskovalni odbor) na določenem kraju in ob določenem času. 
Priča da izjavo, pričo zaslišijo, priča poda dokaze in izroči listine, 
zapiske, ki jih poseduje, varuje ali ima nad njimi nadzor. 

V Indoneziji poznajo dve obliki zaslišanja: t. j. običajno zasliša- 
nje (hearing) in javno zaslišanje (public hearing). Ustanovitvi ad 
hoc preiskovalnega odbora sledi tudi sprejem pravil za njegovo 
delo. Tak odbor je časovno omejen, ko opravi nalogo ugasne. 

Kdo lahko pokliče pričo, zahteva dokumente in zapiske, dolo- 
čata 269. in 270. člen poslovnika, ki velja za indijski parlament 
(Lok Sabha). Posebej je v 272. členu urejena prisega, ki jo izreče 
priča. Natančno je predpisan postopek zaslišanja priče. 

Pri svojem delu lahko preiskovalni odbor zveznega parlamenta 
ZR Nemčije smiselno uporablja procesni zakonik, kar pomeni, da 
lahko vabi priče, jih zapriseže in prisili k pričanju. 

Avstrijski parlament lahko sprejme sklep o ustanovitvi preisko- 
valnega odbora. Poslovnik posebej določa, da so sodišča in drugi 
organi dolžni pomagati pri pridobivanju dokaznega gradiva; vse 
javne službe morajo na zahtevo predložiti dokumente. Tudi 
v avstrijskem poslovniku je določba, da se v zvezi z dokazovanjem 
uporabljajo določbe kazenskega procesnega zakonika v dokaz- 
nem postopku na glavni obravnavi pri sodiščih prve stopnje. 
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Poslovnik finskega parlamenta omogoča, da preiskovalni 
odbori preko predsednika vlade oziroma pristojnih ministrov zah- 
tevajo dokazni material in potrebna gradiva. Če se jim to ne more 
posredovati, se mora vzrok tega sporočiti preiskovalnemu od- 
boru. 

Poslovnik Senata ZDA posebej ne govori o zaslišanju, dejstvo 
pa je, da zaslišanje pozna in posebej določa, da se javnost lahko 
izloči, ko preiskovalni odbor opravlja hearing. 

IV. Tajnost 
Že v delu, ko smo govorili o javnosti dela odborov smo opozorili 

na načelno drugačen pristop v anglosaksonskem sistemu in 
v evropski ureditvi. V tem delu želimo opozoriti na nekatere 
posebne ukrepe oziroma načine za zagotavljanje tajnosti, kadar je 
ta predpisana. 

Preiskovalni odbor avstrijskega parlamenta ima možnost, da 
sprejme skep o zaupnosti javne obravnave in sklepov. Pri zaupni 
obravnavi se lahko izločijo tudi poslanci, ki na takih sejah nimajo 
pravice glasovanja. To ne velja za predsednika parlamenta ozi- 
roma zbora. 

V ZDA velja, kot smo se opozorili, načelo, da je seja preiskoval- 
nega odbora javna, poslovnik pa določa izjeme. Seja tako ni javna, 
če bi lahko odkrila stvari, ki morajo ostati tajne v interesu naci- 
onalne obrambe ali zaupnosti vodenja zunanje politike. Če je seja 
javna, jo lahko spremljata TV in radio po načelih, ki jih določi 
preiskovalni odbor. 

V Avstraliji pa velja, da dokazi, ki jih je odbor zbral, predloženi 
dokumenti in zapisnik ter različna sporočila odbora, ki niso sporo- 
čena predsedniku oziroma predstavniškemu domu, niso 
dostopna javnosti. Ne morejo biti objavljena, tega pa ne more 
storiti niti član odbora niti katerakoli druga oseba. Član odbora 
lahko predloži svoj osnutek končnega poročila, odbor pa odloči 
ali bo sprejel predsednikov osnutek ali osnutek svojega člana. 
Poročilo se lahko natisne v celoti z ali brez spremljajočih doku- 
mentov. Pri tem poslovnik naroča, da je potrebno vso pozornost 
posvetiti diskretnosti poklicne ali druge priče ali osebe, za katero 
odbor meni, da bi jo lahko uporabil v nadaljnjem postoku. 

Odbori v zveznem parlamentu ZRN načeloma ne delajo na javni 
seji. Možen pa je postopek (hearing), v katerega se pritegnejo 
strokovnjaki in zastopniki posameznih interesnih skupin. O zaup- 
nosti in tajnosti sklepa odbor od primera do primera. Dejansko to 
velja pri odborih, ko se ukvarjajo z zunanjimi in notranje-nem- 
škimi ter obrambnimi vprašanji. Poslovnik NDR pa določa, da so 
seje odborov javne razen, če odbor ne odloči drugače. Po tem se 
ravna tudi javnost oziroma zaupnost poročil odbora. 

Tudi švicarski poslovnik določa, da člani odbora in drugi pri- 
sotni ne morejo dajati informacij o delu odbora, dokler poročilo ni 
predloženo parlamentu in ne dobi javni status. 

Seje komisij potekajo brez javnosti tudi v Tuniziji, predsednik pa 
lahko odloči drugače: 

Na tem mestu opozarjamo tudi na rešitve, v kar številnih poslov- 
nikih, ki vežejo trenutek, ko je lahko zapisnik ali posamezen 
dokument odbora oziroma komisije dostopen javnosti, na čas, ko 
je bil predan predsedniku parlamenta oziroma parlamentu (Tan- 
zanija, Indija, Nova Zelandija). V primeru Nove Zelandije naj opo- 
zorimo na sankcijo, če bi kdo objavil ali kako drugače dal v jav- 
nost dokaze, zapisnik, del zapisnika ali povzetka pred predloži- 
tvijo le-teh parlamentu. Kršitev tega načela bi pomenila odvzem 
privilegijev kršitelju. Poznajo pa tudi izjeme. 

★ ★ ★ 

Iz poslovnikov ni razvidno, da velja v preiskovalnih odborih 
načelo, »da velja za nedolžnega vsak, ki mu ni bila dokazana 
krivda, pa čeprav gre za uradno osebo ali državni organ.« 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
DO SPREMEMBE ZAKONA O NOTRANJIH 
ZADEVAH IN DO REVIZIJE CELOTNEGA 
SISTEMA UREJANJA NOTRANJIH ZADEV 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira pobudo dele- 
gata Željka Ciglerja in Zveze društev pravnikov ter Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine občine Ljubljana Center za spremembo 
12. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80 in 
38/88) in predlaga, da se določba 12. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

12. člen 
Če Predsedstvo SR Slovenije ugotovi, da so na določenem 

območju nastale razmere, zaradi katerih je hudo kršen javni red, 
tako da so ogroženi življenje ljudi, družbeno ali zasebno premože- 
nje, lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklene, da mora 
republiški sekretar sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev varno- 
sti. V takem primeru lahko republiški sekretar z odredbo omeji ali 
prepove gibanje na določenih območjih , sestajanje občanov na 
javnih mestih ali prepove nastanitev v določenem kraju. 

O uvedbi takega ukrepa IS SR Slovenije takoj obvesti Skupščino 
SR Slovenije in ji poroča o njegovem izvajanju. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira tudi pobudo 
delegata Željka Ciglerja, da je treba pregledati celoten sistem 
urejanja notranjih zadev in na tej podlagi predlagati potrebne 
spremembe republiških predpisov ter dati pobude za spremembo 
zveznih predpisov. V skladu s tem stališčem in identičnim stališ- 
čem Predsedstva SR Slovenije bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije imenoval komisijo, ki naj bi čimprej po spremembi 
Ustave SR Slovenije pregledala, katere zvezne in republiške pred- 
pise s področja notranjih zadev bi bilo treba uskladiti s spremem- 
bami zvezne in republiške Ustave in ratificiranimi mednarodnimi 
konvencijami. 

3. Ob reviziji celotnega sistema urejanja notranjih zadev, bo 
komisija proučila tudi zakonsko ureditev nadzora nad delom 
službe državne varnosti še posebej v zvezi s sprejemanjem ukre- 
pov, ki odstopajo od načela nedotakljivosti pisemske tajnosti in 
tajnosti drugih občil. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 38/88) je urejeno 
nadzorstvo Skupščine SR Slovenije nad zakonitostjo dela službe 
državne varnosti po posebneem telesu z vidika spoštovanja pravic 
in svoboščin občana ter glede metod in sredstev, ki jih ta služba 
uporablja. Komisija naj bi to vprašanje proučila še posebej v zvezi 
s sprejemanjem ukrepov, ki odstopajo od načela nedotakljivosti 
pisemske tajnosti (11. člen Zakona o notranjih zadevah). 

Republiška ureditev tega vprašanja je odvisna od pravnonorma- 
tivne ureditve v zveznem predpisu (Zakon o temeljih sistema 
državne varnosti). 

Delovanje varnostnih organov v JLA in nadzor nad delom te 
službe sta v pristojnosti federacije. 

1 Načelo vabljena In zaslišanja strank, zahteve za pridobitev In vpogled v listine 
In druge dokaze, hearing In javni hearing. 
2 StroSki In izgubljeni zaslužek 
3 Pregledali smo poslovnike 23 držav, ki so navedeni v prilogi, fotokopije 
ustreznih členov pa priložene. 

4 Tri predpisuje poslovnik avstralskega parlamenta. 
5 Opozoriti je potrebno, da je v preteklem letu v Avstriji bil v teku postopek za 
spremembo poslovnika. Spremembe so bile predvidene tudi glede vprašanja 
udeležbe javnosti. 
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Letnik XV, štev. 16 Ljubljana, 27.6.1989 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za proučitev kazenske zakonodaje 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah 

(ESA-739) 

1. člen 
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80 in 38/ 

88) se 12. člen spremeni tako, da se glasi: 
,Če Predsedstvo SR Slovenije ugotovi, da so na določenem 

območju nastale razmere, zaradi katerih je hudo kršen javni red, 
tako da je ogroženo življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, 
lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sklene, da mora repu- 
bliški sekretar sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti. 
V takem primeru lahko republiški sekretar z odredbo omeji ali 
prepove gibanje na določenih območjih, sestajanje občanov na 
javnih mestih ali prepove nastanitev v določenem kraju. Tak ukrep 
sme trajati, dokler trajajo razlogi, zaradi katerih je bil sprejet. 

O uvedbi ukrepa iz prejšnjega odstavka Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije takoj obvesti Skupščino SR Slovenije in ji poroča 
o njegovem izvajanju.* 

2. člen 
V 50. členu se tretja alineja drugega odstavka spremeni tako, da 

se glasi: 
_ _ če je potrebno zagotoviti osebno varnost najvišjih predstav- 

nikov domačih ali tujih oblastnih ali političnih organov ter najviš- 
jih predstavnikov mednarodnih organizacij.' 

Deveti odstavek se črta. 
3. člen 

Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: 

50. a člen 
Pooblaščena uradna oseba, ki mora pri izvrševanju dolžnosti in 

pravic, določenih v zakonu o kazenskem postopku, v predpisih 
o prekrških in v tem zakonu, odrediti odvzem prostosti, pripor ali 
pridržanje ter opraviti hišno ali osebno preiskavo, razen v primerih 
iz 210. člena zakona o kazenskem postopku, mora takoj po pri- 
jetju oziroma vstopu v stanovanje poučiti osebo, na katero se 
ukrep nanaša, da ima pravico, da si vzame odvetnika ter ji na 
njeno zahtevo to omogočiti. 

V takem primeru ima odvetnik pravico, daje navzoč pri izvrševa- 
nju ukrepa, pooblaščena uradna oseba pa mora do prihoda odvet- 
nika odložiti nadaljnja dejanja v zvezi z izvrševanjem ukrepa, 
vendar najdalj za dve uri od tedaj, ko je bila osebi dana možnost, 
da obvesti odvetnika. 

Prijetje po prvem odstavku tega člena je uradno opravilo, s kate- 
rim pooblaščena uradna oseba začasno vzame določeni osebi 
prostost z namenom, da jo privede, pridrži, pripre ali opravi 
kakšno drugo dejanje, določeno z zakonom. Prijetje obsega tudi 
preventivni pregled, da se ugotovi, ali je oseba oborožena. 

Če pooblaščena uradna oseba ugotovi, da ni razlogov za deja- 
nje po prejšnjem odstavku, mora osebo, ki jo je prijela, takoj 
izpustiti.' 

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

OBRAZLOŽITEV! 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 24. 5. J 389 
sprejela predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o notranjih 
zadevah in osnutek tega zakona S sklepi, ki sta jih v skladu 
s stališči Družbenopolitičnega zbora sprejela Zbor združenega 
deta in Zbor občin, je skupščina podprla zakonsko ureditev obvez- 
nosti organov za notranje zadeve v zvezi s pravico posameznika, 
da si zaradi varstva svojih pravic pred temi organi zagotovi pravno 
pomoč odvetnika. Zakon naj bi to vprašanje uredil kot obveznost 
organov za notranje zadeve v zvezi z uveljavljanjem z ustavo 
zajamčene pravice posameznika do pravnega varstva v postopku 
pred državnimi organi in do pravne pomoči. Glede na posamezne 
predloge, podane v razpravi o osnutku zakona, da bi se poleg 
primerov iz 210. člena zakona o kazenskem postopku izvzeli še 
nekateri drugi primeri nujnega ukrepanja organov za notranje 
zadeve po zakonu o prekrških in zakonu o notranjih zadevah, je 
skupščina menila, da izjem od obveznosti, določenih s predlaga- 
nim 50. a členom, ne kaže širiti, saj bi v nasprotnem primeru 
določba izgubila svoj smisel. V zvezi z opozorili, da bi predlagana 
določba 50. a člena utegnila ovirati operativno delo organov za 
notranje zadeve pri opravljanju njihovih nalog, pa je skupščina 
naložila predlagatelju zakona, da v sodelovanju z Republiškim 
sekretariatom za notranje zadeve in Odvetniško zbornico Slove- 

nije prouči opozorila, izražena v razpravi o predlogu za izdajo 
zakona in osnutku zakona ter v predlogu zakona dopolni in 
natančno izrazi vsebino nove zakonske določbe tako, da ne bo 
ovirala dela organov za notranje zadeve, ob tem pa v največji 
možni meri zagotavljala varstvo pravic posameznikov pred temi 
organi. 

Družbenopolitični zbor je sprejel tudi sklep, da se ob tej spre- 
membi zakona prouči tudi pobuda delegata v tem zboru za črtanje 
12. člena zakona Predloge za črtanje oziroma ustrezno spre- 
membo te določbe so podali tudi Zveza društev pravnikov, Druž- 
benopolitični zbor Skupščine občine Ljubljana Center in Sindikat 
strojnega osebja Slovenije in Istre. 

Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri 
republiški konferenci SZDL Slovenije, ki je dal Ustavnemu sodišču 
SR Slovenije pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. 
in 50. člena zakona o notranjih zadevah, je hkrati predlagal dele- 
gatom v zborih Skupščine SR Slovenije, da se zavzamejo za 
čimprejšnjo odpravo oziroma spremembo navedenih členov 
zakona o notranjih zadevah. Glede na to je delegat SZDL v Druž- 
benopolitičnem zboru na seji tega zbora dne 21. 6. 1989predlagal, 
da se ob pripravi predloga zakona o spremembah zakona o notra- 
njih zadevah in njegovi obravnavi v delovnih telesih skupščine in 
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zborov prouči tudi predlog Sveta za varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin pri Republiški konferenci SZDL Slovenije. 

Komisija je pri pripravi predloga zakona upoštevala sklepe 
oziroma stališča zborov Skupščine SR Slovenije in proučila vse 
predloge in pripombe, dane v razpravi o osnutku zakona, pa tudi 
druge navedene predloge oziroma pobude za spremembo ozi- 
roma črtanje posameznih določb zakona o notranjih zadevah. 

V skladu s sklepi oziroma stališči zborov Skupščine SR Slove- 
nije je komisija v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za 
notranje zadeve in Odvetniško zbornico Slovenije proučila opozo- 
rila, ki so se nanašala na jasnejšo opredelitev 50. a člena zakona in 
oblikovala novo besedilo tega člena. Besedilo 50. a člena je 
v predlogu zakona (3. člen) v primerjavi z osnutkom zakona 
dopolnjeno tako, da jasno izraža kdaj je pooblaščena uradna 
oseba dolžna poučiti osebo, zoper katero izvaja določene ukrepe, 
o pravici, da si vzame odvetnika, in ji to tudi omogočiti. Po določbi 
prvega odstavka navedenega člena mora to storiti takoj po prijetju 
oziroma vstopu v stanovanje. V zvezi s tem je za primere, ki jih 
ureja 50. a člen, v novem tretjem odstavku natančno opredeljen 
pojem prijetja, izrecno pa je (v četrtem odstavku) tudi določeno, 
da mora pooblaščena uradna oseba prijetega izpustiti takoj ko 
ugotovi, da ni več razlogov za tako dejanje. 

Zaradi zagotovitve varnosti pooblaščene uradne osebe in dru- 
gih oseb vključuje prijetje tudi preventivni pregled prijetega, da se 
ugotovi ali je oborožen. Preventivni pregled se vsebinsko in poj- 
movno razlikuje od osebne preiskave in obsega le rutinski pre- 
gled, ki je nujen, da se odkrije in odvzame orožje. Zakon tak 
preventivni pregled v zvezi z drugo situacijo že sedaj dovoljuje in 
sicer v 51. členu, po katerem imajo pooblaščene uradne osebe 
zaradi zagotovitve varnosti letalskega, železniškega, pomorskega 
in drugega javnega prometa pravico do preventivnega pregleda 
oseb, prtljage in prometnega sredstva. Gre torej za ukrep oziroma 
dejanje, ki se normalno in redno izvaja predvsem na vseh letališ- 
čih za javni promet. 

Obveznost, po kateri mora pooblaščena uradna oseba do pri- 
hoda odvetnika odložiti nadaljnja dejanja v zvezi z izvrševanjem 
ukrepa (drugi odstavek), je časovno omejena na dve uri od tedaj, 
ko je bila osebi dana možnost, da obvesti odvetnika. Ta čas je po 
posvetovanju z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve in 
Odvetniško zbornico Slovenije določen tako, da ne bo v škodo 
uspešnosti izvršitve ukrepa', niti v škodo interesom osebe, zoper 
katero se ukrepa. Upoštevane so objektivne možnosti pravočas- 
nega prihoda odvetnika glede na velikost Slovenije, število odvet- 
nikov in njihovo razporeditev, komunikacijske zveze in podobno. 
Po zagotovilih Odvetniške zbornice Slovenije so območni zbori 
odvetnikov pripravljeni organizirati za take primere ustrezno 
dežurstvo. Ob spremembi zakona o pravni pomoči pa bi bilo 
mogoče to kot njihovo dolžnost tudi zakonsko urediti. 

Zakon o notranjih zadevah v 12. členu ureja določene omejitve 
svobode gibanja in nastanitve. Določba veljavnega 12. člena se 
glasi: 

,Če Predsedstvo Socialistične republike Slovenije oceni ali ugo- 
tovi, da so nastale izredne razmere, zaradi katerih so ogroženi 
interesi obrambe države ali javni red, lahko Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sklene, da mora republiški sekretar storiti potrebne 
ukrepe za zagotovitev varnosti; republiški sekretar lahko 
z odločbo odredi osebi ali skupini oseb, katerih dejavnost bi lahko 
ogrožala interese obrambe države ali javni red, nastanitev v dolo- 
čenem kraju aH prepove zapustitev določenega kraja z obvez- 
nostjo javljanja ali omeji gibanje v določenem kraju. Tak ukrep 
sme veljati, dokler trajajo razlogi, zaradi katerih je bil izrečen, toda 
ne dlje kot eno leto. 

Ob pogojih iz prvega odstavka tega člena lahko republiški 
sekretar z odredbo omeji ali prepove gibanje in sestajanje obča- 
nov na javnih mestih. 

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odločbe.' 

Navedena določba (ki je vsebinsko enaka določbi ustreznih 
zakonov drugih republik in avtonomnih pokrajin) po mnenju 
komisije ne ustreza ustavnim okvirom za predpisovanje omejitev 
z ustavo zajamčene svobode gibanja in nastanitve. 

Po določbi drugega odstavka 224. člena ustave SR Slovenije se 
sme omejevanje svobode gibanja in nastanitve predvideti z zako- 
nom samo iz štirih razlogov in sicer če je to potrebno: 1. da bi se 
zagotovil potek kazenskega postopka, 2. da bi se preprečilo 
širjenje nalezljivih bolezni, 3. da bi se zavaroval javni red, 4. če to 
zahtevajo interesi obrambe države. 

V skladu z navedeno ustavno določbo morajo zakoni, ki urejajo 
ustrezna področja, podrobneje določiti primere in pogoje za 

uvedbo navedenih ukrepov, način njihovega izvajanja, organe, ki 
o tem odločajo itd. Tako so na podlagi navedene ustavne določbe 
predvidene omejitve gibanja in nastanitve z zakonom o kazen- 
skem postopku, z zakoni o varstvu pred nalezljivimi boleznimi 
(izolacija, karantena) in z zakoni o ljudski obrambi (prepovedane 
cone, zavarovana območja). V zakonu o notranjih žadevah pa je 
mogoče urediti samo primere in pogoje za uvedbo navedenih 
ukrepov kadar je to potrebno zaradi varovanja javnega reda. 

Družbenopolitični zbor je odločil, da o pobudi za črtanje 12. 
člena da svoje stališče Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
pristojna delovna telesa. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je 
v svojem stališču opredelil za spremembo tega člena ter predlagal 
novo besedilo te določbe. Komisija se je po razpravi o pobudi za 
črtanje oziroma spremembo odločila, da predlaga zborom spre- 
membo 12. člena. Komisija namreč meni, da so v določenih 
razmerah zaradi varstva ljudi in premoženja potrebni tudi nekateri 
ukrepi, ki jih predvideva 224. člen ustave SR Slovenije. 

Besedilo nove določbe 12. člena zakona (1. člen predloga 
zakona), se bistveno razlikuje od veljavne določbe tega člena. 
Predlagana določba se omejuje na primere, ko je potrebna omeji- 
tev svobode gibanja ali nastanitve iz razlogov javnega reda. 
Ukrepi, ki posegajo v svobodo gibanja in nastanitve, so po tako 
predlagani zakonski določbi upravičeni le tedaj, če je na določem 
območju tako hudo kršen javni red, da je s tem ogroženo življenje 
ljudi oziroma družbeno ali zasebno premoženje. Če Predsedstvo 
SR Slovenije ugotovi tako stanje, lahko po sklepu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za zagotovitev varnosti na določenem 
območju republiški sekretar za notranje zadeve odredi ukrepe, ki 
so v zakonu taksativno navedeni, in sicer: 1. omejitev ali prepoved 
gibanja na določenih območjih, 2. sestajanje občanov na javnih 
mestih, 3. prepoved nastanitve na določenih krajih. Predlagana 
določba ne predvideva več ukrepa obvezne nastanitve v določe- 
nem kraju. Navedeni ukrepi so splošni in se ne nanašajo na 
posamezne individualno določene osebe. Zato o njih pristojni 
organ ne odloča z upravno odločbo, temveč se uvedejo z odredbo 
kot splošnim aktom. Trajanje ukrepov je omejeno na čas dokler so 
podani razlogi, zaradi katerih so bili uvedeni. 

Predlagana določba izrecno zavezuje Izvršni svet, da o uvedbi 
ukrepov takoj obvesti Skupščino SR Slovenije in ji tudi tekoče 
poroča o njihovem izvajanju. Dejstvo, da bo Skupščina SR Slove- 
nije obveščena o uvedenih ukrepih in bo spremljala njihovo izva- 
janje, predstavlja po mnenju komisije zadostno garancijo za to, da 
ukrepi ne bodo trajali dlje kot je glede na razmere nujno potrebno. 

Komisija predlaga, da pristojna delovna telesa zavzamejo sta- 
lišče v postopku obravnave predloga, še zlasti Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Če se bo v razpravi 
izkazalo, da določba ni ustrezna, bo komisija pred sprejemom 
zakona predlagala k 1. členu predloga zakona ustrezen amandma. 

Po določbi tretje alinee drugega odstavka 50. člena sme pred- 
stojnik organa za notranje zadeve oziroma delavec, ki ga ta 
pooblasti, z odločbo izjemoma odrediti pridržanje za največ tri 
dni, če je potrebno zavarovati najvišje predstavnike domačih ali 
tujih oblastnih ali političnih organov ter najvišje predstavnike 
mednarodnih organizacij. Tak ukrep je utemeljen, če je potrebno 
zavarovati osebno varnost, to je življenje in telesno integriteto 
najvišjih predstavnikov domačih in tujih oblastnih in političnih 
organov ali mednarodnih orgaizacij.V tem obsegu je tak ukrep 
v skladu z mednarodnimi sporazumi o boju proti terorizmu, ki jih 
je sprejela SFRJ, in ima podlago v 217. členu ustave SRS, ki 
dopušča odvzem prostosti v primerih, pod pogoji in po postopku, 
ki ga določa zakon. Glede na to komisija predlaga, da se v tem 
smislu precizira besedilo navedene določbe (2. člen predloga 
zakona). Ker gre za poseg v ustavno zajamčene pravice posamez- 
nika pa je zoper tak ukrep nujno zagotoviti sodno varstvo. Zato je 
predlgano črtanje devetega odstavka 50. člena zakona, ki izklju- 
čuje možnost upravnega spor. To pomeni, da bo zoper odločbe 
republiškega sekretarja za notranje zadeve v vseh primerih, ki jih 
ureja ta člen, odslej dovoljeno sprožiti upravni spor pri Vrhovnem 
sodišču SR Slovenije. 

Komisija predlaga, da zbori predlog zakona sprejmejo. Pri tem 
se komisija zaveda, da je na področju notranjih zadev vrsta odpr- 
tih vprašanj in da se lahko v teku obravnave pojavijo še novi 
predlogi. Zato predlaga, da se vsi tri predlogi zberejo ter pošljejo 
posebni komisiji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki bo 
proučila ureditev na tem področju na podlagi pobude Predsed- 
stva SR Slovenije z dne 7/6-1989 ter tudi pobude Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 24/5-1989. Komisija 
ocenjuje, da je sprejem tega zakona potreben in nujen, zato naj ga 
zbori sprejmejo v predlaganem obsegu. 
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KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH IN 
MERILIH ZA DOLOČANJE OSEBNIH DOHODKOV TER DRUGIH PREJEMKOV IN NADOMESTIL 
FUNKCIONARJEV V ORGANIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN 
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ   _     

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 

osnovah in merilih za določanje osebnih dohodkov ter drugih 

prejemkov in nadomestil funkcionarjev v organih 

družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih 

organizacij (ESA-807) 

UDELEŽENCEM PRI SKLEPANJU 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 

V prilogi vam pošiljamo predlog družbenega dogovora 
o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 
o skupnih osnovah in merilih za določanje osebnih dohod- 
kov ter drugih prejemkov in nadomestil funkcionarjev 
v organih družbenopolitičnih skupnosti in družbenopoli- 
tičnih organizacij, ki so ga udeleženci družbenega dogo- 
vora določili na seji, ki je bila 14. junija 1989. leta. 

Pri določanju predloga družbenega dogovora so se ude- 
leženci strinjali, da se ta družbeni dogovor sklene čimprej, 
da bi se skupne osnove in merila za določanje nadomestil 

določenih materialnih stroškov in drugih prejemkov lahko 
uporabljali za funkcionarje v vseh republikah in avtonom- 
nih pokrajinah oziroma v organih družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, in to tako 
v republikah in pokrajinah kot tudi v federaciji, kar je že 
določeno s spremembami in dopolnitvami družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno 
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SFRJ. 

Prosimo, da v čimkrajšem roku obravnavate in sprej- 
mete spremembe in dopolnitve družbenega dogovora 
v besedilu, ki vam ga pošiljamo, hkrati pa določite poo- 
blaščenega podpisnika in o tem obvestite to komisijo, da 
bi bil ta družbeni dogovor čimprej podpisan in sprejet. 

Na podlagi 124. člena ustave SFRJ in na podlagi predhod- 
nih konzultacij in soglasja organov, na katere se nanaša ta 
družbeni dogovor, sklenejo Skupščina SFRJ, Skupščina SR 
Bosne in Hercegovine, Sobranje SR Makedonije, Skupščina 
SR Slovenije, Skupščina SR Srbije, Sabor SR Hrvatske, 
Skupščina SR Črne gore, Skupščina SAP Vojvodine, Skupš- 
čina SAP Kosova, Zvezna konferenca SZDLJ, Republiška 
konferenca SZDL Bosne in Hercegovine, Republiška konfe- 
renca SZDL Makedonije, Republiška konferenca SZDL Slo- 
venije, Republiška konferenca SZDL Srbije, Republiška kon- 
ferenca SZDL Hrvatske, Republiška konferenca SZDL Crne 
gore, Pokrajinska konferenca SZDL Vojvodine, Pokrajinska 
konferenca SZDL Kosova (v nadaljnjem besedilu: udele- 
ženci) 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o spremembah in dopolnitvah družbenega 
dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov ter drugih 
prejemkov in nadomestil funkcionarjev 
v organih družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij 

1. V družbenem dogovoru o skupnih osnovah in merilih za 
določanje osebnih dohodkov in drugih prejemkov in nadome- 

ZA SKUPŠČINO SFRJ 

ZA SKUPŠČINO BOSNE IN HERCEGOVINE 

ZA SABOR HRVAŠKE 

ZA SKUPŠČINO SR ČRNE GORE 
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stil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij (Uradni list SFRJ št. 57/84) in 
50/87) se v 23. točki doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

.Določbe 2. in 3. odstavka te točke se ne nanašajo na 
funkcionarja, ki mu je potekel mandat oziroma ki je razrešen 
dolžnosti, izpolnjuje pa pogoje za starostno upokojitev 

2. V 1. podtočki 24. točke se besede po predhodnem peri- 
odičnem obračunu oziroma zaključnem računu' nadomestijo 
z besedami ,v predhodnih treh mesecih'; 

3. V tretji podtočki, se besede ,po predhodnem periodičnem 
obračunu oziroma zaključnem računu' nadomestijo z bese- 
dami ,v predhodnih treh mesecih'. 

4 V peti podtočki se besede ,od 60% izplačanega povpreč- 
nega mesečnega čistega osebnega dohodka delavca' nado- 
mestijo z besedami ,do 60% izplačanega povprečnega meseč- 
nega čistega osebnega dohodka na delavca v gospodarstvu 
na področju družbenopolitične skupnosti v predhodnih treh 
mesecih tekočega leta.' 

5. V osmi podtočki se besede ,po predhodnem periodičnem 
obračunu oziroma zaključnem računu' nadomestijo z bese- 
dami ,v predhodnih treh mesecih'. 

6. Določba 5. podtočke se uporablja od 1. januarja 1989. 
leta. 

7. Družbeni dogovor bo sklenjen, ko ga bodo sprejeli in 
podpisali pooblaščeni predstavniki vseh udeležencev družbe- 
nega dogovora. 

Družbeni dogovor bo začel veljati dan po objavi v Uradnem 
listu SFRJ. 

ZA ZVEZNO KONFERENCO SZDLJ 

ZA REPUBLIŠKO KONFERENCO SZDL BOSNE IN HERCEGOVINE 

ZA REPUBLIŠKO KONFERENCO SZDL HRVAŠKE 

ZA REPUBLIŠKO KONFERECO SZDL ČRNE GORE 
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ZA SOBRANJE SR MAKEDONIJE ZA REPUBLIŠKO KONFERENCO SZDL MAKEDONIJE 

ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE ZA REPUBLIŠKO KONFERENCO SZDL SLOVENIJE 

ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE ZA REPUBLIŠKO KONFERENCO SZDL SRBIJE 

ZA SKUPSCINO SAP KOSOVO ZA POKRAJINSKO KONFERENCO SZDL KOSOVO 

ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE ZA POKRAJINSKO KONFERENCO SZDL VOJVODINE 

OBRAZLOŽITEV 

1. Predlog družbenega dogovora temelji na skupnih osnovah in 
merilih, določenih z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SFRJ. 

2. V 23. točki je predpisano, da osebni dohodek po osnovah in 
merilih, določenih s tem družbenim dogovorom, ustvarja funkci- 
onar samo, dokler opravlja funkcijo in še za čas, ki je določen 
z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skup- 
nosti oziroma odlokom pristojnega organa družbenopolitične 
organizacije, toda ne več kot leto dni od dneva prenehanja funk- 
cije in največ še šest mesecev, če v tem času funkcionar izpolni 
pogoje za starostno upokojitev. 

Po dopolnitvi te točke (novi 4. odstavek) funkcionar, ki mu je 
potekel mandat oziroma je razrešen te dolžnosti, če izpolni 
pogoje za upokojitev, nima pravice prejemati osebnega dohodka 
leto dni in niti šest mesecev. 

3. V novih predlaganih dopolnitvah podtočk 1, 3, 5, in 8 je v 24. 
točki predpisano, da se nadomestila določenih materialnih stro- 
škov in drugih prejemkov (regres, odpravnine, dnevnice, nadom- 
stilo za ločeno življenje in topli obrok) določajo in usklajujejo 
glede na povprečni mesečni čisti osebni dohodek na delavca 
v gospodarstvu na področju ustrezne družbenopolitične skupno- 
sti, izplačanega v predhodnih treh mesecih. To je v skladu s celot- 
nim družbenoekonomskim položajem delavca v gospodarstvu 
cele države. 

Določbe, ki se nanašajo na družbeno prehrano in druga nado- 
mestila, se ne določajo v tem družbenem dogovoru, temveč se 
določajo v pogojih in v znesku, kakršni veljajo za delavcev delovni 
skupnosti organa, v katerem funkcionar opravlja dela in naloge, ki 
so vsebina funkcije. 

4. V 5. podtočki je predvideno, da se izplačilo regresa za 1989. 
leto določi do 60% povprečnega osebnega dohodka na delavca, 

izplačanega v gospodarstvu SFRJ v predhodnih treh mesecih 
tekočega leta in da se ta določba uporablja od 1. januarja 1989. 
leta. 

5. V 7. točki predloga je določeno, da ta dogovor začne veljati, 
ko ga sprejmejo in podpišejo udeležecni, ki sodelujejo pri njegovi 
sklenitvi, in da začne veljati dan po objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Predlog 
da se družbeni dogovor o spremembah in 

dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za določanje osebnih 
dohodkov ter drugih prejemkov in nadomestil 
funkcionarjev v organih družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij 
sprejeme po hitrem postopku 

Izhajajoč iz potrebe, da se čimprej ustvarijo predpostavke za 
uresničevanje ciljev, ki so podlaga za predlagane spremembe 
in dopolnitve dogovora, se predlaga, da se spremembe in 
dopolnitve tega dogovora sprejmejo po hitrem postopku in da 
ga udeleženci čimprej podpišejo. 

Hitri postopek se predlaga, da bi se poleg ostalega v čim- 
krajšem obdobju opravile ustrezne spremembe in dopolnitve 
omenjenega družbenega dogovora, ker bi se tako ustvarili 
pogoji, da se nadomestila določenih materialnih stroškov in 
drugih prejemkov obračunavajo po kazalcih izplačanega pov- 
prečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na delavca 
v gospodarstvu na področju družbenopolitične skupnosti 
v predhodnih treh mesecih. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o varstvu osebnih podatkov (ESA - 788) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 163. seji dne 18. 5. 
1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH 
PODATKOV S TEZAMI ZA OSNUTEK ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je podana v 14. 
točki 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri ureja Skupščina 
SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom tudi 
razmerja na področju družbenega sistema informiranja. 

Zakon o družbenem sistemu informiranja (Ur. I. SRS, št. 10/83) 
v 2. odstavku 9. člena določa, da so zaradi varstva osebne svo- 
bode in zaščite osebnosti ter z ustavo in zakonom zagotovljenih 
pravic človeka in občana osebni podatki predmet posebne zaš- 
čite, ki jo ureja zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI NAREKUJEJO 
IZDAJO ZAKONA 

Izdajo predlaganega zakona ne narekuje samo varstvo posa- 
meznikove pravice do t. i. informacijske zasebnosti. Dodatni raz- 
log, ki narekuje zakonsko ureditev varstva osebnih podatkov, je 
vprašanje, ki je izredno akutalno prav v naši republiki, seveda pa 
tudi širše v Jugoslaviji kot celoti. To je vprašanje vključevanja 
v skupni evropski prostor oziroma Evropo 1992. V okviru Skup- 
nega evropskega trga je predvidena tudi vzpostavitev Evropskega 
informacijskega trga, iz katerega bodo izključene države, ki ne 
bodo imele ustrezno urejenega varstva podatkov, med njimi tudi 
osebnih. Izključitev pa ne pomeni le prekinitve informacijskega 
krogotoka, ki je nujno povezan s pretokom proizvodov, kapitala in 
delovne sile, temveč tudi izključitev iz mednarodne delitve dela na 
področju obdelovanja podatkov. S tega vidika je potrebno pri 
zakonskem urejanju varstva osebnih podatkov izhajati iz medan- 
rodno sprejetih načel, ki so na tem področju sprejeta v medna- 
rodni skupnosti in ki so jih v svojo zakonodajo vključile vse 
države, ki imajo urejeno varstvo osebnih podatkov V mesecu 
decembra 1988 je bilo teh držav 26. Z izjemno Madžarske gre za 
države zahodne Evrope, Kanado, ZDA in Japonsko (vir: Transnati- 
onal Data and Communications Report, December 1988). 

V SFR Jugoslaviji in SR Sloveniji se zagotavlja usklajeno evi- 
dentiranje, zbiranje, obdelava, izkazovanje in izmenjava podatkov, 
ki so pomembni za življenje, delo, razvoj in odločanje na vseh 
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poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da 
bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih 
teles sodelovala: 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za informiranje, 

- Jože ŠANTOVEC, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za informiranje. 

področjih družbenega življenja ter njihova dostopnost v okviru 
družbenega sistema informiranja. Takšno določbo vsebujeta tako 
Ustava SFRJ (1. odstavek 75. člena) kot tudi Ustava SR Slvoenije 
(1. odstavek 92. člena). Podrobneje pa urejata področje družbe- 
nega sistema informiranja zvezni in republiški zakon. 

Zakon o temeljih družbenega sistema informiranja in informa- 
cijskem sistemu federacije (Ur. I. SFRJ, št. 68/81) določa, da 
delavci in drugi delovni ljudje in občani zagotavljajo v družbenem 
sistemu informiranja podatke in informacije, nujne za življenje, 
delo in samoupravljanje, za spremljanje, usmerjanje in planiranje 
družbenega razvoja, usklajevanje odnosov v družbeni reproduk- 
ciji, opravljanje funkcij oblasti in upravljanje drugih družbenih 
zadev. V družbenem sistemu informiranja se podatki in informa- 
cije zagotavljajo z organiziranjem usklajenega in povezanega 
sistema evidentiranja, zbiranja, obdelave, prenosa in dostopnosti 
teh podatkov in informacij na podlagi zakona ali samoupravnega 
splošnega akta v skladu z zakonom (1. in 2. dostavek 2. člena). 
Podobno določbo vsebuje tudi republiški Zakon o družbenem 
sistemu informiranja (Ur. I. SRS, št 10/83, 2. člen). 

Med temi podatki in informacijami so tudi takšni, ki se nanašajo 
na posameznika, torej osebni podatki, katerih zbiranje, obdelava, 
shranjevanje, posredovanje in uporaba ima lahko z vidika njegove 
pravice do zasebnosti oziroma integritete tudi škodljive posledice. 

Dejstvo je, da tako v svetu kot tudi pri nas količina osebnih 
podatkov, ki se zbirajo in uporabljajo, zaradi vse večjega števila 
regulativnih funkcij sodobnih družbenih sistemov, narašča. To 
velja tudi za državo, ki pa je tudi zaradi pritiska javnosti vse bolj 
prisiljena sprejemati določene ukrepe, ki posamezniku kljub zbi- 
ranju in uporabi podatkov, ki se nanašajo nanj, v čim večji meri 
zagotavljajo spoštovanje njegove zasebnosti in integritete. Ti 
ukrepi varujejo posameznika pred neupravičenimi posegi v nje- 
govo integriteto z vidika zbiranja in obdelovanja podatkov, katerih 
nevarnost se je povečala zlasti z uvajanjem sodobnih sredstev za 
avtomatsko obdelavo in prenos podatkov in informacij. 

V naši pozitivni zakonodaji najdemo zelo malo določb, ki bi se 
nanašale na varstvo osebnih podatkov v smislu varovanja posa- 
meznikove pravice do zasebnosti z vidika zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se nanašajo nanj. Tako vsebuje navedeni zvezni 
zakon, ki ureja temelje družbenega sistema informiranja, le skope 
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POVZETEK 

1. Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je v 14. 
točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po 
kateri Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja razmerja na področju družbenega 
sistema informiranja. 

2. Izdajo predlaganega zakona poleg varstva posamezni- 
kove pravice do t. i. informacijske zasebnosti, kot dela integri- 
tete človekove osebnostei, narekuje tudi vključevanje v skupni 
evropski prostor oziroma Evropo 1992. V okviru Skupnega 
evropskega trga je predvidena tudi vzpostavitev Evropskega 
informacijskega trga, iz katerega bodo izključene države, ki ne 
bodo imele ustrezno urejenega varstva podatkov, med njimi 
tudi osebnih. Izkdljučitev pa ne pomeni le prekinitve informa- 
cijskega krogotoka, ki je nujno povezan s pretokom proizvo- 
dov, storitev, kapitala in delovne sile, temveč tudi izključitev iz 
mednarodne delitve dela na področju obdelovanja podatkov. 

3. Izhodišče predlaganega zakona predstavljajo načela var- 
stva osebnih podatkov, ki so sprejeta v mednarodni skupnosti 

in vsebovana v t. i. Smernicah OECD iz leta 1980 (Guidlines on 
the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data, Organization for Economic Cooperation and Develop- 
ment, Pariš, 1980) in v Konvenciji Evropskega sveta o varstvu 
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podat- 
kov iz leta 1981, ki je začela veljati v letu 1985 (Convention for 
the Protection of Individuals with regard to Automatic Proces- 
sing of Personal Data, Council of Europe, Strasbourg, 28 
January 1981). 

4. Izhajajoč iz temeljnih načel, vsebovanih v navedenih med- 
narodnih dokumentih, in načel družbenega sistema informira- 
nja, bo predlagani zakon določal in urejal načela in ukrepe, 
s katerimi se zagotavlja varstvo posameznikove pravice do 
zasebnosti pred neupravičenimi posegi, ki so posledica neza- 
konitega zbiranja, obdelave, shranjevanja in prenosa osebnih 
podatkov ter njihove uporabe (varstvo osebnih podatkov). 
Določal bo tudi pogoje za zavarovanje osebnih podatkov, 
evidence za potrebe izvrševanja varstva osebnih podatkov in 
njihovega zavarovanja, pravice posameznika in njihovo var- 
stvo, izjeme od načel varstva osebnih podatkov in omejitve 
pravic posameznikov, iznos osebnih podatkov preko državnih 
meja, nadzor in spremljanje izvrševanja določb zakona ter 
kazenske sankcije za primere kršitev posameznih pravic in 
obveznosti, vsebovanih v zakonu. 

t 



določbe (v poglavju o temeljih družbenega sistema informiranja) 
o nedotakljivosti materialne vsebine podatkov in informacij ob 
njihovi obdelavi in izkazovanju ter o tem, da je eden od temeljev 
družbenega sistema informiranja tudi določanje in izvajanje var- 
stva podatkov in informacij (4. in 9. točka 11. člena). Zakon kot 
temeljno načelo določa načelo, da so podatki in informacije, ki se 
zagotavljajo z družbenim sistemom informiranja, javni in pod 
enakimi pogoji dostopni vsem subjektom družbenega sistema 
informiranja, če ni z zakonom ali samoupravnim splošnim aktom 
določeno, da so tajni (9. člen). Pri tem je imel zakonodajalec še 
najmanj v mislih varstvo osebnih podatkov, saj posameznika kot 
objket varovanja nikjer ne omenja, niti ne določa, da bo morda to 
vprašanje urejeno s posebnim predpisom. Za celovito ureditev 
varstva osebnih podatkov namreč ne zadostuje zgolj določba 
o tajnosti, četudi se ta izrecno nanaša na osebne podatke 

Republiški zakon o družbenem sistemmu informiranja je glede 
vprašanja varstva osebnih podatkov v primerjavi z zveznim zako- 
nom prav gotovo storil korak več. Vsebuje dva člena, ki nekoliko 
podrobneje obravnavata zaščito podatkov. V prvem je vsebovano 
enako izhodišče kot v zveznem zakonu. To je, da so podatki in 
informacije, ki jih zagotavlja družbeni sistem informiranja, javni in 
pod enakimi, z zakonom oziroma druijimi predpisi in samouprav- 
nimi splošnimi akti določenimi pogoji, dostopni vsem subjektom 
družbenega sistema informiranja. Z zakonom oziroma drugim 
predpisom ali samoupravnim splošnim aktom na podlagi zakona 
se določijo tudi načini in oblike zagotavljanja podatkov in infor- 
macij javnosti (8. člen). Pomembnejša je druga določba (9. člen). 
Iz nje je namreč razvidno, da je zakonodajalec predvidel tako 
varstvo osebnih podatkov kot tudi zavarovanje podatkov, čeprav 
ju ni izrecno tako poimenoval. Določa namreč, da zakon ali drugi 
predpisi, izdani na podlagi zakona in samoupravni splošni akti 
določajo vrste podatkov, ki so predmet posebne zaščite in varova- 
nja, način njihove zaščite in varovanja ter ukrepe in postopke, 
s katerimi se preprečuje njihova nepravilna, zlonarmerna ali nepo- 
oblaščena uporaba, prikrivanje, spreminjanje, uničevanja ali 
poškodovanje, kakor tudi poškodovanje in uničevanje opreme za 
obdelavo in prenos podatkov. Z vidika varstva osebnih podatkov 
pa je še pomembnejše to, da zakon hkrati tudi določa, da so 
zaradi varstva osebne svobode in zaščite osebnosti ter z ustavo in 
zakonom zagotovljenih pravic človeka in občana osebni podatki • 
in informacije predmet posebne zaščite, ki jo ureja zakon. Takš- 
nega posebnega zakona v naši republiki zaenkrat še nismo spre- 
jeli. 

Tako zvezna kot tudi republiška ustava vsebujeta identično 
določbo, ki določa, da je zajamčena nedotakljivost integritete 
človekove osebnosti, osebnega in družinskega življenja in drugih 
pravic osebnosti (176. člen Ustave SFRJ in 216. člen Ustave SRS). 
Kljub temu, da je integriteta pravzaprav nedefiniran pojem pa je 
prav gotovo ena od njegovih sestavin tudi pravica posameznika 
do zasebnosti, ki obsega tudi t. i. informacijsko zasebnost, torej 
pravico posameznika, da se podatkki in informacije o njem ne 
širijo brez njegove privolitve, zlasti ne, če mu lahko, točne ali 
netočne, povzročijo določeno materialno ali moralno škodo. Zbi- 
ranje, obdelovanje in širjenje osebnih podatkov in informacij 
lahko torej prav tako poseže v integriteto posameznika oziroma 
njegovo zasebnost, kot kršitev zasebnosti pri telefonskih razgovo- 
rih ali pisemskih pošiljkah. Če bo sprejet predlagani amandma XLI 
k Ustavi SR Slovenije, pa bo varstvo osebnih podatkov v njenem 
drugem poglavju izrecno določeno kot ustavna pravica človeka in 
občana. 

Analiza ustavnih določb in določb tridesetih zveznih in republi- 
ških predpisov (v glavnem zakonov), ki jo je po naročilu Republi- 
škega komiteja za informiranje opravil v okviru ekspertize Stro- 
kovne podlage normativne ureditve zaščite podatkov Inštitut za 
javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, sicer na prvi pogled 
daje vtis, da pravzaprav stanje na področju varstva osebnih podat- 
kov ni tako kritično, saj različni zakoni, ki urejajo različna 
področja od kazenske zakonodaje do statističnih raziskovanj vse- 
bujejo precej določb, ki posamezniku dajejo določena sredstva za 
varstvo njegovih pravic tudi v zvezi z zbiranjem in obdelovanjem 
osebnih podatkov. Vendar pa iz analize značilnosti obstoječe 
ureditve pridemo do nasprotne ugotovitve. 

Prva značilnost obstoječe ureditve je izredna razdrobljenost. Že 
dejstvo, da so določbe, ki so pomembne za varstvo osebnih 
podatkov ter s tem za uveljavljanje sredstev, ki jih ima posameznik 
v primerih kršitev, vsebovane v najmanj tridesetih predpisih, 
dovolj zgovorno kaže na to, da posameznik svoje pravice izredno 
težko uveljavlja. Tudi če bi se z vsemi temi predpisi seznanil ali če 
celo predpostavimo, da jih pozna, pa so vsa sredstva, ki so mu na 
voljo naknadna Torej takšne narave, da mu zagotavljajo določeno 
satisfakcijo šele po tem, ko je bila kršitev že storjena in seveda 
pod pogojem, da za to sploh izve 

Posamezniku namreč nikjer ni zagotovljena možnost, da bi se 
na enostaven in hiter način lahko seznanil, kateri podatki, ki se 

nanašajo nanj, se zbirajo, kakšna je njihova vsebina, kdo jih zbira, 
za kakšne namene se sploh lahako rabijo, komu so dostopni itd. 
Seveda tudi ne ve, na koga naj se obrne, da bi to zvedel, niti kdo, 
kateri organ je tisti, ki mu bo pomagal varovati njegove pravice 
v zvezi z osebnimi podatki. Razen splošnih določb o ustavnosti in 
zakonitosti, ter delu in odgovornosti državnih organov skupščini 
družbenopolitične skupnosti, namreč ni nekega posebnega 
organa, ki bi bil pristojen za nadzor nad uporabo podatkov in 
informacij, ki se nanašajo na posameznika, čeprav je ta velikokrat 
omejena (npr. dajanje podatkov iz kazenske evidence, dajanje 
osebnih podatkov, pridobljenih za potrebe statističnih razisko- 
vanj, dajanje podatkov o dinarskih in deviznih hranilnih vlogah 
občanov, njihovih tekočih in žiro računih). Pri tem pa ne gre le za 
državne organe, temveč tudi posamezne organizacije in skupnosti 
ter celo posameznike, ki lahko zbirajo ali obdelujejo osebne 
podatke. 

Naslednja značinost izhaja iz prejšnje. Zaščita je v celoti prepuš- 
čena posamezniku samemu. On je namreč tisti, ki mora vlagati 
sredstva, ki so mu na razpolago, v primeru, ko pride do kršitve. 
Tako npr. Kazenski zakon SR Slovenije določa kot kaznivo deja- 
nje, ki ga stori kdorkoli s tem, da trdi ali raznaša karkoli iz 
osebnega ali družinskega življenja kakšne osebe, kar lahko ško- 
duje njenemu dobremu imenu, vendar se pregon začne na 
zasebno tožbo (Ur. I. SRS, št. 12/77, 3/78, 19/84 in 47/87, 109. in 
114. člen). Enako velja tudi v primeru uveljavljanja odškodnine za 
materialno in / ali moralno škodo. 

Poleg tega so predpisi, ki sanckionirajo posege v zasebno sfero, 
uporabni za primere kršitev zasebnosti, le na podlagi ustrezne 
interpretacije, saj ni v nobenem kot dejanje, ki je sankcionirano, 
navedeno dejanje z elementi, ki bi bili neposredno uporabni prav 
za primer kršitev načel varstva osebnih podatkov. 

Določeno izjemo od zgoraj navedene značilnosti predstavljajo 
le primeri, ko posamezni predpisi (npr. zvezni in republiški zakon, 
ki ureja statistična raziskovanja), določajo osebne podatke kot 
uradno ali kakšno drugo (npr. poslovno) tajnost. V takih primerih 
je možno uporabiti sankcije neposredno na podlagi elementov 
vsebovanih npr. v kaznivem dejanju izdaje uradne tajnosti. Vendar 
je treba opozoriti, da je to, ali se osebni podatki na posameznem 
področju določijo kot urada tajnost ali ne, odvisno zgolj od 
predlagatelja zakona in zakonodajalca, ki predlog sprejme ali pa 
ne. 

Tako lahko kljub prvotni ugotovitvi, da v obstoječi zakonodaji 
sicer najdemo precej določb, ki jih posameznik lahko uporabi 
v primeru poseganja v njegovo zasebno sfero s podatki, ki se 
nanašajo naj, na podlagi navedenih značilnosti ureditve na tem 
področju, ugotovimo, da je zakon, ki bi celovito uredil ta vpraša- 
nja, nujno potreben. 

Ob navedenem je potrebno opozoriti, da predlagani zakon ne 
bo posegal v tisti del zakonodaje, ki na posameznih področjih 
določa posamezne vrste osebnih podatkov kot določeno vrsto in 
stopno tajnosti, čeprav tudi v teh primerih pravila varstva osebnih 
podatkov ne bodo izključena. 

III. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON 
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

Glede na navedeno o potrebi po upoštevanju mednarodno 
sprejetih načel varstva posameznika oziroma njegove pravice do 
zasebnosti z vidika zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredo- 
vanja in uporabe podatkov, ki se nanašajo nanj (varstvo osebnih 
podatkov), predstavljajo temeljna načela predlagane zakonske 
ureditve poleg načel, ki jih določa zakonodaja s področja držube- 
nega sistema informiranja, načela, ki so vsebovala v t i. smerni- 
cah OECD iz leta 1980 (Guidlines on the Protection of Privacy and 
Transborder Flows of Personal Data, Organization for Economic 
Cooperation and Development, Pariš, 1980). V njih so vsebovana 
načela, ki naj bi jih države članice OECD (tudi pridružene) upošte- 
vale pri oblikovanju svojih nacionalnih zakonov o varstvu osebnih 
podatkov, seveda upoštevaje specifičnosti lastnih pravnih uredi- 
tev in stopnje tehnološkega razvoja Drugi mednarodni dokument, 
ki vsebuje načela o varstvu osebnih podatkov pa je Konvencija 
Evropskega sveta o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo osebnih podatkov iz leta 1981, ki je začela veljati v letu 
1985 (Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data, Council of Europe, Stras- 
bourg, 28 January 1981). 

Temeljna načela na katerih bo temeljil predlagani zakon o var- 
stvu osebnih podatkov so, poleg načel, vsebovanih v zakonodaji, 
ki ureja področje družbenega sistema informiranja, naslednja: 

- načelo zakonitega zbiranja osebnih podatkov ter vzpostavlja- 
nja in vodenja evidenc; 

- načelo neposrednega zbiranja osebnih podatkov; 
- načelo določitve namena zbiranja, obdelovanja, hranjenja, 
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posredovanja in uporabe osebnih podatkov; 
- načelo restriktivnosti pri povezovanju osebnih podatkov, vse- 

bovanih v različnih evidencah; 
- načelo restriktivnosti pri določanju izjem od načel varstva 

osebnih podatkov; 
- načelo restriktivnega določanja omejitev pravic posamezni- 

kov, ki mu jih zagotavlja varstvo osebnih podakov; 
- načelo relevantnosti osebnih podatkov; 
- načelo kvalitete podatkov; 
- načelo zavarovanja podatkov; 
- načelo odprtosti; 
- načelo sodelovanja ljudi; 
- načelo odgovornosti. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE, KI JIH BO VSEBOVAL 
PREDLAGANI ZAKON 

Izhajajoč iz temeljnih načel, opredeljenih v okviru prejšnjega 
naslova, bo predlagani zakon poleg splošnih določb, vseboval 
določbe, ki bodo urejale varstvo osebnih podatkov, zavarovanje 
osebnih podatkov, katalog podatkov, pravice posameznika v zvezi 
z podatki, ki se nanašajo nanj in njihovo varstvo, izjeme od načel 
varstva osebnih podatkov, iznos osebnih podatkov preko državne 
meje, nadzor nad izvajanjem varstva osebnih podatkov in njiho- 
vega zavarovanja in spremljanje izvrševanja zakona. Poleg tega 
bo zakon vseboval še kazenske določbe, prehodne in končne 
določbe. 

Določbe predlaganega zakona se bodo nanašale zlasti na 
naslednje skupine podatkov, ki se nanašajo na določenega ali 
določljivega posameznika (osebni podatki), in glede katerih mu je 
nujno zagotoviti varstvo, če se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo 
na podlagi zakona ali njegove pisne privolitve: 

- identifikacijski podatki o posamezniku; 
- podatki, ki se nanašajo na rasno poreklo in pripadnost 

narodu ali narodnosti; 
- podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja; 
- podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje 

posameznika; 
- podatki o zaposlitvi; 
- podatki o socialnem in ekonomskem stanju posameznika; 
- podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih; 
- podatki o uporabi komunikacijskih sredstev; 
- podatki o aktivnostih v prostem času; 
- podatki o zdravstvenem stanju posameznika; 
- podatki o ideoloških in verskih prepričanjih; 
- podatki o posamezniku na področju notranjih zadev; 
- podatki o posamezniku na področju vojaških zadev; 
- podatki o posamezniku s področja pravosodja; 
- podatki o navadah posameznika. 
1. V okviru splošnih določb bo predlagani zakon vseboval 

določbe o namenu zakona in vprašanjih, ki jih bo urejal. Temeljni 
namen predlaganega zakona je določitev načel in ukrepov, s kate- 
rimi bo zagotovljeno varstvo posameznikove pravice do zasebno- 
sti kot dela integritete človekove osebnosti, ki mu jo jamči ustava. 
V tem okviru bo predlagani zakon varoval pravico do zasebnosti 
pred nezakonitimi posegi, ki so posledica neupravičenega zbira- 
nja, obdelave, shranjevanja in prenosa osebnih podatkov ter nji- 
hove uporabe (varstvo osebnih podatkov). Zaradi uresničevanja 
navedenega temeljnega namena, bo predlagani zakon določal in 
urejal tudi pogoje za zavarovanje osebnih podatkov, evidence za 
potrebe izvrševanja varstva osebnih podatkov in njihovega zava- 
rovanja (katalog podatkov), pravice posameznika in njihovo var- 
stvo, izjeme od načel varstva osebnih podatkov in omejitve pravic 
posameznikov, iznos osebnih podatkov preko državnih meja, nad- 
zor in spremljanje izvrševanja določb zakona (Teza 1). 

Predlagani zakon bo uvedel splošno obveznost spoštovanja 
načel in ukrepov, ki jih bo določal za varstvo osebnih podatkov. 
To pomeni, da bodo njegove določbe obvezne za vse subjekte, ki 
so pooblaščeni za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in posredova- 
nje podatkov, njihovo uporabo ali pa samo za opravljanje ene od 
navedenih dejavnosti. S pooblaščenimi subjekti so mišljeni tisti, ki 
imajo za opravljanje vseh ali le katere od navedenih dejavnosti 
izrecno pooblastilo v posameznem zakonu ali, če tega ni, v pisni 
privolitvi posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Predla- 
gani zakon bo zavezoval vse pooblaščene subjekte, ki na območju 
SR Slovenije zbirajo, obdelujejo in uporabljajo osebne podatke, 
ne glede na to kje imajo svoj sedež. 

Drugi vidik splošne obveznosti se nanaša na evidence. Določbe 
zakona bodo veljale ne glede na to ali se evidence vodijo ročno, 
torej s klasičnimi sredstvi ali pa s sredstvi za avtomatsko obdelavo 
podatkov. Z evidencami so mišljene tiste evidence, ki se bodo ali 
pa so vzpostavljene na podlagi zakona in evidence, ki bodo 
vzpostavljene na podlagi osebnih podatkov, ki so jih dali posa- 
mezniki na podlagi pisne privolitve. 
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Če posamezen subjekt ni z zakonom ali privolitvijo posamez- 
nika pooblaščen za zbiranje, obdelavo, shranjevanje, posredova- 
nje in uporabo osebnih podatkov oziroma če nima enake pravne 
podlage za vzpostavitev in vodenje evidence, ne sme opravljati 
nobene od navedenih dejavnosti niti vzpostaviti in voditi evidence. 
Za takšne primere bodo v okviru kazenskih določb predlaganega 
zakona, skladno s kazensko zakonodajo predvidene ustrezne 
sankcije. 

Za zagotovitev izvajanja določb predlaganega zakona bodo 
subjekti, ki so pooblaščeni za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in 
prenos osebnih podatkov, njihovo uporabo ali pa samo za oprav- 
ljanje ene od navedenih dejavnosti, dolžni v okviru svoje notranje 
organizacijske strukture zagotoviti ustrezno izvajanje funkcije 
zaščite podatkov (Teza 2). Funkcija zaščite podatkov obsega dela 
in naloge, ki jih v skladu z notranjo organizacijsko strukturo 
navedenih subjektov opravlja poseben nosilec, katerega naloga je 
izvajanje načel, ukrepov in postopkov, določenih v skladu s pred- 
laganim zakonom za varstvo osebnih podatkov in njihovo zavaro- 
vanje. 

Ob izpolnjenem pogoju reciprocitete se bodo določbe zakona 
uporabljale tudi za tuje državljane (Teza 3). 

V okviru splošnih določb bo predlagani zakon vseboval tudi 
določbo o splošnih pogojih, pod katerimi so mogoče omejitve 
načel in ukrepov, določenih za varstvo posameznikove pravice do 
zasebnosti (Teza 4) in definicije v zakonu uporabljenih izrazov 
(Teza 5). Izhodišče za oblikovanje definicij, vsebovanih v predla- 
ganem zakonu, so predstavljale definicije, vsebovane v navedenih 
Smernicah OECD in Konvenciji Evropskega sveta. To predvsem 
zaradi tega, da ne bi prihajalo do težav, ki jih z vidika t. i. 
informacijske oziroma podatkovne primerljivosti povzročajo defi- 
nicije pojmov družbenega sistema informiranja, ki so vsebovane 
v Zakonu o temeljih družbenega sistema informiranja in o infor- 
macijskem sistemu federacije (3. člen), na kar je posebej opozor- 
jeno tudi v navedeni ekspertizi Inštituta za javno upravo. Kljub 
temu je skušal predlagatelj v čim večji meri zagotoviti skladnost 
tudi s temi pojmi, kar se kaže npr. pri definiciji evidence (4. točka 
teze 5), ki je opredeljena tako, da obsega tudi pojma, ki ju 
uporablja Zakon o temeljih družbenega sistema informiranja. To 
sta pojma baza podatkov in register. 

2. V okviru poglavja o varstvu osebnih podatkov, bo predlagani 
zakon podrobneje urejal načela varstva osebnih podatkov, ki so 
bila navedena v okviru prejšnjega naslova tega predloga. Predla- 
gana ureditev je naslednja (Teze 6 do 14). 

Načelo zakonitega zbiranja osebnih podatkov se odraža v zah- 
tevi, da morajo biti zbrani na zakonit in fair način. Osebne podatke 
lahko zbira samo tisti, ki je za to pooblaščen z zakonom ali na 
podlagi pisne privolitve posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. To načelo se nanaša tudi na obdelavo, shranjevanje, 
prenos in uporabo osebnih podatkov. Tudi v primerih, ko gre za t. 
i. izjemne primere (npr. državna varnost), mora biti javnosti znano, 
da se ti podatki zbirajo. Izjeme se lahko določijo samo z zakonom 
in v primerih, ki jih določa predlagani zakon. 

Načelo neposrednega zbiranja osebnih podatkov je vsebovano 
v varianti Teze 8, pomeni pa, da se osebni podatki lahko zbirajo le 
neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. Izjeme od 
tega načela lahko določi le zakon, ki mora v tem primeru določiti 
tudi način posrednega zbiranja. Posameznik mora biti o posred- 
nem načinu zbiranja podatkov, ki se nanašajo nanj, predhodno 
seznanjen. 

Osebni podatki se smejo zbirati, obdelovati, hraniti in prenesti 
samo za namene, določene v zakonu, na podlagi katerega se 
vzpostavlja evidenca, zakona ki vsebuje poooblastilo za zbiranje 
ali za namene razvidne iz privolitve posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki (načelo določitve namena.) 

Načelo relevantnosti podatkov se odraža v zahtevi, da se zbirajo 
samo tisti osebni podatki in v tolikšnem obsegu, kot je to nujno za 
dosego namena, za katerega se zbirajo. Osebni podatki, ki se 
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in prenašajo morajo biti popolni, 
točni in ažurni (načelo kvalitete podatkov). 

Naslednje načelo je načelo omejene uporabe osebnih podat- 
kov, ki zajema časovno omejitev uporabe, omejitev uporabe glede 
na_predpisane namene in omejitev uporabe glede na tretje osebe. 

Časovna omejitev uporabe osebnih podatkov pomeni, da smeta 
upravljalec evidence in uporabnik osebne podatke shranjevati in 
uporabljati le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena 
zaradi katerega so bili zbrani, obdelovani in shranjeni. Po izpolni- 
tvi namena pa jih je potrebno glede na njihovo naravo zbrisati ali 
blokirati. 

Omejitev uporabe glede na predpisane namene se navezuje na 
načelo določittve namena, pomeni pa, da se osebni podatki ne 
smejo uporabljati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Slednje 
naj bi se po variantnem predlogu Teze 13 nanašalo tudi na 
primere povezovanja osebnih podatkov, vsebovanih v različnih 
evidencah. 
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V primeru, da se pojavi kasneje potreba po uporabi že zbranih 
osebnih podatkov za namene, ki še niso bili določeni v skladu 
z določili predlaganega zakona, se ti podatki lahko uporabijo za 
nove namene, vendar morajo biti ti določeni na enak način kot 
prvotni. To pomeni, da uporaba tega načela ne preprečuje večna- 
menske rabe zbranih osebnih podatkov, niti njihove uporabe za 
kasnejše namene, zahteva pa določitev tudi kasnejših namenov 
v skladu z določbami predlaganega zakona. 

Omejitev uporabe osebnih podatkov glede na tretje osebe se 
nanaša na določitev pogojev, pod katerimi lahko upravljalec evi- 
dence prenese osebne podatke tretjim osebam, ki so zavezane 
uporabljati tako dobljene osebne podatke le v okviru pooblastil, ki 
jih imajo na podlagi zakona. Po predlagani ureditvi bi upravljalec 
evidence smel posredovati osebne podatke tretjim osebam samo, 
če so ti podatki nujno potrebni za izvrševanje njihovih z zakonom 
določenih nalog. Predlagana je tudi variantna ureditev, po kateri 
bi upravljalec evidence smel posredovati osebne podatke tretjim 
osebam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom 
ali če so ti podatki nujno potrebni za izvrševanje njihovih z zako- 
nom določenih nalog. V vseh drugih primerih bi osebne podatke 
lahko posredoval tretjim osebam le s privolitvijo posameznika, na 
katerega se nanašajo. 

Če nameravajo tretje osebe uporabljati osebne podatke za stati- 
stične, znanstveno raziskovalne ali izobraževalne namene, bi 
lahko takšnim osebam upravljalec evidence po predlagani uredi- 
tvi posredoval zahtevane osebne podatke, vendar na način in 
v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov, na katere se 
nanašajo. 

V vseh zgoraj navedenih primerih bo moral upravljalec evidence 
prenos osebnih podatkov evidentirati tako, da bo razvidno, kateri 
osebni podatki so bili porenešeni, komu in za katere namene. 

Načelo odgovornosti se odraža v določbi, po kateri je za zakoni- 
tost v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem in prenosa 
osebnih podatkov odgovoren upravljalec evidence tudi v primeru, 
če posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, hranje- 
njem in posredovanjem poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki te 
posle opravlja kot servisno dejavnost. 

Ostala načela, na katerih bo temeljila predlagana zakonska 
ureditev varstva osebnih podatkov, v okviru tega poglavja niso 
posebej navajana. ker so podrobneje urejena v nadaljevanju 
v okviru posebnih poglavij. 

3. V poglavju o zavarovanju osebnih podatkov (Teze 15 do 18), 
bo predlagani zakon podrobneje urejal načelo zavarovanja oseb- 
nih podatkov, katerega upoštevanje je nujno, če hočemo doseči 
učinkovito izvajanje varstva osebnih podatkov. Zaradi tega so 
upravljalci evidenc, obdelovalci osebnih podatkov in njihovi upo- 
rabniki dolžni v svojih notranjih aktih v skladu z določbami predla- 
ganega zakona določiti pravne, organizacijske in tehnične 
ukrepe, s katerimi se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaš- 
čeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor 
tudi nepooblaščen pristop, obdelava in prenos teh podatkov. 

Ukrepi za zavarovanje podatkov se določijo glede na obstoječe 
stanje opremljenosti in uporabljene metode dela ter glede na 
stopnjo občutljivosti posameznih vrst osebnih podatkov 

4. Za zagotavljanje izvrševanja nadzora nad varstvom osebnih 
podatkov in pravic posameznikov, ki jih imajo le ti v zvezi z var- 
stvom osebnih podatkov, predlagani zakon v posebnem poglavju 
(Tezi 19 in 20) ureja dolžnost upravljalca evidence, da za ta namen 
vodi v katalogu podatkov določene podatke, ki se- nanašajo na 
evidence, ki vsebujejo osebne podatke. Ta dolžnost se torej 
nanaša na upravljalca evidence v smislu, kot ga definira predla- 
gani zakon. Pomeni torej, da gre za upravljalce, ki vzpostavljajo in 
vodijo evidence na podlagi zakona. Slednje je skladno z določbo 
Zakona o družbenem sistemu informiranja, ki določa, da se evi- 
dence in skupni registri določajo z zakonom oziroma odlokom, 
izdanim na podlagi zakona (14. člen). Enako pa bo to veljalo tudi 
za upravljalce tistih evidenc, ki se vzpostavljajo in vodijo na 
podlagi osebnih podatkov, ki so jih dali posamezniki na podlagi 
pisne privolitve. 

Predlagani zakon bo vseboval tudi obveznost upravljalca evi- 
dence. da v določenem roku podatke iz kataloga posreduje repu- 
bliškemu upravnemu organu, ki v skladu z Zakonom o družbenem 
sistemu informiranja vodi skupni katalog podatkov. V enakem 
roku mora upravljalec evidence posredovati navedenemu organu 
tudi spremembe teh podatkov. 

Za uporabo kataloga podatkov in skupnega kataloga podatkov 
tudi za namene varstva osebnih podatkov, se je predlagatelj 
odločil zaradi tega. ker je obveznost njihove vzpostavitve in vode- 
nja že določena z Zakonom o družbenem sistemu informiranja. Ta 
v 19. členu določa, da se za zagotovitev preglednosti in dostopno- 
sti podatkov informacijskih služb (organizacije, ki evidentirajo, 
zbirajo, obdelujejo, analizirajo in izkazujejo podatke) vzpostavijo 
in vzdržujejo katalogi podatkov. Katalog podatkov zajema infor- 

macije o podatkih ki jih zbirajo in združujejo informacijske službe, 
njihovi vsebini, načinu uporabe, hranjenju, dostopu in varovanju. 
V istem členu navedeni zakon tudi določa, da so podatki o katalo- 
gih in njihovi vsebini vsebovani v skupnem katalogu, ki ga vodi 
Republiški komite za informiranje. 

5. V posebnem poglavju bo predlagani zakon urejal pravice 
posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov in njihovo 
varstvo (Teze 21 do 31). 

Po predlagani ureditvi naj bi imel vsakdo pravico, da se seznani 
ali so v kakšni evidenci shranjeni osebni podatki, ki se nanašajo 
nanj. V ta namen ima pravico vpogleda v skupni katalog podatkov, 
lahko pa tudi zahteva potrdillo o tem od organa, ki ga vodi in 
vzdržuje. V primeru, če njegovi zahtevi ni ugodeno, vlagatelj ne 
more vložiti pritožbe, pač pa mu je zagotovljeno sodno varstvo in 
sicer po določbah Zakona o upravnih sporih (Ur. 1. SFRJ, št 4/77), 
kar pomeni, da lahko vloži tožbo na Vrhovno sodišče SR Slove- 
nije. V tem primeru gre namreč za evidenco, vzpostavljeno z zako- 
nom, ki jo v predpisani obliki vodi pristojni republiški upravni 
organ, torej uradno evidenco. Za izdajanje potrdil iz te evidence 
torej veljajo določbe upravnega postopka, katerih kršitev v obrav- 
navanem primeru predstavlja podlago za vložitev tožbe, s katero 
posameznik zahteva sodno varstvo. 

Posameznik naj bi imel tudi pravico, da od upravljalca evidence 
zahteva izpis podatkov, ki so shranjeni v evidenci in ki se nanašajo 
nanj. Izpis naj bi posameznik dobil brezplačno, po variantnem 
predlogu pa naj bi posameznika bremenili materialni stroški 
v zvezi z izdelavo in posredovanjem izpisa. V vsakem primeru pa je 
dolžnost upravljalca, da posamezniku posreduje izpis podatkov, 
omejena z namenom izpisa. To pomeni, da se izpis po predlaga- 
nem zakonu lahko zahteva le zaradi uresničevanja pravic posa- 
meznika, ki mu jih daje predlagani zakon. Upravljalec pa posre- 
duje posamezniku izpis le za ta namen in le za ta namen ga lahko 
posameznik uporabi. 

Če posameznik na podlagi dobljenega izpisa ali kako drugače 
ugotovi, da so podatki, ki se nanašajo nanj nepopolni, netočni ali 
neažurni, bo lahko zahteval od upravljalca evidence, da jih 
dopolni ali popravi. Upravljalec evidence je dolžan podatke 
v določenem roku dopolniti ali popraviti in o tem obvestiti vlagate- 
lja zahteve. Strooške v zvezi s tem bremenijo upravljalci. 

V primeru, da posameznik na podlagi dobljenega potrdila, 
izpisa ali na podlagi drugih dejstev in okoliščin, ko so mu znane 
meni, da so bili podatki, ki se nanašajo nanj, zbrani na način ali za 
namen, ki ni v skladu z določbami zakona, bo imel po predlaga- 
nem zakonu pravico, da zahteva od upravljalca evidence, da te 
podatke na svoje stroške zbriše iz evidence. Upravljalec evidence 
je dolžan vlagatelja zahteve obvestiti o tem, kaj je storil na podlagi 
zahteve v roku, ki ga določa zakon. Kljub opravljenemu izbrisu le- 
ta po predlagani ureditvi upravljalca evidence ne rešuje morebitne 
kazenske in materialne odgovornosti. 

V okviru obravnavanega poglavja bo predlagani zakon urejal 
tudi sodno varstvo pravic posameznika v primerih, ko upravljalec 
evidence ne ugodi zahtevi posameznikov za popravo, dopolnitev 
ali za izpis podatkov ali če s svojim dejanjem ali opustitvijo 
dolžnega ravnanja kako drugače krši pravico posameznika do 
njegove zasebnosti z vidika'varstva osebnih podatkov. Ker gre 
v tem primeru za kršitev pravice posameznika do zasebnosti, kot 
dela integritete človekove osebnosti, ki mu jo jamči tako zvezna 
kot republiška ustava, je predlagatelj mnenja, da je najustrezneje 
uporabiti obliko sodnega varstva, ki jo določa Zakon o upravnih 
sporih v členih od 67. do 76. Gre za poseben, biter postopek, za 
katerega so v naši republiki pristojna temeljna sodišča, prične pa 
se s predlogom za varstvo zaradi nezakonitega dejanja, s katerim 
se v nasprotju z zakonom nekemu posamezniku, organizaciji ali 
skupnosti z ustavo zajamčeno svoboščino ali pravico neposredno 
preprečuje ali omejuje. Prednost tega postopka je v tem, da se 
lahko uporabi tako v primeru, ko takšno dejanje stori upravni 
organ kot tudi organizacija združenega dela ali druga samou- 
pravna organizacija ali skupnost oziroma njihova uradna ali odgo- 
vorna oseba. 

Glede določb o postopku v zvezi s predlaganim sodnim var- 
stvom, predlagatelj meni, da bi kazalo zaradi celovitosti in jasnosti 
predlaganega zakona določbe o postopku vključiti v zakon. Ker 
pa gre v bistvu za določbe, ki so, kot je bilo že navedeno, že 
vključene v Zakon o upravnih sporih, se lahko v predlagani zakon 
glede postopka vključi samo določba, ki bo napotovala na upo- 
rabo ustreznih določb Zakona o upravnih sporih. 

6. eno od načel, na katerih bo temeljil predlagani zakon, je, da 
so omejitve načel in ukrepov, ki jih določa ta zakon za varstvo 
posameznikove pravice do zasebnosti z vidika zbiranja, obdelave, 
shranjevanja, prenosa in uporabe osebnih podatkov, lahko dolo- 
čijo le z zakonom in sicer v primerih in pod pogoji, ki jih bo 
določal predlagani zakon. Zato bo predlagani zakon vseboval 
o tem določbe v posebnem poglavju (Tezi 32 in 33). 

8 priloga poročevalca 



Po predlagani ureditvi bi bilo mogoče izjeme od določil predla- 
ganega zakona, ki se nanašajo na dopustnost, pogoje in namen 
zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, prenosa in uporabe osebnih 
podatkov, določiti samo z zakonom in le v primerih, ko to zahte- 
vajo interesi državne varnosti, interesi v zvezi z zatiranjem krimi- 
nala in pregonom storilcev kaznivih dejanj ter zaščita pravic in 
svoboščin drugih oseb. V teh primerih in ob navedenih pogojih bi 
se lahko posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, 
omejile pravice v zvezi z zahtevo za izpis osebnih podatkov in 
njihovim izbrisom. Tudi v primeru izjem pa ni mogoče omejiti 
pravice posameznika, da se seznani ali so v kakšni evidenci 
shranjeni podatki, ki se nanašajo nanj in pravice, da vloži predlog 
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja, razen če bi se ta nanašal 
na omejitev pravic v zvezi z zahtevo za izpis osebnih podatkov ali 
za njihov izbris. 

V zvezi z izjemami, ki so predvidene v Tezi 32., je potrebno 
opozoriti, da bodo v osnutku predlaganega zakona vključene 
samo tiste, ki bodo določene z amandmajem XLI k Ustavi SR 
Slovenije. Če bodo izjemni primeri (kazenski postopek, varnost 
države) določeni z Ustavo SR Slovenije, le teh z zakonom ne bo 
mogoče širiti, še manj pa s podzakonskimi akti. 

7. Predlagani zakon naj bi tudi uredil vprašanja iznosa osebnih 
podatkov preko državne meje (Teze 34 do 36). Po predlagani 
ureditvi naj bi bil iznos osebnih podatkov preko državne meje 
dopusten, če ima država, v katero se iznašajo, ureditev varstva 
osebnih podatkov ekvivalentno urediti, ki jo bo določal predlagani 
zakon, ali če gre za podatke, ki se zmenjujejo na podlagi sporazu- 
mov in pogodb o mednarodnem znanstvenem, poslovnem, teh- 
ničnem in kulturnem sodelovanju. 

V vseh ostalih primerih naj bi bil iznos podatkov dopusten 
z dovoljenjem republiškega upravnega organa, pristojnega za 
družbeni sistem informiranja. V nobenem primeru pa ne bi bil 
dopusten v primerih, ki jih določa kak drug zakon. Gre za primere, 
ko so posamezne vrste osebnih podatkov, s posebnim zakonom 
določene kot tajnost (npr. državna, vojaška). 

V postopku oblikovanja osnutka predlaganega zakona bo 
potrebno podrobneje urediti vprašanje, kdo in kako ugotavlja 
ekvivalentnost ureditev varstva osebnih podatkov. Prav tako se bo 
potrebno tudi opredeliti, ali pri odločanju o izdaji dovoljenja za 
iznos osebnih podatkov pristojnemu republiškemu organu pustiti 
polno diskrecijsko pravico (prosto presojo), ali pa določiti kriterije 
za njegovo izdajo. Vprašanje je tudi, ali mu je potrebno s predla- 
ganim zakonom določiti rok za izdajo dovoljenja, ali pa, ker gre za 
konkretni upravni akt, upoštevati roke, ki jih za izdajo odločbe 
določa Zakon o splošnem upravnem postopku. Glede pravnih 
sredstev v primeru, ko dovoljenje ni izdano v predpisanem roku ali 
pa je zavrnjeno, je predlagatelj mnenja, da je potrebno uporabiti 
ustrezne določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. To 
pomeni, da ima vlagatelj tožbo za upravni spor, razen če bi 
s predlaganim zakonom določili možnost pritožbe, o kateri bi 
odločal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

8. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb predlaganega 
zakona bo na ravni republike opravljal republiški inšpektorat, ki 
bo ustanovljen v okviru republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za družbeni sistem informiranja (Teza 37). Inšpekcijski nad- 
zor bo opravljal v okviru posebnih določb o inšpekcijah, vsebova- 
nih v Zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Ur I. 
SRS, št. 24/79). V tem okviru bodo naloge republiškega inšpekto- 
rata zlasti naslednje: 

- izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo zbiranja, obdelovanja, 
shranjevanja, posredovanja in uporabe osebnih podatkov ter nji- 
hovim zavarovanjem, 

- izvaja nadzorstvo nad izvajanjem družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov, kadar se z njimi urejajo zadeve 
s področja zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredovanja in 
uporabe osebnih podatkov ter njihovega zavarovanja, 

— spremlja in proučuje stanje glede varstva osebnih podatkov 
in njihovega zavarovanja, 

- predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in zboljšanje 
stanja na področju varstva osebnih podatkov in njihovega zavaro- 
vanja, 

— pripravlja letna in druga poročila v zvezi s svojim delom, 
— ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti in opravlja 

druge naloge v skladu z zakonom. 
V postopku oblikovanja osnutka predlaganega zakona, bodo 

pristojnosti in naloge inšpektorata podrobneje razdelane, zlasti 
tudi z vidika pravic in dolžnosti inšpektorjev v primeru ugotovlje- 
nih kršitev. 

9. Za spremljanje stanja na področju varstva osebnih podatkov 
in izvrševanje določb predlaganega zakona naj bi Skupščina SR 
Slovenije ustanovila v skladu s svojim poslovnikom z odlokom 
Komisijo za varstvo osebnih podatkov. Z odlokom o njeni ustano- 

vitvi bi se v skladu s poslovnikom konkretneje določile njene 
naloge, pooblastila in sestava (Teza 38). 

10. Predlagani zakon bo vseboval tudi kazenske, prehodne in 
končne določbe. 

Kazenske določbe bodo vsebovale sankcije za prekrške stor- 
jene v primeru kršitev posameznih obveznosti upravljalcev evi- 
denc in pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni 
podatki. Pri tem bo potrebno v postopku oblikovanja osnutka 
razmejiti med tistimi dejanji, ki jih je mogoče sankcionirati po 
Kazenskem zakonu in tistimi, ki naj bi predstavljala prekršek po 
tem zakonu ali pa celo kaznivo dejanje. 

Prehodne določbe bodo urejale zlasti roke, v katerih morajo 
upravljalci evidenc in drugi subjekti pričeti izvajati posamezne 
določbe tega zakona, ki se nanašajo nanje. 

V RAZMERJE PREDLAGANEGA ZAKONA DO 
PREDVIDENE UREDITVE VARSTVA OSEBNIH 
PODATKOV NA ZVEZNI RAVNI 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je konec meseca oktobra 1984. 
leta sprejel iniciativo Komisije Skupščine SFRJ za informiranje, da 
se z zakonom na ustrezen način uredi zaščita podatkov v družbe- 
nem sistemu informiranja in informacijskem sistemu federacije. 
Glede na to je zadolžil Zvezni izvršni svet, da pripravi in predloži 
Skupščini SFRJ predlog za izdajo ustreznega zakonskega akta, 
s katerim bi se uredile temeljne oblike zaščite podatkov (med 
njimi tudi osebnih) v družbenem sistemu informiranja in podrob- 
neje razdelale normativne rešitve zaščite v informacijskem 
sistemu federacije, kot tudi temeljne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti pri zagotavljanju zaščite. Izdelan je bil tudi predosnutek 
Zakona o zaščiti podatkov in informacij v družbenem sistemu 
informiranja in informacijskem sistemu federacije. 

Vendar do sprejetja navedenega zakona ni prišlo, ker je kasneje 
v Skupščini SFRJ prevladalo mišljenje, da se vprašanja zaščite 
lahko uredijo s spremembami in dopolnitvami Zakona o temeljih 
družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu 
federacije. V razpravah o različnih verzijah predloga za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah navedenega zakona, se je 
pokazalo, da problematike varstva osebnih podatkov ni mogoče 
reševati z enim samim poglavjem Zakona o temeljih družbenega 
sistema informiranja. Predstavniki pristojnih republiških organov 
in Sveta za družbeni sistem informiranja SR Slovenije, so to 
utemeljevali zlasti z naslednjimi razlogi: 

- vprašanja varstva osebnih podatkov predstavljajo s pravno 
tehničnega in vsebinskega vidika zaokroženo celoto, ki je ni 
mogoče ustrezno urediti z večjim ali manjšim številom členov 
v okviru enega od poglavij Zakona o temeljih družbenega sistema 
informiranja; 

- varstva osebnih podatkov ne moremo enačiti z varstvom 
podatkov ali celo zaščito podatkov nasploh. Medtem ko zaščita 
poleg varstva obsega tudi zavrovanje podatkov, predvsem v obliki 
organizacijskih in tehničnih ukrepov, je tudi pojem varstva podat- 
kov širši od varstva osebnih podatkov. V najširšem pomenu 
besede gledano varstvo podatkov ne obsega le osebne podatke, 
temveč tudi podatke, ki se nanašajo na pravne osebe pa tudi tiste, 
ki to niso (npr. poslovne enote). Gre torej za kategorijo podatkov, 
ki bi jih lahko zajeli z izrazom »neosebni podatki-. Zato kategorijo 
oziroma njeno varstvo pa seveda veljajo povsem drugačna načela 
kot pa za varstvo osebnih podatkov; 
- med ostalimi razlogi, ki narekujejo ureditev varstva osebnih 

podatkov v posebnem zakonu, je zlasti potreba po zakonski dolo- 
čitvi temeljnih načel, definiranju pojmov iz okvira varstva osebnih 
podatkov, potreba po zakonski določitvi temeljnih pravic posa- 
meznika in temeljev njihovega varstva, potreba po ureditvi iznosa 
osebnih podatkov preko državnih meja, kadar gre za podatke, 
pomembne za vso državo, potreba po ureditvi meddržavnega 
sodelovanja in nuđenja medsebojne (meddržavne) pomoči na 
področju varstva osebnih podatkov, itd 

Ti razlogi in napori pri njihovem uveljavljanju so pripeljali do 
tega, da je v zadnji verziji Predloga za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o temeljih družbenega sistema informi- 
ranja in o informacijskem sistemu federacije iz meseca aprila 
1989, vsebovan variantni predlog po katerem naj bi se zaščita 
podatkov in v njihovem okviru zlasti varstvo osebnih podatkov 
uredilo s posebnim zakonom. 

Na podlagi posebnega gradiva, ki ga je o vprašanjih ureditve 
varstva osebnih podatkov na zvezni ravni izdelal Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani po naročilu Republiškega, 
komiteja za informiranje, in ki je bilo posredovano Zveznemu 
svetu za družbeni sistem informiranja, je ta na seji 17. maja 1989 
sprejel sklep o tem, da v Skupščini SFRJ sproži pobudo, da se 
vprašanja varstva osebnih podatkov uredijo s posebnim zakonom. 

Ko je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kot predlagatelj tega 



zakona, določil besedilo njegovega predloga za izdajo na seji 18. 
maja 1989, je hkrati tudi sklenil, da Zveznemu izvršnemu svetu 
pošlje pismo z zahtevo, da se varstvo osebnih podatkov na zvezni 
ravni uredi s posebnim zakonom, ki naj bi določal temelje varstva, 
medtem ko naj bo podrobnejša normativna ureditev vprašanj 
s tega področja prepuščena republiški oziroma pokrajinski zako- 
nodaji. K pismu je bilo priloženo tudi gradivo Zasnova zakonske 
ureditve vartva osebnih podatkov na ravni federacije. Pismo s pri- 
logo je bilo posredovano tudi slovenskim delegatom v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

Predlagatelj se zaveda, da se v zvezi z ureditvijo varstva osebnih 
podatkov z zveznim zakonom, zastavlja vprašanje razmerja med 
tem zakonom in zakoni, ki bi urejali varstvo osebnih podatkov 
v posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, konkretno 
s predlaganim zakonom. Zlasti je to pomembno, da ne bi prišlo do 
eventualnih nasprotij ali podvajanja normativnega urejanja na 
zvezni ravni in v naši republiki. 

Glede eventualnih nasprotij med morebitnim zveznim zakonom 
o varstvu osebnih podatkov in predlaganim zakonom, je predlaga- 
telj mnenja, da do njih ne bi smelo priti. To še posebej velja, ker bo 
moral tudi zvezni zakon izhajati iz istih temeljnih načel varstva 
osebnih podatkov, ki so podlaga tudi predlaganemu zakonu. 
Torej iz načel, vsebovanih v Smernicah OECD in Konvenciji 
Evropskega sveta. 

Enakega mnenja je predlagatelj tudi glede vprašanja podvajanja 
normativne ureditve varstva osebnih podatkov na zvezni ravni in 
v predlaganem zakonu. Do takšnega podvajanja ne bo prišlo, če 
se bo zvezni zakon dejansko omejil na ureditev temeljev varstva 
osebnih podatkov, kar pomeni, da bo v prvi vrsti predstavljal 
pojmovni in vsebinski okvir zakonskega urejanja v posameznih 
federalnih enotah. To pa je tudi edino možen način, saj ima 
federacija edino za tak način urejanja tudi ustavno podlago. Po 
Ustavi SFRJ je namreč pristojna samo za urejanje temeljev druž- 
benega sistema informiranja, enega izmed njih pa po določbah 
Zakona o temeljih družbenega sistema informiranja predstavlja 
tudi določanje in izvajanje varstva podatkov in informacij. 

Zato je predlagatelj mnenja, da morebitna bodoča ureditev 
varstva osebnih podatkov z zveznim zakonom ni ovira za sprejetje 
predlaganega zakona. To še posebej velja tudi zaradi predlaga- 
nega amandmaja XLI k Ustavi SR Slovenije, ki bo varstvo osebnih 
podatkov določil kot ustavno pravico delovnih ljudi in občanov, 
kar bo terjalo tudi ustrezno zakonsko ureditev. To pa je cilj 
predlaganega zakona. 

VI. FINANČNE, MATERIALNE IN DRUGE 
POSLEDICE PREDLAGANEGA ZAKONA 

Sprejetje predlaganega zakona in njegovo izvajanje bo prav 

gotovo imelo finančne in materialne posledice. Zlasti to velja za 
tiste upravljalce evidenc, ki bodo morali sprejeti in izvajati organi- 
zacijske in tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. 
Višina finančne obremenitve bo odvisna predvsem od obstoje- 
čega stanja (zlasti glede ukrepov in postopkov zavarovanja) pri 
posameznem upravljalcu evidence, obdelovalcu ali uporabniku 
osebnih podatkov. 

Predlagani zakon predvideva tudi uvedbo posebne funkcije pri 
navedenih subjektih, to je imenovanje odgovornega delavca za 
izvajanje načel in ukrepov varstva osebnih podatkov in njihovega 
zavarovanja. Določeni stroški bodo nastali tudi na podlagi pravic, 
ki jih bo predlagani zakon dajal posameznikom v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov. Zlasti gre tu za pravico do izpisa podatkov, ki 
se nanašajo na posameznika. Stroški tega naj bi namreč bremenili 
upravljalca evidence, predlagana pa je tudi variantna rešitev, po 
kateri bi materialni stroški izpisa bremenili vlagatelja zahteve za 
izpis. 

Na ravni republike naj bi se po predlagani ureditvi ustanovil 
Republiški inšpektorat v sestavi republiškega upravnega organa, 
pristojnega za družbeni sistem informiranja, kar pomeni, da mu je 
potrebno poleg ustreznih strokovnjakov zagotoviti tudi sredstva 
za delo. Enako velja tudi za komisijo, ki naj bi jo ustanovila 
Skupščina SR Slovenije za spremljanje stanja na področju varstva 
podatkov in izvrševanje določb predlaganega zakona. 

Zaradi zagotavljanja sodnega varstva pravic posameznika, ki 
mu jih daje predlagani zakon, se bo v določeni meri povečal tudi 
obseg dela temeljnih sodišč, čeprav verjetno to povečanje ne bo 
bistveno. 

Po sprejetju predlaganega zakona bo potrebno z njegovimi 
določbami uskladiti določbe republiških predpisov, ki urejajo 
posamezne evidence, v katerih so vsebovani osebni podatki in ki 
so navedeni v prilogi ekspertize Strokovne podlage normativne 
ureditve zaščite podatkov, ki jo je v letu 1988 po naročilu Republi- 
škega komiteja za informiranje izdelal Inštitut za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani. 

Izvršilni predpisi v tej fazi zaenkrat nniso predvideni. Skupščina 
SR Slovenije naj bi sprejela le odlok o ustanovitvi Komisije za 
varstvo osebnih podatkov. 

Zavarovanje osebnih podatkov v smislu določitve ustreznih 
organizacij in tehičnih ukrepov bo zahtevalo sprejetje ustreznih 
notranjih aktov pri upravljalcih evidenc, obdelovalcih podatkov in 
uporabnikih. 

Spremljanje izvajanje zakona bo zagotovljeno preko poročila 
o delu republiškega upravnega organa, pristojnega za družbeni 
sistem informiranja in v njegovem okviru Republiškega inšpekto- 
rata ter preko poročil. Komisije za varstvo osebnih podatkov 
Skupščine SR Slovenije. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o varstvu osebnih podatkov 

1. Splošne določbe 

Teza 1 
Ta zakon določa načela in ukrepe, s katerimi se zagotavlja 

varstvo posameznikove pravice do zasebnosti, kot dela integritete 
človekove osebnosti, pred nezakonitimi posegi, ki so posledica 
neupravičenega zbiranja, obdelave, shranjevanja in prenosa 
osebnih podatkov ter njihove uporabe (varstvo osebnih po- 
datkov). 

S tem zakonom se določajo tudi pogoji za zavarovanje osebnih 
podatkov, evidence za potrebe izvrševanja varstva osebnih podat- 
kov in njihovega zavarovanja, pravice posameznika in njihovo 
varstvo, izjeme od načel varstva osebnih podatkov in omejitve 
pravic posameznikov, iznos osebnih podatkov preko državnih 
meja, nadzor in spremljanje izvrševanja določb zakona. 

Teza 2 
Določbe tega zakona so dolžni spoštovati 'vsi subjekti, ki so 

pooblaščeni za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in prenos oseb- 
nih podatkov, njihovo uporabo ali pa samo za opravljanje ene od 
navedenih dejavnosti. 

Določbe tega zakona se uporabljajo za vse vrste evidenc, ki 
vsebujejo osebne podatke, ne glede na to ali se vodijo ročno ali 
s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov. 

Za zagotovitev izvajanja določb tega zakona o varstvu osebnih 
podatkov in njihovega zavarovanja so subjekti iz prvega odstavka 
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tega člena dolžni v okviru svoje notranje organizacijske strukture 
zagotoviti ustrezno izvajanje funkcije zaščite podatkov. 

Varianta 1. in 2. odstavka Teze 2: 
Določbe tega zakona so dolžni spoštovati vsi subjekti, ki 

v skladu s tem zakonom zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in prena- 
šajo osebne podatke, jih uporabljajo ali pa opravljajo le posa- 
mezne od navedenih dejavnosti, ne glede na njihov sedež. 

Evidence, ki vsebujejo osebne podatke, se lahko vzpostavljajo 
samo na podlagi zakona ali na podlagi pisne privolitve posamez- 
nikov, na katere se podatki nanašajo. 

Teza 3 
Določbe tega zakona se ob izpolnjenem pogoju reciprocitete 

uporabljajo tudi za tuje državljane. 

Teza 4 
Omejitve načel in ukrepov, ki jih določa ta zakon za varstvo 

posameznikove pravice do zasebnosti z vidika zbiranja, obdelave, 
shranjevanja, prenosa in uporabe osebnih podatkov, se lahko 
določijo le z zakonom in sicer v primerih, pod pogoji in na način, 
ki jih določa ta zakon. 

Teza 5 
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. podatek - je osnovni element informacije v obliki znakov, 
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številk ali črk, ki pomeni formatizirano predstavo dejstev ali idej in 
omogoča, da se z določenim postopkom prenesejo, izmenjujejo 
ali pa se z njimi opravljajo druge operacije; 

2. osebni podatek - je podatek, ki se nanaša na določenega 
ali določljivega posameznika; 

3. posameznik - je subjekt podatkov, to je določena ali določ- 
ljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; 

4. evidenca - je kakršnakoli urejena zbirka osebnih podatkov 
(npr. register, baza podatkov), ki se vodi s sredstvi za avtomatsko 
obdelavo podatkov (avtomatsko vodena evidenca) ali s klasičnimi 
sredstvi (ročno vodena evidenca); 

5. zbiranje - je pridobivanje (zapisovanje, evidentiranje) 
osebnih podatkov ne glede na uporabljene fizične nosilce po- 
datkov; 

6. obdelava - je izvajanje logičnih ali aritmetičnih postopkov 
na zbranih osebnih podatkih v celoti ali deloma podprtih s sred- 
stvi za avtomatsko obdelavo podatkov (avtomatska obdelava) ali 
izvedenih s klasičnimi sredstvi (ročna obdelava); 

7. shranjevanje - je prenos osebnih podatkov na fizične_ 
nosilce zaradi njihovega čuvanja ali nadaljnje obdelave; 

8. uporaba - je vsakršna raba osebnih podatkov, katere 
namen je pridobivanje informacij, ki se nanašajo na posameznika; 

9. prenos - je izmenjava ali sporočanje osebnih podatkov 
tretjim osebam s klasičnimi sredstvi ali s pomočjo sredstev za 
avtomatsko obdelavo podatkov; 

10. blokiranje - je preprečitev vsake nadaljnje obdelave in 
uporabe osebnih podatkov, 

11. brisanje - je fizična izločitev shranjenih osebnih podatkov; 
12. upravljalec evidence - organ, organizacija, druga pravna 

ali fizična oseba, ki sme v skladu s tem zakonom vzpostaviti, 
voditi, vzdrževati in nadzorovati evidence, ki vsebujejo osebne 
podatke in v ta namen zbirati obdelovati, shranjevati in prenašati 
osebne podatke, vsebovane v njej; 

13. obdelovalec podatkov - subjekt, ki obdeluje podatke za 
svoje potrebe ali po naročilu in za potrebe upravljalca evidence; 

14. funkcije zaščite podatkov - dela in naloge, ki jih v skladu 
z notranjo organizacijsko strukturo subjektov iz prvega odstavka 
2. člena tega zakona, opravlja poseben nosilec, katerega naloga je 
izvajanje načel, ukrepov in postopkov, določenih v skladu s tem 
zakonom za varstvo osebnih podatkov in njihovo zavarovanje. 

2. Varstvo osebnih podatkov 

Teza 6 
Osebne podatke lahko zbira, obdeluje, hrani in prenaša tisti, ki 

je za to pooblaščen z zakonom ali če v to privoli posameznik, na 
katerega se nanašajo podatki. Privolitev posameznika mora biti 
pisna. 

Tisti, ki ima pooblastilo ali privolitev posameznika iz prejšnjega 
odstavka lahko posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelova- 
njem hranjenjem in prenosom poveri drugi pravni ali fizični osebi, 
vendar ostane odgovoren za spoštovanje načel in ukrepov, pred- 
pisanih za varstvo osebnih podatkov in mora zagotoviti njihovo 
spoštovanje s strani druge pravne ali fizične osebe. 

Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka sme opravljati 
samo servisno delo v okviru zbiranja, obdelovanja, hranjenja in 
prenosa osebnih podatkov v okviru naročnikovih pooblastil in jih 
ne sme uporabljati za noben drug namen. Medsebojne pravice in 
obveznosti se uredijo s pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni 
obliki. 

Teza 7 
Osebni podatki se smejo zbirati, obdelovati, hraniti in prenašati 

samo za namene, določene v zakonu, na podlagi katerega se 
vzpostavlja evidenca oziroma zakonu, ki vsebuje pooblastilo za 
zbiranje ali za namene, razvidne iz privolitve posameznika. 

Teza 8 
Osebni podatki se ne smejo zbirati z zvijačo, prevaro, izsiljeva- 

njem, prisilo ali na kakšen drugačen nepošten način. 

Varianta Teze 8; 
Osebni podatki se smejo zbirati samo od posameznika, na 

katerega se nanašajo in se ne smejo zbirati z zvijačo, prevaro 
izsiljevanjem, prisilo ali na kakšen drugačen nepošten način. 

Zakon lahko izjemoma za posamezne primere zbiranja osebnih 
podatkov določi, da se zbirajo posredno. V takšnem primeru mora 
zakon določiti tudi način posrednega zbiranja O primeru in 
načinu posrednega zbiranja mora biti posameznik, na katerega se 
podatki nanašajo, predhodno seznanjen. 

Teza 9 
Kadar je v skladu z določbami tega zakona dopustno zbirati 

osebne podatke, se lahko zbirajo le tisti in v tolikšnem obsegu, kot 
je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega se zbirajo. 

Teza 10 
Osebni podatki, ki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in prena- 

šajo morajo biti popolni, točni in ažurni. 

Teza 11 
Uporaba osebnih podatkov je omejena časovno, namensko in 

glede na tretje osebe. 

Teza 12 
Upravljalec evidence in uporabnik smeta osebne podatke shra- 

njevati in uporabljati le toliko časa, dokler je to potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, obdelovani in 
shranjeni. 

Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka je potrebno osebne 
podatke zbrisati ali blokirati. 

Teza 13 
Osebni podatki se smejo obdelovati in shranjevati samo za 

nemene, določene v skladu s 7. členom in ne smejo biti uporab- 
ljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. 

Varianta Teze 13: 
Osebni podatki se smejo obdelovati in shranjevati samo za 

namene, določene v skladu s 7. členom in ne smejo biti uporab- 
ljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. To velja tudi za 
primere povezovanja osebnih podatkov, vsebovanih v različnih 
evidencah. 

Teza 14 
Upravljalec evedence sme prenesti osebne podatke tretjim ose- 

bam kot uporabnikom podatkov samo, če so ti podatki nujno 
potrebni za izvrševanje njihovih z zakonom določenih nalog. 
Tretje osebe smejo uporabljati tako doboljene osebne podatke le 
v mejah pooblastil, ki so jim dana z zakonom. 

Če nameravajo tretje osebe uporabljati osebne podatke za stati- 
stične, znanstveno raziskovalne ali izobraževalne namene, lahko 
takšnim osebam upravljalec evidence posreduje zahtevane 
osebne podatke, vendar na način in v obliki, ki ne omogoča 
identifikacije posameznikov, na katere se nanašajo. 

Upravljalec evidence mora vsak prenos osebnih podatkov po 
prvem in drugem odstavku tega člena evedentirati tako, da je 
razvidno, kateri osebni podatki so bili prenešeni, komu in za 
kakšne namene. 

Varianta 1. odstavka teze 14: 
Upravljalec evidence sme prenesti osebne podatke tretjim ose- 

bam samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali 
če so ti podatki nujno potrebni za izvrševanje njihovih v zakonu 
določenih nalog. V vseh drugih primerih se osebni podatki lahko 
prenesejo o tretjim osebam le s privolitvijo posameznika, na 
katerega se nanašajo. 

3. Zavarovanje osebnih podatkov 
Teza 15 

Zaradi učinkovitega izvajanja varstva osebnih podatkov morajo 
upravljalci evidenc, obdelovalci podatkov in uporabniki zagotoviti 
njihovo zavarovanje. 

Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske 
in ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se 
preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov, 
strojne in programske opreme, slučajno ali namerno nepooblaš- 
čeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor 
tudi nepooblaščen pristop, obdelava in prenos teh podatkov. 

Varianta 2. odstavka: 
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske 

in ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se: 
- varujejo prostori, strojna in programska oprema, izvorni 

dokumenti, projektna in delovna dokumentacija, izpisi, slike na 
zaslonih, arhivi in komunikacijske zveze; 

- preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje, 
sprememba, kraja ali izguba osebnih podatkov in njihovih no- 
silcsv" 

- preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop, uporaba, 
obdelava, blokiranje ali prenos osebnih podatkov; 

- omogoča registriranje vseh dostopov, uporab, obdelav in 
prenosov osebnih podatkov, kakor tudi vseh vdorov ali poskusov 
vdora v evidence. 
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Teza 16 
Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določijo 

subjekti iz prvega odstavka 15. člena v svojih notranjih aktih glede 
na obstoječe stanje opremljenosti in uporabljane metode dela ter 
stopnjo občutljivosti posameznih vrst osebnih podatkov. 

Teza 17 
V primeru, ko se evidence, ki vsebujejo osebne podatke, vodijo 

s klasičnimi sredstvi (ročno), morajo biti določeni zlasti takšni 
ukrepi, s katerimi se preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih 
podatkov med delom z njimi in s katerimi se zagotavlja njihovo 
varno shranjevanje in prenos. 

Varianta: Teza 17 se črta. 

Teza 18 
V primeru, ko se evidence, ki vsebujejo osebne podatke, vodijo 

s pomočjo sredstev za avtomatsko obdelavo podatkov, morajo biti 
določeni takšni ukrepi za zavarovanje, ki: 

1. preprečujejo dostop vsaki nepooblaščeni osebi do računalni- 
ške opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki, komunikacij- 
ske opreme in arhiva osebnih podatkov (kontrola dostopa). 

2. preprečujejo vsako nepooblaščeno branje, reprodukcijo ali 
prenos pomnilniških medijev (kontrola pomnilniških medijev), 

3. preprečujejo vsako nepooblaščeno vnašanje in shranjevanje, 
kakor tudi vsako nepooblaščeno razkritje, spremembo ali izbris 
shranjenih osebnih podatkov ter njihovo blokiranje (kontrola vse- 
bine), 

4. preprečujejo vsako nepooblaščeno in neregistrirano uporabo 
sistema za obdelavo osebnih podatkov z namenom njihovega 
izpisa, prikaza na zaslonu ali prenosa (kontrola uporabnikov), 

5. zagotavljajo, da imajo uporabniki dostop le do tistih osebnih 
podatkov, za katerih uporabo so pooblaščeni (kontrola dostopa 
uporabnikov), 

6. zagotavljajo pregled nad tem, kateri podatki in ob katerem 
času se prenašajo posameznim uporabnikom (kontrola sporo- 
čanja), 

7. zagotavljajo možnost naknadnega ugotavljanja, kateri 
osebni podatki so bili obdelovani, kdo jih je obdeloval in kdaj 
(kontrola obdelave), 

8. zagotavljajo možnost nadzora, da se osebni podatki res- 
nično obdelujejo samo za pravno dopustne namene (kontrola 
namena), 

9. zagotavljajo, da med p'renosom osebnih podatkov in tran- 
sportom pomnilniških medijev, podatkov ni mogoče nepooblaš- 
čeno brati, kopirati, spremeniti ali zbrisati (kontrola prenosa), 

10. zagotavljajo takšno notranjo organizacijo, ki bo vključevala 
posebno funkcijo zaščite podatkov. 
Varianta; Teza 18 se črta. 

4. Katalog podatkov 

Teza 19 
Za zagotavljanje izvrševanja nadzora nad varstvom osebnih 

podatkov in pravic posameznika v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov je upravljalec evidence dolžan za vsako evidenco zago- 
toviti, da je iz kataloga podatkov, ki ga vodi na podlagi in v skladu 
z zakonom, razvidno: 

1. naziv in sedež upravljalca evidence, 
2. pravna podlaga in namen vzpostavitve evidence, 
3. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni 

podatki, shranjeni v evidenci, 
4. vrste osebnih podatkov, shranjenih v evidenci, 
5. pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov, 
6. namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih 

podatkov ter pravna Rpdlaga namena, 
7. obdelovalec osebnih podatkov 
8. časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih po- 

datkov, 
9. uporabniki osebnih podatkov, shranjenih v evidenci, nameni 

uporabe in njihova pravna podlaga, 
10. izjeme pri obdelavi, uporabi in prenosu osebnih podatkov, 

shranjenih v evidenci in pravna podlaga izjem, 
11. ali se osebni podatki iznašajo v tujino, komu in pravna 

podlaga iznosa. 

Teza 20 
Podatke iz prejšnjega člena posreduje upravljalec evidenc repu- 

bliškemu upravnemu organu, ki v skladu z zakonom vodi skupni 
katalog podatkov, in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo evidence. 

Upravljalec evidence mora posredovati organu iz prejšnjega 
odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena in sicer 
v roku 15 dni od dneva opravljene spemembe. 
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5. Pravice posameznika in njihovo varstvo 

Teza 21 
Vsakdo ima pravico, da se seznani ali so v kakšni evidenci 

shranjeni osebni podatki, ki se nanašajo nanj. V ta namen ima 
pravico vpogleda v skupni katalog podatkov, lahko pa tudi zah- 
teva o tem potrdilo od republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za njegovo vodenje in vzdrževanje. 

Potrdilo mora organ iz prejšnjega odstavka izdati v 15 dneh od 
dneva, ko prejme zahtevo. Potrdilo vsebuje podatke iz 19. člena 
tega zakona. 

Ce organ iz prvega odstavka ne izda potrdila v predpisanem 
roku, lahko vlagatelj v skladu z zakonom zahteva sodno varstvo. 

Teza 22 
Zaradi uresničevanja pravic, ki mu jih daje ta zakon, lahko 

posameznik od upravljalca evidence zahteva izpis podatkov, ki so 
shranjeni v evidenci in ki se nanašajo nanj. 

Upravljalec evidence je dolžan posamezniku iz prejšnjega 
odstavka brezplačno posredovati izpis v roku 15 dni od dneva, ko 
je prejel zahtevo. Izpis mora biti posredovan v razumljivi obliki. 

Varianta 2. odstavka: 
Upravljalec je dolžan na zahtevo posameznika in za namen iz 

prejšnjega odstavka posamezniku posredovati izpis v razumljivi 
obliki v roku 15 dni od dneva, ko je prejel zahtevo. Materialni 
stroški v zvezi z izdelavo in posredovanjem izpisa bremenijo 
uporabnika. 

Teza 23 
Ce posameznik bodisi na podlagi dobljenega izpisa ali kako 

drugače ugotovi, da so podatki, ki se nanašajo nanj, nepopolni, 
netočni ali neažurni, lahko zahteva od upravljalca evidence, da jih 
dopolni ali popravi. Upravljalec evidence je dolžan podatke dopol- 
niti ali popraviti in o tem obvestiti vlagatelja zahteve v roku 15 dni 
od dneva, ko je prejel zahtevo. 

Stroške v zvezi z dopolnitvijo ali popravo in obvestilom nosi 
upravljalec evidence. 

Teza 24 
Ce posameznik na podlagi dobljenega potrdila iz 21. člena, 

izpisa iz 22. člena ali na podlagi drugih dejstev in okoliščin, ki so 
mu znane, meni, da so bili podatki, ki se nanašajo nanj, zbrani na 
način ali za namen, ki ni v skladu z določbami tega zakona, lahko 
zahteva od upravljalca evidence, da te podatke zbriše iz evidence. 

Upravljalec evidence je dolžan vlagatelja zahteve obvestiti 
o tem, kaj je storil na podlagi zahteve v roku 15 dni od dneva, ko je 
zahtevo prejel. 

Stroške izbrisa in obvestila nosi upravljalec evidence. 

Teza 25 
Izbris podatkov na podlagi prejšnjega člena upravljalca evi- 

dence ne rešuje morebitne kazenske in materialne odgovornosti. 

Teza 26 
Če upravljalec evidence ne ugodi zahtevi posameznika za izpis 

podatkov po 22. členu, popravo ali dopolnitev po 23. členu, ali za 
izbris podatkov po 24. členu ali ga o svoji odločitvi ne obvesti 
v predpisanem roku ali če s svojim ravnanjem kako drugače krši 
pravico posameznika do njegove zasebnosti, lahko posameznik 
vloži pri temeljnem sodišču, na območju katerega je bilo nezako- 
nito ravnanje storjeno-oziroma se izvršuje, predlog za varstvo 
zaradi nezakonitega dejanja ali opustitve dolžnega ravnanja. 
Sodišče odloča v senatu, ki ga sestavljajo trije sodniki. 

Predlog iz prvega odstavka tega člena je mogoče vložiti vse 
dotlej, dokler dejanje traja. 

Če prizadeti ne more sam podati predloga, ga lahko podajo tudi 
, njegov zakonec, otroci, starši ali kakšen drug bližji sorodnik. 

Varianta: 
Doda se 4. odstavek, ki se glasi: 

Posameznik lahko zahteva od sodišča, da za čas do pravnomoč- 
nosti odločitve o njegovem predlogu, vloženem na podlagi 23. ali 
24. člena, naloži upravljalcu evidence, da sporne podatke, ki se 
nanašajo nanj, blokira. 

Teza 27 
Sodišče postopa po predlogu hitro in tako, da je ob varovanju 

temeljnih načel postopka zagotovljeno učinkovito varstvo pravic 
in koristi.predlagatelja. 

Teza 28 
Sodišče pošlje predlog brez odlašanja upravljalcu evidence, ki 

mora odgovor posredovati v roku, ki ga določi sodišče. 
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Glede na okoliščine primera sme sodišče odločiti o predlogu 
takoj, ne da bi prej zahtevalo odgovor, če ima v podatkih iz 
predloga za to zanesljivo podlago. 

Teza 29 
Če sodišče spozna, da je predlog utemeljen, izda sklep, s kate- 

rim prepove nadaljevanje ravnanja, v nasprotnem primeru pa 
predlog zavrne. 

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v treh dneh od njegove 
vročitve možno vložiti pritožbo. Pritožba ne zadrži izvršitve 
sklepa, vendar sme sodišče na predlog odložiti izvršitev, če glede 
na okoliščine postopka spozna, da je to potrebno. 

Teza 30 
V sklepu, s katerim sodišče ugodi predlogu, hkrati določi vse, 

kar je potrebno, da se vzpostavi zakonito stanje. Pri tem določi rok 
za izvršitev in zakonite sankcije za primer, če sklep ne bi bil 
izvršen. 

V zavarovanje in izvršitev sklepa ukrene sodišče takoj, kar je 
glede na okoliščine konkretnega primera potrebno. O svojem 
sklepu obvesti organ, ki je po določbah tega zakona pristojen za 
spremljanje njegovega izvajanja, lahko pa tudi organ, ki izvršuje 
nadzorstvo, javnega tožilca in druge organe, naj tudi oni s svoje 
strani ukrenejo, kar je treba, da se vzpostavi zakonito stanje. 

Če sklep ni v danem roku izvršen, ga izvrši sodišče neposredno, 
ali po drugem sodišču ali organu na stroške upravljalca evidence. 

Varianta: 
Namesto tez od 27. do 30. se vstavi ena sama teza, ki se glasi: 
Sodišče pri odločanju o predlogu iz 26. člena postopa po 

določah, vsebovanih v členih od 71. do 76. Zakona o upravnih 
sporih. 

Teza 31 
Če je bila posamezniku zaradi uporabe podatkov, ki se nanašajo 

nanj in ki so bili zbrani na način in za namen, ki ni v skladu 
z določbami tega zakona, povzročena škoda, lahko od upravljalca 
evidence zahteva odškodnino v skladu z zakonom. 

6. Izjeme 

Teza 32 
Izjeme od določil tega zakona, ki se nanašajo na dopustnost, 

pogoje in namen zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, prenosa in 
uporabe osebnih podatkov, je mogoče določiti samo z zakonom 
in le v primerih, ko to zahtevajo: 
1. interesi državne varnosti, 
2. interesi v zvezi z zatiranjem kriminala in pregonom storilcev 
kaznivih dejanj, 
3. zaščita pravic in svoboščin drugih oseb. 

Teza 33 
V primerih in pod pogoji iz 32. člena se lahko posamezniku, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, omejijo pravice v zvezi 
z zahtevo za izpis osebnih podatkov (22. in 23. člen) in njihovim 
izbrisom (24. člen). 

Ne glede na izjeme ni mogoče posamezniku omejiti pravice, da 
se seznani ali so v kakšni evedenci shranjeni podatki, ki se 
nanašajo nanj (21. člen) in pravice, da vloži predlog za varstvo 
zaradi nezakonitega dejanja ali opustitve dolžnega ravnanja, 
razen če bi se nanašal na omejitve po prejšnjem odstavku tega 
člena. 

7. Iznos osebnih podatkov preko državne meje 

Teza 34 
Iznos osebnih podatkov preko državne meje je dopusten, če ima 

država, v katero se iznašajo, ureditev varstva osebnih podatkov 
ekvivalentno ureditvi, ki jo določa ta zakon. 

V primerih, ko ni izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka tega 
člena, je iznos osebnih podatkov preko državne meje dopusten, 
če gre za podatke, ki se izmenjujejo na podlagi mednarodnih 
konvencij in drugih mendarodnih pogodb ali če v iznos privoli 
posameznik, na katerega se podatki nanašajo. Privolitev mora biti 
pisna. 

Varianta 2. odstavka teze 34: 
V tekst se za besedama »mednarodnih pogodb« postavi vejica 

in vrine besedilo: 
.. ..»sporazumov in pogodb o mednarodnem znanstvenem, 

poslovnem, tehničnem in kulturnem sodelovanju«... 

Teza 35 
V primerih, ki niso obseženi v prejšnjem členu, je iznos podat- 

kov dopusten z dovoljenjem republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za družbeni sistem informiranja. 

Teza 36 
Ne glede na določbe 34. in 35. člena iznos osebnih podatkov ni 

dopusten, če tako določa zakon. 

8. Nadzor nad izvajanjem varstva osebnih 
podatkov in njihovega zavarovanja 

Teza 37 
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona o varstvu osebnih 

podatkov in njihovem zavarovanju opravlja Repuliški inšpektorat, 
ki se ustanovi v sestavi republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za družbeni sistem informiranja. 

Republiški inšpektorat: 
- izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo zbiranja, obdelovanja, shra- 
njevanja posredovanja in uporabe osebnih podatkov ter njihovim 
zavarovanjem, 
- izvaja nadzorstvo nad izvajanjem družbenih dogovorov in 
samoupravnih sporazumov, kadar se z njimi urejajo zadeve 
s področja zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredovanja in 
uporabe osebnih podatkov ter njihovega zavarovanja, 
- spremlja in proučuje stanje glede varstva osebnih podatkov in 
njihovega zavarovanja, 
- predlaga ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje sta- 
nja na področju varstva osebnih podatkov in njihovega zavaro- 
vanja, 
- pripravlja letna in druga poročila v zvezi s svojim delom, 
- ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti in opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom. 

9. Spremljanje izvrševanja zakona 

Teza 38 
Za spremljanje stanja na področju varstva osebnih podatkov in 

izvrševanja določb tega zakona Skupščina SR Slovenije v skladu 
s svojim poslovnikom z odlokom ustanovi Komisijo za varstvo 
osebnih podatkov. 

Z odlokom o ustanovitvi komisije se določijo njene naloge, 
pooblastila in sestava. 

10. Kazenske določbe 
11. Prehodne odločbe 

priloga poročevalca 13 



PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in družbenopolitičnega 

zbora Skupščine SR Slovenije za III. trimesečje 1989 

UVODNA POJASNILA 

Periodični delovni načrt zborov Skupščine SR Slovenije 
je pripravljen na podlagi programa dela za letošnje leto. 
Glede na odprtost programa dela so v periodični delovni 
načrt vključeni tudi nekateri zakoni, ki niso bili predvideni 
v letnem programu, izhajajo pa iz sklepov zborov in pobud 
delegatov. 

Glede predvidenih datumov sej je potrebno opozoriti, da 
so le-ti orientacijski in bo mogoče šele ob sklicih sej 
ugotoviti, če so realni. Kolikor bo namreč ugotovljeno, da 
ni mogoče pripraviti gradiv v predvidenih rokih, bo 
potrebno datume sej temu prilagoditi. V tem trimesečju, 
zlasti po sprejemu ustavnih amandmajev, bo potrebno 
zaradi nujne uskladitve obravnavati tudi nekatere 
pomembnejše sistemske zakone iz republiške pristojnosti. 

V periodični delovni načrt še niso vključeni vsi akti iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Ti 
akti bodo vključeni v posamezne dnevne rede sej zborov. 

Na sejah zborov 21.6.1989 delegati niso predlagali spre- 
memb in dopolnitev periodičnega delovnega načrta. 
V zvezi z nadaljnjo pripravo, obravnavo in sprejemanjem 
predloga amandmajev k ustavi SR Slovenije in volilne 
zakonodaje so zbori sprejeli naslednji 

sklep: 

1. Zbori sprejemajo predlog periodičnega delovnega 
načrta za III. trimesečje 1989 skupaj s spremembami, ki jih 
predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in dopolni- 
tvami, predlaganimi v uvodni besedi. 

2. Zbori bodo na sejah 26. julija 1989 v skrajšanem roku 
obravnavali delovno besedilo' predloga amandmajev 
k ustavi SR Slovenije. O predlogu amandmajev bodo zbori 
dokončno odločali na septemberski seji, ko bodo spreje- 
mali tudi predlog zakona za izvedbo amandmajev k ustavi 
SR Slovenije. 

3. V zvezi z volilno zakonodajo zbori nalagajo Republi- 
škemu komiteju za zakonodajo, da v sodelovanju z ustrez- 
nim delovnim telesom pri RK SZDL, ki je zadolženo za 
volilno zakonodajo, hkrati s pripravo delovnega besedila 
ustavnih amandmajev, pripravlja poglavitve rešitve za 
spremembe volilne zakonodaje. Na tej podlagi naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predloži za septemberske 
seje predloge za izdajo zakonov z osnutki zakonov, ki naj 
bi jih zbori sprejeli takoj po sprejemu predloga ustavnih 
amandmajev. Predloge zakonov naj izvršni svet pripravi za 
seje zborov v oktobru 1989. leta. Zaradi časovnih razlogov, 
povezanih s pripravo predloga ustavnih amandmajev, 
bodo zbori te zakone obravnavali v skrajšanih rokih. 

SEJE ZBOROV 26. JULIJA 1989 (sreda) 

1. DELOVNI PREDLOG AMANDMAJEV K USTAVI SR SLOVENIJE 
Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 

šanja 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa. 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, SIS družbenih dejavnosti in 

materialne proizvodnje, občinske skupščine in skupščine poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti, Gospodarska zbornica Slove- 
nije in drugi zainteresirani organi in organizacije. 

Koordinator: Miran Potrč, predsednik Skupščine SRS. 
2. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
O IZVAJANJU DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE 
ZA OBDOBJE 1986-1990 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov za spremljanje 

uresničevanja planskih aktov, odbori za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in druga delovna telesa glede na njihovo delovno 
področje. 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Republiški svet Zveze sindi- 
katov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, SIS družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje, občinske skupščine in 
skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije. 
3. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH 

Predlagatelj: Komisija za proučitev kazenske zakonodaje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenopolitični sistem, 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije Skupščine SR Slovenije. 
4. USTAVNI ZAKON O SPREMEMBAH USTAVNEGA ZAKONA 
ZA IZVEDBO AMANDMAJEV IX DO XLVII K USTAVI 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Predlagatelj: Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija Skupščine SR Slovenije za 

ustavna vprašanja, Zakonodajno-pravna komisija, odbori za druž- 
benopolitični sistem. 

Koordinator: Miran Potrč, predsednik Skupščine SR Slovenije. 
5. OSNUTEK ZAKONA O ODPISU SREDSTEV, ODSTOPLJENIH 
V TRAJNO UPORABO ORGANIZACIJAM ZDRUŽENEGA DELA 
IN DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, Sku- 

pina delegatov za proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupš- 
čine SFRJ, odbora za finance. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 
nije. 
6. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O ZVEZNIH 
UPRAVNIH TAKSAH 

Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, Sku- 

pina delegatov vseh zborov za proučevanje aktov iz pristojnosti 
zborov Skupščine SFRJ, odbora za finance. 

Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slove- 
nije. 
7. PREDLOG DOGOVORA O IZDAJI DOPLAČILNE POŠTNE 
ZNAMKE I. KONGRES USAOJ V BIHAČU 

Predlagatelj: Skupščina SR Bosne in Hercegovine 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, odbora 

za finance. 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin. 

8. PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA O SPREMEMBAH 

Predložitev gradiv: do 7.6.1989 
Rok za objavo gradiv: 13.6.1989 
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IN DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
OSNOVAH IN MERILIH ZA DOLOČANJE OSEBNIH DOHODKOV 
TER DRUGIH PREJEMKOV IN NADOMESTIL FUNKCIONARJEV 
V ORGANIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 
IN DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ 

Predlagatelj: Komisija za spremljanje izvajanja tega družbe- 
nega dogovora. 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Komisija za volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve, Zakonodajno-pravna komisija, odbora za 
finance. 

Koordinator: Ivan Godec, predsednik Komisije za volitve, ime- 
novanja in administrativne zadeve. 

SEJE ZBOROV 27. SEPTEMBRA 1989 
(sreda) 

predložitev gradiv: do 4.8.1989 
Rok za objavo gradiv: 8. 8. 1989 

1. a) PREDLOG AMANDMAJEV K USTAVI SR SLOVENIJE 
b) PREDLOG ZAKONA ZA IZVEDBO AMANDMAJEV 

K USTAVI SR SLOVENIJE 

Predlagatelj: Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 
šanja. 

Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa. V obravnavi sodelujejo: RK 

SZDL.SIS družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, občin- 
ske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitičnih skupno- 
sti, Gospodarska zbornica Slovenije in drugi zainteresirani organi 
in organizacije. 

Koordinator: Miran Potrč, predsednik Skupščine SRS. 
2. a) PREDLOG ZA IZDAJO SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

ZAKONA O VOLITVAH IN ODPOKLICU PREDSEDSTVA SR SLO- 
VENIJE Z OSNUTKOM 

b) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH IN ODPOKLICU ČLANA 
PREDSEDSTVA SFRJ IZ SR SLOVENIJE Z OSNUTKOM 

C) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLITVAH IN DELEGIRANJU 
V SKUPŠČINE Z OSNUTKOM 

d) PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI OKOLIŠEV IN ŠTEVILA 
DELEGATSKIH MEST PO DEJAVNOSTIH IN OKOLIŠIH ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE Z OSNUTKOM 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, Komi- 

sija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, odbori za 
družbenopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, občinske skupščine in 
skupščine posebnih družbenopolitičnihskupnosti. 

Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne 
komisije. 
3. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONA SR SLOVENIJE 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za proučitev kazenske zako- 

nodaje, Zakonodajno-pravna komisija, Komisija za pravosodje, 
odbori za družbenopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Vrhovno 
sodišče SR Slovenije. 

Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije. 

4. OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za informiranje, Zakonodaj- 

no-pravna komisija, Komisija za narodnosti, odbori za družbeno- 
politični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: dr. Janez Šinkovec, predsednik Komisije za 

sistemska vprašanja. 
5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH 
PODATKOV 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za informiranje, Zakono- 

dajno-pravna komisija, Komisija za sistemska vprašanja, odbori za 
družbenopolitični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Eva Naglič, predsednica Komisije za pravosodje 

6. PREDLOG ZAKONA O REPUBLIŠKIH PRAZNIKIH IN O DELU 
PROSTIH DNEVIH V SR SLOVENIJI 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, odbori 

za družbenopolitični sistem. 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL. 
Koordinator: Tone Jerovšek, predsednik Zakonodajno-pravne 

komisije Skupščine SR Slovenije. 
7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 
S PREDLOGOM ZAKONA 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, odbor 

Zbora občin za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja, odbor Zbora združenega dela za družbenopolitični 
sistem. 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. 
8. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GEODETSKI SLUŽBI 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, 

odbora za družbenopolitični sistem, odbor Zbora občin za ureja- 
nje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja. 

V obravnavi sodelujejo: zainteresirane občinske skupščine. 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 

SR Slovenije. 
9. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, 
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMETIJSTVA V LETU 1991 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Zakonodajno-pravna komisija, Komi- 

sija za informiranje, Komisija za narodnosti, odbora za družbeno- 
politični sistem. 

V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, zaintere- 
sirane občinske skupščine. 

Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije. 
10. PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA IV. TRIMESEČJE 1989 

Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo dela 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: obravnavajo vsa delovna telesa. 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine 

SR Slovenije. 
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