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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
26. julija 1989 

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

- uvodno besedo ob delovnem besedilu predloga amandmajev 
k ustavi SR Slovenije Mirana Potrča, predsednika Komisije za 
ustavna vprašanja Skupščine SR Slovenije 

- uvodno besedo k zakonu o zagotavljanju sredstev za nujno 
oskrbo s pitno vodo na Dravskem polju Tomaža Vuge, predsed- 
nika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
sprejeli: 

- sklep ob obravnavi delovnega predloga besedila amandma- 
jev k ustavi SR Slovenije in delovnega predloga ustavnega zakona 
za izvedbo amandmajev IX - LXVII k ustavi SR Slovenije 

- poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela ugotovitve, 
stališča in sklepe, Družbenopolitični zbor pa stališča. 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o notranjih zadevah 

Družbenopolitični zbor je sprejel stališča 
- predlog odloka o soglasju k ustavnemu zakonu o spremem- 

bah ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do XLVII 
k ustavi SFRJ 

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

Zbor združenega cjela in Zbor občin sta sprejela sklep, Družbe- 
nopolitični zbor pa poleg sklepa še predloge in stališča. 
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju s predlogom zakona. 

Predlog za izdajo s predlogom tega zakona je sprejela tudi 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije. 

- predlog zakona o spremembah zakona o določitvi obvezno- 
sti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane 
tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene osnovne pre- 
skrbe in za blagovne rezerve. 

- predlog zakona o zagotavljanju dela sredstev za nujno 
oskrbo s pitno vodo na Dravskem polju v letih 1989 in 1990 

- sklep k osnutku zakona o odpisu sredstev, odstopljenih 
v trajno uporabo organizacijam združenega dela in družbenopoli- 
tičnim skupnostim. 

- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o zveznih 
upravnih taksah 

- sklep k predlogu dogovora o izdaji doplačilne poštne 
znamke »I. kongres USAOJ v Bihaću« 

- sklep k predlogu družbenega dogovora o spremembah in 
dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih 
za določanje osebnih dohodkov ter drugih prejemkov in nadome- 
stil funkcionarjev v organih družbenopolitičnih skupnosti in druž- 
benopolitičnih organizacij. 

- vsi trije zbori so tudi sprejeli: 
- predlog odloka o izvolitvi Borisa Kovšce za predsednika 

Višjega sodišča v Kopru 
- predlog odloka o izvolitvi Zibe Trampuš za sodnico Višjega 

sodišča v Celju 
- predlog odloka o izvolitvi Aleša Mačka za sodnika Višjega 

sodišča v Ljubljani 
- predlog odloka o izvolitvi Borisa Štamparja za sodnika Viš- 

jega sodišča v Mariboru 
- predlog odloka o izvolitvi Alekseja Cvetka, Alojza Domjana 

in Ljiljana Friedl za sodnike Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije 

- predlog odloka o razrešitvi Janeza Krnca namestnika druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije: 

Delegati so sprejeli tudi odlok o dopolnitvi delovnega področja 
Komisije za varstvo človekovega okolja. 

Družbenopolitični zbor pa je sprejel še predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi nekaterih članov v odborih Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije in v medzborovskih skupinah dele- 
gatov Skupščine SR Slovenije. V odboru za družbenoekonomske 
odnose so bili razrešeni dolžnosti člana Željko Cigler, Žlvko Pregl 
in Darinka Smrke, izvoljeni za člana pa Janez Kopač, Mavricio 
Olenik in Gita Vončina. 

V odboru za družbenopolitični sistem sta bila razrešena Duško 
Kos in Marjana Kotar, izvoljena pa Darja Lavtižar-Bebler in 
Mojmir Ocvirk. 

V skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje uresničevanja planskih aktov so bili dolžnosti člana 
razrešeni Željko Cigler, Zivko Pregl in Darinka Smrke, izvoljeni pa 
Andrej Dolinšek, Janko Goleš in Janez Kopač. 

V skupini delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za 
proučevanje aktov iz pristojnosti zborov Skupščine SFRJ je bil 
dolžnosti člana razrešen Franc Hribar, izvoljen pa Tone Anderlič. 

KOMISIJA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 

USTAVNA VPRAŠANJA  

UVODNA BESEDA 

Mirana Potrča, predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije 

za ustavna vprašanja ob delovnem besedilu predloga 

amandmajev k ustavi SR Slovenije 

na skupnem zasedanju vseh zborov Skupščine SR Slovenije 26. julija 1989 

Zbori naše skupščine so 14. aprila 1989 sprejeli osnutek amand- 
majev k ustavi SR Slovenije in poročilo o odprtih vprašanjih ter ju 
predložili v javno razpravo. Na podlagi javne razprave, ki jo je 
SZDL Slovenije zaključila na svoji konferenci, 27. junija 1989, smo 
v komisiji za ustavna vprašanja pripravili delovno besedilo pred- 
loga amandmajev k ustavi SR Slovenije, ki ste ga prejeli. Obrazlo- 
žiti sem vam dolžan bistvene spremembe in novosti delovnega 
besedila predloga, oblikovane po javni razpravi. 

Delovno besedilo predloga amandmajev je, tako po vsebini, 
obsegu spremenjenih ali novih rešitev, kakor tudi po jasnosti 
norm, ki jih vsebuje, v primerjavi z osnutkom kakovostno nov 
dokument. Njegove značilnosti so: bistveno drugačna vsebina 
amandmajev, ki urejajo družbenoekonomsko ureditev in družbe- 
nopolitični sistem, razširitev in večja jasnost določb, ki v okviru 
ustavnega sistema SFRJ utrjujejo suverenost slovenske države, 
slovenskega naroda in državljanov Slovenije, pomembne so nada- 

lje dopolnjene pravice in svoboščine človeka in občana ter 
ustavne garancije za njihovo spoštovanje in varovanje, bistveno 
pa je spremenjena tudi vloga skupščin družbenopolitičnih skup- 
nosti in posebej republiške skupščine pri zagotavljanju obsega 
pravic in sredstev za uresničevanje ne le klasičnih funkcij države, 
temveč tudi nacionalnih interesov pri razvoju družbenih dejavno- 
sti in gospodarske infrastrukture, kakor tudi pri določanju skup- 
nih razvojnih ciljev SR Slovenije. 

Vse oblike lastnine so enakopravne. Prav tako je uveljavljeno 
načelo enakopravnosti za ustanavljanje podjetij in drugih gospo- 
darskih subjektov ter njihovo poslovanje, in sicer ne glede na to, 
ali so v njih sredstva družbene, zadružne, zasebne ali mešane 
lastnine. Delavci v podjetjih pa samoupravljajo, soupravljajo ali 
sodelujejo pri upravljanju ne le na podlagi dela temveč tudi 
sredstev. 

2 poročevalec 



Temelji političnega sistema so svoboda političnega in sindikal- 
nega organiziranja, enakopravnost vseh političnih organizacij in 
gibanj, svobodne, neposredne, splošne in tajne volitve z odločilno 
vlogo državljanov tudi pri določanju kandidatov, ter poudarjena 
državljanska pobuda za predlaganje odločitev, ki se sprejemajo 
v skupščinah ali na referendumu. 

Z dopolnitvijo temeljnih načel je odpravljena njihova nesklad- 
nost z normativnim delom ustave. 

Delovni predlog amandmajev vsebino opredeljuje v mnogo eno- 
stavnejših formulacijah, saj uporablja splošno znano in v svetu 
uporabljano pojmovno terminologijo. Zaradi tega je njegov jezik 
tudi bolj razumljiv, hkrati pa so posamezne določbe splošnejše, 
kar omogoča večjo svobodo delovanja in spodbuja iniciativnost. 
Dovoljeno je torej vse, kar ni izrecno prepovedano. 

Nadaljnja značilnost delovnega predloga so ožja, vendar sploš- 
nejša zakonska pooblastila. Mnoga vprašanja bodo zato na pod- 
lagi ustave podrobneje urejana v zakonodaji. To izhodišče odpira 
večje zakonodajne možnosti za prilagajanje predpisov resničnim 
potrebam družbenega napredka, ustavno besedilo je razbreme- 
njeno mnogih podrobnosti in ustavne določbe v mnogočem ne 
bodo več ovira za družbene spremembe. Vendar pa so na ta način 
tudi mnogo manj jasno določene smeri družbenih sprememb, 
tako da bo razmerje družbenih sil pri sprejemanju zakonov 
bistveno vplivalo na njihovo družbenoekonomsko in družbenopo- 
litično naravo. To v dinamičnih in nestabilnih družbenih razmerah 
pomeni prednost, pa hkrati tudi polno odgovornost za bodoči 
družbeni razvoj. Konkretneje in natančneje so zapisane le 
določbe, ki varujejo spoštovanje pravic človeka in občana, utrju- 
jejo slovensko suverenost in določajo pristojnosti skupščin in 
državnih organov. 

Predlog amandmajev vsebuje 78 ustavnih dopolnil. Na novo je 
vključenih 21 amandmajev z vsebino, ki v osnutku sploh ni bila 
obravnavana. V njih so zajete tudi ustavne rešitve za vsa lodprta 
vprašanjal, razen glede trajnosti stanovanjske pravice in ukinitve 
samoupravnih sodišč, o katerih smo na ustavni komisiji menili, da 
niso dovolj proučena. V primerjavi z osnutkom je 35 amandmajev 
bistveno spremenjenih, od tega jih ima 9 v celoti novo besedilo. 
Največ teh je v poglavju o družbenoekonomski ureditvi. Le 18 
amandmajev delovni predlog ponavlja v enakem besedilu kot so 
zapisani v osnutku, pri 4 pa gre le za formulacijske uskladitve. 

Besedilo amandmajev, skupaj z obrazložitvami, je sedaj za 
približno četrtino krajše kot je bilo objavljeno v osnutku. Samo 
besedilo je krajše približno za skoraj desetino teksta, vendar je 
treba upoštevati dejstvo, da je 21 povsem novih amandmajev. 
Besedilo amandmajev o družbenoekonomski ureditvi je skrajšano 
skoraj za tretjino, povečan pa je le obseg amandmajev, ki urejajo 
temeljne pravice in svoboščine človeka in občana ter amandma- 
jev, ki govorijo o slovenski državnosti in suverenosti. 

Iz javne razprave je bilo ustavni komisiji posredovanih 1350 
mnenj na nekaj tisoč straneh. V povzetku z bistvom predlogov so 
bile vse te pripombe posredovane vsem članom ustavne komisije. 
Ustavna komisija je dobila tudi vsa gradiva in stališča RK SZDL za 
njeno konferenco 27. junija 1989, pa tudi stališča drugih družbe- 
nopolitičnih organizacij, Gospodarske zbornice Slovenije in nji- 
hovih delovnih teles, kakor tudi Zbora za ustavo. Člani ustavne 
komisije so pred določanjem delovnega besedila predloga dobili 
tudi rezultate raziskave javnega mnenja - Ustavne spremembe 
1989, ki jo je naročila Skupščina SR Slovenije. 

Ustavna komisija je na desetih, praviloma celodnevnih sejah 
obravnavala vsa stališča in predloge iz javne razprave, pa tudi 
predloge, dane na seji RK SZDL 27.6.1989. Ustavna komisija ni 
delala v polnem sestavu, vendar so bile seje vedno sklepčne. 
Svoje odločitve je ob pluralistični sestavi in demokratični razpravi, 
v kateri je bilo omogočeno polno izražanje vseh mnenj in argu- 
mentov, oblikovala tako, da je iskala skupne in za vse sprejemljive 
rešitve. Le v dveh primerih, to je glede določbe o uporabi sloven- 
skega jezika in glede vloge ZK v temeljnih načelih v sprejetih 
rešitvah ni bilo doseženo soglasje vseh, v času obravnave na seji 
prisotnih članov ustavne komisije. 

Ustavna komisija predlog za drugačno sestavo in pristojnosti 
zborov Skupščine SR Slovenije ponuja v predhodno proučitev. 
V javni razpravi so bili glede tega dani le posamični predlogi. Ker 
pa je glede na stališča RK SZDL ocenila, da to vprašanje sicer res 
še ni proučeno, za oblikovanje zbora občin kot splošno pristoj- 
nega zbora pa se zelo zavzemajo nekateri strokovnjaki in bo zato 
gotovo še naprej prisotno v javnosti, je ocenila, da o tem vpraša- 
nju in možnem predlogu rešitev ter pomenu in posledicah teh 
rešitev obvesti zbore skupščine in javnost, da bi se do njega 
opredelili. Pričakujem, da bo to storjeno do prvih dni septembra. 
Ustavna komisija je namreč enotno prepričana, da samo to vpra- 
šanje ne bi smelo biti ovira za sprejem amandmajev na septembr- 
skih sejah zborov slovenske skupščine. 

Ustavna komisija ni sprejela predloga za dopolnitev ustavnih 
določb o varovanju potrošnikov, vendar je sklenila, da to vpraša- 

nje do jeseni še prouči in po potrebi oblikuje predlog amandmaja. 
Med razpravo o položaju verskih skupnosti pa je tudi sklenila, 

da do jeseni posebej prouči njihov položaj v sistemu izobraževa- 
nja, posebej v zvezi z izdajanjem javnih listin o priznani izobrazbi, 
pridobljeni v verskih šolah. 

O vseh drugih vprašanjih in predlogih, danih v javni razpravi in 
na republiški konferenci SZDL, se je ustavna komisija v tej fazi 
dela po skrbnem premisleku opredelila. Smiselno je v delovno 
besedilo predloga zajela vse predloge. Kjer pa so bili predlogi ali 
mnenja bistveno različna, je praviloma upoštevala večinska mne- 
nja iz javne razprave. Izrecno ni mogla upoštevati le dveh pred- 
logov: 

- da naj se ukinejo družbenopolitični zbori, ker bi bila taka 
rešitev v neposrednem nasprotju z zvezno ustavo, 

- in predloga, da naj se podaljša mandat delegatom v občinskih 
skupščinah za 6 - 9 mesecev, ker je ocenila, da to ne bi bilo 
v skladu z ustavnimi rešitvami, ki omogočajo podaljšanje mandata 
le v izrednih razmerah, ker bi taka možnost, ne da bi bila prever- 
jena v skupščinah občin, povzročila tako velike praktične težave, 
kakor tudi prehodno nesistemsko stanje. Hkrati je ustavna komi- 
sija menila, da bi bila ločitev llokalnihl od republiških volitev sicer 
smotrna in bi o njej kazalo sistemsko razmišljati, vendar bi bilo 
v tem primeru mnogo bolj logično podaljšati mandat delegatom 
v republiški kot pa v občinskih skupščinah. 

Ni bil sprejet tudi predlog, da naj se tudi predsedniki skupščin 
občin volijo na splošnih, neposrednih in tajnih volitvah, ker to 
vprašanje ni vsebina urejanja z ustavo. 

Tovarišice in tovariši delegati! 
Za ocenjevanje vsebine delovnega besedila predloga amand- 

majev je najpomembneje na kratko opozoriti na bistvene razlike 
med njim in osnutkom mandmajev. To bom, po najpomembnejših 
sklopih vprašanj, v nadaljevanju storil. 

1. V zvezi s temeljnimi načeli je bilo v razpravi več različnih 
mnenj. Pri izbiranju med predlogi, da se temeljna načela sploh ne 
spreminjajo in predlogi, da se temeljna načela v celoti črtajo ali 
nadomestijo s kratko preambulo, je ustavna komisija, po skrbni 
proučitvi teh vprašanj v posebni delovni skupini, menila, da se je 
treba tudi glede temeljnih načel v tej fazi ustavnih sprememb 
odločiti za njihovo dopolnjevanje z amandmaji. Po predlogu 
amandmaja vsebina temeljnih načel nima več prioritete v razmerju 
do normativnega dela ustave. Temeljna načela in normativni del 
ustave se uporabljajo skupaj in enakopravno kot podlaga in smer 
za razlago ustave in zakonov, kakor tudi za delovanje vseh in 
vsakogar. 

Z dopolnitvijo vsebine temeljnih načel se: 
- poudarja, da je SR Slovenija država suverenega slovenskega 

naroda in državljanov SR Slovenije, 
- temelji družbene ureditve SR Slovenije razširjajo tudi na 

spoštovanje pravic in svoboščin človeka in občana, politični plu- 
ralizem in demokracijo, 

- zagotavlja delavcem pravica do samoupravljanja, soupravlja- 
nja in sodelovanja v upravljanju v podjetjih in drugih gospodar- 
skih subjektih z družbeno, zadružno, zasebno ali mešano last- 
nino, 

- zagotavlja enakopravnost vseh oblik lastnine in gospodar- 
skega ter drugega ustvarjalnega delovanja, poleg dela se tudi 
sredstva razglašajo kot podlaga za upravljanje in prilaščanje 
rezultatov dela, 

- poudarja načela prostovoljnosti samoupravnega interesnega 
organiziranja ter svobode in prostovoljnosti planiranja v podjetjih 
in drugih organizacijah, 

- jamči pravica do svobodnega političnega združevanja; zago- 
tavlja enakopravno sodelovanje v političnem življenju vsem orga- 
nizacijam in gibanjem, ki spoštujejo ustavni red in sindikati opre- 
deljujejo kot neodvisne delavske organizacije. 

S črtanjem posameznih določb v veljavnih temeljnih načelih pa 
se zagotavlja: 

- da družbena lastnina in odnosi, ki iz nje izvirajo, niso edina 
podlaga dela in samoupravljanja, 

- da niso nasprotni ustavni ureditvi družbenokonomski odnosi, 
ki temeljijo na zadružni, zasebni in mešani lastnini sredstev 
v podjetijih in drugih gospodarskih subjektih, 

- da TOZD ni več osnova uresničevanja samoupravnih pravic 
delavcev in združevanja, da ni več obveznosti samoupravnega 
povezovanja finančne in prometne sfere s proizvodnjo, da ni 
predvideno obvezno ustanavljanje SIS v materialni proizvodnji 
posebnega družbenega pomena, 

- polna enakopravnost osebnega dela na zasebni kmetiji in 
združevanje kmetov, brez ustavne usmeritve za njihovo vključeva- 
nje v samoupravne socialistične družbenoekonomske odnose, 

- da temelj sistema niso več obvezno zamenljive temeljne 
delegacije v samoupravnih organizacijah in skupnostih, 

- da ZK v ustavnem sistemu na podlagi svojega programa 
postaja enakopravni, ne pa glavni idejni in politični dejavnik 

poročevalec 3 



socialističnega samoupravljanja, brez svoje poudarjene usmerje- 
valne vloge, 

- da v okviru sedanje vloge SZDL zveza komunistov ustavno ni 
več opredeljena kot vodilna idejna in politična sila; SZDL pa ne 
določa več skupnih programov in meril za izbiranje kadrov, tem- 
več predvsem obravnava in usklajuje vprašanja, ki zadevajo 
kadrovske priprave za volitve. 

S tem je po mnenju ustavne komisije zagotovljena potrebna 
skladnost temeljnih načel z normativnim delom ustave. Odstra- 
njene so tudi morebitne ovire za uresničevanje predlaganih ustav- 
nih sprememb v praksi, kakor tudi za dosledno uveljavljanje nove 
vsebine naših družbenoekonomskih in političnih odnosov. 

2. S predlaganimi amandmaji se utrjuje suverenost SR Slovenije 
v okviru z ustavo SFRJ določene in skupno dogovorjene federa- 
tivne ureditve Jugoslavije: 

- celovita in neodtujljiva pravica slovenskega naroda do samo- 
odločbe tudi v normativnem delu poudarja, da to načelo vključuje 
tudi pravico do odcepitve in združitve. Ker se želimo izogniti 
neustavnim in nekorektnim razlagam te določbe, smo le pri njej 
tudi ob delovnem besedilu predloga amandmajev ohranili celovito 
obrazložitev, ki pojasnjuje njen pomen (A IX), 

- v SR Sloveniji delovni ljudje in občani razpolagajo s svojimi 
naravnimi bogastvi in viri ter odločajo ne le o svojem delu, temveč 
tudi o rezultatih dela (A X), 

- pri prevzemanju materialnih obveznosti za uresničevanje 
skupno dogovorjenih funkcij federacije in skupnih razvojnih ciljev 
in nalog mora Skupščina SR Slovenije upoštevati materialne 
možnosti republike in potrebe njenega razvoja (A Ll), 

- vsi organi na območju SR Slovenije morajo poslovati v slo- 
venskem jeziku. Pri tem organi federacije pri svojem poslovanju 
s pripadniki drugih narodov in narodnosti upoštevajo ustavno 
pravico enakopravnosti njihovih jezikov. Dejanja in akti, ki so 
izdani v nasprotju s temi določbami, nimajo pravne veljave (A XLI/ 
b), 

- kadar so z odločitvami organov federacije kršene ustavne 
pravice SR Slovenije, so vsi organi dolžni ukrepati, da se zagotovi 
spoštovanje ustavnih pravic (A XLVIII/a) 

- le Skupščina SR Slovenije ali, če se ta ne more sestati, 
Predsedstvo SR Slovenije, vendar z dolžnostjo, da skupščina to 
odločitev naknadno potrdi, lahko razglasi izredne razmere in 
odredi posebne ukrepe v SR Sloveniji. Brez soglasja Skupščine 
SR Slovenije ni mogoča uporaba oboroženih sil v miru za prepre- 
čitev ali odpravo izrednih razmer (A XLVIII/b). 

3. Predlagano je, da bo himna SR Slovenije IZdravljical. Njeno 
besedilo in melodijo bo določal zakon (A XI in Lil). 

4. Ustavni temelji družbenoekonomske ureditve zagotavljajo: 
- enakopravnost opravljanja gospodarskih in družbenih dejav- 

nosti ne glede na obliko lastnine, 
- da so podlaga upravljanju in prilaščanju rezultatov dela ne le 

delo, temveč tudi sredstva, 
- lastnino podjetij in drugih gospodarskih subjektov kot temelj 

njihovega poslovanja, nastopanja na trgu in odgovornosti v prav- 
nem prometu, 

- enakopravnost in samostojnost podjetij in drugih gospodar- 
skih subjektov pri nastopanju na trgu, ne glede na obliko lastnine. 
V dohodek oz. dobiček je mogoče poseči le na podlagi zakona. 
Z zakonom ni več mogoče predvideti obveznega združevanja 
sredstev niti omejiti namen razpolaganja s sredstvi, 

- da se le na podlagi zakona lahko ugotavlja naravna ali 
položajna renta. Ugotovljena renta ni več del dohodka, temveč se 
plača in uporablja za razvoj materialne osnove dela in varstva 
življenjskega okolja v občini, posebni družbenopolitični skupnosti 
ali republiki oziroma za razvoj komunalne infrastrukture, in sicer 
v skladu z zakonom, 

- da se delovno razmerje sklepa svobodno in pod enakimi 
pogoji, preneha pa pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa 
tudi pravice in pogoje, pod katerimi lahko delavcu preneha 
delovno razmerje, če je tehnološki presežek. Ta zakon bo uredil, 
kako se v tem primeru delavcem zagotavlja pravica do drugega 
delovnega mesta, pravica do dela ali z zakonom določene pravice 
iz dela ter kakšne so pri tem obveznosti podjetja, drugih organiza- 
cij in družbenopolitičnih skupnosti, 

- da je svobodno ustanavljanje, organiziranje in povezovanje 
subjektov, ki opravljajo gospodarske in družbene dejavnosti pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Le za zagotavljanje posebnega druž- 
benega interesa je lahko družbenopolitična skupnost ustanovite- 
ljica podjetja ali druge organizacije, z zakonom pa se lahko 
predpišejo tudi posebni pogoji in način opravljanja teh dejavnosti. 
Zakon lahko v teh dejavnostih določi, da organ družbenopolitične 
skupnosti imenuje in razrešuje poslovodni organ, 

- podjetja in druge organizacije upravljajo delavci in vlagatelji 
sredstev, 

- predlog ohranja obvezno združevanje gospodarskih subjek- 
tov v gospodarsko zbornico ali druga splošna združenja, vendar 

ustavno ni več določena vsebina tega združevanja. V skladu 
z zakonom bodo to vsebino določali ustanovitelji. 

(A XII, XIII in XXI) 
5. Pri ustanavljanju bank in zavarovalnic so v besedilu ostale le 

določbe o značaju, ustanavljanju in načelih upravljanja teh orga- 
nizacij (A XV in XVI). 

6. Vsem družbenim dejavnostim in delavcem v njih je zagotov- 
ljen enakopraven položaj. V obsegu, ki je nujen za uresničevanje 
z ustavo in zakonom določenih pravic delovnih ljudi in občanov 
ter za doseganje drugih temeljnih ciljev družbenega rzavoja, dolo- 
čenih z družbenimi plani, bodo sredstva za zagotavljanje teh ciljev 
določale predvsem Skupščina SR Slovenije oziroma, v skladu 
z zakonom in po njegovem pooblastilu za določene namene, tudi 
občinske skupščine. V teh dejavnostih bo z zakonom ali odlokom, 
ki bo temeljil na zakonu, določen tudi način organiziranja, vpliva 
in nadzorstva uporabnikov oziroma izvajalcev pri določanju in 
izvajanju teh skupnih družbenih potreb. 

Predlagane ustavne rešitve torej odločanje o programih in sred- 
stvih iz SIS prenašajo na skupščine DPS. Vse družbene dejavnosti 
so ustavno v enakopravnem položaju. Obseg programov in pra- 
vice delovnih ljudi in občanov bo za posamezne dejavnosti dolo- 
čal zakon. Ni več predvideno obvezno ustanavljanje SIS nekaterih 
družbenih dejavnosti. Toda, zagotovljena je ustavna pravica 
delovnih ljudi in občanov - uporabnikov in izvajalcev - da vpli- 
vajo in nadzorujejo določanje in izvajanje uresničevanja teh, 
z zakonom določenih skupnih potreb. Oblike zagotavljanja tega 
vpliva in nadzorstva bo določal zakon, lahko seveda tudi različno 
za posamezne dejavnosti. V tem okviru bo lahko zagotovljen 
glede na njihove interese tudi vpliv delovnih ljudi in občanov 
v občinah. 

Obseg pravic in sredstva za njihovo zagotavljanje, ki ne bodo 
predvidena z zakoni, se bodo zagotavljali na prostovoljnih in 
samoupravnih podlagah. Za upravljanje s temi sredstvi se prosto- 
voljno lahko oblikujejo samoupravne interesne skupnosti ali 
druge oblike organiziranja. 

Zaradi tako spremenjenih pristojnosti SIS tudi niso več sestavni 
del skupščinskega sistema. 

Za gospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena ni 
več predvideno ustanavljanje interesnih skupnosti. Družbeni vpliv 
na poslovanje teh organizacij bo zagotovljen z njihovim ustanav- 
ljanjem, lastniškim deležem in sodelovanjem pri upravljanju orga- 
nov družbenopolitičnih skupnosti, ki bodo v ta namen, z zakoni ali 
na podlagi zakona, zagotavljali tudi sredstva, z določanjem 
posebnih pogojev in načina opravljanja teh dejavnosti in uveljav- 
ljanjem nadzorstva nad njihovim poslovanjem. 

( A XVIII, XXX, XXXVI, XLVIII, in LVI) 
7. Predlog ustavnih amandmajev zavezuje k planiranju le druž- 

benopolitične skupnosti. Obveznost planiranja se v skladu z zako- 
nom lahko določi le za organizacije posebnega družbenega 
pomena, ki morajo razvoj in poslovanje svojih organizacij usklaje- 
vati s cilji planov družbenopolitičnih skupnosti (A XIX). 

8. V skladu z zakonom je poudarjena svoboda združevanja 
osebnega dela v zadruge. Zaradi morebitnih dvomov pa so poleg 
kmetijskih, obrtnih in drugih, predvidene tudi gozdarske zadruge. 
Delovni ljudje opravljajo gospodarsko dejavnost kot posamezniki, 
lahko pa ustanovijo zasebno podjetje, zadrugo ali drugo organiza- 
cijo, za poklicno dejavnost pa delovno skupnost ali drugo organi- 
zacijo za opravljanje poklicne dejavnosti. Delavce lahko zaposlu- 
jejo v skladu z zakonom, kar pomeni, da ustava ne določa obvez- 
nega omejevanja števila zaposlenih v določenih oblikah osebnega 
dela. Dovoljeno je opravljanje vseh gospodarskih in poklicnih 
dejavnosti. Zakon lahko to načelno svobodo omeji le zaradi inte- 
resov zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter varovanja države in 
njene obrambne sposobnosti. Pravice in obveznosti delavcev 
ureja kolektivna pogodba, v skladu z zakonom (A XXI in XXIII). 

9. Za urejanje odnosov v kmetijskih zadrugah ni več predvideno, 
kako se deli dobiček zadruge. Enakopravnost zasebnega dela 
v kmetijstvu dodatno jamčita določba, da republika pospešuje 
razvoj kmetije kot trajne in enakopravne gospodarske enote 
v kmetijstvu, ter določba, s katero se iz veljavne ustave črta 
besedilo o obveznem skupnem gospodarjenju z gozdovi v zasebni 
lasti, s čemer se sprošča promet lesa v zasebni lasti. Zakon 
predpiše le pogoje, ki gozdovom, kot naravnemu bogastvu z več- 
stranskim pomenom zagotavlja ohranitev in razvoj (A XXIII, XXIV/a 
in XXVII) 

10. V skladu z zakonom bodo poleg občin oziroma republike 
tudi mesta lahko določala zemljišča, na katerih ni mogoča lastnin- 
ska pravica. Zaradi mnogih problemov v praksi pa je predvidena 
ustavna obveznost, da morajo biti občani, KS, ali, kadar o tem 
odloča mesto oziroma republika, tudi občine obveščene 
o začetku postopka določanja namembnosti takih zemljišč in da 
imajo v skladu z zakonom pravico sodelovati v takem postopku (A 
XXVI). 
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11. Med dobrine, ki so pod prisebnim družbenim varstvom je 
vključena tudi plodna zemlja. Predvidena je ustavna obveznost 
vseh subjektov odločanja za zagotavljanje naravnega ravnovesja 
in za preprečevanje vseh škodljivih posledic, ki nastajajo v proiz- 
vodnji, porabi in prometu. Zapisano je ustavno pooblastilo za 
zakonsko prepoved uporabe za zdravje ljudi in okolja škodljive 
energije, snovi ali tehnoloških postopkov. 

Varstvu človekovega okolja je tako zagotovljeno večje ustavno 
jamstvo (A XXVII). 

12. Davke, takse in druge davščine ter prispevke podjetij in 
drugih organizacij ter občanov določajo le z zakonom Skupščina 
SR Slovenije oziroma, na podlagi pooblastila zakona, skupščine 
drugih družbenopolitičnih skupnosti. Ta sredstva se uporabljajo 
za splošne družbene potrebe, za z zakonom določene skupne 
družbene potrebe ter za potrebe gospodarske in komunalne infra- 
strukture. Z njimi se razpolaga v okviru proračuna, za finansiranje 
določenih razvojnih ali drugih skupnih družbenih potreb, pa 
z zakonom ali odlokom, ki temelji na zakonu tudi v okviru skladov. 

Sistem finansiranja splošnih, skupnih in določenih razvojnih 
potreb je tako v izključni pristojnosti skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti na podlagi zakonov, ki jih sprejema Skupščina SR 
Slovenije (A XXX, XXXVI, XLVIII in L). 

13. S predlaganim amandmajem o krajevni skupnosti se nado- 
meščajo vsi členi veljavne ustave, ki govorijo o krajevni skupnosti 
v poglavju o družbenoekonomski ureditvi in temeljih političnega 
sistema. KS ostaja ustavno obvezna temeljna skupnost, v kateri 
delovni ljudje in občani, na samoupravnih podlagah, urejajo vpra- 
šanja skupnega pomena, uresničujejo skupne interese in soli- 
darno zadovoljujejo skupne potrebe. V ta namen so predvidene 
ustavne podlage prostovoljnega samoupravnega pridobivanja 
sredstev za uresničevanje teh ciljev. Planiranje v KS ni več ustavna 
obveznost. Način uresničevanja samoupravljanja določajo občani 
KS v svojem statutu samostojno. Kadar ustava ali zakon nalaga 
organom KS določene naloge, mora zakon urediti tudi način 
zagotavljanja potrebnih sredstev v proračunu občine (A XXXII). 

14. V sistemu volitev je sprejeto načelo, da so volitve za vse 
zbore skupščin občin in Skupščino SR Slovenije splošne, nepo- 
sredne in tajne, po volilnih enotah, z odprtimi kandidatnimi li- 
stami. 

Kandidate za delegate za vse zbore skupščin lahko predlagajo 
delovni ljudje in občani ter njihove organizacije - to je tudi vse 
družbenopolitične organizacije, zveze in gibanja. 

Kandidate za delegate določajo delovni ljudje in občani na 
zborih volilcev po volilnih enotah. Način določanja kandidatov in 
potrebno podporo volilcev določa zakon. Le pri volitvah v družbe- 
nopolitične zbore določa listo kandidatov pristojni organ SZDL, 
vendar prav tako na podlagi potrebne podpore občanov, na način 
in pod pogoji, ki jih določa zakon. Volilni zakon bo torej opredelil 
ugotavljanje potrebne podpore občanov oziroma volilcev za dolo- 
čanje kandidatov za vse zbore skupščin. 

Funkcijo temeljne delegacije lahko enakopravno, na podlagi 
odločitev delovnih ljudi oziroma občanov v podjetjih ter drugih 
organizacijah in skupnostih, opravlja delavski svet oziroma ustre- 
zen organ upravljanja. 

V skupščinah občin, kjer živijo pripadniki italijanske in madžar- 
ske narodnosti, morajo biti ustrezno zastopani delegati teh narod- 
nosti. Vsaka od narodnosti mora imeti po enega delegata tudi 
v vsakem zboru republiške skupščine. 

Tudi funkcionarji skupščin, predsednik Predsedstva SRS, pred- 
sednik izvršnega sveta in predsednik ustavnega sodišča so lahko 
izvoljeni na isto dolžnost v dveh zaporednih mandatih. 

V skladu z zahtevami iz javne razprave so v volilnem sistemu 
zagotovljene najširša iniciativa vseh političnih dejavnikov za pred- 
laganje kandidatov, odločilna vloga občanov pri določanju kandi- 
datov, stalen, neposredno izvoljen delegat v vseh zborih in poo- 
blastila, da zakon v skladu s temi načeli, uredi kandidacijski in 
volilni postopek, določi okoliše in vlogo posameznih organov 
v postopku. 

(A XXXIII, XXXIV in LIX) 
15. V delovnem besedilu predloga so razširjene politične pra- 

vice in svoboščine državljanov: 
- poudarjena je njihova enakopravnost v pravicah in dolžnostih 

ne glede na politično ali drugačno prepričanje, kakor tudi katero- 
koli osebno ali drugo okoliščino, 

- v skladu z zveznim zakonom je zajamčena svoboda do stavke, 
- zajamčena je pravica do svobodnega in mirnega zborovanja 

ter drugega javnega zbiranja, 
- zajamčena je pravica do svobodnega združevanja v društva, 

sindikate in politične organizacije, 
- zajamčeno je svobodno izpovedovanje vere, 
- ustavno je zagotovljena pravica državljanske iniciative za 

predlaganje zakonov, za razpis političnega referenduma, ki 
izrecno zajema tudi vprašanja uveljavljanja suverenih pravic SR 
Slovenije, kakor tudi za razpis ustavnega referenduma, 

- zaradi odpravljanja dvomov o možni razlagi veljavnih ustav- 
nih rešitev, je izrecno določeno, da ustavnih pravic in svoboščin ni 
mogoče uporabljati ali z zakonom omejevati njihove uporabe le, 
če merijo na nasilno rušenje temeljev ustavne ureditve, 

(A XXXIX, XL, XLI/c, XLII, XLIII/b, XIV/a, LVIII in LXVII) 
16. V skladu z mednarodnim paktom o človekovih pravicah so 

pomembneje precizirane in razširjene določbe, ki zadevajo varo- 
vanje Iklasičnihl pravic človeka in občana: 

- zajamčeno je varstvo osebnih podatkov ter prepovedana 
zloraba njihove z zakonom določene uporabe, 

- smrtna kazen se v SR Sloveniji ne sme predpisati niti v miru 
niti v vojni, 

- varovanje človekove osebnosti je zajamčeno s konkretnimi 
ustavnimi določbami o prepovedi mučenja, krutega, nečlove- 
škega ali ponižujočega kaznovanja ali ravnanja, in brez privolitve 
tudi medicinskih in znansvenih poskusov, 

- svoboda gibanja in nastanitve izrecno vključuje tudi pravico 
zapustiti ali vrniti se v državo, 

- v stanovanje in druge prostore je proti stanovalčevi volji 
mogoče vstopiti le na podlagi predhodne odločbe sodišča ali 
organa za prekrške, 

- le pri tajnosti pisem in drugih občil je na podlagi predhodne 
ali izjemoma naknadne odobritve sodišča mogoče odstopiti od 
načela neprekršljivosti človekove zasebnosti, 

- zagotovljeno je pravosodno varstvo zakonitosti odločb, izda- 
nih v upravnih zadevah, 

(A XLI, XLII, XLII/a, XLII/b, XLII/c, XLII/d in XLIV/b) 
17. Otrokom se ustavno zagotavljajo posebne pravice. Pri ures- 

ničevanju vseh pravic otrok mora biti temeljno načelo njihova 
največja korist (A XLIII/a). 

18. Avtohtonima italijanski in madžarski narodnosti so pravice 
zajamčene ne glede na število njihovih pripadnikov. Navedena in 
razširjena je vsebina pravic narodnosti in posebne skrbi družbene 
skupnosti za razvoj narodnosti in narodnostno mešanih območij. 

Vsebina njihovega sodelovanja z matičnim narodom je razšir- 
jena na vsa, za obstoj in razvoj narodnosti pomembna vprašanja. 
Njihove narodnostne skupnosti enakopravno odločajo z zbori 
občinskih skupščin o vseh vprašanjih, ki so pomembna za ohra- 
njanje in razvoj narodnosti. 

19. SR Slovenija po republiških organih spodbuja tudi razvoj 
tehnične kulture. 

(A XLVIII) 
20. Skupščina SR Slovenije: 
- voli, imenuje in razrešuje sodnike rednih sodišč , javne tožilce 

in njihove namestnike, 
- z zakonom ne določa le temeljnih načel temveč ureja tudi: 
- pogoje in način rabe ter razpolaganja in izkoriščanja pro- 

stora, zemljišč in stvari v splošni rabi, 
- stanovanjsko gospodarstvo, 
- sistem otroškega varstva in socialnega skrbstva ter telesno- 

kulturne dejavnosti, 
- način uresničevanja posebnih pravic Romov, 
- organe za prekrške, 
- odpravljanje posledic požarov in naravnih nesreč, 
- varstvo rastlin pred boleznimi in škodljivci, 
- zdravstveno varstvo živali, 
- odloča o imuniteti predsednika, podpredsednikov in članov 

IS Skupščine SRS, 
- lahko ustanavlja delovna telesa za obravnavanje, raziskova- 

nje in razjasnjevanje zadev širšega pomena, zlasti v zvezi z ravna- 
njem ali uporabo pooblastil funkcionarjev ali drugih nosilcev 
javnih funkcij, 

- zaradi razmejitve pristojnosti s Predsedstvom SRS Skupščina 
SRS: 

- določa uresničevanje politike mednarodnih odnosov, odloča 
o vprašanjih uresničevanja interesov republike in njenih občanov 
v tujini, 

- varuje ustavno ureditev, ureja službo državne varnosti in 
nadzoruje njeno delo. 

Posamezne določbe zakonov, ki jih sprejema Skupščina SRS, 
ne smejo več imeti veljave za nazaj. Pooblaščena predlagatelja za 
zakone sta tudi Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, v zvezi z vprašanji iz njune družbene vloge ter 
30.000 občanov. 

Pristojnosti skupščin občin so prilagojene vprašanjem, o kate- 
rih je mogoče samostojno in v skladu z interesi ljudi odločati 
v komunalni skupnosti. 

(A XXXVI, XLIV/a, XLV, XLVIII, Lil, Lll/a, L V, LVIII, LIX/a, LIX/b) 
21. Pristojnosti Predsedstva SRS niso spremenjene. O stališčih 

glede temeljnih političnih vprašanj, o katerih razpravlja, mora 
Predsedstvo SRS obveščati skupščino, lahko pa ji daje tudi 
pobude in predloge za njihovo reševanje. Med temi vprašanji so 
izrecno navedena le vprašanja ljudske obrambe, varstva z ustavo 
določene družbene ureditve in mednarodnih odnosov. 
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Ni več predvideno reševanje spora med Skupščino SRS in 
Predsedstvom SRS, če skupščina ne sprejme predloga predsed- 
stva za reševanje določenih vprašanj. 

Predsedstvo ni več pristojno predlagati skupščini, da se zakon 
sprejme kot začasni ukrep. Le za proračune in akte, s katerimi se 
določajo sredstva za skupne družbene potrebe, se zato v primeru, 
če niso sprejeti, sredstva zagotavljajo v njihovi realni vrednosti iz 
preteklega leta. 

Pristojnosti med skupščino in predsedstvom so jasneje razme- 
jene zato, da bi se ob predlogu, da se predsednik in člani predsed- 
stva volijo in odpokličejo na splošnih, tajnih in neposrednih voli- 
tvah, zagotavljal položaj skupščine kot najvišjega organa oblasti 
SRS. Predsednika in člane predsedstva volijo in odpokličejo 
delovni ljudje in občani. Predlog za odpoklic predsedstva pa 
lahko z 2/3 večino glasov delegatov vsakega zbora predlaga tudi 
skupščina SRS, če predsednik in člani predsedstva niso delovali 
v skladu z ustavo in zakoni. 

Poleg predsednika ima predsedstvo še 4 člane. Skupno število 
članov predsedstva se torej zmanjša za polovico. V razširjeni 
sestavi so člani predsedstva med vojno in v neposredni vojni 
nevarnosti le še predsedniki skupščine, izvršnega sveta in RK 
SZDL. 

(A LXI/a, XLII in LVI/a) 
S predlaganimi amandmaji se v okviru pravic in dolžnosti SR 

Slovenije bistveno spreminja veljavna ustava SRS. Z vsebino 
amandmajev se v celoti ali deloma nadomesti več kot četrtina 

členov veljavne ustave; preko 30 členov se v celoti ali deloma črta, 
približno enako število pa dopolnjuje. S predlaganimi amandmaji 
se bistveno, vendar ne v nasprotju z njimi, dograjujejo tudi 
določbe veljavne ustave SFRJ in zvezni amandmaji. 

Zavest o korenitosti predlaganih sprememb še ni prisotna. Pri- 
čakovati in upati je, da v času, ko bodo začele veljati nove ustavne 
rešitve, ne bo tudi v SR Sloveniji nerazumevanja in odporov pri 
njihovem uresničevanju. Predlagane ustavne rešitve bodo terjale 
pomembno spremembo zakonodaje in prakse. Takoj v jeseni 
moramo pripraviti in sprejeti volilne zakone in zakon o združeva- 
nju občanov. Tudi v občinskih statutih bo treba kar najhitreje 
pripraviti tiste spremembe, ki so povezane z volitvami v zbore 
občinske skupščine. Največje spremembe v zakonodaji in praksi 
pa nas čakajo na področju družbenih dejavnosti in gospodarskih 
dejavnosti posebnega družbenega pomena. Tudi za te aktivnosti 
se moramo čimprej in temeljito pripraviti. Po sprejemu amandma- 
jev torej proces korenitih družbenih in gospodarskih sprememb 
ne bo zaključen, zagotovljene pa bodo ustavnopravne podlage za 
njihovo udejanjanje. 

Zaradi vsega tega in ker v ustavni komisiji menimo, da je 
vsebina predlaganih rešitev v kar največji meri skladna z večin- 
skimi mnenji v javni razpravi, tudi predlagam, da po razpravi 
sprejmete predlagane sklepe. Njihov sprejem bi omogočil, da bi 
lahko v Skupščini SR Slovenije 27. septembra sprejeli amandmaje 
k ustavi SR Slovenije ter ustavni zakon za njihovo izvedbo. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi delovnega besedila predloga amandmajev 
k ustavi SR Slovenije in delovnega besedila ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev 

Skupščina SR Slovenije je, ob obravnavi 
delovnega besedila predloga amandma- 
jev k ustavi SR Slovenije in delovnega 
predloga ustavnega zakona za izvedbo 
amandmajev, na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 26. 7. 1989, na podlagi drugega 
odstavka 438. člena ustave SR Slovenije, 
sprejela naslednji 

sklep: 
1. Skupščina SR Slovenije se je seznanila 

z delovnim besedilom predloga amandma- 
jev k ustavi SR Slovenije, delovnim predlo- 
gom ustavnega zakona za izvedbo amand- 

majev IX do LXVIII k ustvi SR Slovenije in 
uvodno besedo predsednika Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vpraša- 
nja Mirana Potrča. 

2. Skupščina SR Slovenije bo o sprejemu 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in ustav- 
nega zakona za izvedbo amandmajev odlo- 
čala na sejah zborov Skupščine SR Sloveni- 
je 27. 9. 1989. 

3. Skupščina SR Slovenije priporoča 
skupščinam občin in posebnih družbeno- 
političnih skupnosti, da o predlogu amand- 
majev razpravljajo in do njih zavzamejo svo- 
ja stališča. 

4. Komisija Skupščine SR Slovenije za 
ustavna vprašanja naj morebitne spremem- 

be in dopolnitve delovnega besedila predlo- 
ga amandmajev in ustavnega zakona za nji- 
hovo izvedbo določi do 15. 9. 1989. Komisija 
za ustavna vprašanja je pri tem dolžna pro- 
učiti predloge iz razprave na sejah zborov, 
stališča delovnih teles Skupščine SR Slove- 
nije in druge amandmajsko oblikovane 
predloge, ki jih bo prejela do 7. 9. 1989. 

5. Skupščina SR Slovenije predlaga, da se 
do 7. 9. 1989 v razpravi, posebej pa v skupš- 
činah družbenopolitičnih skupnosti, sprej- 
me načelno stališče o tem, ali kaže z ustav- 
nimi dopolnili uveljaviti tudi spremenjene 
pristojnosti in sestavo zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi delovnega besedila predloga 
amandmajev k ustavi SR Slovenije in delovnega predloga ustavnega zakona za 
izvedbo amandmajev 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 
43. seji dne 26. julija 1989 obravnaval de- 
lovno besedilo predloga amandmajev 
k ustavi SR Slovenije in delovnega predlo- 
ga ustavnega zakona za izvedbo amand- 

majev in na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji 
dodatni 

sklep: 

Zbor predlaga Komisiji Skupščine SR Slo- 
venije za ustavna vprašanja, da ponovno 
prouči predloge za ločitev volitev na nivoju 
občine od volitev na nivoju republike in 
federacije. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ob analizi izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986—1990 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 26. julija 1989 ob 
obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije ob analizi izvajanja druž- 

benega plana SR Slovenije za obdobje 
1986—1990 na podlagi 74. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA 
i. 

1. Zbor se je seznanil s poročilom Izvrš- 
nega sveta in daje podporo v poročilu naka- 
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zanim aktivnostim. Ob tem ugotavlja, da so 
rezultati gospodarjenja še nadalje zaskrb- 
ljujoči, da pa trendi na nekaterih področjih 
kažejo znake izboljšanja in bi z doslednim 
izvajanjem ekonomske politike lahko dose- 
gli ugodnejše rezultate. Zato mora Izvršni 
svet skupaj z drugimi nosilci svoje aktivno- 
sti usmeriti v pospešeno uresničevanje na- 
log, na katere ima pretežni vpliv republika 
ali občine. Za te naloge bi bilo primerno 
izdelati operativne programe in izvesti tiste 
ukrepe, ki jih na posameznih področjih lah- 
ko izvedemo v kratkem času, obenem pa 
začeti s prilagajanjem sistema brž ko bodo 
znana ustavna dopolnila. Razmisliti pa velja 
o prehodnih rešitvah do uveljavitve novega 
sistema. 

2. Zbor meni, da je potrebno posebno 
pozornost nameniti naslednjim področjem: 

- varstvo okolja: pomemben napredek 
v miselnosti o nujnosti varovanja okolja in 
opredelitvi ključnih ekoloških problemov 
slovenskega okolja ter definiranja prioritet- 
nih nalog še ni potprto z odločnimi akcijami 
za njihovo uresničitev zlasti pa je premalo 
zaostrena zahteva, da stroške varstva okolja 
nosijo onesnaževalci. Zavedajoč se resnih 
skupnih problemov odpravljanja najhujših 
degradacij okolja, zbor podpira idejo 
o -ekološkem dinarju- za izvedbo nacional- 
no najpomembnejših programov sanacije 
na tem področju. Zbor poudarja, da je var- 
stvo okolja potrebno uveljaviti kot sestavni 
del gospodarjenja in na tej podlagi oprede- 
ljevati koncept razvoja Slovenije. 

- podjetništvu: prilagajanje podjetij in 
bank novi ureditvi in s tem povezana vpra- 
šanja so ključnega pomena za nadaljnji raz- 
voj. Izrabiti bi morali vse možnosti za različ- 
na vlaganja in učinkovito izrabo dela in zna- 
nja kot temeljnih pogojev za razvoj podjet- 
ništva ter na ta način doseči uvajanje novih 
programov, ustanavljanje prilagodljivih 
enot gospodarstva in doseči učinkovitost 
gospodarjenja s sredstvi. S tem ciljem bi 
morali razviti svetovanje ter se tudi glede 
tega bolj odpreti v svet. 

- drobnemu gospodarstvu: pospešiti je 
potrebno razmah zasebne iniciative, od- 
pravljati administrativne ovire, zlasti tiste iz 
zvezne zakonodaje (devizni sistem ipd), 
preveriti davčno politiko ter pripraviti pred- 

log reforme davčnega sistema, ki bo narav- 
nan na tržno gospodarjenje in v ukrepih 
kreditno-monetarne politike, zlasti pa v po- 
slovni politiki bank doseči, da bo razvoj 
samostojnega osebnega dela in zasebnega 
podjetništva ustrezneje stimuliran. 

- družbenim dejavnostim: uresničiti je 
potrebno sklepe Skupščine SR Slovenije 
z dne 14. aprila 1989 sprejete ob obravnavi 
bilance nalog in sredstev samoupravnih in- 
teresnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
leto 1989. 

- zaposlovanju: opredeliti moramo te- 
melje zaposlitvene politike v novih pogojih. 
Posebno skrb je treba posvetiti zaposlova- 
nju mladih, reševanju ekonomskih in tehno- 
loških viškov delavcev, prekvalifikacijam in 
specializacijam, predvsem pa bo za rešitev 
teh problemov potrebno s primerno razvoj- 
no politiko zagotoviti tudi nova delovna me- 
sta. Temu kaže prilagoditi tudi širše in flek- 
sibilnejše možnosti zaposlovanja in temu 
prilagoditi tudi pokojninski sistem. 

- kmetijstvu: cilji na področju kmetij- 
stva, ki so v povečanju dohodka, optimal- 
nem izkoriščanju naravnih danosti, smotrni 
uporabi proizvodnih dejavnikov niso v za- 
dostni meri podprti s celovitimi mehanizmi. 
Zato je potrebno pristopiti k izdelavi celovi- 
te strategije razvoja kmetijstva v SR Sloveni- 
ji in predlagati ukrepe za podporo tej strate- 
giji- 

- vrednotenju poslovanja In dela: nujno 
je uveljaviti tudi na tem področju tržne me- 
hanizme ter razviti tudi inovacijsko dejav- 
nost kot sestavni del uspešnosti podjetij in 
posameznika. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj do jeseni, ko bo obravnavana analiza 
razvojnih možnosti, pripravi pregled aktiv- 
nosti za uresničitev nalog, ki izhajajo iz po- 
ročila. 

II. 
1. Zbor poudarja, da smo se v Skupščini 

SR Slovenije opredelili za program Zvezne- 
ga izvršnega sveta, ki v svoji osnovi pred- 
stavlja usmeritev v tržno gospodarstvo, zato 
bomo še naprej podpirali tiste spremembe 
v gospodarskem sistemu, ki odpravljajo ad- 
ministriranje in intervencionizem, ki odpira- 
jo prostor iniciativi in ki so v podporo razvo- 

ju vseh oblik gospodarskih dejavnosti ne 
glede na lastnino. V tekoči ekonomski poli- 
tiki je potrebno ohraniti restriktivno kredit- 
no monetarno politiko, uveljaviti ceno deviz 
in obračunskega dolarja na principu, pa se 
zagotavlja dohodkovna motiviranost za iz- 
voz, izpolnjevanje ciljev plačilne bilance, 
upoštevaje ponudbe in povpraševanja, od- 
praviti je potrebno emisijo novega denarja, 
še zlasti z zmanjševanjem suficita na klirin- 
škem področju. Podporo bomo dajali ukre- 
pom za zmanjševanje inflacije, saj le-ta ni in 
ne more biti temelj učinkovitosti gospodar- 
jenja. Zbor meni, da si moramo prizadevati 
za uresničitev tega programa, posebej pa je 
to naloga delegatov iz SR Slovenije v zvezni 
skupščini in Izvršnega sveta SR Slovenije, 
kadar aktivno sodeluje pri oblikovanju kon- 
kretnih rešitev na posameznih področjih 
v sodelovanju z Zveznim izvršnim svetom. 

Delegati iz Socialistične republike Slove- 
nije v kupščini SFRJ naj se dosledno zavze- 
majo za tržno pot premagovanja inflacije in 
nasprotujejo poskusom administrativnega 
reševanja tega problema. 

2. V slovenskih delovnih organizacijah se 
je že v preteklem letu zaostrilo vprašanje 
plačil obveznosti do sklada za pospeševa- 
nje hitrejšega razvoja manj razvitih republik 
in pokrajine Kosovo. Stanje se bo letos še 
zaostrilo. Zato je potrebno proučiti mož- 
nost, da se vsaj del plačila, vsaj za tista 
podjetja, ki nimajo dovolj sredstev, odloži. 
Nujno pa je tudi izdelati oceno, kakšen je 
realno možen obseg teh in vseh drugih da- 
jatev, da ne bi ogrozili lastnega razvoja. 
Zato je potrebno sprožiti tudi pobudo, da se 
čimprej doseže dogovor o kriterijih za oce- 
njevanje razvitosti za naslednje srednjeroč- 
no obdobje, ki morajo biti restriktivni ter na 
tej podlagi postaviti tudi celotno združeva- 
nje sredstev na nove temelje. Vsa ta vpraša- 
nja je treba vzpodbuditi takoj, da bi do no- 
vega srednjeročnega plana sprejeli vse po- 
trebne nove rešitve. 

3. Izvršni svet naj ponovno terja razpravo 
o metodologiji izračunavanja družbenega 
proizvoda. Predvsem pa si je treba prizade- 
vati tudi za to, da družbeni proizvod ni edina 
kategorija, na podlagi katere se izračunava- 
jo obveznosti republik in pokrajin za uresni- 
čevanje skupnih nalog v federaciji. 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ob analizi izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 

Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi 
poročila Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije ob analizi izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora 
občin in ob upoštevanju stališč Družbeno- 
političnega zbora, na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 26. juli- 
ja 1989 sprejela naslednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN 
SKLEPE 

i. 
Skupščina SR Slovenije se je seznanila 

s poročilom Izvršnega sveta, skupaj z anali- 
zo izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 in z uvodno besedo 
predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije na sejah zborov 21. junija 1989. 

Poleg aktivnosti, ki so navedene v poroči- 

lu Izvršnega sveta bo potrebno dati pouda- 
rek še naslednjim področjem: 

1. Za gospodarjenje v tekočem srednje- 
ročnem obdobju je bilo kljub pozitivnemu 
premiku pri izvozu, značilno upadanje fizič- 
nega obsega proizvodnje, zastoji v naložbe- 
ni dejavnosti ter neugodni finančni rezulta- 
ti, ki so se najbolj odražali v skromnejšem 
obsegu akumulacije. V veliko delovnih or- 
ganizacijah je finančna situacija zelo težko 
obvladljiva. Vendar pa hkrati ugotavljamo 
že pozitivne premike v strukturi gospodar- 
stva. 

Zadnja konjunkturna poročila ugotavljajo 
pozitivne premike tudi v fizični rasti proiz- 
vodnje, kar še omogoča nadaljevanje pozi- 
tivnih izvoznih rezultatov. Ocenjujemo pa, 
da se bodo gibanja fizične rasti proizvodnje 
umirila, ker bodo nanje učinkovali ukrepi 
protiinflacijske politike. 

Pričakovana vloga drobnega gospodar- 
stva oziroma majhnih podjetij pri prestruk- 
turiranju industrije še ni znatneje izražena. 

Ekonomski položaj kmetijstva se zlasti za- 
radi visoke inflacije zaostruje. Nerazrešena 
ostajajo še nekatera pomembna sistemska 
in razvojna vprašanja te panoge. Nadaljuje- 
jo se negativni procesi praznjenja hribov- 
skega sveta, širjenja urbanizacije na kmetij- 
ska zemljišča, sredstva za usposabljanje na- 
domestnih zemljišč pa so premajhna. 

2. V kreditno-monetarni politiki so bili še- 
le v obdobju enega leta izvedeni predvsem 
z realno ceno denarja pozitivni premiki. Na- 
pake preteklih let in inflacija pa otežujejo 
finančno konsolidacijo bank in gospodar- 
stva, s tem pa hitrejše spreminjanje gospo- 
darske strukture. 

Ukrepi, s katerimi Zvezni izvršni svet načr- 
tuje obvladovanje vseh oblik emisije denar- 
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ja, bodo probleme v gospodarstvu še zao- 
strili, hkrati pa se bodo postopoma ustvarili 
pogoji za stabilizacijo razmer. 

3. Stanovanjskemu gospodarstvu grozi 
v najkrajšem času resna blokada. Družbeno 
organizirana gradnja iz leta v leto upada. 
Stanovanje postaja vse bolj nedosegljiva 
dobrina, razne oblike gradenj stanovanj se 
niso uveljavile, medtem ko vladajo največji 
problemi na kreditnem področju in pri uve- 
ljavljanju ekonomskih stanarin. Vse bolj se 
tudi na tem področju odražajo posledice 
zaostrenih pogojev gospodarjenja. 

4. Na položaj in razmere v družbenih de- 
javnostih so v tem obdobju vplivale neneh- 
ne spremembe tekoče ekonomske politike 
in administrativni posegi v delitev ustvarje- 
nega dohodka in oblikovanje sredstev za 
skupno porabo. Po predvidevanju se bo rast 
sredstev za te namene - če bo realizirano 
predvideno realno povečanje v letu 1989 
- sicer približala planskim predvidevanjem, 
vendar so za posamezna leta značilna velika 
nihanja, od izjemne realne rasti sredstev 
v prvih dveh letih planskega obdobja do 
znatnega realnega padca v lanskem in prvi 
polovici tega leta; v tako zoženih material- 
nih okvirih že ni bilo možno realizirati vseh 
programov in nalog samoupravnih interes- 
nih skupnosti družbenih dejavnosti. Resni 
razvojni in eksistenčni problemi v teh dejav- 
nostih se kažejo v slabšanju likvidnostnih 
razmer in zaostajanju osebnih dohodkov 
delavcev v teh dejavnostih, kar je v preteklih 
nekaj mesecih privedlo tudi do konfliktnih 
situacij. Take materialne razmere so hkrati 
s prepočasnim prilagajanjem delovanja in- 
stitucij v teh dejavnostih spremenjenim raz- 
meram v okolju in razvojnim potrebam ne- 
gativno vplivale na hitrejše prestrukturira- 
nje družbenih dejavnosti in možnosti za iz- 
vajanje dolgoročne politike izgradnje mreže 
in delovanja na tem področju. 

5. Ekonomska funkcija osebnega dohod- 
ka se ni krepila in s tem je odsoten eden 
izmed kriterijev motivacije za kakovostnejše 
delo. Ožje gledano, v okviru delovne organi- 
zacije so ves čas prisotne tendence oženja 
razpona med osebnimi dohodki delavcev, 
kar je vplivalo na odsotnost kvalitetnejših 
premikov v učinkovitosti dela. 

6. Nerazdelani mehanizmi za oblikovanje 
sredstev za naložbe so ob neugodnih raz- 
merjih v ustvarjanju in delitvi dohodka pov- 
zročili upadanje naložb v proizvodne dejav- 
nosti, saj te niso dohajale niti enostavne 
reprodukcije. 

II. 
1. Poročilo in analiza sta pokazala, da so 

temeljne razvojne usmeritve tega srednje- 
ročnega obdobja aktualne tudi za prihodnja 
leta. To velja za nadaljevanje procesov go- 
spodarske preobrazbe, vendar v širšem smi- 
slu kot uveljavljanje kvalitetnih dejavnikov 
v gospodarjenju in upravljanju družbe. Prav 
tako je za slovensko gospodarstvo po- 
membno utrjevanje in poglabljanje izvozne 
usmeritve, za družbo v celoti, pa tudi uvaja- 
nje novih vrednot. 

V zelo kratkem času - do konca letošnje- 
ga leta - bo potrebno izvesti reorganizacijo 

poslovnih sistemov v smislu sprememb no- 
ve sistemske zakonodaje. S tem bi morali 
omogočiti maksimalno prilagodljivost po- 
djetij tržnim razmeram. 

2. Proces prestrukturiranja gospodarstva 
zahteva tudi ustrezneje izobražene kadre za 
razvoj podjetništva. Zato je treba temu prila- 
goditi dopolnilno izobraževanje. Za začeti 
razvoj podjetništva in menežerstva je po- 
trebno poiskati ustrezno motivacijo in mate- 
rialno stimulacijo in s tem prispevati k raci- 
onalizaciji proizvodnje in dvigovanju pro- 
duktivnosti. Uspeh nove ekonomske politi- 
ke je odvisen od uveljavljanja tržnih meril in 
zakonitosti ter večanja produktivnosti nepo- 
sredno v podjetjih. 

3. Restriktivni ukrepi na področju kredit- 
no-monetarne politike morajo preprečiti, da 
bi se učinki liberalizaciije in stroškovnega 
razbremenjevanja gospodarstva prelili v po- 
trošnjo. 

Podjetja, banke in družbenopolitične 
skupnosti morajo ugotoviti svoje nepokrite 
dolgove in terjatve, pripraviti program, da 
se z realnimi viri pokrijejo in tako izvesti 
finančno konsolidacijo. Na posledice teh 
omejitev se je mogoče pripraviti in vplivati 
z boljšo organizacijo, pretokom znanja, hi- 
trejšim obračanjem denarja, itd. Reorgani- 
zacija bančnega sistema bo morala omogo- 
čiti nadaljnjo koncentracijo kapitala. Tega 
bo potrebno usmeriti v uresničevanje tistih 
razvojnih in naložbenih projektov, ki bodo 
omogočali še večji izvoz. V oblikovanje ka- 
pitala je potrebno vključiti sredstva prebi- 
valstva, podjetja pa spodbujati za njegovo 
čimbolj gospodarno uporabo v tekočem po- 
slovanju. 

4. Gospodarska infrastruktura mora po- 
večati svojo učinkovitost. Financiranje eno- 
stavne in razširjene reprodukcije je potreb- 
no v večji meri kot doslej zagotoviti preko 
cen, dopolnilno financiranje področij, kjer 
to ni mogoče, pa preko namenskih skladov, 
skupnih naložb, tujih vlaganj, delnic, obvez- 
nic, uveljavitve cestnega dinarja, ekološke- 
ga dinarja itd. S tem bi zagotovili tudi dodat- 
no interesno vlaganje kapitala. 

5. Zaradi zaostrene likvidnostne situacije 
zavezanci izredno težko poravnavajo obvez- 
nosti do sklada za pospešvanje hitrejšega 
razvoja manj razvitih republik in AP Kosovo. 
Nujno bo potrebno proučiti dinamiko plače- 
vanja obveznosti. V pripravah na nov sred- 
njeročni plan pa bo potrebno doseči dogo- 
vor o novih kriterijih za ocenjevanje razvito- 
sti in uveljavitvi takšne rešitve, da ne bomo 
z združevanjem sredstev ogrožali lastnega 
razvoja. 

6. V kmetijstvu moramo uveljaviti tržne 
mehanizme ob nujni spodbujevalni vlogi 
družbene skupnosti z ekonomskimi instru- 
menti (regresi, premije, zajamčene cene), 
da bo sprostilo svoje razvojne potenciale ob 
večji motivaciji proizvajalcev in uvajanju trž- 
nih načel gospodarjenja. Jasno je potrebno 
opredeliti in izpeljati strategio razvoja kme- 
tijstva, v tem okviru pa posebej živinoreje in 
na njo naslonjeno proizvodnjo mleka in 
mesa. 

7. Pri pripravi izhodišč za nadaljnji razvoj 
stanovanjskega gospodarstva moramo smi- 
selno upoštevati tudi rezultate posveta 

o zasnovi stanovanjskega gospodarstva 
v SR Sloveniji v pogojih družbenoekonom- 
ske prenove na segmentih: pospešenega 
uveljavljanja ekonomske stanarine, uveljavi- 
tve lastninske pravice na stanovanjih, raci- 
onalnejšega gospodarjenja s skladom sta- 
novanjskih hiš in stanovanj, izločevanja 
stroškov komunalnega opremljanja iz cene 
m2 stanovanjske površine, uveljavljanja 
konkurenčnosti tudi na področju stanovanj- 
skega tržišča, večjega uveljavljanja možno- 
sti za pridobitev stanovanj v lastništvo tudi 
z odprodajo, spremembe stanovanjskega 
razmerja pri najemnem stanovanjskem fon- 
du, zlasti glede stanovanjske pravice, ipd. 
Poleg tega je potrebno proučiti sisteme fi- 
nanciranja stanovanjske gradnje in nakupa 
stanovanj. 

8. Osebni dohodki naj temeljijo na rezul- 
tatih dela, bodo naj motivacijski in različni 
glede na poslovno uspešnost. 

9. Skupna poraba naj bo v pristojnosti in 
odgovornosti republik in avtonomnih po- 
krajin zaradi specifičnosti, ki jih republike in 
avtonomne pokrajine imajo. 

V družbenih dejavnostih je potrebno 
v skladu s sprejetimi koncepti dolgoročnih 
sprememb pospešiti uveljavitev novih načel 
organiziranja, upravljanja, financiranja in 
razpolaganja s sredstvi, ki jih družba vlaga 
v ta področja, opredelitev nacionalnih in 
drugih programov in omogočiti uveljavitev 
alternativnih oblik opravljanja teh dejavno-« 
sti. S kratkoročnimi ukrepi pa je potrebno (v 
skladu z načeli, ki jih je Skupščina SR Slo- 
venije opredelila ob sprejemanju bilance 
sredstev skupne porabe za leto 1989) zago- 
toviti, da bodo družbene dejavnosti v tem 
letu in do uveljavitve sistemskih sprememb 
lahko delovale. Zato Skupščina SR Sloveni- 
je priporoča, naj se za republiške samou- 
pravne interesne skupnosti določijo nomi- 
nalni dohodki v višini, kot je predlagana 
v tabeli »Ocena prihodkov in odhodkov SIS 
družbenih deajvnosti«. Ker ta razdelitev te- 
melji na 25% mesečni rasti cen in osebnih 
dohodkov, naj se v primeru, če bo rast cen 
in osebnih dohodkov presegla ta odstotek, 
primerno korigirajo odhodki SIS družbenih 
dejavnosti na višjo raven. V ^okviru sistema 
samoupravnih interesnih skupnosti iste vr- 
ste in preko bančnega sistema naj se nad to 
vrednostjo zbrani prihodki usmerijo v reše- 
vanje likvidnostnih problemov v občinskih 
samoupravnih interesnih skupnostih. 

V okviru sistemskih vprašanj pa bo po- 
trebno postaviti sistem javnega financi- 
ranja. 

III. 
Skupšina SR Slovenije nalaga tzvršnemu 

svetu Skupščine SR Slovenije, da (v sodelo- 
vanju s samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi gospodarske infrastrukture, Gospo- 
darske zbornice Slovenije, bankami, samo- 
upravnimi interesnimi skupnostmi družbe- 
nih dejavnosti, izvršnimi sveti skupščin ob- 
čin), na podlagi svojega poročila in oprede- 
litev Skupščine SR Slovenije v tem sklepu 
glede ključnih razvojnih vprašanj takoj pri- 
stopi k njihovi realizaciji na podlagi že spre- 
jetih in teh usmeritev ter o tem v septembru 
Skupščini SR Slovenije poroča. 
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SKLEP 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spemembah 
zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno 
organizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene osnovne preskrbe 
in za blagovne rezerve 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije /e na 
43. seji dne 26. julija 1989 ob obravnavi 
predloga zakona o spremembah zakona 
o določitvi obveznosti plačevanja prispev- 
ka za pospeševanje družbeno organizira- 

ne tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje 
nemotene osnovne preskrbe in za blagov- 
ne rezerve sprejel naslednji 

sklep: 

Zbor občin nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da v sodelovanju 
s pristojnimi organi pobude in opozorila 
skupin delegatov iz občin Izola in Maribor 
Tabor oceni, se do njih opredeli in o svojem 
stališču obvesti zbor. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

Družbenopolitični zbor je na seji 26. julija 
1989 ob obravnavi poročila delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi ust- 
nega poročanja delegacije k osnutku za- 
kona o deviznem poslovanju na podlagi 

74. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednje 

STALIŠČE 
V nadaljnjem usklajevanju osnutka zako- 

na o deviznem poslovanju je treba uveljav- 
ljati že dane pripombe in stališča Skupščine 

SR Slovenije, delegacija pa naj o nadalj- 
njem usklajevanju po potrebi poroča. Zbor 
meni, da je po uveljavitvi bistvenih pripomb 
Skupščine SR Slovenije mogoče soglašati 
s predlogom zakona o deviznem poslo- 
vanju. 

PREDLOGI IN STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
upoštevaje mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k družbenemu 
dogovoru o zmanjšanju deleža sredstev za splošne družbene in skupne potrebe 
v narodnem dohodku 

Družbenopolitični zbor je na seji 26. julija 
1989 ob obravnavi poročila delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ upoštevajo mne- 
nje Izvršnega sveta Skupščine SR Sloveni- 
je k družbenemu dogovoru o zmanjšanju 
deleža sredstev za splošne družbene in 
skupne potrebe v narodnem dohodku na 

podlagi 86. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje 

PREDLOGE IN STALIŠČA 

Zbor ugotavlja, da je nova vsebina dogo- 
vora, ki postavlja kot izhodišče za oprede- 

ljevanje zaostajanja splošne in skupne po- 
rabe rast maloprodajnih cen v Jugoslaviji, 
v temelju skladna z zahtevami Skupščine 
SR Slovenije ob obravnavi tega akta 21. 11. 
1988. 

Zbor meni, da tak dogovor omogoča 
uresničitev sprejetih nalog v SR Sloveniji. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

USTAVNO SODIŠČE 
JUGOSLAVIJE 
BEOGRAD 

Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije je na sejah zborov dne 21. 6. 1989 
sprejela sklep, da začne postopek za oceno 
ustavnosti in zakonitosti naslednjih aktov: 
Smernic Predsedstva SFRJ za preprečeva- 
nje nastanka izrednih razmer in za njihovo 
odpravo, Odloka o temeljih enotne metodo- 
logije za pripravo in sprejemanje načrtov za 
izredne razmere, ki ga je sprejel Zvezni iz- 
vršni svet, Enotnih načel za delo organov 
državne varnosti, ki jih je sprejelo Predsed- 
stvo SFRJ in Pravil o delu službe državne 

varnosti, ki jih je izdal zvezni sekretar za 
notranje zadeve. Skladno z določbo 1. toč- 
ke drugega odstavka 287. člena ustave 
SFRJ predlaga Skupščina Socialistične re- 
publike Slovenije, da Ustavno sodišče Jugo- 
slavije oceni navedene akte, zlasti z vidika 
v obrazložitvi te vloge navedenih dejstev ter 
da sprejme oceno o njihovi ustavnosti in 
zakonitosti. 
Obrazložitev: 

Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije ter njena delovna telesa so se v svojem 
delovanju večkrat srečevala z vprašanjem 
ustreznega objavljanja zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov organov druž- 
benopolitičnih skupnosti. Skladno z 208. 
členom ustave SFRJ morajo biti zakoni, 
drugi predpisi in splošni akti organov druž- 
benopolitičnih skupnosti objavljeni, preden 
začnejo veljati. Bistvo te ustavne določbe je 
v tem, da se z vsebino predpisov in splošnih 
aktov organov družbenopolitičnih skupno- 
sti lahko seznanijo vsi tisti, ki jim ti akti 

nalagajo določeno ravnanje, hkrati pa taka 
določba omogoča, da vsakdo, ki misiT, da so 
ti akti (v celoti ali deloma) v neskladju oziro- 
ma v nasprotju z ustavo, lahko začne posto- 
pek pred ustavnim sodiščem (prvi odstavek 
387. člena ustave SFRJ). Objavljanje predpi- 
sov torej ni samo sebi namen in goli formali- 
zem, pač pa se z njim omogoča zakonito 
izvajanje predpisov, ob hkratni kontroli le- 
teh. 

Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije ugotavlja, da je zakon o splošni ljudski 
obrambi (Uradni list SFRJ, št. 21/82) v tret- 
jem odstavku 6. člena predvidel, da lahko 
Predsedstvo SFRJ ugotovi obstoj neposred- 
ne vojne nevarnosti ali druge izredne raz- 
mere ter v zvezi s tem odredi izvajanje po- 
trebnih ukrepov pripravljenosti in drugih 
ustreznih ukrepov, ki so nujni z vidika 
obrambe države in z ustavo SFRJ določene 
družbene ureditve, oziroma odredi uvedbo 
izrednega stanja. Na tej zakonski podlagi in 
izhajajoč iz prvega odstavka 316. člena 
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ustave SFRJ (ne da bi se v tem predlogu 
spuščali v vprašanje resničnega obstoja 
ustavne podlage za omenjene zakonske do- 
ločbe) je predsedstvo tudi sprejelo smerni- 
ce za preprečevanje nastanka izrednih raz- 
mer in za njihovo odpravo, Zvezni izvršni 
svet pa je na podlagi 202. člena zakona 
o ljudski obrambi sprejel odlok o temeljih 
enotne metodologije za pripravo in spreje- 
manje načrtov za izredne razmere. Tako 
smernice, kot tudi navedeni odlok nista bila 
objavljena. Kot nosilce dejavnosti in obvez- 
nosti opredeljujeta različne subjekte (orga- 
ne družbenopolitičnih skupnosti, organe 
samoupravnih organizacij in skupnosti, 
družbenopolitične organizacije. ..). Prav 
zaradi zavezovanja teh subjektov pa imata 
po mnenju Skupščine Socialistične republi- 
ke Slovenije značaj predpisa oziroma sploš- 
nega akta in morata biti zato v smislu 208. 
člena ustave SFRJ objavljena. To še zlasti 
zato, ker gre pri obeh za dejavnosti in delo- 
vanje v zvezi z izrednimi razmerami in izred- 
nim stanjem, to pa sta dva pojma, ki v ustavi 
nista izrecno opredeljena. Skupščina Soci- 
alistične republike Slovenije s tem ne zani- 
ka pravice predsedstva za sprejem smernic, 
vendar meni, da smernice ne morejo konsti- 
tuirati določenih obveznosti, pač pa se lah- 
ko z njimi le usklajuje načine in ukrepe, za 
katere so pooblastila in vsebina opredeljeni 
z ustavo in zakonom. 

Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije v zvezi z Enotnimi načeli za delo orga- 
nov državne varnosti, ki jih je sprejelo Pred- 
sedstvo SFRJ in Pravili o delu službe držav- 
ne varnosti, ki jih je izdal zvezni sekretar za 
notranje zadeve, ugotavlja, da ta dva akta 
prav tako nista objavljena. Oba akta sta bila 
sprejeta na podlagi 23. člena zakona o te- 
meljih sistema državne varnosti in bi torej 
kot akta, ki se sprejemata na podlagi in 
v okviru zakonskih pooblastil (gre torej za 
podzakonske akte), vsekakor morala biti 
objavljena. Ustavnega sodišča Jugoslavije 
pa Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije ne opozarja samo na to dejstvo, pač pa 
tudi na vsebino, še zlasti na vsebino Pravi! 

o delu službe državne varnosti. Le-ta, kot je 
Skupščini Socialistične republike Slovenije 
znano, urejajo med drugim tudi tajno prei- 
skavo stanovanj in drugih prostorov. S tem 
pa se, ne glede na razloge, ki so sestavljalca 
tega akta vodili pri tem, globoko posega 
v eno od temeljnih svoboščin in pravic ob- 
čana, to je v nedotakljivost stanovanja (184. 
člen ustave SFRJ). Ustava v navedenem čle- 
nu kot načelo postavlja nedotakljivost sta- 
novanja, pri preiskavi pa ima pravico biti 
navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se 
preiskujejo. Ustava hkrati kot načelo po- 
stavlja tudi nalogo, da sta pri preiskavi nav- 
zoči dve priči. Izjema je možna samo od 
tega slednjega, kar pomeni, da se lahko pod 
določenimi pogoji preiskava opravi tudi 
brez navzočnosti prič. Te pogoje pa lahko 
po izrecni ustavni določbi (peti odstavek 
184. člena ustave SFRJ) določa le zakon, 
niti ta pa ne bi mogel izvzeti pravice tistega, 
katerega stanovanje se preiskuje, da je nav- 
zoč. Tajna preiskava v nasprotju z vsemi 
navedenimi ustavnimi določbami omejuje 
ustavno svoboščino in pravico občana, da 
je navzoč pri preiskavi, še več, o taki prei- 
skavi, glede na tajnost preiskave, sploh ni 
obveščen. Ob tem Skupščina Socialistične 
republike Slovenije opozarja, da sta že po 
izrecni ustavni določbi vsak protipraven 
vstop v tuje stanovanje in druge prostore ter 
njihovo preiskovanje prepovedana in kazni- 
va (šesti odstavek 184. člena ustave SFRJ). 

Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije nadalje ugotavlja, da Pravila o delu 
službe državne varnosti vsebujejo tudi do- 
ločbe, ki omogočajo prisluškovanje in zvoč- 
no snemanje neposrednih pogovorov, ki se 
odvijajo v zaprtih ali odprtih prostorih. Pri 
tem gre torej za pogovore, ki se ne opravlja- 
jo preko raznih vrst občil, kot so npr. tele- 
fon, telefaks ipd. Ustava SFRJ v 185. členu 
namreč dopušča pod zelo strogimi pogoji le 
odstop od tajnosti občil, kar pomeni, da se 
v neposredno komuniciranje (ki se ne odvija 
preko občil) sploh ne sme posegati. Taka 
ravnanja po mnenju Skupščine Socialistič- 
ne republike Slovenije namreč pomenijo 

poseg v integriteto občana, za katero pa ni 
podlage v ustavnih in zakonskih določbah. 
Ustava namreč jamči občanom svoboščine 
in pravice, v zvezi s konkretnim aktom 
Skupščina Socialistične republike Slovenije 
opozarja zlasti na 166. in 176. člen ustave 
SFRJ. Prvi jamči svobodo misli in opredeli- 
tve, drugi pa jamči nedotakljivost integritete 
človekove osebnosti, osebnega in družin- 
skega življenja in drugih pravic osebnosti. 
Za vse svoboščine velja, da jih ni mogoče 
odvzeti ali omejiti. Le ustavi nasprotna upo- 
raba teh svoboščin ima lahko za posledico 
omejitev ali prepoved uporabe svoboščin. 
Nadaljnji ustavni pogoj za to pa je, da zakon 
določa primere in pogoje za tako omejitev. 

Ob navedbah teh ustavnih določb pa je 
potrebno upoštevati tudi četrti odstavek 
203. člena ustave SFRJ, s katerim se zago- 
tavlja sodno varstvo svoboščin in pravic, ki 
so zajamčene s to ustavo. Ta ustavna določ- 
ba se lahko uresničuje samo, če prizadeti 
ve, da se posega v njegove svoboščine. Ta- 
ko pri tajni preiskavi, kot pri snemanju ozi- 
roma prisluškovanju neposrednih pogovo- 
rov pa prizadeti sploh ne ve, da se je pose- 
glo v svoboščine in pravice, ki so varovane 
s to ustavo in obče pripoznane v mednarod- 
nih aktih, katere je Jugoslavija podpisala in 
ratificirala. S tem je prizadeti onemogočen, 
da uveljavlja sodno varstvo. 

Skupščina Socialistične republike Slove- 
nije ocenjuje, da sprejemanje neobjavljenih 
podzakonskih predpisov, med katerimi ne- 
kateri vsebujejo tudi protiustavne in zakoni- 
te določbe, pomeni, da gre za vzpostavlja- 
nje paralelnega pravnega sistema, kije ne le 
nedopusten, pač pa povzroča brezpravje in 
eno najresnejših oblik ogrožanja človekovih 
pravic in svoboščin. 

Glede na navedeno Skupščina Sociali- 
stične republike Slovenije predlaga Ustav- 
nemu sodišču Jugoslavije, da v postopku 
ugotovi neskladje oziroma nasprotje nave- 
denih aktov z ustavo SFRJ ter tudi z nekate- 
rimi zakoni in sprejme ustrezno odločitev 
o tem. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Skupina delegatov za celovito 
proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani 

PREDSEDSTVU 
SFR JUGOSLAVIJE 
BEOGRAD 

Skupščina SR Slovenije je 21. junija 1989 
obravnavala vmesno poročilo svoje skupine 
delegatov za celovito proučitev okoliščin in 
posledic sodnega procesa proti četverici 
v Ljubljani. S sklepi Skupščine SRS in poro- 
čilom je bilo Predsedstvo SFRJ že seznanje- 
no s pismom in gradivom, ki mu ga je posre- 
doval predsednik Skupščine SRS dne 22. 6. 
1989. Iz poročil v sredstvih javnega obveš- 
čanja je razvidno, da je Predsedstvo SFRJ 
21. 6. 1989, ko je na pobudo Predsedstva SR 
Slovenije in na predlog predsednika Pred- 

sedstva SFRJ dr. Janeza Drnovška, naj bi 
ponovno obravnavali vprašanje pomilosti- 
tve četverice, »ugotovilo, da je o predlogih 
in pobudah za pomilostitev razpravljalo že 
večkrat in da medtem ni prišlo do novih 
bistvenih okoliščin, zaradi katerih bi moralo 
prejšnje stališče ponovno pretehtati« 

Razkritje dejstva, da v državi obstajajo 
neobjavljeni in zato pravno neobstoječi 
predpisi, ki posegajo celo v ustavno varova- 
ne pravice in svoboščine, pomeni eno od 
najpomembnejših spoznanj ob ugotavljanju 
okoliščin in posledic sodnega procesa proti 
Janši, Borštnerju, Tasiču in Zavrlu. Pomen 
tega razkritja je toliko večji, ker ti predpisi 
očitno dovoljujejo protipravna ravnanja, ki 
niso samo protiustavna in protizakonita, 
ampak so v ustavi v nekatrih primerih nave- 
dena celo kot kazniva. 

SFRJ in vsa jugoslovanska družba sta 
v teh dneh glede razvoja pravnega sistema 
na usodnem razpotju. Gre za dilemo med 
načinom vodenja državnih zadev, ki temelji 
na pojmovanjih tako imenovane revoluci- 
onarne zakonitosti, na eni strani in med 
graditvijo pravne države in demokratičnih 
družbenih odnosov na drugi strani. Prekini- 
tev uporabe neobjavljenih »predpisov«, ki 

so po svojem bistvu samo navidezni predpi- 
si, je nujen pogoj za nadaljnji razvoj demo- 
kratičnih družbenih odnosov, resničnega 
pravnega reda in pravne varnosti. 

Pomen navedenega razkritja, ki ob prejš- 
njem odločanju o pomilostitvi Predsedstvu 
SFRJ še ni bilo sporočeno, omogoča druga- 
čen pogled na uveljavljanje pravnega reda 
ter z ustavo in mednarodnimi pogodbami 
določenih temeljnih pravic in svoboščin lju- 
di. Zato pričakujemo, da bo Predsedstvo 
upoštevalo te pomembne ugotovitve, ki so 
v dobro vsem ljudem v državi in ki bi morale 
pripeljati do utrditve našega pravnega reda, 
s tem pa tudi do krepitve mednarodnega 
ugleda SFRJ Jugoslavije. 

Zaradi tega predlagamo, da Predsedstvo 
SFR Jugoslavije upošteva prednje ugotovi- 
tve in tudi zato ob 200-letnici francoske 
revolucije, ki je pomenila prelom s pojmova- 
nji policijske države in odločilen prodor idej 
pravne države v evropsko zavest, sprejme 
sklep o pomilostitvi vseh, ki so bili obsojeni 
zaradi nenasilnih kaznivih dejanj s politič- 
nim obeležjem, vključno s štirimi obsojenci 
na procesu v Ljubljani julija 1988. 
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INFORMACIJA 
Skupine delegatov vseh zborov za pripravo poročila o vplivu izkoriščanja Rudnika 
urana Žirovski vrh na okolje o dosedanjem delu 

1. Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije o stanju na področju reševanja 
problematike onesnaževanja okolja skupaj s temeljnimi cilji in 
programskimi usmeritvami političnega in družbenega programa 
SZDL Slovenije na področju ekologije, energije in varčevanja na 
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora dne 24. 6. 1987 in 20. 7. 1987 na predlog Komisije 
Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja sprejela 
stališča in sklepe, v katerih je bila opredeljena tudi naloga za 
ponovno preveritev smotrnosti in ekoloških vidikov izkoriščanja 
uranove rude v Rudniku urana Žirovski vrh. 

V skladu z navedenimi stališči in sklepi je Skupščina SR Slove- 
nije 20. aprila 1988 sprejela odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi 
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo poro- 
čila o vplivih izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh na okolje (v 
nadaljnjem besedilu: skupina delegatov). 

Zamik pri ustanovitvi skupine delegatov je med drugim pogojen 
zlasti s proučevanjem in iskanjem oblik delovanja takega občas- 
nega delovnega telesa skupščine glede na postavljene naloge. 
O teh problemih so izrazili svoja mnenja razna delovna telesa 
zborov in skupščine, pa tudi nekatere druge institucije (npr. 
SAZU). Težava je namreč v tem, da Ustava SR Slovenije in poslov- 
nik Skupščine SR Slovenije ne omogočata ustanovitev stalnih in 
občasnih delovnih teles, ki bi lahko v posameznih zadevah oprav- 
ljala tako imenovane preiskovalne funkcije. Tako tudi ta skupina 
delegatov deluje lahko le »analitično«, kar pomeni, v skladu s 1. 
točko odloka, da le pripravi poročilo o ugotovitvah, mnenjih in 
ocenah o vplivih izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh na okolje 
in o družbenoekonomski upravičenosti nadaljnjega razvoja rud- 
nika. 

Priprava poročila pa glede na zahtevnost ekološkega, ekonom- 
skega, zlasti pa zdravstvenega vidika, vsebine in zagotavljanja 
celovitosti predstavitve problemov, pogojujeta ustrezno časovno 
obdobje, daljše kot je določeno v odloku (1 leto). Poudariti kaže 
tudi dejstvo, da je bil odlok o izvolitvi predsednika in članov 
skupine delegatov sprejet šele koncem junija 1988. Skupino dele- 
gatov sestavljajo: po 2 delegata iz vsakega zbora skupščine, vodi 
pa jo podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

2. Skupina delegatov je imela doslej pet sej, prvo - 14. julija 
1988: delovala je javno, s sodelovanjem raznih strokovnjakov. 
Glavna opravila so bila: določitev okvirnega programa dela, pri- 
prava in sklenitev pogodbe z Inštitutom za ekonomska raziskova- 
nja o izdelavi prve faze naloge z naslovom: »Nekateri ekonomski 
in ekološki vidiki v zvezi z obratovanjem Rudnika urana Žirovski 
vrh«, seznanjanje z razpoložljivo dokumentacijo, na podlagi 
katere je bilo rudniku izdano gradbeno in obratno dovoljenje, 
seznanjanje z znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi študijami, 
ki so bila izdelana oziroma so še v teku, seznanitev z opravljenimi 
meritvami v zvezi z obratovanjem rudnika, delovni obisk rudnika, 
oblikovanje in obravnavanje posebnih vprašanj članov skupine 
delegatov ter drugih udeležencev itd. Opravljenih je bilo tudi vrsta 
razgovorov s posameznimi inštitucijami in posameznimi strokov- 
njaki. 

Prvotna zasnova programa je bila sestavljena iz dveh delov, in 
sicer: iz zahteve za finančno analizo obratovanja rudnika in njego- 
vega nadaljnjega razvoja ter z zahtevo za oceno vplivov rudnika 
na okolje. V nadaljnjem delu se je pokazalo, da je potrebno 
ekspertize iz prvega dela zamakniti in najprej izdelati nalogo, ki 
zadeva oceno o vplivih rudnika na okolje. V okviru naloge, ki jo bo 
izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane bodo dani 
tudi odgovori na vprašanja, ki so jih delegati in drugi udeleženci 
naknadno predložili in ki se nanašajo predvsem na obseg delova- 
nja rudnika in predelovalnega obrata, na izpuste škodljivih in 
radioaktivnih snovi na okolje in učinke teh snovi za okolje, 
vključno na človeka. 

V okviru te globalne naloge pa je za izdelavo posameznih študij 
in ocen bilo potrebno zagotoviti tudi sodelovanje drugih strokov- 
nih organizacij, in sicer: Fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
- VTOZD Montanistiko, za študijo -Obratovanje RUŽV in njegovi 
vplivi na okolje«; Inštituta J. Štefan za študijo »Vpliv radioaktiv- 

' nega sevanja v življenjskem okolju RUŽV«; Onkološkega inštituta 
za študijo »Spremljanje incidence raka na vplivnem območju 
RUŽV«. Ustrezne pogodbe so podpisane, pristopilo se je že k zbi- 
ranju podatkov in podlog za strokovno delo. Ocenjuje se, da bodo 
te študije zaključene koncem tega leta. Pri tem se računa tudi na 

aktivno sodelovanje Občinske skupščine Škofja Loka, ker je bilo 
izraženo mnenje, da bi bilo koristno proučiti razpoloženje prebi- 
valstva na ožjem in širšem vplivnem območju RUŽV, kjer naj bi 
organizacijo takšne akcije prevzela občina Škofja Loka. 

3. Pri opredeljevanju vsebine in obsega potrebnih študij je 
skupina delegatov dala,prednost ekološkim vprašanjem rudarje- 
nja v Rudniku urana Žirovski vrh. Predvsem naj bi izhajali iz 
osnovnega namena, da predstavimo probleme, kot so: posledice 
sevanja pri rudarjenju, ukrepe za zaščito delavcev in prebivalcev 
v ožjem in širšem prostoru rudnika, delovanje samega rudnika, 
nadzor nad prezračevalnimi napravami, meritve sevanja in vpraša- 
nja kakšne so zdravstvene posledice, ki nastajajo pri rudarjenju in 
pri naravnem sevanju v tem okolju, zlasti v posameznih rizičnih 
skupinah. 

Posebno je analizirati zaščitne ukrepe in le-te verificirati 
z ustreznimi ekspertizami na strokovni ravni tako, da bomo dobili 
odgovore glede uspešnosti prezračevanja v rudniku, glede stop- 
nje preprečevanja kontaminacije zemlje in vode zaradi spiranja 
jalovine, varovanje jalovine pred nepredvidenimi premiki zemlje 
ali veliki povodnji, učinkovitosti sevanja s prekrivanjem z zemljo, 
učinkovitosti zbiranja ter čiščenja odpadnih voda v čistilnih 
napravah, kar vse je po mnenju rudnika zadovoljivo urejeno. 
Vprašanje nadzora prezračevalnih naprav rudnika oziroma meri- 
tev radioaktivnosti redno opravlja Inštitut J. Štefan. Njegovo delo- 
vanje Obsega merjenje specifičnih radionuklidov v zraku površin- 
skih voda, sedimentov, vodnih biotopov, hrane, zemlje in merjenja 
zunanjega gama sevanja. Vse to pa je prav tako potrebno verifici- 
rati tako glede ustreznosti metode kot tudi zadostnosti gostote 
meritev. 

Skupina meni, da so zdravstvene posledice osrednje vprašanje 
za oceno vpliva rudnika na okolje, ker odražajo končne posledice 
učinkov kontaminiranega bivalnega okolja, ki nastajajo pri rudar- 
jenju in predelavi rude. Pri tem so zelo pogosto prisotna mnenja, 
ki osporavajo točnost izmere te enote, kar dopušča sum, da je 
meja sevanja že presežena, prav tako pa tudi velikost sprejetih doz 
glede na različnost populacij prebivalstva v coni ogroženosti, pri 
časovnih odmikih posledic sevanja in akumuliranja doz v daljšem 
časovnem obdobju. Pri tem je odprto vprašanje dvojnih pogledov 
znanosti na nevarnost vpliva nizkih doz sevanja. Nekateri znan- 
stveniki ta vpliv zanikajo, drugi pa opozarjajo, da so tudi nizke 
doze nevarne. Zato bo potrebno glede tega vprašanja organizirati 
posebno posvetovanje, in sicer z namenom, da se potrdijo zadost- 
nost sedanjih ukrepov odnosno potreba po povečanju obsega teh 
ukrepov ali pa posebnih mer pri rudarjenju in bivanju v okolju. Iz 
literature je poznano, da se lahko pri nizkih dozah pričakuje 
povečanje verjetnosti za stohastične poškodbe organizma, med 
katere spada pojavljanje raka in levkemije, ki imata oba dolgo 
latentno dobo. Zato je predlagana tudi študija o incidenci raka na 
vplivnem območju rudnika, ki naj obdela te rizike - študija je 
v teku. 

4. Inštitut J. Štefan je izdelal poročilo o nadzoru radioaktivnosti 
v okolju RUŽV-a v letu 1988. Iz tega poročila so razvidni izpusti 
radioaktivnih snovi v okolje in izračunan prispevek RUŽV k izpo- 
stavljenosti prebivalstva v okolju RUŽV-a. Meritve kažejo, da je 
hitrost (jakost) zunanjega gama sevanja, ki vključuje tudi černobil- 
sko kontaminacijo v širšem področju Poljanske doline (kjer je 
izključen vpliv RUŽV) enako kot v neposredni bližini RUŽV-a, to je 
0,16 uGy/h/1,5MSv/leto). Ti podatki so samo za par odstotkov višji 
kot drugod v Sloveniji zaradi različne biološke sestave tal. Seveda 
je v omejenem področju odlagališča HMJ in na kupih rude zaznati 
do okoli 100% povečanje gama sevanje, katerega jakost z razdaljo 
hitro pada, tako da že po okoli 100 metrih oddaljenosti prehaja na 
naravno radioaktivno ozadje. 

Nadalje je iz poročila razvidno, da največjo obremenitev bliž- 
jega okolja s škodljivimi (tudi radioaktivnimi) snovmi povzročajo 
izpusti radona (Rn-222) v okolje iz dimnika predelovalnega obrata 
in iz deponirane rude, ki je pripravljena za predelavo. Doseg tega 
vpliva je močno odvisen od metereoloških pogojev, kajti ob dobri 
prevetrenosti doline in ob močni termiki pa je ta vpliv močno 
zmanjšan in omejen le na neposredno bližino obratov RUŽV. Tako 
znaša skupni letni vpliv, izračunan iz merjenih podatkov, radona 
in njegovih potomcev na najbližje prebivalce okoli 0,5 mSv na 
leto, skupni vpliv vseh drugih kontaminantov pa še okoli 0,1 mSv 
na leto. 

Ob tem velja opozoriti, da je v maju letošnjega leta stopil 
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v veljavo korigiran zvezni pravilnik o najvišjih mejah sevanja 
v delovnem in življenjskem okolju (Ur. I. SFRJ št. 31/89). Ta 
pravilnik je pripravljen po priporočilih Mednarodne komisije za 
radiološko zaščito. Za zgornjo mejo vpliva radioaktivnih snovi na 
prebivalce je pravilnik postavil 1 mSv na leto (pri krajši obremenje- 
nosti pa še vedno dopušča 5 mSv), z izrecno določitvijo, da v to 
mejo niso všteti vplivi naravne radioaktivnosti in vplivi zdravstve- 
nih preiskav. Zadnja priporočila Mednarodne komisije za radiolo- 
ško zaščito (št. 50 iz leta 1987) pa v to mejo ne štejejo tudi vplive 
povečane naravne koncentracije radona v hišah, ki predstavlja 
glavni škodljivi vpliv radioaktivnih snovi na prebivalce v večini 
primerov in seveda tudi v ožjem in širšem območju RUŽV. Zato 
nekateri strokovnjaki ocenjujejo v smislu navedenih ocen, da 
predstavlja povišanje efektivne letne doze na nekatere prebivalce 
za 1mSv na leto le dodatno povišano tveganje za zdravstvene 
poškodbe okoli 1005/10 obolenj na milijon prebivalcev), kar je 
vselej za faktor 10 manjši rizik, kot ga prinaša poklicno (tudi 
kmetovanje) udejstvovanje — življenje. Ta povišek zdravstvenih 
poškodb je nemogoče razlikovati oziroma dokazovati iz naravne 
incidence v SR Sloveniji, ki znaša okoli 3.500 novih bolnikov na 
leto. 

5. Skupina delegatov bo v skladu z drugim odstavkom 5. točke 
odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi Skupine delegatov vseh 
zborov Skupščine SRS za pripravo poročila o vplivih izkoriščanja 
Rudnika urana Žirovski vrh na okolje, postopno začela z organizi- 
ranjem javne predstavitve nekaterih strokovnih izsledkov, ki so bili 
komisiji prezentirani in ki jih bodo predstavili posamezni strokov- 

njaki, po posameznih skupinah vprašanj, z upoštevanjem raznih 
vidikov preverjanja kot so npr. fizikalni, biološki, medicinski itd. 

Računamo, da bo prva taka predstavitev izsledkov iz medicin- 
skih vidikov prezentirana že jeseni tega leta. Izsledke bo pripravil 
akad. dr. Andrej O. Župančič. Ob tem pa bodo prezentni tudi 
nekateri izsledki Onkološkega inštitua o pojavih pljučnega raka 
v vplivnem območju RUŽV in drugod v Sloveniji. Prav ta način 
predstavitve raznih ocen Skupini delegatov z angažiranjem pred- 
vsem domačih, po možnosti pa tudi tujih strokovnjakov, kar naj bi 
sledilo v nadaljnjem delu, bo zahtevalo daljše časovno obdobje, 
ko bo šele lahko skupina delegatov predložila republiški skupš- 
čini začasno oziroma dokončno poročilo o ugotovitvah, mnenjih 
in ocenah o vplivih izkoriščanja rudnika urana Žirovski vrh na 
okolje in o družbenoekonomski upravičenosti nadaljnjega razvoja 
rudnika. Ocenjujemo, da bo lahko druga faza študije, ki se nanaša 
na družbenoekonomski del predstavljena šele v drugem letu. 

Skupina delegatov ugotavlja tudi določene težave, ki nastajajo 
pri financiranju potrebnih znanstveno-raziskovalnih del in pri 
angažiranju določenih strokovnjakov za pridobitev čimširših ocen 
o vplivih rudnika na okolje. Zlasti pričakujemo velike težave pri 
angažiranju strokovnjakov iz drugih republik in iz tujine. Sicer je 
v odloku določilo, da bo Skupščina SR Slovenije svoj delež 
obveznosti za delo skupine delegatov predvidela v proračunu SR 
Slovenije, kar sicer ni storila v celoti, to pa tudi pomeni, da je 
potrebno ponovno preveriti sredstva za te namene za letošnje Išto 
in planirati sredstva tudi za drugo leto. 

POROČILO 
Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije k Pregledu opravljenega dela 
Vrhovnega sodišča SR Slovenije v letu 1988 

Komisija za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 22. marca obravna- 
vala Pregled opravljenega dela Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije. 
v letu 1988, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
poslalo Vrhovno sodišče SR Slovenije. 
Komisija je ugotovila, da je Vrhovno sodišče 
v predloženem gradivu celovito in na ustre- 
zen način obvestilo o svojem delu v prete- 
klem letu in o vprašanjih, ki se pojavljajo pri 
izvrševanju njegovih funkcij. Pri tem je brez 
pridržkov dala priznanje sodišču za njegovo 
delo v letu 1988; Komisija za pravosodje je 
menila, da pregled opravljenega dela za mi- 
nulo enoletno obdobje kaže, da je sodišče ■ 
tudi v preteklem let uspešno nadaljevalo 
svoje delovanje, v skladu z ustavno in za- 
konsko vlogo, ki jo ima na pdoročju pravo- 
sodja. Delo sodišča je bilo ažurno, ustrezna 
je bila tudi kvaliteta dela. Komisija je pose- 
bej poudarila ustrezno angažiranost sodiš- 
ča pri spremljanju in proučevanju družbe- 
nih odnosov in pojavov ter predlaganju 
ukrepov za preprečevanje družbi nevarnih 
in škodljivih pojavov in za utrjevanje zakoni- 
tosti. 

Pregled opravljenega dela in razprava na 
seji sta pokazala, da so nekateri trendi gle- 
de kaznivih dejanj, ki so jih obranavala so- 
dišča, še naprej ugodni, kar zlasti velja za 
gospodarska in politična kazniva dejanja, 
pri katerih iz leta v leto pada število obsoje- 
nih oseb, pri nekaterih drugih hujših kazni- 
vih dejanjih kot so umori, pa so trendi na isti 
ravni; ne glede na zlasti boleč nenehen po- 
rast števila kaznivih dejanj v cestnem pro- 
metu, na katera pomembno vplivajo, poleg 
subjektivnih, tudi znani objektivni vzroki, je 
mogoče zaključiti, da ni znamenj, ki bi kaza- 
la na znatnejša odstopanja od dosedanjega 
gibanja kriminalitete. Ti trendi hkrati kažejo, 
da je bila kaznovalna politika tudi v prete- 
klem letu ustrezna. Komisija za pravosodje 
je ob tem zavrnila posamezne trditve, da je 
pravosodje v SR Sloveniji najbolj represiv- 
no; podatek, da je v SR Sloveniji na 100.000 
prebivalcev največ obsojenih oseb, take tr- 
ditve še ne more opravičiti. Za tako ugotovi- 

tev so nedvomno drugi vzroki, kot npr. ak- 
tivnejše delo organov odkrivanja in prego- 
na, velik tranzit preko Slovenije, migracija 
in z njo povezana struktura prebivalstva. 
Sicer pa že samo podatek, da je le nekaj več 
kot polovica ovadenih oseb tudi obsojenih, 
od teh pa je nekaj manj kot 47% obsojenih 
na pogojno kazen, ob nekaterih očitkih, da 
se izrekajo prenizke kazni, kaže, da nismo 
represivna družba. 

Komisija za pravosodje je bila podrobneje 
seznanjena z značilnostmi nekaterih kazni- 
vih dejanj. V zvezi s kaznivimi dejanji zoper 
varnost javnega prometa je opozorila na 
rastoče število prometnih nesreč v cestnem 
prometu, kar terja nenehne aktivnosti za 
njihovo zmanjšanje. Posebej je bilo omenje- 
no vprašanje možnosti za zagotovitev večje 
varnosti mladih voznikov koles s pomožnim 
motorjem, med katerimi je veliko žrtev zara- 
di neizkušenosti in drugih znanih vzrokov; 
pri tem naj se prouči tudi upravičenost zav- 
zemanja za obveznost registracije teh vozil. 
Komisija za pravosodje je podprla pobudo, 
da se prouči primernost sedanje spodnje 
meje kazni za huda kazniva dejanja zoper 
varnost javnega prometa, ki so po mnenju 
sodišč včasih prestroge, glede na okolišči- 
ne posameznega kaznivega dejanja; v takih 
primerih posegajo sodišča po omilitvenih 
določbah, kar pa vzbuja v javnosti negodo- 
vanje. Zato naj bi se spodnja meja kazni pri 
tem kaznivem dejanju odpravila. 

Kljub temu, da je po 427. členu zakona 
o kazenskem postopku izključen izreden 
preizkus pravnomočne sodbe zaradi zmnot- 
ne ali nepopolne ugotovitve dejanskega sta- 
nja, se s tem pravnim sredstvom največkrat 
izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. Gle- 
de na izraženo mnenje na seji, da je priso- 
ten problem različnega gledanja resnice,' 
zlasti ko gre za takoimenovane politične 
procese, je komisija menila, da je treba to 
opozorilo proučiti in se odločiti ali predla- 
gati možnost izpodbojnosti ugotovljenega 
dejanskega stanja v zahtevi za izreden pre- 
izkus pravnomočne sodbe. 

V zvezi z izrednim preizkusom pravno- 

močne sodbe zahteva posebno pozornost 
utemeljeno opozorilo Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije, da so obsojenci pred voja- 
škim sodiščem, glede pravice vložiti to prav- 
no sredstvo, v slabšem položaju, v primerja- 
vi z obsojenci pred temeljnim sodiščem; 
izrednega preizkusa pravnomočne sodbe 
namreč ne more vložiti oseba, ki ji je voja- 
ško sodišče zaradi kaznivega dejanja po 
zveznem zakonu izreklo kazen zapora do 
enega leta ali za katerokoli kaznivo dejanje 
po republiških kazenskih zakonih kakršno- 
koli kazen zapora (npr. zaradi kaznivega 
dejanja umora na zapor 15 let), kar je posle- 
dica sedanje organiziranosti vojaških so- 
dišč, ki poznajo le dve stopnji. 

Gradivo Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
utemeljeno opozarja na neustreznost do* 
ločbe 3. točke 203. člena zakona o prekr- 
ških, ki dopušča vložitev zahteve za sodno 
varstvo tudi zaradi nepopolno ugotovljene- 
ga dejanskega stanja ali zmotne dokazne 
ocene, kar je adekvatno zahtevi za izreden 
preizkus pravnomočne sodbe v kazenskem 
postopku. Ker so pri sprejemanju take do- 
ločbe bili nedvomno tudi tehtni razlogi in 
ker so v pozitivni zakonodaji označene kot 
prekrški tudi nekatere težje ali pa tudi manj 
pomembne kršitve predpisanih norm, bi bi- 
lo treba proučiti celoten sistem prekrškov in 
se odločiti ali bi nekatera ravnanja in deja- 
nja uvrstili v kazensko zakonodajo, ali pa bi 
nekatera obravnavali v upravnem postopku. 

Komisija za pravosodje je v celoti podprla 
mnenja in predloge Vrhovnega sodišča 
v predloženem pregledu opravljenega dela, 
ki jih naj pristojni organi in drugi odgovorni 
subjekti temeljito proučijo in predlagajo 
svoje rešitve. Pri tem je komisija posebej 
opozorila na še vedno nerešeno vprašanje 
denarnega nominalizma in s tem povezanih 
problemov v praksi. Posebej se je zavzela 
tudi za odpravo pripornega razloga vzne- 
mirjanja občanov po 4. točki drugega od- 
stavka 191. člena zakona o kazenskem po- 
stopku. 

V sklopu razprave o Pregledu opravljene- 
ga dela Vrhovnega sodišča SR Slovenije 
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v letu 1988 je bila komisija seznanjena z de- 
legatskim vprašanjem delegata Petra Škori- 
ća na seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
v mesecu decembru 1988 in njegovim do- 
polnilnim delegatskim vprašanjem na seji 
tega zbora v mesecu februarju, v katerih je 
zahteval odgovor zakaj je bil obsojenim 
Borštnerju, Janši, Zavrlu in Tasiču odložen 
nastop izvrševanja zaporne kazni in kdaj bo 
to storjeno oziroma kaj nameravata storiti 
Zvezni izvršni svet in Zvezni sekretariat za 
zakonodajo, pravosodje in upravo, da bi se 
izvršile sodbe vojaškega sodišča; Komisija 
je bila seznanjena tudi z odgovorom na ti 
delegatski vprašanji. Zvezni izvršni svet 
v svojem odgovoru med drugim ugotavlja, 
da »se podaljševanje takega stanja (neizvr- 
šitev pravnomočne sodbe) zelo negativno 
odraža na uresničevnaje ustavnosti in zako- 
nitosti ter avtoriteto pravosodnih organov 
ter da je v direktnem nasprotju z opredelitvi- 
jo za pravno državo in zavzemanjem za kar 
popolnejše uresničevanje te opredelitve«, 
ter nadalje, da sodelovanje Zveznega sekre- 
tariata za zakonodajo, pravosodje in upravo 
z Republiškim sekretariatom za pravosodje 
in upravo z namenom, da se v okviru njego- 
ve pristojnosti izvršijo vsi potrebni ukrepi, 
da se izvrši sodba Vojaškega sodišča 
v Ljubljani, ni imelo uspeha. 

Komisija za pravosodje ocenjuje, da sta 
obe navedeni trditvi nestrokovni in v na- 
sprotju s pravnim sistemom. Obe pomenita 

kršitev ustavnega načela neodvisnosti so- 
dišč. Inštitut napotitve na izvrševanje kazni 
je namreč v izključni domeni pristojnega 
sodišča. Upravni organ t. j. v konkretnem 
primeru Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo nima nobenih pravnih sred- 
stev ali drugih ustavno in zakonsko podpr- 
tih možnosti, da poseže v to pristojnost. 

Zato je odgovor Zveznega izvršnega sveta 
v zvezi s tem nestrokoven; odgovor v celoti 
pa sicer pomeni nesprejemljiv pritisk na av- 
toriteto in neodvisnost sodišč, ki delajo na 
podlagi ustave in zakonov, kot to počno 
tudi v tem konkretnem primeru, skladno 
z dosedanjo prakso v podobnih primerih. 
Sodišča so v konkretnih zadevah neodvisna 
nasproti drugim državnim organom kot tudi 
nasproti drugim sodiščem, zato bi bilo treba 
s takimi odgovori počakati, da se konča 
postopek pred pristojnimi sodišči. Ker ni 
nikakih razlogov, ki bi kazali, da se v po- 
stopkih za izvršitev pravnomočno izrečenih 
kazni evidentno krši ustava ali zakon, se po 
mnenju Komisije za pravosodje ne bi smela 
nadaljevati o tem vprašanju do zaključka 
teh postopkov niti odložena razprava v od- 
boru zveznega zbora za pravosodje. Komisi- 
ja za pravosodje je tudi menila, da naj dele- 
gati iz SR Slovenije v Zveznem zboru skupš- 
čine SFRJ postavijo delegatsko vprašanje 
kako je mogoče še v fazi odprtega postopka 
o tem vprašanju razpravljati v okviru skupš- 
čine SFRJ. 

Komisija za pravosodje pa je prav tako 
ocenila kot nedopusten pritisk na delo pra- 
vosodja ter v nasprotju s pravnim redom 
tudi vsebino sporočila Odbora za varstvo 
človekovih pravic (Bavčar), objavljenem 
v Delu dne 17. 3. 1989, v katerem odbor med 
drugim navaja, da so sodišča pristojna za 
izvršitev pravnomočnih kazni, njegove proš- 
nje za »odložitev izvršitve sodbe in preklic 
pozivov za nastop kazni« razglasila za pre- 
pozne in neutemeljene, ne da bi zahtevala 
dodatne utemeljitve, in da bo odbor storil 
vse, da se nelegalna in nelegitimna sodba 
ljubljanskega vojaškega sodišča ne bo izvr- 
šila. Komisija je menila, da je treba taka 
ravnanja tudi javno zavrniti, zato bo predla- 
gala, da Sekretariat za informacije te skupš- 
čine objavi stališče Komisije za pravosodje 
v skupnem odgovoru, tako na dopolnilni 
odgovor Zveznega izvršnega sveta, kakor 
tudi omenjenega odbora. 

Komisija za pravosodje je ob tej priliki 
glede na nekatere dvome v pravilno delo 
naših sodišč ponovno menila, da sodišča 
v SR Sloveniji delujejo zakonito in v skladu 
z usmeritvami, ki jih je o njihovem delu 
doslej sprejela Skupščina SR Slovenije. Ta- 
ko oceno njihovega dela so sprejeli tudi 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Druž- 
benopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, 
ki so v mesecu novembru 1988 obravnavali 
problematiko iz dela pravosodnih organov 
v SR Sloveniji v letu 1987 ter sprejeli ustrez- 
na stališča, sklepe in priporočila. 

POROČILO 
Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije k poročilu Javnega tožilstva SR 
Slovenije za leto 1988 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pra- 
vosodje je na seji dne 22. marca 1989 obrav- 
navala Poročilo za leto 1988, ki ga je Skupš- 
čini SR Slovenije poslalo Javno tožilstvo SR 
Slovenije. 

Komisija je poročilo podprla. Menila je, 
da sb javnotožilske organizacije v SR Slove- 
niji, vključno z Javnim tožilstvom SR Slove- 
nije, tudi v letu 1988 uspešno opravile svoje 
naloge in pri tem dosledno upoštevale za- 
konske določbe ter dosedanja stališča, 
sklepe in priporočila Skupščine SR Sloveni- 
je. Zato naj tudi v bodoče delujejo v skladu 
z njihovimi dosedanjimi prizadevanji ter 
sprejetimi družbenimi razmerami in usmeri- 
tvami. Komisija je s tako oceno zavrnila tudi 
tiste posamezne kritike, dela javnih tožil- 
stev, ki so v zvezi z nekaterimi konkretnimi 
javnotožitskimi zadevami mislili drugače. 
Tako oceno o delu javnih tožilstev so dali 
tudi Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije, ki so v mesecu novembru 1988 
obravnavali problematiko dela pravosodnih 
organov v SR Sloveniji za leto 1987. Od 
tedaj pa do danes se razmere tako glede 
delovanja javnih tožilstev kot glede stanja 
na področjih, za katera so pristojna javna 
tožilstva, niso bistveno spremenile, tako da 
niso potrebne vsebinsko nove usmeritve za 
njihovo delo. 

Komisija za pravosodje je menila, da je 
politika kazenskega pregona v SR Sloveniji 
ustrezna in je, v celoti vzeto, ni treba pose- 

bej zaostrovati, ker so trendi v gibanju kri- 
minalitete na splošno zadovoljivi. Poseben 
problem pa so še vedno kazniva dejanja 
v cestnem prometu; vzrok za to so tudi že 
znane objektivne okoliščine, ki so predvsem 
posledica omejenih materialnih možnosti 
družbe in tudi občanov. Zato je upravičena 
bojazen, da bo težko doseči uspeh v akciji 
»minus 10%. 

V obravnavi poročila je bilo opozorjeno 
zlasti še na naslednja vprašanja: 

Nerealne vrednostne količine, ki so pogo- 
jene z vedno hitreje naraščajočo inflacijo, 
so še vedno problem, ki povzroča v pravo- 
sodju nemalo že znanih težav in zamegljuje 
realno sliko gibanja določenih vrst krimina- 
litete, zlasti gospodarskega kriminala. Tako 
statistika izkazuje kar za celih 15% manj 
kaznivih dejanj gospodarskega kriminala, 
kar je v sedanjih gospodarskih in socialnih 
razmerah paradoks. Da ne gre pri gospo- 
darskem kriminalu za pretežno hujše oblike 
kaznivih dejanj in večjo družbeno nevar- 
nost, kaže (ob ugotovitvi, da je kaznovalna 
politika ustrezna) število pogojnih obsodb, 
ki jih je bilo v letu 1988 64%, kar je več kot 
polovica vseh obsojenih oseb za tovrstna 
kazniva dejanja. 

Glede na povečano število kritičnih član- 
kov in drugih pisanj v tisku in adekvatnih 
nastopanj v drugih medijih javnega obveš- 
čanja v zadnjem času, ki so dostikrat na 
meji dopustnega, je komisija zavzela stališ- 
če, da je v procesu demokratizacije družbe- 
nega življenja to pojav, na katerega se bo- 

mo morali navaditi, čeprav lahko pri nekate- 
rih občanih in drugih subjektih povzroče 
prizadetost ali celo nestrpnost. Dosedanje 
ravnanje javnih tožilstev v nekaterih prime- 
rih s tega področja kaže, da je kriterij javnih 
tožilstev glede presoje o tem kaj je še do- 
pustno in kaj ni, ustrezen. Pač pa je treba 
dati večji poudarek že obstoječi možnosti 
zasebne tožbe v primerih, ko sta v tisku 
grobo napadena čast in dobro ime oškodo- 
vancev, saj takšnih pisanj, ki presegajo me- 
je kulturnega obnašanja ni mogoče tolerira- 
ti. Člani komisije so bili na seji seznanjeni, 
da je takih zasebnih tožb v nekaterih drža- 
vah zahodne Evrope veliko in da zasebni 
tožitelji s tožbami (in tudi z odškodninskimi 
zahtevki) uspevajo. Komisija za pravosodje 
je menila, da bi takšna sodna pot bila pri- 
merna tudi za naše razmere in da bi se tako 
zmanjšalo število tovrstnih kaznivih dejanj. 
V obravnavi je bila izražena tudi sugestija, 
da bi se v kazenski zakonodaji dala širša 
možnost za sprožitev kazenskega postopka 
tudi v primerih, ko pomeni napad na čast in 
dobro ime oškodovanca, hkrati tudi hujši 
napad na tako pomembno družbeno dobri- 
no, da bi ta morala biti ustrezneje varovana, 
z možnostjo kazenskega pregona po uradni 
dolžnosti na podlagi predloga pooblašče- 
nega subjekta ali na kakšen drugačen ustre- 
zen način. Komisija za pravosodje je dala 
pobudo, da ta vprašanja obravnava tudi 
Svet za varstvo človekovih pravic pri RK 
SZDL in da o njih svoje mnenje ter oblikuje 
morebitne konkretne strokovne rešitve. 
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POROČILO 
Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije k Poročilu o delu javnih 
pravobranilstev v SR Sloveniji za leto 1988 

Komisija za pravosodje je na seji dne 30. 
maja 1989 obravnavala Poročilo o delu jav- 
nih pravobranilstev v SR Sloveniji za leto 
1988, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložilo v obravnavo Javno pravobranilstvo 
SR Slovenije. 

Komisija za pravosodje je menila, da je 
poročilo o delu javnih pravobranilstev v SR 
Sloveniji izčrpen in ustrezen prikaz njihove- 
ga delovanja v preteklem letu; komisija je 
hkrati ugotovila, da vsebuje poročilo vrsto 
tehtnih opozoril, pobud in predlogov za re- 
ševanje nekaterih perečih vprašanj z druž- 
benih področij, s katerimi je povezano delo- 
vanje javnih pravobranilstev in pomeni torej 

tehtno strokovno pomoč pristojnim orga- 
nom za urejanje določenih vprašanj z njiho- 
vega področja dela. Pri tem je komisija ugo- 
tovila, da Javno pravobranilstvo SR Sloveni- 
je že dalj časa opozarja v svojih letnih poro- 
čilih na nekatera nerešena vprašanja, ki se 
ne rešujejo dovolj hitro, zaradi česar nasta- 
jajo določene težave in tudi občutna druž- 
bena škoda. Zato je po njenem mnenju nuj- 
no, da ustrezni resorni upravni organi, zlasti 
za področje varstva okolja in urejanje pro- 
stora ter za kmetijstvo skupaj z Republiškim 
komitejem za zakonodajo ter Javnim pravo- 
branilstvom SR Slovenije skrbno proučijo 
problematiko iz poročila o delu javnih pra- 

vobranilstev, posebej še zakonodajne pobu- 
de in pripravijo ustrezne zakonske rešitve, 
ki naj jih Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je čimprej predlaga Skupščini SR Slovenije, 
kar je v skladu s stališči, sklepi in priporočili 
Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora skupščine SR 
Slovenije ob obravnavani problematiki iz 
dela pravosodnih organov v SR Sloveniji 
v letu 1987. 

Komisija za pravosodje je ugotovila, da 
javna pravobranilstva v SR Sloveniji deluje- 
jo prizadevno in zlasti še Javno pravobranil- 
stvo SR Slovenije visoko strokovno, v skla- 
du s svojimi zakonskimi pristojnostmi. 

POROČILO 
Komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije k Poročilu o delu javnih 
pravobranilstev v SR Sloveniji za leto 1988 

Komisija za družbeno nadzorstvo je na 
seji dne 31. maja 1989 obravnavala poročilo 
o delu javnih pravobranilstev v preteklem 
letu. Komisija je menila, da je bilo njihovo 
delo v okviru realnih možnosti uspešno, 
kljub nekaterim kadrovskim in organizacij- 
skim problemom ter določenim težavam pri 
zagotavljanju sredstev za nagrajevanje in 
redno dejavnost posameznih, javnih pravo- 
branilstev. V zvezi s tem je komisija podprla 
v poročilu izražene pobude oziroma predlo- 
ge za proučitev in reševanje teh vprašanj. 
Hitrejše odpravljanje težav, na katera opo- 
zarja Javno pravobranilstvo SR Slovenije bi 
gotovo pripomogolo k še kvalitetnejšemu in 
hitrejšemu delu nekaterih javnih pravobra- 
nilstev, kar bi omogočilo še učinkovitejše 
varovanje družbene lastnine in pravočasno 
odzivanje na problematiko, ki jo obravnava- 
jo tudi javna pravobranilstva. 

Predloženo gradivo je kvalitetno in daje 
strokovne osnove za spremembe in dopol- 
nitve zakonodaje oziroma opozarja na neu- 
strezne zakonske rešitve na področjih, na 
katerih delujejo javna pravobranilstva. Ko- 
misija za družbeno nadzorstvo pa ni prezrla 
dejstva, da poročila Javnega pravobranil- 
stva SR Slovenije že vrsto let opozarjajo na 
nekatera žgoča vprašanja, ki se ne rešujejo, 
tako da zaradi tega nastaja občutna družbe- 
na škoda. Zato je menila, da je treba na to 
posebej opozoriti Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, ki naj preko ustreznih resornih 
organov, zlasti Republiške komisije za za- 
končajo, prouči poročilo o delu javnih pra- 
vobranilstev in zakonodajo na katero opo- 
zarja poročilo ter pripravi ustrezne zakon- 
ske oziroma druge rešitve. Prouči naj tudi 
vse tiste odnose in razmere, ki otežujejo 
javnim pravobranilstvom učinkovitejše izvr- 
ševanje njihove zakonske funkcije in naj 
v skladu s svojo pristojnostjo in možnostmi 
ustvari oziroma vpliva, da bodo ustvarjeni 
takšni pogoji dela javnih pravobranilcev, da 
bo njihovo delovanje nemoteno. Med vpra- 
šanji, na katera so člani posebej opozorili, 
je vprašanje preobsežnosti in zapletenosti 

nekaterih evidenc, hkrati pa na primere ne- 
urejenosti oziroma pomanjkanje vsakršnih 
evidenc o družbenih sredstvih v posamez- 
nih občinah, s katerimi upravljajo in razpo- 
lagajo družbeno pravne osebe; to vprašanje 
naj v občinah urede čimprej, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa naj v skladu 
s svojo odgovornostjo za stanje v republiki 
ter s svojo pristojnostjo poskrbi, da se seda- 
nje neurejeno stanje na tem področju čim- 
prej uredi. 

Pereče je tudi vprašanje velikih razlik pri 
uradnih cenitvah nepremičnin, največkrat 
na škodo družbenega premoženja, ki ga je 
treba končno ustrezno razrešiti. Komisija za 
družbeno nadzorstvo je menila, da je treba 
opozoriti sodišča na ugotovitev Javnega 
pravobranilstva SR Slovenije, da se v praksi 
še dogaja, da se ne upošteva določba 7. 
člena Zakona o javnem pravobranilstvu 
o vročanju spisov neposredno javnemu pra- 
vobranilcu v zadevah, v katerih zastopa 
v zakonu določene subjektive; javna pravo- 
branilstva naj bodo še bolj aktivna v zvezi 
z delovanjem krajevnih skupnosti, ko te go- 
spodarijo z družbenimi sredstvi na različnih 
področjih zadovoljevanja njfhovih skupnih 
potreb. Zaradi večjega varstva teh sredstev, 
bi se morale krajevne skupnosti bolj obra- 
čati na javna pravobranilstva. Zato bi bilo 
morda primerno, da se da ustrezno priporo- 
čilo preko Zbora občin Skupščine SR Slove- 
nije ali na drug primeren način. 

Člani komisije so opozorili še na nekatera 
druga vprašanja, ki še niso povsod ustrezno 
rešena. Vrsta sporov je zaradi neurejenega 
katastra in lastninskih odnosov na nepre- 
mičninah; opozorjeno je bilo zlasti na vpra- 
šanje stvarno pravnih pravic na nekaterih 
nepremičninah, kot so vaške poti, gozdne 
poti v javni rabi idr. Veliko je tudi sporov pri 
oddajanju stavbnih zemljišč preko sklada 
stavbnih zemljišč, katerega pristojnosti niso 
jasno določene; pri posegih v prostor, ko 
gre za kmetijska zemljišča, nastajajo pro- 
blemi, ker kmetijske-zemljišče skupnosti ni- 
majo primerne zemlje za zamenjavo, taki 

posegi pa so mnogokrat tudi neracionalni. 
To problematiko je treba posebej proučiti, 
da bi se našle ustrezne rešitve, saj zaradi 
nerealno načrtovanih investicij ostajajo ta- 
ko pridobljena zemljišča zapuščena. 

Problemov na katera opozarja poročilo 
javnega pravobranilstva je še veliko. Zato je 
treba vsakega od njih skrbno proučiti in jih 
začeti nemudoma reševati; mnoga vpraša- 
nja bo verjetno mogoče učinkovito reševati 
tudi z drugimi sredstvi, ne le s sprejemom 
ustrezne zakonodaje. Komisija za družbeno 
nadzorstvo je zato menila, naj se v okviru 
Izvršnega sveta, zlasti v Republiškem komi- 
teju za zakonodajo, ta vprašanja strokovno 
proučijo in pripravi o tem ustrezna informa- 
cija. 

Komisija za družbeno nadzorstvo je opo- 
zorila tudi na nujnost zagotavljanja pravo- 
časnih in zadostnih sredstev za delo javnih 
pravobranilstev. Posebej je poudarila, da ne 
bi smeli biti poseben problem stroški za 
zastopanje po javnem pravobranilcu v posa- 
mezni konkretni zadevi, kadar gre za var- 
stvo družbenih sredstev. 

Komisija za družbeno nadzorstvo je meni- 
la, da je treba vprašanje vira financiranja 
javnih pravobranilstev čimprej rešiti, da se 
odppravijo problemi pri financiranju neka- 
terih javnih pravobranilstev v SR Sloveniji. 
Komisija za družbeno nadzojstvo se ni do- 
končno opredelila na način njihovega finan- 
ciranja iz republiškega proračuna; v načelu 
je menila, da ta dolžnost sodi v občine, 
vendar je poudarila, da je treba to vprašanje 
še dodatno proučiti. Komisija se zato tudi ni 
opredelila za predlog, da bi se financiranje 
javnih pravobranilstev ravnalo po kriterifih, 
ki veljajo za občinske funkcionarje. 

Komisija za družbeno nadzorstvo je konč- 
no menila, da je nujno treba začeti hitreje 
reševati vprašanja, na katera opozarja Jav- 
no pravobranilstvo SR Slovenije že vrsto let. 
Komisija je zato sklenila, da s svojo razpra- 
vo posebej seznani Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 
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Komisije za pravosodje skupščine SR Slovenije k Poročilu o delu sodišč 
združenega dela v SR Sloveniji v letu 1988 z informacijo o nekaterih pojavih in 
problemih, ki jih ob svojem delu zaznajo sodišča    

Komisija za pravosodje je na seji dne 30. 
maja 1989 obravnavala poročilo sodišča 
združenega dela SR Slovenije o delu sodišč 
združenega dela v SR Sloveniji v preteklem 
letu z informacijo o nekaterih pojavih in 
problemih, s katerimi se srečujejo sodišča 
pri svojem delu. Komisija za pravosodje je 
menila, da daje poročilo zadosten in kvalite- 
ten vpogled v delovanje in problematiko 
sodišč združenega dela v SR Sloveniji v letu 
1988, ki so svoje delo kljub nekaterim objek- 
tivnim težavam dobro opravila. Pripad za- 
dev se je na vseh sodiščih povečal, razen na 
sodišču v Mariboru, Murski Soboti in Po- 
stojni, skladno s tem pa se je povečal tudi 
zaostanek pri reševanju zadev, razen v Ko- 
pru, Murski Soboti, Novem mestu in Postoj- 
ni, kjer se je zmanjšal. Ob povečanem obse- 
gu dela v primerjavi z letom 1987, se je 
povečal zaostanek tudi pri posebnem sodiš- 
ču SPIZ-a. Sodišče združenega dela SR Slo- 
venije je imelo v reševanju več zadev, rešilo 
jih je 90% in s tem zmanjšalo zaostanek za 
12%. Za strukturo sporov pred splošnimi 
sodišči združenega dela je značilno, da pre- 
vladujejo spori s področja delovnih razme- 
rij, pred posebnim sodiščem SPIZ-a pa spo- 
ri glede priznanja pokojninske oziroma za- 
varovalne dobe. 

Kljub pozitivnemu učinku spremembe fi- 
nanciranja splošnih sodišč združenega dela 
zaskrbljuje podatek, da se pojavljajo vse 
večji problemi pri zadovoljevanju material- 
nih stroškov prvostopnih sodišč združene- 
ga dela, ki že ogrožajo obseg njihovega 

dela. Spričo dejstva, da se tudi v letu 1989 
povečuje pripad zadev in glede na to, da se 
v letošnjem letu pričakuje večji porast števi- 
la delovnih sporov zaradi predvidene spre- 
membe delovno-pravne zakonodaje ter da 
je reševanje delovnih sporov vse bolj zah- 
tevno, je Komisija za pravosodje podprla 
predlog Sodišča združenega dela SR Slove- 
nije, da se ta problematika prouči in predvi- 
dijo ustrezni ukrepi; komisija je menila, da 
je treba hitreje reševati tudi vsa druga vpra- 
šanja na katera opozarja v svojih letnih po- 
ročilih Sodišče združenega dela SR Slove- 
nije. Komisija je ob tem podprla predlog 
tega sodišča, da bi bilo potrebno čimprej 
proučiti položaj in vlogo samoupravnih so- 
dišč v sistemu glede na nove zakonske reši- 
tve, ki jih narekujejo ustavne spremembe in 
tako uresničiti usmeritve Skupščine SR Slo- 
venije iz njenih stališč, sklepov in priporočil 
iz leta 1988 ob obravnavi problematike iz 
dela pravosodnih organov. Gre za vrsto na- 
čelnih vprašanj, o katerih so že stekle prve 
razprave, pa tudi za vsa tista vprašanja, ki 
naj pripomorejo k učinkovitejšemu delu so- 
dišč združenega dela, na katera se že dolgo 
opozarja, kot je vprašanje postopka pred 
sodišči združenega dela in vprašanje števila 
sodnih stopenj, ki jima je treba posvetiti 
posebno pozornost, tako na republiški, kot 
na zvezni ravni. Pri slednjem vprašanju naj 
se angažira zlasti tudi Republiški sekretariat 
za pravosodje in upravo, ki naj v sodelova- 
nju s Sodiščem združenega dela SR Slove- 
nije in z ustreznimi strokovnimi oziroma 

znanstvenimi delavci vsestransko prouči to 
vprašanje. Komisija za pravosodje je meni- 
la, da o vprašanjih bodoče stvarne pristoj- 
nosti teh sodišč ni mogoče razpravljati brez 
ustreznih strokovnih podlag in širše obrav- 
nave, hkrati pa je opozorila, da je treba 
vsako novo spremembo v organizaciji pra- 
vosodja v vseh pogledih skrbno pretehtati. 

Komisija za pravosodje je opozorila na 
problem predolgotrajnih postopkov pred 
sodišči združenega dela, ki je zelo pereč, 
zlasti kadar so v ospredju eksistenčni oziro- 
ma drugi življenjski interesi delavcev. Meni- 
la je, da nekatere objektivne težave ne bi 
smele pomembneje vplivati na hitrost teh 
postopkov, zlasti ker s financiranjem sodišč 
združenega dela ni težav in ker bo republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo 
podvzel vse, kar je v njegovi moči, da bodo 
kadrovska vprašanja zadovoljivo rešena. 

Komisija za pravosodje je podprla opozo- 
rila in predloge za hitrejše reševanje proble- 
mov, ki jih prinaša inflacija in drugih vpra- 
šanj, s katerimi se soočajo sodišča združe- 
nega dela, na katera pa sama ne morejo 
vplivati. 

Glede na pripombo na seji komisije, da se 
za zaposlitev delavcev, tudi fizičnih, na ne- 
katera dela in naloge, zahteva mnenje orga- 
nov za notranje zadeve, kar je v današnjem 
času anahronizem, je Komisija za pravoso- 
dje menila, da se naj to vprašanje preuči 
v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije ter o tem seznani Komisijo za pravo- 
sodje na eni od njenih prihodnjih sej. 

POROČILO 
Komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine SR Slovenije k Poročilu o delu sodišč 
združenega dela v SR Sloveniji v letu 1988 z informacijo o nekaterih pojavih in 
problemih, ki jih ob svojem delu zaznajo sodišča   

Komisija za družbeno nadzorstvo je na 
seji dne 31. maja 1989 obravnavala poročilo 
Sodišča združenega dela SR Slovenije o de- 
lu sodišč združenega dela v SR Sloveniji 
v letu 1988 ter o problematiki, ki jo zaznava- 
jo sodišča združenega dela pri svojem delu. 

Komisija je menila, da daje poročilo do- 
ber pregled stanja in problematike na po- 
dročju delovanja sodišč združenega dela 
v SR Sloveniji, manj pa ponuja rešitve za 
določena vprašanja. Vsekakor pa je kvalite- 
ta obravnavanega poročila v tem, da odpira 
oziroma ponovno opozarja na pomembna 
družbena vprašanja, ki jih bo treba hitreje 
reševati. Poročilo posebej opozarja, da je 
glede na ustavne spremembe potrebno pro- 
učiti tudi položaj in vlogo samoupravnih 
sodišč v sistemu in tako čimprej strokovno 
in politično uresničiti sklep Skupščine SR 
Slovenije iz leta 1988 ob obravnavi proble- 
matike iz dela pravosodnih organov v SR 
Sloveniji. 

Komisija za družbeno nadzorstvo je oce- 
nila, da je bilo delo sodišč združenega dela 
v SR Sloveniji ustrezno glede na objektivne 
možnosti. Pri tem je podprla prizadevanja 
za kadrovske okrepitve, tudi z nepoklicnimi 
sodniki, če je to treba, nekaterih sodišč 

združenega dela, zlasti zato, ker je trend 
povečevanja števila sporov in zahtevnosti 
zadev, ki jih rešujejo sodišča. Komisija za 
družbeno nadzorstvo pa je hkrati opozorila, 
da je treba rešiti predvsem vprašanje nadalj- 
njega obstoja sodišč združenega dela in 
izrazila mnenje, da je pri odločitvi o tem 
treba zlasti proučiti, ali se z morebitno uki- 
nitvijo teh sodišč ne bi poslabšalo sodno 
varstvo tistih pravic in interesov, za katere 
so pristojna sodišča združenega dela. Zato 
ne bi smeli odlašati s širšo razpravo o vlogi 
in položaju sodišč združenega dela, pri če- 
mer bi morala biti posebej aktivna tudi so- 
dišča združenega dela, ki naj dajejo ustrez- 
ne pobude in predloge. Ustrezne pobude, 
predloge in opozorila pa naj dajejo sodišča 
tudi v zvezi s sprejemanjem nove zakonoda- 
je, ki je sicer usmerjena v hitrejši razvoj in 
večjo učinkovitost gospodarstva, hkrati pa 
vzbuja bojazen, da se bo zaradi premajhne 
zaščite z njo poslabšal socialni in samou- 
pravni položaj delavcev. Komisija je menila, 
da bi lahko v tej zvezi imeli pomembno 
preventivno vlogo tudi družbeni pravobra- 
nilci samoupravljanja, sindikat, društva 
pravnikov in drugi, ki bi delavce seznanjali 
z novo zakonodajo in odnosi, ki bodo s tem 

nastali. To bi preprečilo marsikateri nepo- 
treben spor in zmedo. Drugo vprašanje, na 
katerega je opozorila komisija pa je, kako 
zagotoviti, da bodo samoupravni organi 
v novih pogojih obvladovali svojo funkcijo, 
da se je ne bodo prilaščali poslovodni de- 
lavci. 

Glede na dejstvo, da je naraslo število 
disciplinskih ukrepov prenehanja delovne- 
ga razmerja, bi bilo koristno, da bi Sodišče 
združenega dela SR Slovenije raziskovalo 
vzroke za ta pojav. 

Komisija za družbeno nadzorstvo je opo- 
zorila na vrsto problemov in pojavov oziro- 
ma na pogosto neustrezno prakso v organi- 
zacijah združenega dela, kar na koncu 
obremenjuje tudi sodišča združenega dela. 
Zato bi se morala po mnenju Komisije za 
družbeno nadzorstvo tudi ta sodišča, v smi- 
slu njihove preventivne funkcije, bolj in sa- 
moiniciativno vključevati v dogajanja v teh 
organizacijah, kadar gre za take nepravilno- 
sti, ki so povezane s funkcijo sodišč združe- 
nega dela. Gre predvsem za njihovo sveto- 
valsko funkcijo glede splošnih vprašanj, ne 
pa v konkretnih zadevah in ne za prevzema- 
nje nalog drugih organov, ki jih imajo na 
tem področju. To nalogo pa bi morala 

poročevalec 15 



opravljati tako, da ne bo v nobenem primeru 
podan dvom o njihovi neodvisnosti, če bo- 
do morala odločati v konkretnih zadevah. 
Ta prizadevanja bi morala biti vključena 
v sklop večje skrbi družbe za zaščito delav- 
ca, ki bo najbolj čutil posledice gospodar- 
ske situacije in z njo povezanih ukrepov 
ekonomske politike. Delegati so pri tem 
opozorili na nekatera taka vprašanja, ki jih 
je treba resno obravnavati. Eno od teh vpra- 
šanj je na primer pojav solidarnosti delav- 
cev - članov delavskega sveta do delavca. 

Namesto disciplinskega ukrepa prenehanja 
delovnega razmerja mu pogosto izrečejo 
pogojno kazen, ki pa se včasih ob najmanj- 
šem prekršku prekliče; ukrep prenehanja 
delovnega razmerja se včasih izreče prehi- 
tro, z njim pa se često rešujejo problemi 
tehnološkega viška delovne sile; v zadnjem 
času se pojavlja več poškodb pri delu iz 
malomarnosti ali celo namerno, kar je treba 
natančneje raziskati; v krizni situaciji je de- 
lavec v praksi manj zaščiten, sindikat se 
v glavnem strinja z disciplinskimi kaznimi, 

vprašanje pa je koliko take primere vsebin- 
sko obravnava: odnosi v nekaterih organi- 
zacijah so normativno premalo urejeni, kar 
še bolj povzroča nastanek sporov in otežuje 
njihovo reševanje. Takih vprašanj pa je še 
veliko. Vsem tem vprašanjem bo treba dati 
posebno pozornost, zlasti pa bo treba teme- 
ljito proučiti že omenjeno vprašanje vloge 
in položaja samoupravnega sodstva in 
s tem tudi vprašanje nadaljnjega obstoja 
sodišč združenega dela. 

POROČILO 
Komisije za pravosodje Skupščine SR Slovenije k letnemu poročilu za leto 1988 
Republiškega senata za prekrške 

Komisija za pravosodje je na seji dne 10. 
julija 1989 obravnavala letno poročilo za 
1988. leto, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Republiški senat za prekrške. 

Komisija za pravosodje je menila, da po- 
ročilo ustrezno odraža delo in problematiko 
Republiškega senata za prekrške in prvo- 
stopnih organov za postopek o prekrških in 
tako daje celovito informacijo o delu in pro- 
blematiki na področju reševanja zadev 
o prekrških v SR Sloveniji. Ob ugotovitvi iz 
predloženega poročila, da so se Republiški 
senat za prekrške in občinski sodniki za 
prekrške z vso prizadevnostjo vključili v iz- 
vajanje stališč, sklepov in priporočil Skupš- 
čine SR Slovenije iz leta 1988 ob obravnavi 
problematike iz dela pravosodnih organov 
v SR Sloveniji v letu 1987, je komisija po- 
udarila, da so ta stališča, sklepi in priporoči- 
la še vedno aktualna; njihovo uresničevanje 
pa ni odvisno samo od učinkovitega dela 
organov za postopek o prekrških, temveč 
tudi od drugih organov in družbenih dejav- 
nikov, zlasti tudi od zagotovitve ustreznih 
organizacijskih in kadrovskih pogojev za 
kakovostno in tekoče delo sodnikov za pre- 
krške. 

Komisija za pravosodje je menila, da so 
Republiški senat za prekrške in občinski 
sodniki za prekrške v SR Sloveniji, upošte- 
vajoč objektivne težave, uspešno opravili 
svojo družbeno funkcijo, kar pa ne pomeni, 

da smo lahko zadovoljni s stanjem na tem 
področju. Ob znatno večjem pripadu zadev, 
istem številu sodnikov za prekrške, večanja 
števila predpisov o prekrških, težavam pri 
zagotavljanju pogojev za delo in kljub pove- 
čanemu številu zadev kot v letu 1987 ter 
izkazanemu reševanju družbeno pomemb- 
nejših oz. prioritetnih zadev, pač od sodni- 
kov za prekrške ni mogoče več zahtevati; če 
se upošteva še dejstvo, da se bo z dekrimi- 
nacijo kaznivih dejanj še povečalo število 
prekrškov, je skrajni čas, da se začne ta 
problematika reševati hitreje kot doslej; 
Ustrezna družbena podlaga za to je dana 
v omenjenih skupščinskih stališčih, sklepih 
in priporočilih. Da bi bilo to delo resnično 
učinkovito bi se morala spremeniti tudi 
praksa oz. miselnost nekaterih organov na 
zvezni ravni, ki ni v prid zmanjševanju števi- 
la prekrškov. Eden od možnih načinov raz- 
bremenitve sodnikov za prekrške je po mne- 
nju komisije tudi povečanje števila prekr- 
škov, ki se kaznujejo v organskem mandatu. 

Komisija za pravosodje je menila, da lah- 
ko veliko prispevajo k ureditvi razmer na 
področju kaznovanja prekrškov tudi občin- 
ske skupščine, ki naj obravnavajo in hitreje 
rešujejo zlasti kadrovska, prostorska in or- 
ganizacijska vprašanja sodnikov za prekr- 
ške. Ustrezna rešitev teh vprašanj ne bo le 
strošek, temveč predvsem prispevek k utrje- 
vanju ustavnosti in zakonitosti ter večje 

pravne in fizične varnosti občanov. Kako 
alarmantno je stanje, ki ne dopušča več 
odlaganja reševanja te problematike, kaže 
že samo podatek iz poročila, da je kljub 
izredni prizadevnosti občinskih sodnikov za 
prekrške v SR Sloveniji koncem lanskega 
leta ostalo nerešenih 442.036 zadev o prekr- 
ških, kar je 65.718 zadev, ali skoraj 50% več 
kot v letu 1987. 

Na seji je bil posebej poudarjen podatek 
iz poročila, da je Vrhovno sodišče SR Slove- 
nije od skupno 72 zahtev za sodno varstvo 
zavrnilo kar 46 zahtev, zavrglo 22 zahtev in 
ugodilo le 4 zahtevam ali komaj 5,57% vseh 
zahtev za sodno varstvo, kar kaže, da je delo 
sodnikov za prekrške kvalitetno. Ob tem je 
bila izražena sugestija Republiškemu sena- 
tu za prekrške za sprotnejše pošiljanje takih 
odločb o prekršku druge stopnje Vrhovne- 
mu sodišču SR Slovenije. 

V zvezi s podatki in problematiko prekr- 
škov s političnim obeležjem je komisija me- 
nila, da nekatere določbe zakona o prekr- 
ških zoper javni red in mir, ki še ni bil 
spremenjen, glede na vse večjo demokrati- 
zacijo družbe ne morejo imeti več takšne 
teže kot v času, ko je bil ta zakon sprejet. 
Zato je naložila Republiškemu sekretariatu 
za pravosodje in upravo, da zakon, zlasti 
tiste njegove določbe, ki vsebujejo prekrške 
s političnim obeležjem, prouči in da pobudo 
za njegove spremembe in dopolnitve. 

SKLEP 
Službe komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije poslan Vrhovnemu 
sodišču SR Slovenije v zvezi z višino preživnin 

Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije je na 21. 
seji dne 6. 7. 1989 na podlagi konkretne vloge obravnavala proble- 
matiko v zvezi z višino preživnine, ki jo mld. otroku določi sodišče 
na podlagi tožbe za zvišanje preživnine zaradi spremenjenih raz- 
mer na strani otrok ali zavezanca, ob tem pa ne upošteva rednih 
revalorizacij preživninskih dajatev, do katerih vse pogosteje pri- 
haja med dnevom vložitve tožbe na zvišanje preživnine in pravno- 
močnostjo sodbe (ali celo izrečene sodbe na prvi stopnji), o tem 
zahtevku. 

V obravnavanem primeru in vseh podobnih prihaja do položaja, 
da bi bil revalorizirani znesek prvotne preživnine na dan pravno- 
močnosti sodbe višji od zneska, ki ga je določilo sodišče, čeprav 
je postopek tekel izključno zaradi tega, da se zadovoljijo spreme- 

njene razmere in potrebe otrok. Strankam v opisanih primerih 
organi socialnega skrbstva svetujejo, da takoj ponovno tožijo na 
zvišanje preživnine, ob čemer se le-te znajdejo v brezkončnem 
krogu podobnih situacij, ki ob tem nastanejo. 

Ker predstavljajo vse pogostejše revalorizacije preživnine le 
uskladitev ob nespremenjenih okoliščinah na strani otrok ali zave- 
zancev že preje določenih preživnin z rastjo življenjskih stroškov, 
je komisija sprejela sklep, da z opisanim problemom seznani 
Vrhovno sodišče SR Slovenije s tem, da le-to prouči možnost, da 
bi sodišča ob obravnavi zahtevkov za zvišanje preživnine do 
katerih prihaja v času do vložitve tožbe, do izreka sodbe (torej vsaj 
revalorizacije v času ko teče postopek na prvi stopnji) in o svojem 
stališču seznanilo vsa sodišča, ki o teh zahtevkih odločajo. 
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INFORMACIJA 
Službe komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije v zvezi z vlogami 
Ivana Jagodiča, Celje, Škapinova 9 

Iz poteka obravnave zadeve v okviru komisije za vloge in pri- 
tožbe in zbrane dokumentacije lahko ugotovimo naslednje: Ivan 
Jagodič se je leta 1972 zaposlil v delovni organizaciji Petrol 
v Celju, kot prodajalec I na bencinskem servisu. Zaradi različnih 
zdravstvenih težav je bil pogosto v bolniškem staležu, tako, da so 
ga v letu 1978 premestili na bencinski servis, kjer ni bil nočnega 
dela in dežurstva in so bil pogoji dela ustreznejši glede na njegovo 
zdravstveno stanje. Iz nejasnih razlogov se je Jagodič tej preme- 
stitvi uprl in sprožil tudi spor na Sodišču združenega dela, vendar 
v sporu ni uspel. 

V letu 1982 je bil Ivan Jagodič v disciplinskem postopku zastop- 
nik delavca, ki je iz malomarnosti povzročil mešanje bencina in 
olja in tako kot trdi prišel v spor z vodstvom delovne organizacije. 

V začetku leta 1983 je Jagodič sprožil spor pred Sodiščem 
združenega dela, ker mu DS DO Petrol ni priznal razlike OD za leto 
1981, ko naj bi Jagodič opravljal dela in naloge vodje izmene. 
V tem sprou ni uspel oz. ni dokazal svojih trditev. 

V nov spor z vodstvom je po svojih trditvah prišel ponovno 
v začetku leta 83 (25. 2.), ko se mu je na delovnem mestu zgodila 
nesreča pri delu (na ramo mu je padla viseča omarica) in je 
zahteval raziskavo in prijavo nesreče. 

Zaradi potreb prerazporeditve je bil v začetku leta 1983 
ponovno premeščen na drug bencinski servis v okviru delovne 
organizacije Petrol Celje prav tako na delovno mesto prodajalca 
I vendar odločbe ni hotel sprejeti. Delo na servisu na katerega je 
bil razporejen je odklanjal in je nadaljeval z delom na starem 
delovnem mestu. S tem je povzročil organizacijske težave in je bil 
zaradi kršitve del. discipline prijavljen disciplinski komisiji. Ta mu 
je izrekla ukrep prenehanja delovnega razmerja pogojno za dobo 
12 mesecev. To odločitev je potrdil delavski svet s sklepom 18. 4. 
1983. Sodišče združenega dela v Celju je to odločitev potrdilo 
z odločbo 30. 8. 83. in pritožbo zoper to odločitev je zavrnilo 
Sodišče združenega dela SRS z odločbo 28. 10. 83. Že v teku 
spora na sodišču dne 23. 8. 1983 se je Ivan Jagodič na upravi 
podjetja nedostojno in neprimerno obnašal, žalil in vpil na sode- 
lavce itd. Zoper njega je bila podana prijava disciplinski komisiji. 
Na prvo razpisano obravnavo ni prišel. Odsotnost je opravičil po 
telefonu. Udeležbo na obravnavi je načelno odklanjal. Ponovna 
obravnava je bila 13. 12. 83., ki se je Ivan Jagodič ni udeležil. 
Odsotnost je ponovno opravičil vendar je omalovažujoče govoril 
o disciplinski komisiji. Disciplinska komisija je v njegovi odsotno- 
sti izvedla postopek in se poslužila možnosti preklica pogojne 
odločitve prenehanja delovnega razmerja. S tako odločitvijo je 
soglašala tudi osnovna organizacija sindikata. Sklep disciplinske 
komisije je bil potrjen na seji delavskega sveta dne 30. 1. 1984. 
Ivan Jagodič je sodeloval pri obravnavi na seji delavskega sveta. 
Izveden pa je bil tudi dokazni postopek za očitane kršitve. 

V sporu pred Sodiščem združenega dela je zatrjeval, da gre 
v tem primeru za šikaniranje in da kršitev ni storil, vendar je 
sodišče ob prepričljivi izpovedi prič prišlo do istih ugotovitev kot 
disciplinska komisija. Zahtevek Ivana Jagodiča, v katerem je trdil, 
da gre za nepravilne in nezakonite odločitve disciplinske komisije 
in DS, je Sodišče združenega dela v Celju zavrnilo kot neuteme- 
ljen z odločbo S 88/84 z dne 3. 4. 84., pritožbo pa je Sodišče 
združenega dela SRS kot neutemeljeno zavrnilo z odločbo Sp 
804/84 z dne 25. 5. 84. S tem je bil postopek pravnomočno končan 
in možna le še obnova postopka. 

V tej fazi se je Ivan Jagodič obrnil na Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja SR Slovenije in dopis poslal v vednost funkci- 
onarjem na občinski in republiški ravni. 

Tako je bila seznanjena z zadevo tudi komisija za vloge in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije. Takoj smo zaprosili družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, da Jagodicu odgovori in nas sez- 
nani z odgovorom. Iz odgovora 18. 2. 1985 je razvidno, da je bila 
pregledana dokumentacija v zvezi z možnostjo obnove postopka 
in podano mnenje, da niso bili ugotovljeni pogoji za vložitev 
predloga za obnovo postopka. Jagodič se je možnosti obnove 
vseeno posiužil, vendar je Sodišče združenega dela v Celju pred- 
log za obnovo zavrnilo, ta odločitev pa je bila potrjena z odločbo 
Sodišča združenega dela SR Slovenije Sp 915/85 z dne 12. 6. 1985. 

Med tem ko so tekli postopki pred Sodiščem združenega dela 
v zvezi s prenehanjem del. razmerja je Ivan Jagodič uveljavljal 
invalidnost kot posledico bolezni. Prvostopenjska invalidska 
komisija v Celju je 16. 7. 84 sprejela sklep I 395.221 s katerim je 
Ivanu Jagodiču priznala invalidnost III kategorije, kot posledica 
bolezni. 

Ivan Jagodič je tudi v tem primeru iskal sodno varstvo, vendar je 
bilo z odločbo Sodišča združenega dela pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja SRS I Sp 13/86 z dne 24. 4. 86 celo odločeno, 
da pri Ivanu Jagodiču ni invalidnosti in mu ne gre do pravice 
invalida III kategorije. 

Že v teku teh postopkov se je 20. 10. 85 obrnil na občinski 
komite ZKS Celje v smislu posredovanja ali vpliva na drugačne 
odločitve dne 19. 2. 1986 pa komisiji za vloge in pritožbe pri CK 
ZKS in 14. 4. 1986 z vlogo kongresu ZKS. 

Ker po njegovem mnenju vloge niso bile ustrezno obravnavane, 
pa tudi nezadovoljen z odločitvijo Sodišča združenega dela pokoj- 
ninskega in invaldiskega zavarovanja v SRS je 28. 10.86 naslovil 
»protestno pismo« več naslovnikom v republiki in federaciji. To 
njegovo vlogo je obravnavala tudi komisija za vloge in pritožbe SO 
Celje in mu po pregledu dokumentacije (SZD, SPIZ, CSD) dne 22. 
12. 1986 tudi odgovorila, da niso ugotovili upravičenosti njegovih 
navedb, da so postopki izvedeni in da komisija ne more posegati 
v pristojnosti sodišč in drugih organov, ki šo zadevo že obravna- 
vali v skladu s svojimi pristojnostmi. Hkrati mu je v odgovoru 
predlagala čimprejšnjo zaposlitev in je v tem smislu tudi podala 
priporočilo Skupnosti za zaposlovanje v Celju 

V tem času je bil končan tudi spor na Sodišču združenega dela 
v Celju v katerem je bila določena odškodnina za poškodbo na 
delu. Odločitev je potrdilo tudi Sodišče združenega dela SR Slo- 
venije. 

6. 2. 1987 je predsednik komisije pri CK ZKS opravil v Celju 
razgovor tako s predstavniki Petrola, kot z Ivanom Jagodičem in 
na podlagi ugotovitev razgovora je komisija pri CKZKS dne 13. 2. 
1987 Ivanu Jagodiču tudi posredovala odgovor. Pojasnjeno mu je 
bilo, da komisija ne more kakorkoli ukrepati v nasprotju s pravno- 
močnimi sodnimi odločbami, da pa se bo vključila v smislu pospe- 
šitve postopka ponovnega ugotavljanja invaldinosti in v zvezi 
s tem ponovne zaposlitve, prav tako pa bodo še enkrat proučene 
okoliščine, ki so privedle do disciplinskega postopka v delovni 
organizaciji Petrol, kar je bilo storjeno v okviru občinskega komi- 
teja ZKS v Celju. 

V svojih vlogah naslovljenih komisiji Skupščine SR Slovenije 
z dne 6. 3. 1987 in 10. 3. 1987 pa Ivan Jagodič ponavlja svoje 
zahteve in želi »ustrezno ukrepanje te komisije«. 

Strokovna služba komisije za vloge in pritožbo Skupščine SR 
Slovenije se je vključila v obravnavo vprašanja zaposlitve Ivana 
Jagodič in zagotavljanja socialne zaščite njegove družine. Aktiv- 
nosti v tej zadevi je vodila komisija za vloge in pritožbe SO Celje 
v sodelovanju z ustreznimi zdravstvenimi in socialnimi službami 
občine in v sodelovanju s družbenopolitičnimi organizacijami 
v občini Celje. 

Služba komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije je 
pisni odgovor Ivanu Jagodič poslala 24. 3. 87 iz katerega je 
razvidno, da je odločitev o prenehanbju del. Razmerja pravno- 
močna in dokončna, da pogojev za obnovo postopka ni in da 
aktivnosti v smislu ponovne zaposlitev in zagotavljanja socialne 
varnosti vodi komisija za vloge in pritožbe SO Celje ob sodelova- 
nju s samoupravno interesno skupnostjo za zaposlovanje v Celju 
in drugimi zainteresiranimi dejavniki v Celju. 

Ivan Jagodič je nadaljeval s pošiljanjem svojih vlog v isti zadevi 
na organe federacije in republike oz. na posamezne funkcionarje, 
ki jih je služba komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slove- 
nije na njihovo zahtevo seznanjala z ugotovitvami v zadevi. 

V letu 1988 je Ivan Jagodič v svojih vlogah izpostavljal poleg 
navedb o nepravilnem in nezakonitem prenehanju del. razmerja 
tudi izredno težak socialni položaj. Služba komisije za vloge in 
pritožbe Skupščine SR Slovenije je zato dne 8. 9. 1988 ponovno 
posredovala pri komisiji za vloge in pritožbe SO Celje s prošnjo, 
da zadevo ponovno obravnavajo in Ivana Jagodiča o tem obve- 
stila. Iz odgovora, ki ga je komisija za vloge in pritožbe SO Celje 
dne 21. 9. 1988 poslala Ivanu Jagodič je razvidno, da ni aktivno 
sodeloval pri pridobitvi zdravniških mnenj, potrebnih za ponovno 
uveljavljanje njegove invalidnosti in da tako Center za socialno 
delo občine Celje kot tudi družbenopolitične organizacije občine 
aktivno iščejo načine, da bi se Ivanu Jagodiču nudila pomoč 
v okviru podanih možnosti, da pa sam osebno pri tem ne sodeluje. 

Ob ponovni vlogi v začetku leta 1989 je Ivan Jagodič navedbe 
ponof/il in sicer, da mu je delo pri delovni organizaciji Petrol 
v Celju neupravičeno prenehalo in da nima sredstev za preživlja- 
nje. Služba komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije 
mu je z dopisom 14. 2. 1989 ponovno odgovorila in pojasnila, da 

poročevalec 17 



so njegove aktivnosti, ki so usmerjene na postopek prenehanja 
del. razmerja brezplodne in da naj svoja prizadevanja usmeri 
v postopek za uveljavljanje invalidnosti oz. delazmožnosti ali da si 
išče ponovno zaposlitev. 

Ob grožnjah z gladovno stavko, ki so bile zajete v njegovih 
vlogah, ki jih je v aprilu 1989 naslovil različnim organom in 
funkcionarjem v občini in v SR Sloveniji, je služba komisije za 
vloge in pritožbe takoj opozorila komisijo za vloge in pritožbe SO 
Celje in preko nje Center za socialno delo občine Celje, da naj 
ustrezno ukrepajo. 

Komisija za vloge in pritožbe SO Celje nas je z dopisom 6. 5. 89 
obvestila, da je Ivan Jagodič v letu 1988 devet mesecev prejemal 
denarno pomoč, da se v letu 1989 pri Centru za socialno delo 
v Celju ni zglašal, prav tako tudi ne pri komisiji za vloge in pritožbe 
SO Celje. Dalj časa se tudi ni zglasil pri lečečem zdravniku v Celju. 

Dne 26. 5. 89je v zvezi s svojimi problemi Ivan Jagodič nepovab- 
ljen prišel na razgovor na občinski komite ZKS v Celju. Ob vstopu 
v pisarno je pričel vpiti in žaliti prisotne, ter razburjen odšel. Ta 
dan je zahteval tudi objavo njegovega pisma v Novem tedniku in 
ko je bil seznanjen, da ne bo objavljeno se je odločil za zadnji 
protest z gladovno stavko, ki jo je pričel 27. 5. 89. O tem je obvestil 
novinarje in Predsedstvo SRS. 

O gladovni stavki so poročali v tedniku Kaj, Večeru, reviji 7D in 
Ljubljanskem dnevniku. (Srečko Logar, Franc Kramer, Nada Rav- 
ter in Peter Kavalar). Članki v omenjenih listih so prinašali pred- 
vsem navedbe Ivana Jagodiča in tako izveneli kot očitek »nepra- 
vičnosti« družbe, ki prisiljuje posameznika, da išče pravico na tak 
način. 

Prispevki v sredstvih obveščanja v taki obliki so pomenila tudi 
pritisk na predsednika SO Celje, ki je zato tudi osebno obiskal 
Ivana Jagodiča in ga v razgovoru dne 1. 6. 1989 prepričal, da je 
prekinil gladovno stavko. 

Dne 7. 6. 1989 je bila sklicana seja komisije za vloge in pritožbe 
SO Celje z namenom preveritve, ustreznosti vseh dosedanjih 
ukrepov in ugotovitve, ali so možne še kakšne dodatne poti za 
rešitev primera Ivana Jagodiča. Seje so se udeležili predstavniki 
organov in služb, ki so se za zadevo Ivana Jagodiča kakorkoli 
ukvarjali. Vabljen je bil tudi Ivan Jagodič, ki je opravičil svojo 
odsotnost. Ugotovljeno je bilo, da so komisija SO Celje za vloge in 
pritožbe, Center za socialno delo Celje, zdravstvena služba in 
družbenopolitične organizacije ravnale ustrezno in v skladu 
z veljavnimi zakonitimi predpisi in da so v mejah objektivnih 
možnosti tudi skrbeli za socialno varnost družine Ivana Jagodiča. 

Ugotovitve seje so bile tudi v tem, da se Ivan Jagodič ne more 
sprijazniti z dejstvom, da mu je prenehalo del. razmerje v delovni 
organizaciji Petrol in da je ta zadeva bila dokončna že v 1984 letu, 
da pri iskanju drugih možnosti, to je ponovne zaposlitve ali ocene 
invalidnosti in s tem tudi možnosti invalidske upokojitve ne sode- 
luje, ter da takšne oblike »izsiljevanja« ni možno sprejeti kot 
prakso v takšnih primerih. 

O ugotovitvah seje in primeru Ivana Jagodiča je komisija za 
vloge in pritožbe SO Celje dne 20. 6. 89 pripravila za javnost 
v katerem je poudarila, da tak način poročanja v navedenih 
sredstvih javnega obveščanja ne koristi objektivni resnici in tudi 
ne prizadetemu posamezniku. 

Informacija v zadevi je bila obravnavana tudi na 21. seji komisije 
za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije dne 6. 7. 89 na kateri 
so potrdili dosedanje ukrepe strokovne službe, usmerjene 
v ponovno proučitev stopnje invalidnosti Ivana Jagodiča in v iska- 
nju nove zaposlitve preko pristojne SIS za zaposlovanje v Celju, če 
mu stopnja invalidnosti, ki bi zagotovila invalidsko upokojitev, pri 
pristojni zdravniški komisiji ne bo spremenjena. 

Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije bo še 
nadalje spremljala reševanje zadeve pri pristojnih organih v Celju, 
do ustreznega zaključka. 

SKLEP 
Službe komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije poslan Republiškemu 
komiteju za zdravstvo in socialno varstvo v zvezi s tradicionalnim oziroma 
dopolnilnim zdravljenjem 

Komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije je prejela 
v obravnavo kolektivno pritožbo 138 občanov (odrasli in otroci), 
naslovljeno na predsednike Predsedstev SR Slovenije, CK ZKS in 
RK SZDL, v kateri izražajo protest zoper odločbo občinskega 
sanitarnega inšpektorja občine Titovo Velenje (z dne 7. 3. 89) in 
odločbo republiškega sanitarnega inšpektorja SR Slovenije (z dne 
10. 5. 89), ki prepoveduje zeliščarju Avgustu Perkonu iz Buzeta, 
stanujočim na Lokovcu 67 pri Čepovanu, občina Nova Gorica, 
opravljanja prometa pomožnih zdravilnh sredstev, (dajanja zdra- 
vilnega napitka pacientom za izločanje žolčnih in ledvičnih kam- 
nov, holesterola, za zdravljenje epilepsije, sladkorne in drugih 
bolezni) dokler si ne pridobi ustreznih dovoljenj v skladu s Pravil- 
nikom o posebnih pogojih za promet pomožnih zdravilnih sred- 
stev (Ur. I. SFRJ št. 73/87 in Zakonom o dajanju zdravil v promet 
(Ur. I. SFRJ, št. 43/86, čl. 46). 

Na razširjeni seji komisije SO Titovo Velenje za vloge in pritožbe 
dne 25. 5. 89 ob udeležbi osmih občanov pritožnikov je bilo 
opozorjeno, da je Svetovna zdravstvena organizacija sprejela več 
mednarodno veljavnih konvencij, paktov in resolucij, s katerimi 
poziva države, članice te organizacije, med katerimi je tudi SFRJ: 

- da optimalno izkoristijo in uporabijo izkušnje praktikov tradi- 
cionalne medicine in bogastvo zdravilnih zelišč, 

- da pričnejo z obširnimi programi za ugotavljanje, ovrednote- 
nje, pripravo in ohranjanje zdravilnih zelišč, ki se uporabljajo 
v tradicionalni medicini, 

- da zagotovijo kontrolo kvalitete zdravil, ki jih izdelujejo iz 
zdravilnih zelišč s pomočjo uporabe moderne tehnologije, primer- 
nih standardov in dobrih pogojev za proizvodnjo, 

- da podprejo raziskave o tradicionalnih načinih zdravljenje 
- da pospešijo sodelovanje in izmenjavo izkušenj praktikov 

tradicionalne medicine. 
Pritožniki zamerijo zdravstveni službi, ki ne kaže, po njihovem 

prepričanju, razumevanja do tovrstnega zdravljenja v smislu 
pobud in sklepov Svetovne zdravstvene organizacije, ki zavezuje 
vse članice, in se ne potrudi, da bi v skladu s temi napotki vsaj 
strokovno analizirala napitek, ki ga nudi Avgust Perkon. 

Pojasnjeno je bilo, da je stroške analiz dolžan kriti predlagatelj 

sam ter le-ta ni bila opravljena, ker ni bilo priložene ustrezne 
naročilnice. 

Zdravnika iz Zdravstvenega doma T. Velenje sta opozorila, da je 
bilo na 126. rednem letnem srečanju slovenskih zdravnikov na 
Otočcu 13. maja 1989 jasno opredeljeno stališče do alternativne 
medicine kot mazaštva in padarstva, ki lahko ogrozi zdravje bolni- 
kov ter ga je treba v skladu s kazenskim zakonom SRS dosledno 
preganjati. Od inšpekcijskih služb sta zahtevala takojšnje ukrepa- 
nje ter seznanila prisotne, da je bila podana tudi že ovadba 
Javnemu tožilstvu v Celju. 

Navzoči pacienti, ki so na podlagi lastnih izkušenj dokazovali 
rezultate zdravljenja z zeliščnim napitkom so izjavljali, da so 
v Avgustu Perkonu našli svoje zadnje upanje, saj jim je v okviru 
redne zdravstvene službe ni bilo več moč pomagati. 

Na sestanku v T. Velenju sta bili oblikovani dve pobudi: 
- da se preko ustreznih republiških organov poskuša vzpostaviti 

sodelovanje »uradne« medicine z zeliščarjem A. Perkonom in 
drugimi zeliščarji, 

- da se preuči obstoječa zakonodaja s tega področja ter ugotovi 
njena usklajenost z napotki Svetovne zdravstvene organizacije in 
UNICEF-a. 

-Zadeva je bila ponovno obravnavana na seji Komisije za vloge 
in pritožbe Skupščine SR Slovenije 6. 7. 1989 ob navzočnosti 
predstavnice Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo. Člani komisije so bili seznanjeni z mnenjem Slovenskega 
zdravniškega društva, ki se nanaša na zdravljenje pacientov 
z zdravilnimi napitki (glej prilogo). Odbor Rdečega križa Staro 
Velenje je s problematiko seznanil Rdeči križ Slovenije, Svet za 
varstvo človekovih pravic in svoboščin pri RK SZDL ter podal 
pobudo Ustavnemu sodišču SR Slovenije, da preveri zakonodajo 
s področja zdravstvenega varstva in njeno uskladitev z ustavo 
zagotovljenih človekovih pravic do varovanja lastnega zdravja in 
zdravljenja. 

V daljši razpravi je bilo poudarjeno, da ne bi smeli zametavati 
starih in preizkušenih načinov zdravljenja (zeliščarstvo, akupunk- 
tura, zdravljenja z bioenergijo, homeopatijo in drugih - glej » Vod- 
nik naravne medicine« DZS, Lj. 1988), ki so preživeli tisočletja 
človekovega razvoja. Ohranili so se do današnjega dne prav 
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gotovo zato, ker so se izkazali kot učinkoviti, saj bi jih sicer 
človeštvo že zdavnaj pregnalo s praga svoje zgodovine. Ali naj jih 
zametavamo le zato, ker jih današnja znanost ne more pojasniti? 
Človek je imel in ima pravico, da si pomaga do lastnega zdravja ter 
ne more biti domena stroke, da predpisuje določene »prave« 
načine zdravljenja, kajti tudi človek je znanstveno še vedno nera- 
ziskano bitje. 

Na seji je bil sprejet sklep, da se da pobudo Republiškemu 
komiteju za zdravstvo in socialno varsto, da ustanovi posebno 
strokovno skupino za ponovno preučitev tradicionalnega oz. 
dopolnilnega zdravljenja z namenom: 

- da se zbere in preuči, katere mednarodne konvencije ali pakte 
je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija o tradicionalni, 
alternativni oz. dopolnilni medicini ter katere od njih je naša 
država ratificirala ter kako so le-ti vključeni v našo zakonodajo. 

- da se pripravi pregled zdravilcev (zeliščarjev, bionergetikov in 
drugih), ki delujejo v Sloveniji ter se preverijo njihovi rezultati, 
kajti »zapiranje oči pred dejstvom, da je npr. Terezija Kadunc več 
kot 32.000-krat sprejela ljudi v svoje energetsko polje in jim s tem, 
ne da bi sama točno vedela kako, v veliki večini opazno izboljšala 
telesno in duševno počutje, največkrat pa tudi zdravje, bi bilo 
nekulturo dejanje« (iz spremne besede h knjigi »Dar mojih rok« 
Terezije Kadunc). 

- da se spremeni odnos uradne medicine do tistih zdravilcev, ki 
s svojo, doslej še nepojasnjeno močjo, lajšajo bolečine ljudem in 
jih zdravijo, istočasno pa izloči tiste, ki ljudi slepijo 

- da se spremeni odnos do zdravnikov, ki s ciljem pomagati 
bolnim, sodelujejo z »domačimi« zdravilci 

- da se zbere, preuči in ovrednoti obstoječa literatura 
s področja alternativne oz. dopolnilne medicine. 

Predlagano je bilo, da Republiški komite za zdravstvo in soci- 
alno varstvo vključi v strokovno skupino za ponovno preučitev 
tradicionalnega oz. dopolnilnega zdravljenja predstavnike nasled- 
njih institucij: 

- Medicinske fakultete 
- Univerzitetnega kliničnega centra 
- Slovenskega zdravniškega društva 
- Republiškega sanitarnega inšpektorata 
- Rdečega križa Slovenije 
- Sveta za zdravstvo in socialno politiko pri RK SZDL 
- Sveta za varstvo človekovih pravic pri RK SZDL 
- komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije 
- Obor RK Staro Velenje 
Prosimo, da obravnavate sklepe komisije za vloge in pritožbe 

Skupščine SR Slovenije ter komisijo s stališči in vašo odločitvijo 
obvestite. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Zakaj dva meseca za pridobitev 
dokumentacije o oprostitvi carine za 
specialno opremo za ekološke raziskave 
morja, ki jo je podarila Evropska 
gospodarska skupnost? 

Marko Maučič, delegat skupi- 
ne delegatov za kmetijsko po- 
dročje, 6. okoliš—Ptuj, je za Zbor 
združenega dela poslal vpraša- 
nje, ali je res, da v enem naših 
pristanišč leži v skladišču cari- 
narnice popolna oprema za 
ekološke raziskave onesnaže- 
nosti morja, ki jo je podarila 
Evropska gospodarska skup- 
nost. Naprave naj bi bile monti- 
rane na eno naših ladij, pri če- 
mer naj bi tudi montažo porav- 
nala Evropska gospodarska 
skupnost. Ker po njegovih infor- 
macijah niso poravnane carin- 
ske obveznosti v višini pribl. 200 
mio din in bodo naprave do na- 
daljnjega ostale v skladišču, 
predlaga, da se takoj sproži po- 
stopek za oprostitev carinskih 
obveznosti enako kot za uvoz 
opreme za vrh neuvrščenih. 

Izvršni svet Skupščine SRS od- 
govarja naslednje: 

V skladiščih carinarnic v SR 
Sloveniji ne leži oprema za eko- 
loške raziskave onesnaženosti 
morja, ki naj bi jo podarila EGS, 
zato smo za pojasnilo prosili 

- Podzakonski akt glede zaščite 
kmetijskih zemljišč 

strokovno službo Medrepubliške 
komisije za koordinacijo varstva 
jadranskega področja pred 
onesnaževanjem. Obvestili so 
nas, da Luka Reka uresničuje 
projekt zaščite morja, katerega 
težišče je ladja EKOMAR. Speci- 
alno opremo zanjo je podarila 
Evropska gospodarska skup- 
nost. Oprema je bila dostavljena 
v skladišče carinarnice na Reki 
dne 24. 3. 2989, dokumentacija 
o oprostitvi carine za to opremo 
pa je prispela dne 23. 5. 1989. Po 
tem datumu se je začela monta- 
ža opreme, ki bo končana do 15. 
7. 1989. Evropska gospodarska 
skupnost je sicer zahtevala, da 
mora biti oprema vgrajena in iz- 
ročena namenu do 31. 7. 1989. 

Približno dva meseca po pri- 
spetju opreme v carinsko skla- 
dišče na Reki je bila še-le pridob- 
ljena dokumentacija o oprostitvi 
plačila carine in zdaj jo že monti- 
rajo. Niso pa nam znani razlogi 
niti pri nosilcu posla niti v zvez- 
nih organih za tako dolgotrajen 
postopek pri uveljavitvi zahtevka 
za navedeno oprostitev plačila 
carine. 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 27. oko- 
liš, Krško za delegiranje dele- 
gatov v zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije po- 
stavlja naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Seznanjeni smo z aktiv- 
nostmi, ki jih Republiški komi- 
te za kmetijstvo, gospodar- 
stvo in prehrano in Republiški 
komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora vodita za 
konkretizacijo načela o zašči- 

ti kmetijstih zemljišč I. ob- 
močja. 

Zakon o urejanju prostora 
(7. člen) določa, da mora inve- 
stitor nadomestiti zemljišča, 
ki so temelj proizvodnje hrane 
v SR Sloveniji in trajno name- 
njena za kmetijsko proizvod- 
njo. Za to je potrebno uzako- 
niti dodatni prispevek. Poleg 
tega pa 7. člen zakona o ure- 
janju prostora določa, da je 
teba za površine I. območja 
kmetijskih zemljišč, ki izjemo- 
ma spremenijo namembnost, 
nadomestiti njihov proizvodni 
potencial, kar je mogoče do- 
seči le z izboljšanjem drugot- 
nih kmetijskih ali s kultivira- 
njem nekmetijskih zemljišč. 

Za tak namen odškodnina 
za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč iz 15. čle- 
na zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih ne zadošča. Zato je po- 
trebno za usposabljanje na- 
domestnih zemljišč v skladu 
s 7. členom ZUP zagotoviti do- 
datni prispevek. 

Žal pa postopki uzakonje- 
nja teh predlogov (bodisi 
z ustreznim podzakonskim 
aktom ali s spremembo druž- 
benega dogovora o odškodni- 
ni za spremembo namembno- 
sti kmetijskega zemljišča) še 
niso stekli. 

To dejstvo ovira pripravo in 
financiranje ustreznih progra- 
mov za usposabljanje zem- 

ZBOR OBČIN 

- O zakonu o javnih 
prireditvah 

Skupina delegatov Skupščine 
mesta Ljubljane za delegiranje 
delegata v zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavila na- 
slednja delegatska vprašanja: 

Ijišč, s tem v zvezi pa zaosta- 
jajo tudi postopki investitor- 
jev velikih republiških naložb 
(gradnja verige savskih elek- 
trarn, avtocesta, hitra železni- 
ca, plinovod) v Posavju. 

Izvršni svet skupščine SR 
Slovenije sprašujemo, kdaj 
bo skupščini predložil ustrez- 
ni podzakonski akt.« 

Upoštevaje pobude, ki izha- 
jajo iz navedenih delegatskih 
vprašanj, ter pobudo Zveze 
kmetijskih zemljiščih skupno- 
sti Slovenije za spremembo za- 
kona o kmetijskih zemljiščih je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije pripravil spremembo in 
dopolnitve zakona o kmetij- 
skih zemljiščih, ki jih bo pred- 
ložil Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo in sprejem za za- 
sedanje zborov v septembru 
1989. 

V teh spremembah in dopol- 
nitvah je predvideno bistveno 
povečanje odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda, 
njeno določanje z zakonom, 
rok za plačilo in obveznost pla- 
čila zamudnih obresti ob ne- 
pravočasnem plačilu. S tem 
povečanjem odškodnine se že- 
li doseči boljše varstvo najbolj- 
ših kmetijskih zemljišč ih obe- 
nem sredstva za nadomestitev 
proizvodnega potenciala za 
kmetijsko proizvodnjo izgub- 
ljenih kmetijskih zemljišč. 

shodih in javnih 

1. Kako Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije utemeljuje svo- 
je Stališče o 2. odstavku 1. čle- 
na zakona o javnih shodih in 
javnih prireditvah (Uradni list 
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SRS, št. 20/73 in 42/86), po kate- 
rem si občani in njihove organi- 
zacije v SZDL zagotavljajo po- 
goje za uresničevanje pravice 
do svobode zborovanja. Po 
mnenju Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije si torej te po- 
goje na območju SR Slovenije 
občani in organizacije zagotav- 
ljajo samo v sodelovanju z orga- 
ni oziroma telesi SZDL Sloveni- 
je. MK ZSMS je mnenja, da to 
pomeni neupravičeno omejeva- 
nje zakonske določbe, ker SZDL 
niso samo njeni organi in tele- 
sa, ampak predvsem njeni indi- 
vidualni in kolektivni člani. 

2. Kaj pomeni omenjeno sta- 
lišče Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije za deklarirano 
avtonomnost kolektivnih članov 
SZDL. 

3. Na osnovi česa Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sklepa, 
da je utemeljeno pričakovati, da 
bi se na zborovanjih, ki ne bi 
bila organizirana v sodelovanju 
z organi in telesi SZDL, razvijala 
aktivnost iz 5. člena zakona 
o javnih shodih in javnih priredi- 
tvah. 

Na postavljena delegatska 
vprašanja je Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije posredoval na- 
slednji odgovor: 

1. Drugi odstavek 1. člena Za- 
kona o javnih shodih in javnih 
prireditvah določa, da si občani 
in njihove organizacije v SZDL 
organizirano zagotavljajo pogoje 
za uresničevanje pravice iz prve- 
ga odstavka, to je z ustavo za- 
jamčene svobode do združeva- 
nja. Menimo, da iz tega določila 
dovolj jasno izhaja, da lahko ob- 
čani in njihove organizacije or- 
ganizirajo javni shod le v okviru 
SZDL oziroma v sodelovanju 
z organi in telesi te družbenopo- 
litične organizacije. 

Strinjamo se z mnenjem MK 
ZSMS, da SZDL niso samo njeni 
organi in telesa ampak je to zve- 
za delovnih ljudi in občanov tako 
posameznikov kot tudi njihovih 
združenj. Seveda pa lahko posa- 
mezniki kot člani neke organiza- 
cije (enako velja tudi za vse dru- 
ge subjekte združevanja na pri- 
mer: delovne organizacije in 
skupnosti) nastopajo in delujejo 
le preko njenih, v samoupravnih 
aktih določenih organov in teles 
oziroma na podlagi pooblastila 
o zastopanju. V konkretnem pri- 
meru torej lahko posameznik kot 
član in kolektivni član SDZL na- 
stopata in delujeta v imenu SZDL 
le preko s statutom SZDL dolo- 
čenih organov in teles. Če bi za- 
konodajalec ob sprejemanju za- 
kona tolmačil besedilo tako kot 
ga interpretira MK ZSMS, inkri- 
minirane določbe po našem 
mnenju sploh ne bi uzakonil, saj 
to ne bi bilo potrebno oziroma bi 
bila takšna določba brezpred- 
metna. 

2. IS Skupščina SR Slovenije je 
mnenja, da drugi odstavek 1. čle- 
na Zakona o javnih shodih in jav- 
nih prireditvah nima nobene zve- 
ze s statusom, ki ga imajo kolek- 

tivni člani v SZDL, saj je le-ta 
opredeljen s Statutom in drugimi 
splošnimi akti SZDL. 

3. Zakon o javnih shodih in jav- 
nih prireditvah v 2. členu določa, 
da je javni shod zbor občanov na 
prostem ali v zaprtem prostoru, 
ki na temelju prostovoljne ude- 
ležbe, pod enotnim vodstvom iz- 
ražajo svoja mnenja in stališča 
o vprašanjih družbenopolitične 
narave. Prepovedano je skliceva- 
ti javne shode z namenom, da bi 
se na njih razvijala aktivnost: 

1. ki meri na nasilno rušenje 
socialistične demokratične ure- 
ditve, ki jo določa ustava, ali na 
kakšno drugačno protiustavno 
spremembo družbenopolitične 
ali ekonomske ureditve Jugosla- 
vije; 

2. ki meri na razbijanje brat- 
stva in enotnosti ali enakoprav- 
nosti narodov in narodnosti Ju- 
goslavije ali na razpihovanje na- 
cionalnega, rasnega ali verskega 
sovraštva ali nestrpnosti; 

3. ki je naperjena zoper neod- 
visnost in ozemeljsko neokrnje- 
nost države ter obrambo sociali- 
stične ureditve, ali se z njo ogro- 
žata mir in enakopravno medna- 
rodno sodelovanje; 

4. ki meri na kazniva dejanja, 
ali se z njo taka dejanja podži- 
gajo; 

5. ki meri na nasilen potek jav- 
nega shoda oziroma javne prire- 
ditve, motenje javnega reda in 
mira, žalitev javne morale ali je 
v nasprotju s socialistično huma- 
nostjo. 

V kontekstu restriktivnega tol- 
mačenja 5. člena zakona, običaj- 
no organ, ki je pristojen, da 
upravno odloča nima večjih te- 
žav. Problem pa nastane takrat, 
ko iz predlaganega dnevnega re- 
da sklicatelja, niti iz predhodne 
obravnave ni mogoče z goto- 
vostjo predvideti ali celo trditi, 
da se bodo na javnem shodu raz- 
vijale aktivnosti iz prej navedene- 
ga 5. člena zakona. Prav tako 
ima organ za celovito in pravno 
korektno presojo vsebinske zas- 
nove in posledic javnega shoda 
največkrat le 24 ur časa, tako da 
ob pomanjkanju alternativ, ki 
vplivajo na odločitev upošteva 
tudi druga dejstva, zlasti pa 
spoznanje, da se v SZDL kot naj- 
širši družbenopolitični organiza- 
ciji obravnavajo družbena vpra- 
šanja in dajejo politične pobude 
na vseh področjih družbenega 
življenja, usklajujejo interesi ter 
zavzemajo politična stališča tudi 
glede zborovanja in drugega jav- 
nega zbiranja, kjer delovni ljudje 
in občani izražajo svoja mnenja 
in stališča o vprašanjih družbe- 
nopolitične narave. Ker je SZDL 
najširši temelj njihove družbeno- 
politične dejavnosti, je iz sistem- 
skega vidika edino primerno, da 
sklicatelji javnih shodov sodelu- 
jejo z organi in telesi te družbe- 
nopolitične organizacije. V koli- 
kor pa organizator takšno sode- 
lovanje odklanja oziroma se izo- 
giba političnemu ocenjevanju 
zborovanja in drugega javnega 

zbiranja in želi organizirati javni 
shod mimo SZDL, je utemeljeno 
pričakovati, da bi se na njem raz- 

vijala tudi katera od aktivnosti iz 
5. člena zakona o javnih shodih 
in javnih prireditvah. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

- Informacija o načinu 
obračunavanja, zaračunavanja in 
plačevanja obresti iz primarne emisije 

Vika Potočnik, delegatka 
v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Spodbudil me je tekst ob- 
javljen v predzadnji Mladini 
z naslovom »Riba smrdi ved- 
no pri glavi ali kako krade Na- 
rodna banka«. Gre za vpraša- 
nje povezano tudi z našim de- 
lom v skupščini in sicer se 
nanaša na odlok o ciljih in na- 
logah monetarne politike ter 
skupnih temeljev kreditne po- 
litike v letu 1989. Slovenska 
skupščina je namreč dala na- 
šim delegatom v Zboru repu- 
blik in pokrajin določena poo- 
blastila. V tem tekstu so dolo- 
čeni podatki, ki govorijo o raz- 
koraku med tem kaj je v okvi- 
ru pooblastila svoji delegaciji 
v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ sprejela slo- 
venska skupščina in med ti- 
stim kaj je bilo sprejeto in ob- 
javljeno v Uradnem listu, in 
kar naj bi po sistemu, ki ga 
uporablja direktno vplivalo na 
inflacijo. Ker je tovariš Jan 
s tem tekstom seznanjen ga 
prosim, da bi nam kot pred- 
stavnik delegacije Skupščine 
SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 
dal pojasnilo.« 

Odgovor je posredovala Mi- 
lica Orbič, guvernerka Narod- 
ne banke Slovenije; 

V skladu z veljavno ureditvi- 
jo enotnega denarnega siste- 
ma, vse narodne banke repu- 
blik, narodni banki avtonom- 
nih pokrajin in Narodna banka 
Jugoslavije obračunavajo in 
zaračunavajo obresti na koriš- 
čene kredite iz primarne emisi- 
je na enoten način, predpisan 
s sklepi, ki jih na podlagi za- 
konskih pooblastil sprejema 
svet guvernerjev. 

Način obračunavanja in pla- 
čevanja obresti za plasmaje iz 
primarne emisije, ki je obvezen 
za vse narodne banke, urejajo 
naslednji predpisi: 

1. Sklep o načinu obračuna- 
vanja, zaračunavanja in plače- 
vanja obresti Narodne banke 
Jugoslavije, narodnih bank re- 
publik in narodnih bank avto- 
nomnih pokrajin (Uradni list 
SFRJ št. 33/88, 59/88 in 76/88), 
ki se uporablja od 1. oktobra 
1988 in med drugim določa, da 
se obresti od plasmajev iz pri- 

marne emisije obračunavajo 
mesečno in zaračunavajo v ro- 
ku zapadlosti kredita oziroma 
mesečno, na podlagi dogovo- 
ra z banko. Ta sklep tudi dolo- 
ča, da se obresti obračunavajo 
po predpisanih obrestnih me- 
rah ob uporabi diskonta oziro- 
ma ustrezne konformne 
stopnje. 

2. Sklep o obrestnih merah 
za plasmaje iz primarne emisi- 
je in za druge terjatve Narodne 
banke Jugoslavije (Uradni list 
SFRJ št. 87/87 s spremembami 
do 32/89), ki določa, da za vse 
plasmaje iz primarne emisije 
in druge terjatve Narodne ban- 
ke Jugoslavije, obračunavajo 
in zaračunavajo Narodna ban- 
ka Jugoslavije, narodne banke 
republik in narodni banki avto- 
nomnih pokrajin obresti po 
eskontni meri Narodne banke 
Jugoslavije. 

S tem sklepom je tudi dolo- 
čeno, da narodne banke v po- 
godbe o črpanju primarne 
emisije vključijo določbo 
o spremenljivosti obrestnih 
mer v skladu s spremembami 
obrestnih mer za plasmaje iz 
primarne emisije. 

V navedenem sklopu je do- 
ločena tudi vsakokratna višina 
mesečne eskontne mere Na- 
rodne banke Jugoslavije, ki ve- 
lja v posameznem mesecu in 
se uporablja za kredite iz pri- 
marne emisije, črpane v tem 
mesecu. 

Eskonto mero določa Na- 
rodna banka Jugoslavije, 
v skladu s skupščinsko opre- 
delitvijo o izvajanju politike re- 
alno pozitivnih obrestnih mer, 
v nominalnem znesku na me- 
sečni ravni. Do vključno mese- 
ca marca letos, je Narodna 
banka Jugosiavij,e eskontno 
mero določala na podlagi rasti 
drobnoprodajnih cen v pred- 
hodnem mesecu, od meseca 
aprila 1989 pa se eskontna me- 
ra Narodne banke Jugoslavije 
določa v nominalnem meseč- 
nem znesku po metodćlogiji, 
ki jo je na svoji seji dne 11.4. 
1989 določil svet guverjarjev. 
Po tej metodologiji se eskont- 
na mera Narodne banke Jugo- 
slavije določi na podlagi stop- 
nje rasti cen na drobno za te- 
koči mesec, s tem da se ta 
stopnja korigira za odstopanja 
med prognoziranimi in dejan- 
skimi stopnjami rasti cen na 
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drobno v predhodnih treh me- 
secih, in poveča za določeni 
odstotek realno pozitivne 
stopnje na letni ravni. Če 
eskontna stopnja za tekoči 
mesec, izračunana po novi 
metodologiji, ne odstopa na 
letni ravni za več kot 10% v pri- 
merjavi z eskontno stopnjo 
v predhodnem mesecu, se 
eskontna stopnja za tekoči 
mesec ne spremeni. 

Z novim mehanizmom dolo- 
čanja eskontne mere je omo- 
gočeno oblikovanje realno po- 
zitivne stopnje, pri čemer je vi- 
šina realne pozitivne stopnje 
odvisna od povpraševanja po- 
kreditih iz primarne emisije. 
Smisel spremenjene metodo- 
logije pa je tudi večja stabil- 
nost eskontne mere. 

3. Ne glede na določila skle- 
pa o obrestnih merah za pla- 
smaje iz primarne emisije pa je 
v 6. točki odloka o ciljih in na- 
logah skupne monetarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kre- 
ditne politike v letu 1989 
(Uradni Ist SFRJ št. 77/88) do- 
ločeno, da se do izdaje zvezne- 
ga zakona, s katerim se bo za- 
gotovilo ustrezno regresiranje 
obresti za kmetijstvo, za pla- 
smaje iz primarne emisije za 
določene prioritetne namene 
v kmetijstvu uporabljajo dife- 
rencirane obrestne mere, na 
nižji ravni od eskontne mere in 
sicer: 

- za kredite za proizvodnjo, 
zaloge in rezerve pšenice, ko- 
ruze, sladkorne pese in slad- 
korja, oljnic, surovega olja, ri- 
ža, tobaka in proizvodnjo in 
zaloge umetnih gnojil v višini 
50% eskontne mere; 

- za kredite za pitanje živi- 
ne, perutnine, gojitev rib, za 
proizvodnjo mleka in mlečnih 
izdelkov v višini 40% eskontne 
mere in 

- za kredite za druge name- 
ne v kmetijstvu v višini 60% 
eskontne mere. 

Zakon o začasnih ukrepih 
o zagotovitvi sredstev za re- 
gresiranje dela obresti za kre- 
dite, ki se v letu 1989 uporab- 
ljajo za namene v okviru selek- 
tivnega programa v kmetijstvu 
in o njihovi uporabi (Uradni list 
SFRJ št. 16/89) je začel veljati 
11. marca 1989, zato narodne 
banke tudi za kredite iz primar- 
ne emisije za nemene v kmetij- 
stvu od marca dalje obračuna- 
vajo in zaračunavajo obresti 
po eskonti meri Narodne ban- 
ke Jugoslavije. Prihodek iz te- 
ga naslova, v višini razlike med 
diferencirano obrestno mero 
in eskontno mero, pa ni priho- 
dek narodnih bank, ampak se 
ta sredstva izločijo in uporabi- 
jo namensko za regresiranje 
dela obresti v kmetijstvu, kot je 
to določeno z omenjenim po- 
sebnih zveznim zakonom. 

Tako kot vse narodne banke 
republik in avtonomnih pokra- 
jin in Narodna banka Jugosla- 
vije, tako tudi Narodna banka 
Slovenije obračunava in zara- 
čunava obresti na plasmaje iz 
primarne emisije na predpisa- 
ni in opisani način, to je me- 
sečno, z uporabo predpisane 
mesečne eskontne mere, ob- 
javljene v Uradnim listu. Izjema 
je veljala le za kredite za kme- 
tijstvo, za katere so se obresti 
do 10. marca obračunavale 
prav tako mesečno, vendar 
z uporabo mesečne diferenci- 
rane obrestne mere, izračuna- 
ne iz vsakokratne veljavne me- 
sečne eskontne mere. Od 11. 
marca letos pa se tudi za novo 
črpane kredite za kmetijstvo 
obračunavajo obresti po me- 
sečni eskontni meri. 

Banke plačajo Narodni ban- 
ki Slovenije obresti, obračuna- 
ne za plasmaje iz primarne 
emisije, v petnajstih dneh po 
poteku meseca, za katerega je 
sestavljen obračun. 

- Ali so merila za nošenje in posest 
orožja različna v posameznih delih 
Jugoslavije 

Na delegatsko vprašanje 
Franca FASALEKA, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru 
skupščine SR Slovenije ali so 
kriteriji oziroma merila za no- 
šenje in posest orožja različni 
v posameznih delih Jugosla- 
vije, saj zakon o posesti in 
nošenju orožja predpisuje do- 
ločene omejitve za dovoljenja 
civilnim osebam, odgovarja- 
mo naslednje: 

S sprejetjem zakona o orož- 
ju (Ur. list SRS, št. 34/73) je na 
območju SR Slovenije prene- 
hal veljati zakon o nabavljanju, 

posesti in nošenju orožja (Ur. 
list SFRJ, št. 52/67), urejanje 
zadev s področja orožja pa je 
iz pristojnosti zveze prešlo 
v pristojnost republike. V tem 
času so tudi ostale republike 
in pokrajini sprejele svoje 
predpise s tega področja. Po- 
sledica tega pa je, da so posa- 
mezna vprašanja kot so vrste 
orožja in streliva, za katero je 
potrebno dovoljenje in druga, 
različno urejena. 

Nabava plinskega orožja in 
streliva je urejena le na ob- 
močju SR Slovenije. Občan, ki 

želi nabaviti plinsko orožje, 
mora zaprositi pristojni uprav- 
ni organ za notranje zadeve, 
da mu izda dovoljenje za naba- 
vo takšne vrste orožja, v osmih 
dneh po nabavi pa mora orožje 
priglasiti in zaprostiti za izdajo 
orožnega lista. Strelivo za plin- 
sko orožje lahko nabavi na 
podlagi orožnega lista, vendar 
le za orožje kalibra do vključno 
8 mm, polnjeno do 400 mg klo- 
racetofenona, ki z zmesjo zra- 
ka tvori solzilni plin. 

Različni so tudi kriteriji pri 
nabavi streliva. V vseh republi- 
kah in pokrajinah, razen v SR 
Sloveniji se strelivo za vse 
strelno orožje z risano cevjo, 
ponekod pa tudi za vse strelno 
orožje, lahko nabavlja le na 
podlagi dovoljenja za nabavo 
streliva. Na podlagi orožnega 
lista se lahko nabavlja le streli- 
vo za orožje z gladko cevjo in 
strelivo za zračno orožje. V SR 
Sloveniji je zakon iz leta 1981 
uveljavil načelo, da lahko fizič- 
ne osebe strelivo za lovsko in 
športno orožje nabavljajo na 
podlagi orožnega lista, dovo- 
ljenje za nabavo pa je potreb- 
no le za varnostno orožje (sa- 
mokrese in revolverje). 

V SR Sloveniji polnoletni ob- 
čani lahko nabavijo zračno 
orožje brez dovoljenja in ga 
nosijo brez orožnega lista, 
vendar pa smejo orožje upo- 
rabljati le pod pogoji, ki jih do- 
loča zakon. Pod nadzorstvom 
polnoletne osebe smejo zrač- 
no orožje na posebno določe- 
nih oziroma primerno zavaro- 
vanih krajih uporabljati tudi 

mladoletniki. V ostalih republi- 
kah in pokrajinah je nabava 
zračnega orožja vezana na do- 
voljenje, posedovati in nositi 
pa se sme le na podlagi orož- 
nega lista. 

Pod enakimi pogoji lahko 
občani nabavljajo, posedujejo, 
nosijo in uporabljajo tudi orož- 
je s tetivo (loke, samostrele in 
druge naprave pri katerih se 
izstreljuje puščica pod priti- 
skom tetive). Nabava orožja 
s tetivo je normativno urejena 
le na območju SR Slovenije. 

Dejstvo, da je področje na- 
bave, posesti in nošenja orožja 
in nabave streliva v posamez- 
nih republikah in pokrajinah 
različno urejeno, povzroča 
v praksi težave. Zato je Zvezni 
sekretariat za notranje zadeve 
že dal pobudo, da bi se bistve- 
na vprašanja s tega področja 
enotno uredila tako, da bi skle- 
nili poseben dogovor o uredi- 
tvi teh vprašanj v republiških 
oziroma pokrajinskih zakonih. 

Pripominjamo, da tudi v pri- 
merih, ko so neka vprašanja 
z materialnimi predpisi enako 
urejena, prihaja zaradi različ- 
nih stališč glede tolmačenja 
posameznih določb zakona 
oziroma politike, ki jo izvajajo 
posamezne republike oziroma 
pokrajine na tem področju, do 
velikih razlik. Glede na nave- 
deno verjetno ne bo dovolj, da 
izdelamo enotna merila in kri- 
terije za urejanje teh vprašanj, 
temveč bo potrebno nekaj sto- 
riti tudi za to, da bodo enotna 
merila in kriteriji veljali tudi za 
izvajanje teh predpisov 
v praksi. 

- Odkup mleka v Sloveniji pada 

Vika Potočnik, delegatka 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščin SR Slovenije je po- 
stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

»Iz sredstev javnega ob- 
veščanja smo informirani, da 
pada odkup mleka v SR Slo- 
veniji. Kmetom v nerazvitih 
predelih je dohodek od mleka 
pomemben vir preživljanja. 
Ce mlekarne ne odkupujejo 
mleka, jemljejo tem kmetom 
edini vir dohodka. 

Sprašujem Izvršni svet SR 
Slovenije, ali mu je poznana 
ta problematika, kakšen je 
obseg odkupa mleka, kako to 
vpliva predvsem na kmete, ki 
niso vključeni v zadruge ali 
drugo obliko organiziranja, in 
kaj namerava storiti, da bi 
preprečili posledice, ki lahko 
nastanejo predvsem na po- 
dročju reje živine. Kaj bo sto- 
ril Izvršni svet glede odkupa 
mleka, cenovne politike in 
predelave mleka ter mlečnih 
izdelkov?« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval na- 
slednji odgovor: 

Po podatkih Živinorejske po- 
slovne skupnosti je bilo v Slo- 
veniji 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 oziroma za 1,7% 
manj kot v istem mesecu lani. 
Podobne razmere so bile zna- 
čilne tudi za vse štiri mesece 
letošnjega leta (odkup 
115,846,200 I oziroma 2% manj 
kot v enakem obdobju lanske- 
ga leta). Sodimo, da je zmanj- 
šan odkup v začetku letošnje- 
ga leta posledica neugodnih 
ekonomskih in vremenskih 
razmer za pridelavo krme 
v lanskem letu (suša). Po po- 
daktih Zavoda SR Slovenije za 
statistiko je bilo v začetku le- 
tošnjega leta za 1% manj krav 
in brejih telic. Po območjih 
glede na težavnostne stopnje 
za kmetijsko pridelavo pa je bil 
letošnji odkup mleka v prvih 

poročevalec 21 



štirih mesecih porazdeljen 
v naslednjih deležih: nižinsko 
območje 39,2%, hribovito ob- 
močje 34,3%, kraško 4,8%, 
gorsko 12,5% in preostala ob- 
močja z omejenimi pogoji 
9,2%. 

Mlekarne odkopujejo mleko 
od vseh kmetov, ne glede na to 
ali so člani organizacij združe- 
nih kmetov ali ne. Veliko mleka 
se odkupi od kmetov, ki imajo 
dve do tri krave in niso speci- 
alizirani za prirejo mleka. Nji- 
hova značilnost je, da razme- 
roma hitro preusmerijo prirejo 
mleka namesto v odkup v last- 
no porabo, če odkupne cene 
niso stimulativne oziroma ne 
pokrivajo stroškov prireje. 
Stalna rast odkupa mleka 
v Sloveniji v zadnjih letih je 
zato rezultat ukrepov razvojne 
politike v naši republiki. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se je ves čas zavze- 
mal za samostojno oblikovanje 
cen kmetijskih in živilskih iz- 
delkov. Zaradi izredno zaostre- 
nih razmer v živinoreji, ki so 
bile predvsem posledica dalj 
časa administrativno določe- 
nih cen, s katerimi niso bili po- 
kriti stroški prireje in predela- 
ve, sta Skupšina SR Slovenije 
in izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije tudi ob sprejemanju 
resolucije o politiki uresniče- 
vanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1988 odloč- 
no 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 
bilo omogočeno samostojno 
oblikovanje cen za sterilizira- 
no mleko, v začetku aprila le- 
tos pa je sprostil tudi cene pa- 
steriziranega mleka. Tako se- 
daj mlečnopredelovalne orga- 
nizacije združenega dela obli- 
kujejo cene svojih izdelkov sa- 
mostojno ob upoštevanju raz- 
mer na trgu. 

S sprostitvijo drobnoprodaj- 
nih cen konzumnega mleka so 
bile dane možnosti za izenači- 
tev odkupne cene mleka 
s stroški prireje. Ker ni bilo 
možno takoj izenačiti razmerij 
v mlečni reprodukcijski verigi, 
je bilo na Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije dogo- 
vorjeno (razgovora, ki je bil 4. 
aprila 1989, so se udeležili 
predstavniki Splošnega zdru- 
ženja kmetijstva, mlekarn, Slo- 

venske kmečke zveze, Zadruž- 
ne zveze Slovenije in Živinorej- 
ske poslovne skupnosti), da se 
izenačijo v treh mesecih od 
aprila do junija, ko naj bi rejci 
skupaj s premijo in dodatki za 
kakovost dobili za tekoči me- 
sec v celoti pokrite stroške pri- 
reje po izračunu Kmetijskega 
inštituta Slovenije ob koncu 
prejšnjega meseca. Dogajanje 
na trgu bodo rejci in mlečno- 
predelovalne OZD sproti pre- 
verjali. Ob negativnem reagira- 
nju na trgu mleka in mlečnih 
izdlekov se od dogovorjene 
politike pri odkupni ceni mleka 
ne bo odstopilo, temveč se bo- 
do ustrezne rešitve iskale pri 
predelavi in potrošnji. 

Na ponovnem razgovoru 
predstavnikov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in 
mlečnopredelovalnih organi- 
zacij 31. 5. 1989 je bilo dogo- 
vorjeno, da bodo rejci za mle- 
ko, oddano v maju, prejeli 90% 
pokritje stroškov prireje in pre- 
mijo v višini 105 din/l, kar je 
skupaj 94% stroškov prireje, ki 
ji je izračunal Kmetijski Inštitut 
Slovenije konec aprila, za mle- 
ko, oddano v juniju, pa bodo 
rejci prejeli v obliki kupne ce- 
ne in premije skupaj 3.461,47 
din/l odkupljenega mleka, kar 
je 100% pokritje stroškov pri- 
reje po izračunu Kmetijskega 
inštituta Slovenije konec maja. 

Ker razlike med odkupno ce- 
no mleka in ceno, ki pokriva 
stroške prireje za junij, mleč- 
nopredelovalne organizacije 
združenega dela ne morejo 
pokriti z enkratnim povišanjem 
cene mleka in mlečnih izdel- 
kov, jo bo Samoupravna inte- 
resna skupnost za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane in zago- 
tavljanje osnovne preskrbe 
Slovenije pokrila z zvišanjem 
povprečne premije s T05 na 
200 din/l z namenskim prispev- 
kom za junij 1989 okoli 300 
din/l (za vse mleko, odkupljeno 
v juliju). Glede na visoko stop- 
njo inflacije je treba spremeniti 
dosedanji način plačila mleka 
rejcem, ki je sedaj samo enkrat 
mesečno, in to z zamudo 30 
dni. Po dogovoru s predstavni- 
ki Slovenske kmečke zveze in 
Zveze slovenske kmečke mla- 
dine in Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
bil 7. 6. 1989, Izvršni svet pod- 
pira dvakratno mesečno plači- 
lo, in sicer 1. v mesecu kot 
akontacijo in 15. v mesecu 
končni obračun za oddano 
mleko v preteklem mesecu. 

Za dolgoročno razrešitev te 
problematike je v izdelavi štu- 
dija o strategiji mlečne proiz- 
vodnje v Sloveniji, ki bo vsebo- 
vala vse potrebne ukrepe zaš- 
čitne politike in dohodkovne 
motivacije proizvajalcev mleka 
za potrebe preskrbe SR Slove- 
nije z mlekom ter možnosti za 
prodajo na domačem in tujem 
trgu. Studija bo tudi opredelila 
obseg prireje mleka, medse- 
bojne odnose in prevzemanje 
rizikov v celotni predelovalni 
verigi. Na podlagi te analize bo 
Izvršni svet Skupšine SR Slo- 
venije opredelili strategijo na- 
daljnjega razvoja govedoreje, 
zlasti še prireje mleka. 

Sprostitev odkupnih cen 
mleka in padec kupne moči 
prebivalstva sta povzročila tu- 
di zmanjšanje prodaje mleka 
in mlečnih izdelkov (okoli 15 
do 20%) in povečanje 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, 1,500.000 I alpskega 
mleka in 44.000 I jogurta. Na- 
vedene zaloge so bile precej 
nad normalnim letnim stanjem 
pri posameznih izdelkih. Za 
okoli 35% višja odkupna cena 
mleka, ki jo plačajo mlekarne, 
v primerjavi z drugimi SR in 
SAP povzroča tudi višje drob- 
noprodajne cene mleka in 
mlečnih izdelkov, kar skupaj 
z intervencijskim uvozom mle- 
ka po dumpinških cenah 
zmanjšuje možnosti za proda- 
jo našega mleka in mlečnih iz- 
delkov na druge območja Ju- 
goslavije. 

V lanskem letu so bile po 
podatkih Mlekosima uvožene 
naslednje količine mleka in 
mlečnih proizvodv: 26,944.000 
I svežega mleka, 7,212 ton 
koncentriranega ali zaslajene- 
ga mleka, 9.189 ton mleka 
v prahu, 4.091 ton masla in 
5.008 tona sira, kar predstavlja 
preračunano v mleko okoli 280 
mio litrov. Uvoz mleka in mleč- 
nih proizvodov je tako v letu 
1988 predstavljal skoraj 20% 
vsega odkupa mleka v Jugo- 
slaviji. Od uvoženih količin od- 
pade na intervencijski uvoz 
okoli 10%, vse ostalo pa na 
redni uvoz. V letošnjem letu je 
bilo že uvoženega 51 mio litrov 
mleka v različnih oblikah. Ker 
so bile te količine uvožene po 
nizkih cenah, pomeni to hud 
udarec za prirejo mleka v Ju- 
goslaviji. 

Dne 14. 6. 1989 smo na IS 
Skupščine SR Slovenije 
s predstavniki Zadružne zveze 
Slovenije, Samoupravne inte- 
resne skupnosti za pospeševa- 
nje proizvodnje hrane in zago- 
tavljanje osnovne preskrbe, 
Slovenske kmečke zveze, Zve- 
ze slovenske kmečke mladine 
in organizacijami združenega 
dela ocenili izvajanje skupno 
dogovorjenih obveznosti iz 
aprila letošnjega leta. Ugotovi- 
li smo, da se te obveznosti 
v celoti izvajajo. Velik problem 
v naprej pa predstavlja tekoče 
usklajevanje odkupnih cen 
s stroški prireje, zaradi visoke 
stopnje inflacije. Na sestanku 
je bilo dogovorjeno: 

- da se pospeši strategija 
prireje in plasmana mleka 
v Sloveniji, kateri naj bo osno- 
va poglobljena študija, ki jo iz- 
delujeta Kmetijski inštitut Slo- 
venije in Inštitut za ekonomsko 
raziskavo v Ljubljani; 

- do priprave te strategije 
je potrebno dogovorjen sistem 
iz aprila, v cilju odpravljanja 
razkoraka med plačilom in 
stroški prireje, dopolniti pred- 
vsem v načinu in rokih izplači- 
la ter preiti do dosedanjega 
enomesečnega na večkratno 
akontacijsko izplačilo; 

- IS Skupščine SR Sloveni- 
je bo pri Zveznem izvršnem 
svetu vztrajal, da se takoj pre- 
kine interventni uvoz in redni 
uvoz mleka, ki po cenah in ko- 
ličinah omejuje razvoj domače 
proizvodnje in sprejme ustrez- 
no zaščitno politiko na po- 
dročju mleka in mlečnih izdel- 
kov. S tem bomo zaščitili do- 
mačo proizvodnjo in vzpodbu- 
jali razvoj živinoreje. Takšno 
politiko imajo vse države z raz- 
vitim kmetijstvom. Izvršni svet 
predlaga obema delegacijama 
v Skupščini SFRJ in SR Slove- 
nije, da tudi vztrajata na ta- 
kojšnjem sprejemu takšne po- 
litike. 

- Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je tudi ponovno 
predlagal Zveznemu izvršne- 
mu svetu, da zaščitne cone za 
mleko mesečno usklajuje 
z rastjo proizvodnih stroškov. 
Kot vse druge dejavnosti pa se 
bo morala tudi mlečna indu- 
strija agresivneje vključevati 
v tržno dogajanje. V tem oklo- 
pu bo večji poudarek tudi na 
zboljšanju kakovosti pridelave 
mleka in mlečnih izdelkov. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 30. OKOLIŠ, CELJE 
ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZVEZI 
Z DRUŽBENOEKONOMSKIMI RAZMERAMI 
VZDRAVSTVU 

V zvezi z razpravo o družbenoekonomskih razmerah v zdravstvu 
in predlogi za takojšnje aktivnosti posredujemo naslednje sta- 
lišče: 

O družbenoekonomskih razmerah v zdravstvu, vzrokih zaostre- 
nih finančno-likvidnostnih razmer in posledicah na pogoje izvaja- 
nja programov zdravstvenega varstva v SR Sloveniji smo pripravili 
Informacijo o izvajanju programa zdravstvenega varstva, material- 
nih okvirih z ukrepi za izboljšanje razmer v mesecu marcu letos in 
jo posredovali Skupščini SR Slovenije. V aprilu je Skupščina SR 
Slovenije ob obravnavi bilance nalog in sredstev SIS družbenih 
dejavnosti v letzu 1989 ter ob obravnavi Informacije Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije o aktualni problematiki družbenih 
dejavnosti in informaciji o razmerah na področju zdravstvenega 
varstv a sprejela sklep, ki med drugim ugotavlja potrebo po 
večjem zajemanju sredstev za družbene dejavnosti in omogoča 
sprotnejše usklajevanje tekočega financiranja z inflacijskimi giba- 
nji. Vendar pa niso bili doseženi pričakovani rezultati, to se je 
zlasti pokazalo za področje zdravstvenega varstva zaradi prepo- 
časnega spreminjanja prispevniuh stopenj v občinah, kasnitev pri 
poravnavi prispevkov iz BOD, neuresničevanja sprotnega usklaje- 
vanja materialnih stroškov in osebnih dohodkov. 

Zato je bila v juniju problematika vseh družbenih dejavnosti 
ponovno posredovana s predlogi sklepov v obravnavo Skupščini 
SR Slovenije. Ugotovimo lahko, da so razmere v Zdravstvenem 
centru Celje podobno kritične kot v večini zdravstvenih organiza- 
cij v SR Sloveniji. Hkrati ugotavljamo, da so tudi predlogi za 
takojšnje aktivnosti delavcev Zdravstvenega centra Celja v pretež- 
nem delu že upoštevani, oziroma so sestavni del predlaganih 
sklepov, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal 
Skupščini SR Slovenije in jih je le-ta sprejela v mesecu juniju za 
razreševanje družbenoekonomskih razmer v družbenih dejavno- 
stih. 

V zvezi s posmaeznimi predlogi za takojšnje aktivnosti pa ugo- 
tavljamo naslednje: 

1. Predlog sistemskih sprememb na področju zdravstvenega 
varstva je bil vsebovan že v Programu ukrepov za razvoj svobodne 
menjave dela na področju družbenih dejavnosti v SR Sloverniji 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (julij 1988), in sicer 
v okviru koncepta celovitih sprememb na področju družbenih 
dejavnosti. Ta koncept je bil v okviru Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije ustrezno dopolnjen v letošnjem letu v smislu pri- 
prave amandmajev k Ustavi SR Slovenije. Na sedanjih ustavnih 
izhodiščih ta koncept še ni uresničljiv, zato bo predlog nove 
zakonske ureditve na področju zdravstva možno predložiti Skupš- 
čini SR Slovenije takoj po sprejemu republiških ustavnih amand- 
majev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v novembru 1988 ponudil 
v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu novo organiziranost samoupravnih inte- 
resnih skupnopsti. PRedlagal je ustanovitev Zdravstvene skupno- 
sti Slovenije in območnih zdravstvenih skupnosti, fakultativno pa 
bi lahko udeleženci v svobodni menjavi dela ustanovili občinsko 
zdravstveno skupnost. Ob obravnavi predloga za izdajo zakona so 
bile izražene pobude za ustanovitev le ene zdravstvene skupnosti 
v SR Sloveniji. 

Glede na pripravo in sprejem Amandmajev k Ustavi SR Slove- 
nije je predlagatelj pristopil k pripravi novega zakona o zdravstve- 
nem varstvu, v katerem bo opredelil zagotovoljeni (nacionalni) 

program. Skupščina SR Slovenije bi sprejela odločitev o sred- 
stvih, potrebnih za njegovo izvedbo. Z navedeno novo obliko 
organiziranja sistema zdravstvenega varstva bi jasneje določili 
sistem financiranja zdravstvenega varstva in v tem okviru uredili 
tudi solidarnost na področju zdravstva. 

2. Skupščina SR Slovenije je sprejela v aprilu usmeritev za 
zaustavitev padanja osebnih dohodkov v Sloveniji iun za mesečno 
usklajevanje rasti osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejav- 
nostih z rastjo osebnih dohodkopv v gospodarstvu. V skladu s tem 
Odbor udeležencev družbenega dogovora posreduje ocene in 
podatke o rasti osebnih dohodkov v gospodarstvu SR Slovenije 
do 15. v mesecu in jih takoj posreduje izvršnim svetom skupščin 
občin in vsem samoupravnim interesnim skupnopstim. Pri oceni 
rasti osebnih dohodkov Odbor upošteva tudi pričakovano poveča- 
nje osebnih dohodkov v naslednjem mesecu, zato je s tem podan 
pogoj odpravljanjnja sedanjega zaostajanja osebnih dohodkov 
v zdravstvu. 

Omejena sredstva zdravstvenih skupnolsti v 1. polletju leto in 
finančno-likvidnostne težave zdravstvenih organizacij so po 
našem mnenju pomemben razlog za zaostajanje osebnih dohod- 
kov v zdravstvu za osebnimi dohodki v gospodarstvu. Pri tem tudi 
ne gre pripisovati vzroka za zaostajanje ravni osebnih dohodkov 
v zdravstvu v letošnjem letu (7,2% zaostanek glede na raven OD 
v gospodarstvu v obdobju januar-marec 1989 in 8,3% znižanje 
glede na doseženo raven OD v letu 1987 po podatkih Republi- 
škega komiteja za delo) metodi upoštevanja kvalifikacijske struk- 
ture v zdravstvu; sprejeta metodologija za ugotavljanje ravni oseb- 
nih dohodkov v družbenih dejavnostih glede na gospodarstvo je 
upoštevala kvalifikacijsko strukturo zaposlenih v zdravstvu, ven- 
dar je ta metodologija služila predvsem kot podlaga za postopno 
izravnavo osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih glede na 
gospodarstvo in ne določanju višine osebnih dohodkov. Nave- 
deno metodologijo naj bi v občinskih oziroma medobčinskih 
zdravstvenih skupnostih ustrezno upoštevali za odpravljanje zao- 
stajanja osebnih dohodkov v zdravstvu glede na specifične raz- 
mere v občinah in regijah in v tem okviru kvalifikacijske strukture 
zaposlenih v zdravstvenih organizacijah. 

Glede zahteve za takšno nagrajevanje, ki bo zdravstvenim 
delavcem zagotovilo ustrezen status, primeren kvalifikacijski 
strukturi in dejavnosti, ki jo opravljajo, pa je potrebno upoštevati 
tudi dejstvo, da je v določeni meri zaostanek v rasti osebnih 
dohodkov v zdravstvu posledica povečanja števila zaposlenih 
v zdravstvu, ki je v letu 1988 znašalo 1,5%. 

3. Glede predloga, da se tudi zdravstvenim delavcem zagotovijo 
sredstva za skupno porabo, ki morajo omogočati uveljavitev sindi- 
kalne liste in zagotoviti vsaj minimalne pogoje za reševanje stano- 
vanjskih pravic, gre upoštevati dejstvo, da so sredstva za sklad 
skupne porabe sestavni del brutto osebnih dohodkov (Družbeni 
dogovor o skupnih osnovah in merili za samoupravno urejanje 
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji) in 
s tem pristojnost delavcev v zdravstvenih organizacijah, da 
v okviru delitvene politike zagotovijo tudi sredstva za skupno 
porabo. Vendar premajhna sredstva za zdravstvo glede na 
potrebe sedanjega nivoja zdravstvenega standarda praviloma ne 
zadoščajo za pokritje sredstev skupne porabe, zaradi tega je pa 
tudi ta pravica uresničljiva le v okviru razpoložljivih možnosti 
pridobivanja finančnih sredstev. 

4. Zastarelost in iztrošenost medicinske opreme v zdravstvu je 
v pretežnem delu zdravstvenih organizacij velik problem. Po raz- 
položljivih podatkih je bila iztrošenost zdravstvene opreme v letu 
1988-80% - na. V parametrih za oblikovanje cen zdravstvenih 
storitev je upoštevana le minimalna amortizacija za opremo. 
Menimo, da bi bilo potrebno pri določanju parametrov za obliko- 
vanje cen zdravstvenih stopritev ustrezno upoštevati specifiko 
zdravstvene dejavnosti, kjer je za izvajanje programov zdravstve- 
nega varstva nujno zagotoviti ustrezno medicinsko opremo; ta pa 
je v velikem delu iz uvoza in terja nadomestitev iztrošene opreme 
velika finančna sredstva. 

Pri tem pa v zdravstvenih organizacijah ni v vseh primerih 
upoštevana delitev dela v zdravstvu v SR Sloveniji in s tem raci- 
onalnost pri nabavi nove in nadomestitvi iztrošene medicinske 
opreme. 
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STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
NOVA GORICA ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O UPRAVNIH TAKSAH 

Skupina delegatov iz občine Nova Gorica za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije daje pobudo za spremembo zakona o upravnih 
taksah, s katero bi bil uveden tak sistem določanja višine taks 
v taksni tarifi, ki bi tekoče spremljal inflacijsko rast. Pobudo 
utemeljujejo z ugotovitvijo, da so upravne takse v taksni tarifi 
prenizke in ne pokrivajo niti poštnih stroškov upravnega organa. 
Predlagajo tudi, da bi se bolj kot druge povečale taksne tarife za 
upravna dejanja, ki jih občani niso dolžni uveljavljati, temveč so 
odvisna zgolj od njihove volje in zahteve, kot je na primer spre- 
memba priimka občana. 

Pobuda za spremembo zakona o upravnih taksah se sprejme. 
Spremembe in dopolnitve zakona o upravnih taksah so že 

v pripravi. S spremembami in dopolnitvami zakona bi se uskladili 
dinarski zneski taksne tarife, uveljavljeni z zadnjo spremembo 
zakona o letu 1988, s spremenjeno vrednostjo dinarja ter predla- 
gal točkovni sistem, s katerim bi bile višine taksnih obveznosti 
določene s točkami. Uveden bi bil sistem usklajevanja vrednosti 
točke z gibanjem stroškov upravnih organov. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona bo predlagatelj 
upošteval tudi predlog, da se za upravna dejanja, ki so odvisna 
samo od občanove volje, kot je zahteva za spremembo osebnega 
imena, določi večje povečanje takse kot pri drugih taksnih tarifah. 

STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUD SKUPINE DELEGATOV 
ZA ZBOR OBČIN IN SKUPINE DELEGATOV, ZA 
PODROČJE GOSPODARSTVA 13. OKOLIŠA 
OBČIN IZ OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA 
SPREMEMBO ZAKONOV O OBLIGACIJSKIH 
RAZMERJIH IN O PREKRŠKIH 

Skupina delegatov za zbor občin in skupina delegatov za 
področje gospodarstva 13. okoliša občin iz občine Škofja Loka sta 
Skupščini SR Slovenije posredovali naslednje delegatske po- 
bude: 

1. pobudo za spremembo 394. člena zakona o obligacijskih 
razmerjih, v katerem je uzakonjeno načelo denarnega nomina- 
lizma, tako da se uporaba tega načela začasno opusti, 

2. pobudo, da Zvezni izvršni svet pogosteje usklajuje najnižje 
zavarovalne zneske, za katere se mora skleniti zavarovanje proti 
odgovornosti ter pobudo, da se 53. člen zakona o temeljih sistema 
premoženjskega in osebnega zavarovanja dopolni z določilom, da 
sodišče ob določanju višine odškodnine upošteva najnižji zavaro- 
valni znesek, ki velja na dan sojenja, 

3. pobudo, da se zakon o prekrških (2. odstavek 241. člena) 
spremeni tako, da omogoči izterjavo denarne kazni na kraju 
prekrška tudi za več prekrškov, storjenih v steku; da se celovito 
prouči možnost širjenja izterjave denarne kazni takoj na kraju 
prekrška; da se potrebna pozornost posveti problematiki sprot- 
nega usklajevanja denarnih kazni, predpisanih za prekrške s stop- 
njo inflacije in da se uskladijo določbe zakona o varnosti cestnega 
prometa in zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, ki se 
medsebojno prekrivajo. 

Izvršni svet Skup.čine SR Slovenije je do teh pobud zavzel 
naslednja stališča: 

1. Načelo denarnega nominalizma ustreza normalnim gospo- 
darskim razmeram, v situacijah, ko se vrednost denarne enote 
bistveno spreminja pa svojo funkcijo izgubi. V naši zakonodaji je 
to načelo določeno v 394. členu zakona o obligacijskih razmerjih, 
ki sicer tudi dopušča, da se z zakonom njegova uporaba izloči, 
vendar se problem ohranitve realne vrednosti obveznosti ob seda- 
njih visokih stopnjah inflacije korigira predvsem s predpisova- 
njem izredno visokih zamudnih obresti. Takšna rešitev pa z vidika 
sistemske ureditve obligacijskih razmerij ni sprejemljiva, saj pri- 
haja v nasprotje z drugimi instituti obligacijskega prava. Zato je bil 
delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ 
posredovan predlog za sprejem posebnega zakona, na podlagi 

katerega bi se uporaba načela denarnega nominalizma začasno, 
do ustalitve gospodarskih gibanj, izključila. 

V zakonodajnem postopku za spremembe zakona o obligacij- 
skih razmerjih pa so se oblikovali naslednji predlogi: zakon o obli- 
gacijskih razmerjih ne bi vseboval le splošno določilo, da mora 
dolžnik, ki je v zamudi, plačati zamudne obresti, glede njihove 
višine pa bi nasprotoval na uporabo drugega zakona. Rešitve 
glede zamudnih obresti so oblikovane kot samostojen zakon 
- zakon o višini obrestne mere zamudnih obresti. S tem zakonom 
se predlaga izenačitev obrestne mere zamudnih obresti (sedaj se 
razlikujejo glede na to ali obveznost izvira iz gospodarske ali 
negospodarske pogodbe) na 2% mesečno. Obresti bi se obraču- 
navale na znesek glavnice, povečan za znesek revalorizacije, ki bi 
bila izračunana po stopnji rasti cen na drobno v preteklem letu. 
Oba zakona - zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obli- 
gacijskih razmerjih in zakon o višini obrestne mere zamudnih 
obresti - sta še v zakonodajni proceduri. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bi se na 
podlagi navedenih zakonskih predlogov učinkovanja načela 
denarnega nominalizma uredilo parcijalno — glede tistih dolžni- 
ško-upniških razmerij, v katerih je dolžnik v zamudi z izpolnitvijo 
denarne obveznosti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadalje 
ocenjuje, da je vprašanje denarnega nominalizma problematika 
večjih razsežnosti in da sprejem zakona, ki bi načelno reševal to 
vprašanje zahteva poglobljeno proučitev. 

2. V skladu s sklepom Zveznega izvršnega sveta, sprejetim na 
328. seji dne 3. novembra 1988, s katerim je bilo zveznim organom 
naloženo, da tekoče predlagajo spremembe posameznih odlokov 
iz svojega delovnega področja, «je Zvezni sekretariat za finance 
predlagal spremembo odloka o določitvi najnižjih zavarovalnih 
vsot, na katera se mora skleniti zavarovanje za potnika v javnem 
prevozu proti posledicam nezgode. Po predlogu naj bi se zavaro- 
valni limiti v primerjavi s predpisanimi v sedaj veljavnem odloku 
(Uradni list SFRJ, št. 72/88) povečali za 20 krat. Spremembo 
odloka je dne 8/6-1989 obravnaval Zvezni izvršni svet. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da predlagano 
zvišanje trenutno sledi dviganju cen in stroškov oziroma padcu 
vrednosti dinarja in trenutno omogoča ohranitev pravnega varstva 
oškodovancev v prometnih nezgodah. V celoti pa podpira stališče 
Zveznega izvršnega sveta, da je potrebno pogosteje usklajevati 
višine zavarovalnih vsot z dejansko vrednostjo dinarja, saj je le 
tako mogoče uresničiti smoter obveznega zavarovanja. 

Pobudo za presojo ustreznosti določbe 54. člena zakona 
o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja 
(Uradni list SFRJ, št. 24/76), ki določa, da mora zavarovlana 
skupnost povrniti škodo največ do višine dogovorjenih zavaroval- 
nih vsot, torej zavarovalnih vsot, ki so veljale ob času sklenitve 
zavarovanja, je Izvrešni svet Skupščine SR Slovenije posredoval 
Zveznemu izvršnemu svetu že leta 1985. Glede te določbe se je 
postavljalo vprašanje ali je vsebinsko usklajena z določbo 2. 
odstavka 189. člena zakona o obligacijskih razmerjih, po katerih 
se povračilo škode odmerja po cenah ob izdaji sodne odločbe ter 
z določbo 1. odstavka 326. člena zakona o pravdnem postopku, 
po kateri mora sodišče upoštevati tisto dejansko in pravno stanje, 
ki obstaja ob koncu glavne obravnave. Ker pobuda ni bila spre- 
jeta, jo je leta 1986 ponovil, vendar postopek za spremembo 
navedenega zakona ni bil sprožen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slvoenije ocenjuje, da razlogi, ki so 
v letu 1985 in 1986 narekovali proučitev določbe 54. člena zakona 
o temeljih sistema osebnega in premoženjskega zavarovanja, še 
vedno obstajajo. Odmera odškodnine ter višina zavarovalnega 
limita sta po veljavni zakonodaji še vedno vezana na različna 
časovna trenutka, čeprav oba elementa predstavljata pravno 
celoto. Takšna ureditev je pravno vprašljiva. Ker pa njegova 
pobuda, čeprav je bila Zveznemu izvršnemu svetu posredovana 
dvakrat, ni bila rešena, meni, da bi bilo smotrno, da bi tak predlog 
podali delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru skupščine SFRJ. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenijenačelno podpira delegat- 
ske pobude, ki se nanašajo na zakonodajo s področja prekrškov 
in ki so usmerjene k racionalizaciji in večji učinkovitosti na tem 
področju. V zvezi s konkretnimi pobudami pa pojasnjuje, da 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo pripravlja informa- 
cijo o izvajanju zakona o prekrških, v kateri bo celotio obdelana 
vsa problematika, ki jo na področju kaznovalnega prava prekrškov 
ugotavljata teorija in praksa. Ugotovitve informacije, katero bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval v juliju tega leta, 
bodo podlaga za spremembe zakona o prekrških. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z usmeritvijo, da 
se možnost izrekanja mandatne kazni za prekrške čim bolj razširi. 
Ugotavlja pa, da mandatne kazni za prekrške določajo tudi zvezni 
predpisi, kot na primer zakon o temeljih varnosti cestnega pro- 
meta, pri pripravi katerih pa naše pobude za širjenje možnosti 
mandatnega kaznovanja doslej niso bile upoštevane. 
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Problematika sprotnega usklajevanja denarnih kazni s stopnjo 
inflacije je bila že celovito obdelana v Informacijo o problemih 
normativnega urejanja denarnih kazni in drugih vrednostnih koli- 
čin v zakonodaji s področja pravosodja in o možnih rešitvah, 
katero je pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. 
Informacija je bila predložena v obravnavo tudi pristojnim zvez- 
nim organom, ki pa ustreznih predlogov z nakazanimi rešitvami še 
niso podali. Ob tem pa pripominjamo da bo v zvezi z zahtevo za 
spremembe in dopolnitve Kazenskega zakona SFRJ kot priloga 
k tezam za spremembe in dopolnitve poslano Skupščini SFRJ in 
pristojnim zveznim organom konkretno gradivo, ki obravnava 
predloge možnih sistemov določanja denarnih kazni in drugih 
dinarskih zneskov v kaznovalnopravni zakonodaji v pogojih 
visoke inflacije. To vprašanje je potrebno enotno urediti za vsa 
področja kaznovalnega prava, to je kazensko pravo, pravo gospo- 
darskih prestopnikov in prekrškov, ki je ustavno razmejeno med 
federacijo in republike oziroma pokrajini, zato po mnenju Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije separatna ureditev le za 
področje prekrškov v naši republiki ni možna. 

V zvezi z delegatsko pobudo, ki se nanaša na zakon o varnosti 
cestnega prometa, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripomi- 
nja, da je zakonodajna procedura za spremembo tega zakona 
v teku in se bodo vsi predlogi, ki se nanašajo na ta zakon, 
obravnavali v tem postopku. 

Odgovor Republiškega komiteja za industrijo in 
gradbeništvo na delegatsko pobudo skupine 
delegatov za delegiranje delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
gospodarsko področje 4. okoliš, Ljubljana Šiška, 
dano na 41. seji Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije dne 24. 5. 1989, v zvezi 
s problematiko Iskre Mikroelektronike 

Skupina delegatov za delegiranje delegtov za Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije, gospodarsko področje 4. okoliš, 
Ljubljana Šiška je na 41. seji Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije, dne 24. maja 1989 dala naslednjo 

pobudo: 

Skupina delegatov se je seznanila s pobudo sprejeto na Zboru 
združenega dela Skupščine občine Ljubljana Šiška in z njeno 
vsebino v celoti soglaša. Pobuda je naslednja: 

Zbor zahteva, da Skupščina SR Slovenije obravnava problema- 
tiko Iskra Mikroelektronika kot infrastrukturno organizacijo, 
pomembno za gospodarstvo celotne Slovenije, skupaj s postop- 
kom redne likvidacije, ki ga je sprožila SOZD Iskra. 

Zaradi nastale in preprečevanje še večje škode na področju 
mikroelektronike in ob postopki za redno likvidacijo kot tekočo 
sanacijo obstoječega stanja je nujno, da se v ta proces vključi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ter znanstvene in strokovne 
institucije ter pripravijo strokovni program za ustanovitev nove 
OZD. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda pomena mikro- 
elektronike za razvoj slovenskega gospodarstva, kar je razvidno 
tudi iz opredelitev v srednjeročnih in letanih planskih dokumentih. 

V družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je 
vloga mikroelektronike poudarjena v poglavjih 2.4, 4 111 
4.1.1.2., 4.1.4. in 5.2.. 

V Resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-1990 za leto 1988 je zapisano, da bomo 
k uresničevanju strategije pospešenega tehnološkega razvoja 
med drugim prispevali tudi s: 

»- spodbujanjem novih proizvodnih programov na višji tehno- 
loški in konkurenčni ravni 

-spodbujanjem novih proizvodnih programov, posebno na 
področju informacijskih tehnologij, ki bodo omogočile ustvarja- 
nje potrebne tehnološke infrastrukture za hitrejši gospodarski in 
družbeni razvoj."(poglavje 1,1. alinea). 

V programu ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za uresničevanje razvoja in tekoče ekonomske politike 
v letu 1989 je v 1. poglavju med začrtanimi aktivnostmi zapisano: 

»-razvojno in tehnološko pospeševanje prenove slovenske 
industrije s podpiranjem predvsem tehnološko zahtevne, energet- 
sko ugodne in ekološko primerne proizvodnje «, kamor ned- 
voumno sodi tudi mikroelektronika. 

Ko sta bila Republiški komite zta industrijo in gradbeništvo in 
Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo sezna- 
njena s stečajem in vsebino predlaganih sklepov, ki so se nanašali 
na problematiko Iskre Mikroelektronike, sta v skupnem pismu 
z dne 4. 4. 1989 opozorila Iskro na svoja stališča in predlagala, da 
se sklepi dopolnijo tako, da bi celoviteje odrazili razvojno politiko 
Iskre in vlogo mikroelektronike v njej. Med ostalim naj bi se izdelal 
scenarij tekočega prehoda Iskre Mikroelektronike v novo tržno 
naravnano organizacijsko obliko in definiral načian vključevanja 
Iskre Mikroelektronike v projekt t. i. tehnološkega parka. 

V vsebinskem smislu je Iskra sugestije sprejela in ustanovila dve 
delovni skupini, ki naj bi izdelali koncept nadaljnje razvojne poli- 
tike in bodoče organiziranosti Iskre Mikroelektronike. Predvi- 
doma naj bi bil koncept bodoče organiziranosti Iskre mikroelek- 
tronike pripravljen konec julija tega leta. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo problematiko Iskre 
Mikroelektronike obravnaval, ko bosta delovni skupini pod vod- 
stvom tov.Zorka (Iskra Kibernetika, Kranj) in tov. Lavariča (Iskra 
Elementi Žužemberk) končali z delom in predstavili koncept 
bodoče razvojne in organizacijske forme Iskre Mikroelektronike. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O POBUDAH ZA DOPOLNITEV 
ZAKONA O OBRAČUNAVANJU IN 
PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA 
ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Izvršni svet Skupščine občine Jesenice, Skupščine občine Vrh- 
nika ter skupini delegatov za gospodarsko področje 17. okoliš in 
prosvetnokulturno področje 5. okoliš iz Nove Gorice so dali 
pobudo za dopolnitev zakona o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbe- 
nih prispevkov tako, da ne bi bilo več možno izplačevati dela 
osebnih dohodkov, ne da bi se hkrati obračunavali in vplačevali 
tudi davki in prispevki iz osebnega dohodka. 

Ugotavljamo, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že dal 
mnenje o pobudi skupine delegatov za gospodarsko področje 16. 
okoliš Jesenice za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
ki se je nanašala na dopolnitev zakona o obračunavanju in plače- 
vanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti tako, da bi se zagotovilo vnovčenje prispev- 
kov vsaj v mesecu, v katerem so bili izplačani osebni dohodki. 

S spremembo zakona o obračunavanju in plačevanju prispev- 
kov za zadovoljevanje 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 izplačujejo 
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 pravo izplačilo 
osebnih dohodkov za naslednji mesec; 
- izplačevalci osebnih dohodkov predložijo službi družbenega 
knjigovodstva naloge za vplačilo obračunanih prispevkov ob 
dvigu sredstev za izplačilo osebnih odhodkov, ob katerem se 
hkrati opravi tudi obračun prispevkov; 
- služba družbenega kjigovodstva 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 ureditvijo so morali izplačevalci osebnih odhod- 
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 teko- 
meč 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 prihodjem 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 navedenega izhaja, da je bila s spremembo načina obračuna- 
vanja in plačevanja prispevkov in davkov iz osebnega dohodka za 
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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 interesnim 
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 spre- 
membo zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ponovno poudarja, da bi 
hkratno izplačevanje osebnih odhodkov in prispevkov ter davkov 
iz osebnih dohodkov pomenilo dodaten likvidnostni pritisk na 
izplačevalce OD, ki ga glede na realizacijo prihodkov v gospodar- 
stvu ni mogoče izvesti. Kreditno premoščanje hkratnih plačil 
davkov in prispevkov ter osebnih dohodkov bi povečalo stroške 
gospodarstva. 

Pripominjamo, da je v postopku v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ zakon o izplačevanju osebnih dohodkov v rokih, daljših od 
30 dni, ki bo posredno vplival na enakomernejše in ažurnejše 
prilive prispevkov SIS družbenih dejavnosti iz osebnih dohodkov. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 42. OKOLIŠA, 
MARIBOR-TEZNO ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, DA SE SPREMENI 
ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU 
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije v občini Maribor Tezno daje pobudo 
za spremembo oziroma dopolnitev prvega odstavka 9. člena in 
petega odstavka 32. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti. 

V pobudi predlagajo, naj se v prvem odstavku 9. člen zakona 
doda nova alinea, ki se glasi: 

>— zagotavlja opravljanje pripravništva vsem, ki še nimajo zago- 
tovljenega pripravništva po končanem šolanju iz sredstev, ki naj 
se črpajo iz prispevne stopnje, določene z Zakonom o zagotavlja- 
nju sredstev za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti.« 

Prav tako predlagajo spremembe in dopolnitve prvega odstavka 
32. člena zakona, tako da bi na novo ta odstavek glasil: 

»Pravico do denarne pomoči pridobi tudi oseba, ki ji je kot 
pripravniku prenehalo delovno razmerje, sklenjeno za določen 
čas, krajši od devet mesecev in je uspešno končala pripravniško 
dobo, ter učenci in študentje, ki jim skupnost ni zagotovila oprav- 
ljanja pripravništva, ter se je v roku 30 dni po prenehanju delov- 
nega razmerja oziroma po končanem šolanju prijavila skupnosti 
za zaposlovanje in izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega 
člena« 

Predlagatelji pobude so mnenja, da je potrebno posvetiti večjo 
pozornost zaposlovanju mladih, kar pa zaradi nezavidljivega eko- 
nomskega položaja ni možno spet prenesti na pleča gospodarstva 
in staršev otrok, ki so šolanje sicer uspešno končali, ni pa jim 
omogočeno niti opravljanje pripravništva. 

S predlagano pobudo naj bi se omogčilo vsem mladim, ki so 
šolanje končali, da se usposobijo za samostojno opravljanje dela 
v svoji stroki, ter da se omogoči vsem, ki so uspešno opravili 
strokovni izpit, enakopravno kandidiranje na prosta dela in 
naloge. Hkrati pa menijo, da bi sredstva, zbrana na osnovi pri- 
spevne stopnje, določene z Zakonom o zagotavljanju sredstev za 
uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, 
zagotavljala uresničevanje predlagane pobude. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je vsebinsko 
smisel teh pobud že zajet v gradivu Smeri aktivne politike zaposlo- 
vanja in tudi že nakazal potrebne spremembe zakona oziroma 
smeri potrebnih ukrepov in programov aktivne politike zaposlova- 
nja ter njihove nosilce v zvezi z zagotavljanjem večjih možnosti 
zaposlovanja pripravnikov. 

V postopku priprave novele zakona o zaposlovanju in zavarova- 
nju za primer brezposelnosti, ki bo predvidoma končan do konca 
letošnjega leta, bodo oblikovane rešitve tudi za problematiko, ki 
se želi razreševati s predlagano pobudo. Dopolnitev 9. člena 
z obveznostjo skupnosti za zaposlovanje, da zagotavlja opravlja- 
nje pripravništva vsem, ki še nimajo zagotovljenega pripravništva 
po končanem šolanju, v tem trenutku ne bi bila smiselna, ker je 
vsebina te obveznosti že zajeta v drugih nalogah, opredeljenih 
v tem členu. Te naloge (proučevanje, spremljanje in ugotavljanje 
potreb gospodarstva po kadrih ter nuđenju pomoči organizacijam 
pri zadovoljevanju njihovih potreb po kadrih; sodelovanje pri 
načrtovanju kadrovskih potreb, pri pripravi kadrov, opravljanje 
nalog posredovanja dela in priprave delavcev za zaposlitev, 
poklicno svetovanje in usmerjanje itd ), se v okviru skupnosti 
izvajajo na osnovi rednih programskih nalog. Z letnimi načrti 
zaposlovanja se letno dogovarjajo obveznosti nosilcev zaposlova- 
nja glede zaposlovanja pripravnikov. 

Po drugi strani pa bi predlagana dopolnitev lahko pomenila 
demotivacijo delovnih in drugih organizacij pri lastni skrbi za 
zboljšanje kadrovske strukture zaposlenih, ki se lahko zagotovi 
zlasti z zaposlovanjem in kvalitetnim usposabljanem pripravnikov. 
Zato je primernejše oblikovati reštive, s katerimi bodo delovne 
organizacije motivirane za zaposlovanje pripravnikov. Te rešitve 
naj bi bile zlasti v določenih davčnih olajšavah za zaposlene 
pripravnike, pa tudi v rzaličnih oblikah neposrednih subvencij za 
zaposlitev pripravnika. Pomembo pa je poudariti, da skupnosti za 
zaposlovanje v okviru veljavnih določil zakona že sodelujejo 
s sredstvi in strokovnim delom pri pripravi iskalcev zaposlitve za 
delo, vključno s posamičnimi primeri zagotavljanja pripravništva 
zlasti pripravnikom suticitarnih poklicev oziroma v določenih oko- 
ljih, kjer so za to opravičljivi razlogi. 

Sprememba oziroma dopolnitev petega odstavka 32. člena, ki bi 
zagotavljala pravico do denarne pomoči tudi tistim, ki so končali 
šolanje, pa se ne morejo zaposliti kot pripravniki, ni sprejemljiva 
glede na veljavni sistem zavarovanja za primer brezposelnosti, ki 
temelji na nadaljevanju pravic iz dela. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi ugotavlja, da ne drži 
ocena predlagateljev pobude, da je možno zagotoviti realizacijo 
pobude iz združenih sredstev, zbranih skladno z zakonom o zago- 
tavljanju sredstev za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti. V tem zakonu določena višina prispevne stopnje 
(0,68%) je bila izračunana na podlagi elementov, ki ne zajemajo 
porabe sredstev za namene, predlagane v pobudi. Po ocenah 
Skupnosti za zaposlovanje bi se morala prispevna stopnja v pri- 
meru spremembe 9. člena zakona povečati za okoli 0,50%, v pri- 
meru spremembe 32. člena pa za okoli 0,13%. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda posledic novih 
razmer gospodarjenja, zlasti tudi posledic gibanja na področju 
zaposlovanja, ki v tem trenutku močno zožujejo tudi možnosti 
zaposlovanja mladih, šolanih kadrov. Skladno s svojimi pristoj- 
nostmi bo deloval v smeri takega razvoja, ki bo zagotavljal in silil 
k izboljševanju kadrovske strukture zaposlenih in odpiranju novih 
delovnih mest, z ustreznimi zakonskimi predpisi pa uredil sistem- 
ske možnosti za hitrejše zaposlovanje in kvalitetno usposabljanje 
pripravnikov. Pri urejanju področja zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti bo izhajal iz tega, da se pravice iz tega zavarovanja 
uredijo na način, ki bo motiviral brezposelne osebe k lastnim 
aktivnostim za čimprejšnjo zaposlitev oziroma vključitev v delo 
v različnih oblikah zaposlitve ob ustrezni pomoči družbe (npr. 
krediti, namenska sredstva za začetek dela oziroma pripravni- 
štva); hkrati bo proučil možosti za ureditev materialne pomoči 
(vezane ne premoženjski cenzus družine) iskalcem prve zaposli- 
tve, vendar ne kot nadaljevanje pravic iz dela. 

MNENJA IN STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

do pobude skupine delegatov za področje 
državnih organov 1. okoliš, Ljubljana - Center za 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije 
v zvezi z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 

Skupina delegatov za področje državnih organov 1. okoliš Ljub- 
ljana Center za Zbor združnega dela Skupščine SR Slovenije je 
podala naslednjo pobudo: 
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Tudi v občini Ljubljana Center je problematika presežkov delav- 
cev, ki se kaže že v prvih pristopih pri saniranju oziroma prestruk- 
turiranju delovnih organizacij. 

Če hoče podjetje uspešno izvesti predsanacijski ali sanacijski 
postopek, potem mora uvesti racionalizacije oziroma tehnološke 
izboljšave, na podlagi katerih bo izboljšalo tudi svoj ekonomski 
položaj. 

Pri tem pa prihaja do presežkov delavcev, kajti ohranjanje 
neproduktivnih delovnih mest, zastarele tehnologije in organiza- 
cije dela ni samo grožnja za neperspektivno prihodnost, pač pa se 
posledice z vso ostrino kažejo danes. Vse te delovne organizacije, 
ki želijo čimprej izvesti učinkovito preoblikovanje in prestrukturi- 
ranje pri razreševanju problematike presežka delavcev, ugotav- 
ljajo da imajo težave tudi zaradi tega, ker še ni ustrezno urejena 
zvezna in republiška zakonodaja na področju urejanja delovnih 
razmerij. Zato dajemo pobudo, da se pospeši priprava novega 
osnutka zveznega zakona o temeljih delovnih razmerij, ki naj se 
da čimprej v postopek obravnave in sprejema. 

Hkrati predlagamo, da se pristopi tudi k pripravi sprememb in 
dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Z novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list SRS, št. 18/87) je zakon beneficiral presežek delavcev 
oziroma delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi 
stečaja delovne organizacije, pri pridobitvi pravic do predčasne 
pokojnine. Enako izhodišče, vendar za presežke delavcev, naj bi 
bilo sprejeto tudi z novelo zakona o temeljnih pravicah pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (osnutek je bil objavljen v Poro- 
čevalcu, št. 1, 31. 1. 1989). O tem pa bi moral ta zakon rešiti še 
nekatera druga vprašanja, in sicer: 

- možnost dokupa abstraktne zavarovalne dobe za delavce, ki 
pomenijo presežek (to je predlagano že v letu 1987). 

- vprašanje »interne pokojnine ali pa doplačila razlike pri 
predčasni pokojnini, za katero bi se zavzela delovna organizacija, 
ki bi hotela doseči večjo stimulacijo pri upokojevanju svojega 
presežka delavcev, in 

- številna vprašanja zaposlovanja delovnih invalidov. 
Ugotavljamo, da bi morali v Sloveniji čimprej opredeliti tudi 

pravno podlago za nov sistem razreševanja te problematike, pri 
čemer ne bi smeli prezreti nobenega vidika, ki ga ponuja sodobno 
spoznanje o možnostih prezaposlitve, poklicne usmeritve, 
o poklicni mobilnosti, pa tudi o geografski mobilnosti delavcev. 
Taki pravni ureditvi pa bi morala slediti reorganizacija skupnosti 
in služb, kadrovsko prestrukturiranje, zagotovitev zadostne mate- 
rialne podlage in izdelava potrebnih programov. Vse to pa je 
potrebno opraviti čimprej, kajti v nasprotnem primeru ne bo 
možno uveljaviti zakona o podjetjih oziroma ne bo možno učinko- 
vito izvajati kadrovskega prestrukturiranja. 

O navedeni delegatski pobudi daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednja 
mnenja in stališča 

Problematika razreševanja tehnoloških in ekonomskih presež- 
kov bo okvirno urejena v novem zveznem zakonu o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja. Predvideno je bilo, da bo ta zakon 
sprejet že na seji zvezne skupščine 20. julija 1989. Vendar je bilo 
v razpravi o predlogu zakona danih toliko amandmajev, ki pose- 
gajo v bistvena vprašanja in ki si med seboj nasprotujejo, da je bila 
razprava podaljšana do septembra. Ker gre za izredno tehtna 
vprašanja, ki posegajo v eksistenčna vprašanja delavcev in po 
drugi strani dajejo pravno podlago za prestrukturiranje gospodar- 
stva in uveljavitev tega dela, je prevladalo stališče, da tega zakona 
ni primerno sprejemati po kratkem postopku. 

2. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta na sejah 28. in 29. septembra 1988 obravnavala poročilo 
o izvajanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v SR Sloveniji in sprejela sklep, da se spremembe republiškega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uveljavijo 
obenem s spremembami zvezne zakonodaje. 

Pri spremembah in dopolnitvah zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prišlo do 
zastoja. Predlog za izdajo tega zakona, ki je bil skupaj z osnutkom 
zakona objavljen v Poročevalcu, št. 1 z dne 31. 1. 1989, je bil 
zavrnjen. Na podlagi tokratnih pripomb, mnenj in predlogov je 
bilo pripravljeno novo delovno gradivo predloga za izdajo in 
osnutka zakona. 

Predvidoma bo Zvezni izvršni svet to gradivo do konca julija 
1989 predložil v obravnavo Skupščini SFRJ. 
• V navedenem delovnem osnutku zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je vrsta 
rešitev problematike tehnoloških oziroma ekonomskih presežkov 
delavcev, kot so: 

- uvedba pravice do delne pokojnine za delavce, starejše od 55 
let (moški) oziroma 50 let (ženske), ki bi delali s polovičnim 
delovnim časom. 

- pravica delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi 
tehnoloških ali drugih izboljšav, in delavcev, ki jim je delovno 
razmerje prenehalo zaradi prenehanja organizacije oziroma njene 
sanacije ali stečaja, do dokupa največ 5 let pokojninske dobe, 

- uvedba možnosti za prostovoljno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, s katerim bi si delavci lahko zagotovili višje zneske 
dajatev, 

- pravice do predčasne starostne pokojnine. 
- Menimo, da bodo rešitve, predlagane v pobudi skupine dele- 

gatov, ob uveljavitvi teh sprememb zveznega zakona, uresničene, 
kolikor se nanašajo na problematiko pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 
Najkasneje v šestih mesecih po spremembah zveznih sistemskih 
zakonov mora biti usklajena republiška zakonodaja. To velja tudi 
za zakon o delovnih razmerjih in zakon o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju. 

3. Ugotovitve skupine delegatov, da bi morali v Sloveniji čim- 
prej pravno urediti problematiko prezaposlovanja, poklicnega 
usmerjanja, poklicne in geografske mobilnosti delavcev, načelno 
podpiramo. Navedena vprašanja bodo skupaj z drugimi obravna- 
vana in razrešena pri navedenih spremembah republiškega 
zakona o delovnih razmerjih in zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovnaju, smeri pa so glede tega že nakazane v gradivu 
Smeri aktivne politike zaposlovanja (Poročevalec, št. 5 dne z 14. 3. 
1989). 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE OD 
DELEGATSKE POBUDE DELEGATA IZ KOPRA TOVARIŠA 
BORISA POŽARJA ZA IZDELAVO POROČILA O URESNIČEVA- 
NJU CILJEV, KI NAJ BI JIH DOSEGLI S SPREMEMBAMI IN 
DOPOLNITVAMI ZAKONA O CESTAH IZ LETA 1987 

Na seji Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dne 14. 
aprila 1989je delegat skupine delegatov za gospodarsko področje 
21. okoliš, Koper Boris Požar ob obravnavi samoupravnega spora- 
zuma in statuta Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slove- 
nije podal naslednjo pobudo: 

»Delegati iz obalnega območja ugotavljamo, da k soglasjem 
k spremembam in dopolnitvam dokumentov SIS za ceste dokon- 
čujemo postopek reorganizacije cestnega gospodarstva, v Slove- 
niji, ki je bila uzakonjena ob koncu 1987. leta. Cilj, ki smo si ga 
zadali ob spremembi zakona je bil racionalizacija in boljši nadzor 
nad izvajanjem razvojnih programov in planov. Ob spremembi 
zakona so bile narejene analize in predlogi reorganizacije samou- 
pravnega in izvajalskega dela v cestnem gospodarstvu. Glede na 
vprašanja, ki smo jih delagati postavljali in odgovorov nanje, ter 
kako se izvaja določene naloge na našem območju nimamo vtisa, 
da so osnovni cilji sprememb zakona doseženi, zato smo bili 
v delegaciji mnenja, da bi morali pred sklepanjem o dajanju 
soglasij zahtevati poročilo o učinkovitosti izpeljane reorganiza- 
cije. Zato smo se odločili oblikovati pobudo, da bi tako poročilo 
sprejeli v najkrajšem času vsekakor pa na eni od sej pred skupš- 
činskimi počitnicami,- 

Enako pobudo je na seji Zbora občin posredovala delegatka 
Tatjana Kosovel iz občine Piran. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo delegata 
iz občine Koper tako glede izdelave poročila o izvajanju spreme- 
njene normativne ureditve gospodarjenja s cestami kot glede roka 
njegove predložitve. Zato je za oblikovanje stališča do te pobude 
pridobil od Skupnosti za ceste Slovenije njeno poročilo o uresni- 
čevanju novel zakona o cestah, ki ga v nadaljevanju povzema, 
hkrati pa poroča tudi o svojih aktivnostih, vezanih za racional- 
nejše gospodarjenje v cestnem gospodarstvu. 

Namen spreminjanja in dopolnjevanja zakona o cestah v letu 
1987 je bilo predvsem zagotoviti smotrnejše gospodarjenje z raz- 
položljivimi sredstvi za ceste, za to pa so bili predlagani in sprejeti 
naslednji pomembnejši ukrepi: 

- pristojnost za urejanje nalog posebnega družbenega 
pomena pri gospodarjenju z regionalnimi cestami je bila prene- 
šena z občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za ceste Slove- 
nije: 

- na novo je bila opredeljena dejavnost vzdrževanja cest, ki se 
deli na naloge zagotavljanja prevoznosti cest in naloge obnavlja- 
nja cest. Prve naloge opravljajo organizacije za redno vzdrževanje 
cest po načelih svobodne menjave dela, obnovitvena dela na 
cestah pa se oddajajo najugodnejšim izvajalcem; 

- skupnost za ceste je bila določena kot edini možni investitor 
gradnje, rekonstrukcije ali obnove cest; 
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- povečan je bil nadzor nad smotrno uporabo sredstev za 
ceste in kvaliteto izvajanja vseh del na cestah ter določena obvez- 
nost obveščanja o ugotovitvah iz tega nadzora. 

Skupnost za ceste Slovenije ugotavlja, da sta se v obdobju 
1986-1988, to je v času postopnega prenosa nalog gospodarjenja 
z regionalnimi cestami z občinskih na republiško raven, povečala 
tako obseg kot kvaliteta vzdrževanja teh cest. Doseženi rezultati 
so prikazani v tabeli fizične realizacije vseh izvedenih del, razen 
rednega vzdrževanja, na regionalni cestni mreži po letu 1983: 
Izvedena dela na regionalnih cestah v SR Sloveniji v km 
vrste dela leto realizacije 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 
Novogradnje 5.227 - 6.000 21.848 6.538 3.110 
Rekonstrukcije 4.639 10.307 6.500 4.675 10.054 29.873 
Obnove: 
- ojačitve vozišča 8.400 30.201 16.118 72.855 54.166 65.928 
- modernizacija vozišča 4.100 8.230 4.419 31.497 74.015 18.089 
SKUPAJ vsa dela 32.366 48.738 33.037 130.857 144.924 117.00 

V srednjeročnem obdobju 1986-1990 je odstotek obnovljenih 
regionalnih cest bistveno višji kot v preteklem srednjeročnem 
obdobju. Pomembno pri tem je, da povečanje obsega del na 
regionalnih cestah ni bilo pogojeno s pomembnejšimi spremem- 
bami v sistemu financiranja cestnega gospodarstva. Ta je bil 
ugodnejši v primerjavi s preteklimi leti samo v drugi polovici leta 
1988, ko so bila s prerazporeditvijo namenskih sredstev v drobno- 
prodajni ceni bencina in plinskega olja zagotovljena dodatna 
sredstva za realizacijo nalog cestnega gospodarstva. Porabljena 
pa so bila za financiranje gradenj avtocestnih odsekov, ki so bile 
v teku ter za izboljšanje prometno-varnostnih razmer na vseh 
razvrščenih cestah, za kar so bili sprejeti posebni programi. 

Pri izbiri izvajalca se upošteva princip oddaje del najugodnej- 
šemu ponudniku na podlagi projektantskega popisa del, ki je 
sestavni del projektne dokumentacije. Delo se načeloma ponudi 
najmanj trem izvajalcem. Celoten postopek zbiranja ponudb in 
končno izbiro izvajalca opravlja delovna skupnost Skupnosti za 
ceste Slovenije. Po navedenem postopku so se v letu 1988 odda- 
jala dela v vrednosti nad 500 mio din, pod to mejo pa so se 
oddajala neposredno. Razlike v ceni med najugodnejšimi in naj- 
neugodnejšimi ponudniki so znašale od 3,2-19,6%. 

V letu 1988 je Skupnost za ceste Slovenije zagotovila sredstva 
za financiranje del na 259 km cest, od tega na 108 km avtocest, na 
34 km magistralnih cest in na 117 km regionalnih cest. Skupna 
vrednost del je bila 67,1 mlrd din. Od te vrednosti so OZD cest- 
nega gospodarstva izvedle za 39,5 mlrd din del, konkurenčni 
izvajalci iz dejavnosti nizkih gradenj pa za 27,6 mlrd din. 

Nadzor nad obnovitvenimi deli opravlja tehnično nadzorni sek- 
tor v delovni skupnosti Skupnosti za ceste Slovenije, medtem ko 
je to prej opravljala nadzorna služba izvajalca. Nadzor je količin- 
ski, kvalitetni in finančni. Posebna prizadevanja za zagotavljanje 
kvalitetnega nadzora so bila narejena v zadnjem letu, ko se je 
Skupnost za ceste Slovenije okrepila z nekaj izkušenimi strokov- 
njaki za tovrstna dela. V skladu z jugoslovanskimi in mednarod- 
nimi standardi so bili izdelani tehnični pogoji za izvedbo del, ki so 
sestavni del vsake pogodbe in katerih izpolnjevanje se dosledno 
zahteva pri izvajanju del. 

V kontrolo kvalitete materialov in njihovega vgrajevanja so 
s posebnimi pogodbami vključene tudi zunanje institucije (Uni- 
verza, ZRMK itd.) 

V primeru slabega izvajanja del (neskladnost s projektno doku- 
mentacijo, negativni rezultati kontrolnih preiskav materialov itd.) 
nadzor ukrepa z ustavitvijo del, dokler se nepravilnosti ne odpra- 
vijo, z odstranitvijo neustreznih materialov ter finančnimi odbitki 
na račun slabše kvalitete oziroma finančnim nepriznavanjem 
opravljenih del, ki niso v skladu s tehničnimi pogoji. Nekateri od 
teh ukrepov so bili uporabljeni v letu 1988 pri izvajanju ene od 
obnov magistralnih cest, ki jih je sofinancirala Mednarodna banka 
za obnovo in razvoj, ter še nekaterih drugih cestnih odsekih. 

Menimo, da je nadzor v enoletnem obdobju od oblikovanja 
delovne skupnosti Skupnosti za ceste Slovenije pokazal ustrezno 
učinkovitost, tako v smislu priprave del kot tudi zagotavljanja 
kvalitete izvedenih del. Izkušnje iz tega začetnega leta njegovega 
delovanja kažejo, da sta za resnično uspešen nadzor potrebna dva 
pogoja: 

- ustrezna kadrovska zasedba nadzorne službe po številu in 
strokovni usposobljenosti, 

- planiranje in izvedba del na cestah enakomerno prek grad- 
bene sezone od aprila do konca oktobra. 

Nadzor nad gradnjami avtocest, ki so v teku, opravlja delovna 
organizacija Cestni inženiring (v nadaljevanju DO Cl), ki jo je v ta 
namen ustanovila Skupnost za ceste Slovenije. DO Cl opravlja 
celoten proces od priprave projektne dokumentacije, pridobitve 

lokacijske odločbe in gradbenega dovoljenja, oddaje del, nadzora 
nad izvajanjem del do predaje objekta upravljalcu. DO Cl ima 
večje število izkušenih strokovnjakov za vodenje in opravljanje 
nalog v pripravi in izvedbi investicije. Investicijski nadzor nad 
gradnjo novih tehnično zelo zahtevnih avtocestnih odsekov in 
drugih novogradenj je ob ustrezni strokovnosti in prizadevnosti 
nadzornega kadra po oceni Skupnosti za ceste Slovenije zadovo- 
ljiv. Po potrebi pa se vanj vključujejo tudi druge strokovne institu- 
cije. Prenos posameznih pristojnosti od Skupnosti za ceste Slove- 
nija na DO Cl je pokazal na nekatere operativne pomanjkljivosti, 
zaradi česar je že bila izražena pobuda za združitev obeh strokov- 
nih potencialov v procesu sprejema novih zakonskih rešitev. 

V skladu s predlogi Republiškega komiteja za promet in zveze, 
sprejetimi na njegovi 20. seji dne 23. decembra 1988, ter v skladu 
z ugotovitvami Odbora za nadzor nad izvajanjem dejavnosti red- 
nega vzdrževanja cest in skupščine Skupnosti za ceste na 5. in 6. 
seji dne 7. 3. 1989 in 9. 5. 1989 se v letu 1989 od 1. 4. 1989 dalje 
uvaja drugačna metodologija dela na področju rednega vzdrževa- 
nja cest. 

Programi t. im. letnega vzdrževanja cest za leto 1989 so bili 
izdelani že na podlagi novih normativov in standardov vzdrževa- 
nja cest. Osnutke teh programov so pripravila cestna podjetja, 
nato pa jih je pregledala nadzorna služba Skupnosti za ceste 
Slovenije in jih po prioriteti rednih vzdrževalnih del uskladila 
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, ker le-ta ne zadoščajo za 
financiranje rednega vzdrževanja cest v optimalnem obsegu. Tako 
oblikovane programe je potrjeval odbor za nadzor nad izvajanjem 
dejavnosti rednega vzdrževanja cest pri skupščini Skupnosti za 
ceste Slovenije. Programi so zasnovani tako, da omogočajo koli- 
činski in kakovostni nadzor nad njihovim uresničevanjem oziroma 
neposredno in učinkovito kontrolo dejansko izvedenih del (npr. 
dolžine očiščenih jarkov, sanirane površine vozišča, itd.). Gre za 
podrobnejše programiranje storitev rednega vzdrževanja cest 
glede na pretekle programe dejavnosti, katerih uresničevanje na 
podlagi kontrole normativov ni bilo moč neposredno preverjati, 
ampak samo posredno preko količin vgrajenih materialov in 
opravljenega dela, izraženega v urah. 

Odmiki od sprejetih programov rednega vzdrževanja cest so iz 
objektivnih vzrokov možni, vendar le po predhodnem dogovoru 
z nadzorno službo. Prav tako mora izvajalec rednih vzdrževalnih 
del pridobiti predhodno soglasje za nepredvidena dela, ki s pro- 
gramom niso finančno pokrita. Takšen postopek omogoča 
sprotno ugotavljanje standarda rednega vzdrževanja cest oziroma 
tekoče preverjanje, ali je na podlagi novih standardov in normati- 
vov ter v mejah razpoložljivih sredstev moč zagotavljati najnuj- 
nejše pogoje za nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je bil o predhodno navede- 
nem uresničevanju novel zakona o cestah iz leta 1987 seznanjen 
ob obravnavi različnih vprašanj in problemov s področja cestnega 
gospodarstva, vezanih predvsem na razreševanje sistema njego- 
vega financiranja in razvoja slovenskega cestnega omrežja. Tako 
je v tem obdobju obravnaval informaciji o materialnih možnostih 
gospodarjenja s cestami v letih 1988 in 1989, informacijo o virih in 
načrtovani porabi dodatnih sredstev za ceste (iz naslova poveča- 
nja sredstev za ceste v drobnoprodajni ceni bencina in plinskega 
olja v avgustu 1988) v letu 1988 ter predlog racionalne gradnje 
cest v SR Sloveniji, ki ga je pripravila DO Cestni inženiring. 
V okviru teh obravnav so bila vedno izpostavljena tudi vprašanja 
racionalnega gospodarjenja z razpoložljivimi sredstvi za vzdrževa- 
nje in razvoj cest, hkrati pa je sprejemal tudi stališča, sklepe in 
priporočila, s katerimi je Skupnost za ceste zavezala k hitrejšemu 
in doslednejšemu uresničevanju ciljev, podprtih s spremembami 
in dopolnitvami zakona o cestah iz leta 1987. Tako je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije npr. soglašal s Skupnostjo za ceste Slo- 
venije, daje vzdrževalna dela na cestah po dodatnih programih za 
izboljšanje varnosti cestnega prometa v letu 1988 oddajala po 
tržnih principih; ji priporočal, da dograjuje sistem programiranja 
dejavnosti vzdrževanja cest, ki bo omogočal stalno zboljševanje 
nadzora nad obsegom, roki, cenami in kakovostjo izpolnjevanja 
pogodbenih ali s sporazumi dogovorjenih obveznosti ter sankci- 
oniranje njihovega neizvajanja; zahteval od Skupnosti za ceste 
Slovenije, da v licitacijskih postopkih za oddajo del stalno širi 
krog referenčnih ponudnikov in tako preprečuje republiško zapr- 
tost dejavnosti nizkih gradenj: podprl je predlagano racionaliza- 
cijo gradnje slovenskega avtocestnega sistema z vidika prečnega 
profila posameznih cest, idr. 

Na podlagi svojih aktivnosti in predhodno navedenega poročila 
Skupnosti za ceste Slovenije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zaključuje, da je bil v preteklem enoinpoletnem obodbju začet 
proces uresničevanja postavljenih ciljev za smotrnejšo porabo 
razpoložljivih sredstev za ceste. Pomembnejši rezultati so že bili 
doseženi predvsem v izboljševanju nadzora nad deli na cestah ter 
v krepitvi tržnega odnosa med naročnikom in izvajalcem del. 
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K temu je pripomoglo tudi oblikovanje lastne delovne skupnosti 
Skupnosti za ceste, ki je s spremembami in dopolnitvami Zakona 
o cestah prevzela investitorsko in nadzorno funkcijo. 

Nerealno bi bilo pričakovati, da bo moč samo z obravnavanimi 
ukrepi kratkoročno sanirati in posodobiti slovensko cestno 
omrežje, ne da bi vzporedno uveljavili tudi znane zahteve glede 
ureditve sistema financiranja cestnega gospodarstva. Na to je 
Izvršni svet jasno opozoril že v samem postopku spreminjanja in 
dopolnjevanja zakona o cestah. V zvezi s tem pa so tudi že znane 
rešitve, ki so medrepubliško uskaljene z dogovorom o enotnem 
povračilu za ceste ter pogojih in načinu koriščanja tega povračila. 
Do njihove uveljavitve se bo Izvršni svet še nadalje zavzemal, da se 
z omenjenimi sredstvi za ceste zagotovi predvsem izvedbo vseh 
potrebnih vzdrževalnih del za zagotavljanje nemotene prevoznosti 
cest, za zboljševanje varnosti prometa ter za sanacijo najbolj 
kritičnih odsekov cest, ne glede na njihovo prostorsko razporedi- 
tev. V programih novogradenj in rekonstrukcij cest pa mora biti 
v okviru finančnih možnosti investitorja dana prednost že začetim 
naložbam, za katere so zagotovljena operativna tuja posojila ali 
druge oblike sofinanciranja. V povezavi z navedenim in skladno 
s svojimi pooblastili je Izvršni svet že imenoval posebno delovno 
skupino za nadzor nad izvajanjem avtocestnih investicij. 

Izvršni svet še dodaja, da ob zadnjem spreminjanju in dopolnje- 
vanju zakona o cestah niso bila razreševana vsa vprašanja razvoja 
družbenoekonomskih odnosov v cestnem gospodarstvu in nje- 
gove samoupravne organiziranosti, temveč le tista, ki so bila 
opredeljena ob obravnavi analize uresničevanja zakona o cestah 
oziroma s sklepi skupščinskih zborov k tej analizi, sprejetimi 
v decembru 1986. Se odprta vprašanja nadaljnjega razvoja druž- 
beno ekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje, in s tem tudi v cestnem gospodarstvu, pa 
naj bi uredili z novo zakonsko ureditvijo gospodarjenja z javnimi 
cestami, ki bo sledila sprejetju sprememb in dopolnitev republiške 
ustave. Priprava teh zakonskih rešitev je že v teku. Dosedanje 
razprave razmeroma enotno nakazujejo potrebnost ukinitve inte- 
resnih skupnosti za ceste ter uzakonitev take organiziranosti, ki 
bo gospodarjenje z vsemi cestami prenesla v družbenopolitične 
skupnosti, najpomembnejše odločitve pa v Skupščino SR Slove- 
nije in skupščine občin. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
GOSPODARSKEGA PODROČJA 41. OKOLIŠ, 
MARIBOR TABOR ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 

V pobudi za spremembo zakona o davkih občanov (Uradni list 
SRS, št. 36/88 in 8/89) skupina delegatov gospodarskega področja 
41. okoliša, Maribor Tabor za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije predlaga, da bi se: 
- davki, ki se po veljavnem zakonu o davkih občanov odmerjajo 
vnaprej, odmerjali zaradi prilagajanja inflacijskim gibanjem za 
nazaj! 
- na novo uredil način plačevanja akontacije, in sicer tako, da bi 
se vsak obrok letne akontacije, določen na podlagi zadnje 
odmerne odločbe, valoriziral na podlagi gibanja cen, oziroma 
osebnih dohodkov v preteklem trimesečnem obdobju; 
- z gibanjem cen uskladili zneski, določeni v 194., 211. in 256. 
členu zakona, to je znesek odmerjenih davkov, do katerega se 
odmerni postopek ustavi, znesek odmerjenega davka, do kate- 
rega se davek plača v dveh enakih polletnih obrokih in zneski, ki 
predstavljajo stroške za sklep o prisilni izterjavi, stroške prisilne 
izterjave in stroške za vsako pot izvršitelja v zvezi s prisilno 
izterjavo. 

Svojo pobudo delegati utemeljujejo s tem, da osnove za davek 
od dohodka iz kmetijske dejavnosti, davek od dohodka iz gospo- 
darskih in poklicnih dejavnosti, ki se odmerjajo v pavšalnem 
znesku in davek od premoženja, ni več možno določati v začetku 
leta na podlagi podatkov o rasti dohodka oziroma osebnega 
dohodka v preteklem letu, kot velja sedaj. Odmerjanje pavšalnih 
davkov vnaprej ni prilagojeno pogojem visoke inflacije, poleg tega 
pa bi bila odmera teh davkov za nazaj smotrna tudi iz drugih 
razlogov, in sicer: pri davku iz kmetijske dejavnosti bi se že 
v odmerni odločbi lahko upoštevale vse morebitne olajšave, pri 
davku iz gospodarskih in poklicnih dejavnosti, ki se odmerja 
v pavšalnem letnem znesku pa bi se lahko bolj upoštevali pogoji 
poslovanja med letom, zlasti še poprečni letni osebni dohodek 
tekočega leta. Obroki akontacije ne bi bili več enaki, temveč bi se 

vsak obrok, določen na podlagi zadnje odmerne odločbe, valorizi- 
ral z gibanjem cen oziroma osebnih dohodkov preteklega trime- 
sečja. Po mnenju delegatov naj bi se predlagane spremembe 
uveljavile za naslednje leto. 

V zvezi z navedeno pobudo je Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednje stališče: 

Po določbah 42. člena zakona o davkih občanov se dohodek iz 
kmetijstva ugotavlja po dejanskem dohodku in po predpisih 
o ugotavljanju katastrskega dohodka. Vnaprej se odmerja davek 
iz kmetijstva od katastrskega dohodka, od dohodka od gozda, od 
dohodkov določenih vrst kmetijske proizvodnje, ki ni vezana na 
obdelavo zemljišč pa pod določenimi pogoji le, če občinska 
skupščina določi, da se davek od takšnih dohodkov plača v pav- 
šalnem letnem znesku. Katastrski dohodek kot osnova za odmero 
davka iz kmetijstva predstavlja poprečni dohodek, ki ga je ob 
upoštevanju poprečnih pridelkov, poprečnih materialnih stroškov 
in poprečnih cen določenega obdobja možno doseči. Zaradi spre- 
memb cen kmetijskih pridelkov in materialnih stroškov se izvaja 
njegova valorizacija. Glede na navedeno, v pobudi predlagana 
odmera za nazaj, ne bi vplivala na višino davčne osnove. Dohodek 
od gozda po 55. členu zakona o davkih občanov predstavlja 
vrednost lesa, odkazanega za posek, davek pa se odmeri v letu, 
v katerem se mora izvršiti posek. Pri določitvi davčne osnove se 
upošteva cena lesa, ki jo sporoči davčnemu organu gozdnogo- 
spodarska organizacija in predstavlja ceno lesa v letu, za katero 
se davek odmeri. Navedenemu načinu ugotavljanja osnove 
ustreza odmera davka iz kmetijstva od gozdnih površin vnaprej. 

Razlogi, ki jih delegati v pobudi navajajo, da bi se lahko ob 
odmeri upoštevale tudi vse olajšave, ki tem zavezancem pripa- 
dajo, s čimer bi se poenostavil postopek odmere tega davka, so že 
upoštevani v veljavnem zakonu o davkih občanov. Po določbah 
191. člena zakona o davkih občanov se lahko zavezancem, kate- 
rim se davek določa po letnih osnovah, odmeri davek z začasno 
odločbo, ki mora biti pri odmeri davka iz kmetijstva izdana do 30. 
aprila v letu, za katero se davek odmerja. 

Davek v pavšalnem letnem znesku se odmerja zavezancem 
davka iz gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter kmetijstva, ki 
opravljajo te dejavnosti v manjšem obsegu. Prednost navedenega 
načina obdavčitve je v tem, da so zavezanci že vnaprej seznanjeni 
z višino davka, ki ga morajo plačati v določenem letu. Navedeni 
način obdavčitve stimulativno vpliva na doseganje dohodkov 
zavezancev, ker se odmerjena višina davka med letom ne pove- 
čuje oziroma zmanjšuje, čeprav zavezanci dosežejo večji oziroma 
manjši dohodek, od v začetku leta predvidenega dohodka. Višina 
pavšalnega letnega zneska je odvisna od pogojev poslovanja, ki 
jih opredeljuje že zakon o davkih občanov in so poleg obsega 
poslovanja še način in kraj poslovanja, vrsta dejavnosti oziroma 
predmet poslovanja in delovna sposobnost zavezanca. Razen 
obsega poslovanja so drugi pogoji odmernemu organu na 
začetku leta znani in zato trditev v pobudi, da bi se ti pogoji pri 
odmeri za nazaj lahko bolj upoštevali, ni točna. Merila za vredno- 
tenje z zakonom določenih pogojev ter drugih pogojev, ki jih 
določi občinska skupščina, predpiše po določbah zakona občin- 
ska skupščina v skladu z dogovorom o usklajevanju davčne poli- 
tike. V kolikor merilo za vrednotenje pogojev ne ustreza glede na 
visoko stopnjo inflacije, pobuda v tem delu ni predmet spre- 
membe zakona o davkih občanov, temveč je pobudo možno 
realizirati s spremembo dogovora o usklajevanju davčne politike 
in občinskih odlokov. 

Obdavčevanje s pavšalnim letnim zneskom za nazaj bi izničilo 
prednosti tega načina obdavčitve. 

Prav tako ne obstojajo razlogi za obdavčevanje premoženja za 
nazaj. Osnova za navedeno vrsto davka je vrednost stavb, stano- 
vanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotov- 
ljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za 
stanovanjske zadeve. Način, po katerem se določi vrednost, pred- 
piše občinska skupščina, zato se valorizacija te vrednosti lahko 
ustrezno uredi z občinskim predpisom, ne da bi bilo potrebno 
spreminjati zakona o davkih občanov. 

Ker Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni razlogov za 
sprejetje pobude glede obdavčitve dohodkov od letnih osnov za 
nazaj, tudi ni razloga za spremembo določanja obrokov akonta- 
cije. Poleg tega morajo biti ob upoštevanju določb 193. člena 
zakona o davkih občanov davki, ki se odmerjajo od letnih osnov, 
odmerjeni do 31. marca v letu za katero se odmerjajo. 

Pobudo v delu, s katerim se predlaga valorizacija zneskov, 
določenih v 194., 211. in 256. členu zakona, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejema. Realizirana bo ob prvi spremembi zakona 
o davkih občanov, predvidoma še v tem letu. 
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Mnenje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
o pobudah Koordinacijskega odbora za družbene 
organizacije in društva pri RK SZDL Slovenije in 
Geza Bačiča, delegata Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije za zakonsko 
ureditev združevanja občanov 

Geza Bačič, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR 
Slovenije je dal naslednjo pobudo: 

»Dajem pobudo za izdajo zakona o načinu uresničevanja 
z ustavo zajamčene temeljne svoboščine in pravice do svobod- 
nega združevanja na politični oziroma na nazorski podlagi. Obra- 
zložitev predloga je dana pisno.« 

Pobuda Koordinacijskega odbora za družbene organizacije in 
društva pri RK SZDL Slovenije kot tudi pobuda Geza Bačiča, 
delegata Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije se 
nanašata na zakonsko ureditev ustavno določene svobode do 
združevanja. Uresničevanje te ustavne svoboščine je sedaj zakon- 
sko urejeno samo glede društev in parcialno za posamične druž- 
bene organizacije, ne pa tudi glede družbenopolitičnih organiza- 
cij, kar kaže na potrebo po celovitejši zakonski ureditvi. Vendar pa 
je treba pri tem upoštevati, da amandmaji k ustavi SR Slovenije še 
niso sprejeti in da je možno, da bo v zadnji fazi njihovega spreje- 
manja prišlo do sprememb glede ustavnega položaja nekaterih 
oblik združevanja, kar bi lahko bistveno vplivalo na vsebinske 
rešitve v zakonu. Zaradi tega smo mnenja, da bi kazalo začeti 
z rednim zakonodajnim postopkom šele, ko bodo do konca znane 
ustavne rešitve, kar pomeni, da bi bilo treba predlog za izdajo 
ustreznega zakona (ali zakonov) pripraviti potem, ko bodo sprejeti 
amandmaji k ustavi SR Slovenije. Ob tem opozarjamo tudi na 
novo pristojnost federacije, določeno v 1. podtočki 1. točke 
amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ, po kateri federacija ureja zdru- 
ževanje občanov v družbene organizacije in društva, ki se usta- 
navljajo za območje SFRJ. 

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 delegata 
Željka Ciglerja in Zveze društev pravnikov ter Družbenopolitič- 
nega 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 S SR Slovenije takoj obvesti Skupš- 
čino SR Slovenije in ji poroča o njegovem izvajanju. 

Ž. 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 posebnem 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). Republi- 
ška ureditev tega vprašanja je odvisna od pravnonormativne ure- 
ditve v zveznem predpisu (Zakon o temeljih sistema državne 
varnosti). 

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

STALIŠČE 
KOMISIJE ZA PROUČITEV KAZENSKE 
ZAKONODAJE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV SKUPŠČINE 
MESTA LJUBLJANA ZA DELEGIRANJE 
DELEGATA V ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA PROUČITEV SISTEMA 
DOLOČANJA DENARNIH KAZNI 
V KAZNOVALNO-PRAVNI ZAKONODAJI 

Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je na svoji seji dne 20. 6. 1989 obravnavala 
pobudo medobčinskega sodnika za prekrške v Ljubljani za pro- 
učitev sistema določanja denarnih kazni v kaznovalno pravni 
zakonodaji ter njegove predloge oblikovala v delegatsko pobudo, 
ki jo je delegat skupine pisno vložil na seji Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije 21. 6. 1989. 

V pobudi sta predlagana dva sistema določanja denarnih kazni 
v kaznovalno pravni zakonodaji in sicer točkovni sistem in valori- 
zacija s posebnim zakonom. Po pregledu pobude ugotavljamo, da 
so predlogi iz pobude identični s predlogi, ki jih je Skupščina SR 
Slovenije sprejela na seji 24. maja 1989 s tem, ko je sprejela kot 
sestavni del zahteve za spremembe in dopolnitve Kazenskega 
zakona SFRJ tudi prilogo k tezam za spremembe tega zakona, ki 
obravnava predloge sistemov določanja denarnih kazni in drugih 
dinarskih zneskov v kaznovalno pravni zakonodaji. To gradivo je 
pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, obravna- 
vala ga je komisija za proučitev kazenske zakonodaje, ki ga je 
v celoti podprla ter tudi predlagala zborom, da ga sprejmejo kot 
prilogo k omenjeni zahtevi, ki je bila posredovana Zveznemu 
zboru Skupščijne SFRJ. Isto besedilo so delegati iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ vložili v postopek v tem zboru, 
kot pooblaščeni predlagatelji. 

Delegatska pobuda obravnava le zakone s področja prekrškov, 
gradivo, ki ga je Skupščina sprejela pa tudi področje kazenske 
zakonodaje in gospodarskih prestopkov. Poleg tega je Skupščina 
SR Slovenije predlagala v obravnavo tudi dva druga sistema in 
sicer sistem dnevnih kazni in sistem, po katerem bi bili vrednostni 
elementi kaznivih dejanj opredeljeni opisno. Ob obravnavi tega 
gradiva je Komisija za proučitev kazenske zakonodaje v svojem 
poročilu o dosedanjem delu z dne 20. 4. 1989 izrecno ugotovila, 
da je potrebno odločitev o uveljavitvi določenega sistema določa- 
nja vrednostnih količin sprejeti na nivoju države, saj je potrebno 
imeti konsistenten sistem na vseh področjih kaznovalnega prava 
ter v vseh republikah in pokrajinah ter te spremembe uveljaviti 
istočasno, kar ugotavlja tudi predlagatelj pobude. To poročilo so 
prejeli vsi delegati za Skupščino SR Slovenije in je biio obravna- 
vano istočasno z gradivom. 

Iz opisanega sledi, da so v pristojnih organih že sproženi 
postopki za njeno obravnavo ter da je potrebno za uveljavitev 
enega od predlaganih sistemov počakati na obravnavo predlogov 
Skupščine SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ in šele 
na podlagi pozitivnega odnosa do njih pripraviti ter uveljaviti 
enega od predlaganih sistemov. Ob tem pa pripominjamo, da je 
Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje že dobro leto 
pred to uradno zahtevo Skupščine SR Slovenije posredovala 
odboru za pravosodje Zveznega zbora Skupščine SFRJ podobne 
predloge, vendar do končne odločitve ni prišlo, ker se o predlogih 
niso izjasnila ustrezna telesa drugih skupščin republik in pokrajin, 
kar je bil sklep tega odbora po obravnavi omenjenih predlogov. 
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ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE OBČINSKE 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA RAVNE NA 
KOROŠKEM ZA SPREMEMBO 132. IN 136. 
ČLENA ZAKONA O STANOVANJSKEM 
GOSPODARSTVU 

I. Občinska skupnost socialnega varstva Ravne na Koroškem je 
dala naslednjo pobudo: 

V 132. člena Zakona o stanovanjskem gospodarstvu je omogo- 
čeno zbiranje sredstev za gradnjo socialnih zavodov preko Skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji do 
konca leta 1990, po drugem odstavku 136. člena istega zakona je 
omogočeno reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organiza- 
cij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju do konca leta 1990. 

Glede na velike potrebe, ki obstajajo po vsej Sloveniji za tako 
gradnjo in glede na to, da sedanji program izgradnje kapacitet 
v tekočem srednjeročnem obdobju ne bo realiziran, je nujno, da 
se sedanji način financiranja zagotovi tudi v srednjeročnem 
obdobju 1991-1995. 

II. Stališče do pobude: 
Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (3/81, 34/83, 24/85, 1/86, 

11/88) je s spremembami leta 1986 podaljšal način zagotavljanja 
sredstev za gradnjo domov za upokojence do konca leta 1990. Na 
novo pa je v 136. členu zakona določil, da se ne glede na določbo 
37. člena zakona lahko sredstva solidarnosti na podlagi planskega 
akta stanovanjske skupnosti uporabljajo od 1. 1. 1986 do 31. 12. 
1990 tudi za reševanje stanovanjskih vprašanj gojencev organiza- 
cij za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladine z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju. 

Izmed predvidenih 21 investicij po srednjeročnem planu za 
ureditev bivalnih pogojev v zavodu za usposabljanje otok in mla- 
dine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju so doslej zaklju- 
čene naslednje sanacije, adaptacije oziroma dograditve: 

- Zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani (adaptacija) 
- Center za korekcijo sluha in govora v Portorožu (nova 

gradnja) 
- Center za usposabljanje slušno in govorno prizadetih v Mari- 

boru (adaptacija) 
- Zavod za delovno usposabljanje Črna na Koroškem (druga 

etapa adaptacije in dograditev) 
- Vzgojno izobraževalni zavod v Veržeju (nova gradnja) 
- Mladinski dom Tone Koželj v Mariboru (nova gradnja) 
Poleg dveh zavodov, ki sta pričela z gradbenimi deli v letu 1988 

(Center za rehabilitacijo sluha in govora ter Mladinski dom Malči 
Belič v Ljubljani) pri katerih bo gradnja potekala tudi v letu 1989, 
potekajo priprave še na 9 zavodih. 

Na podlagi navedenih podatkov, ki jih je posredovala Zveza 
stanovanjskih skupnosti Slovenije je pričakovati, da vse predvi- 
dene investicije na tem področju v tekočem srednjeročnem 
obdobju ne bodo realizirane. 

Glede na navedeno in na predvidene sistemske spremembe bo 
pri pripravi planskih dokumentov za novo srednjeročno obodbje 
1991-1995 potrebno ponovno proučiti program gradnje za finan- 
siranje domov za upokojence in reševanje stanovanjskih vprašanj 
gojencev organizacij za izobraževanje in usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo in bo ob 
pripravi zakonskih sprememb glede na program in finančne mož- 
nosti predlagal rešitve za izvedbo zastavljenih ciljev. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
do delegatske pobude delegata skupine 
delegatov za gospodarsko področje 4. okoliš 
Ljubljana Šiška za Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 
v zvezi z odgovornostjo del in povračilom 
stroškov zaradi slabe kakovosti asfaltne steze 
na Letališču Ljubljana 

Tovariš Ivan Mavrič, delegat skupine delegatov za gospodarsko 
področje 4. okoliš, Ljubljana Šiška je na 41. seji Zbora združenega 

dela Skupščine SR Slovenije dne 24. maja 1989 ob obravnavi 
poročila Narodne banke Slovenije za leto 1988 in finančnega 
načrta za leto 1989, potem ko je republiški sekretar za finance 
tovariš Rudi Šepič poročal o namenski porabi sredstev za popra- 
vilo letališke steze na Brniku, postavil 
DELEGATSKO POBUDO, 
da se zahteva odgovornost od izvajalca del in povračilo stroškov 
zaradi slabe kakovosti asfaltne steze na letališču. 

Letališče Ljubljana je bilo zgrajeno leta 1963 s potrebno beton- 
sko vzletno pristajalno stezo dolžine 3000 metrov in nosilnostjo za 
letala tipa DC-6 in Caravella. 

Pojavljali so se novi tipi letal, kot so DC-8, B-707 in preostala jet 
letala, katerih zahtevana nosilnost je bila večja, kot je bila zmoglji- 
vost vzletno pristajalne steze. To je bil tudi glavni vzrok za 
poškodbe steze. Zaradi tega je Zvezni letalski inšpektorat že v letu 
1976 opozarjal, da so razen rednega vzdrževanja potrebne tudi 
trajnejše rešitve, to je rekonstrukcija steze. Rekonstrukcija naj bi 
obsegala izboljšanje nosilnosti, varnosti in drsnosti vozišča, kar bi 
omogočilo njeno uporabo za večja in težja letala. 

V letu 1977 je bilo stanje vozišča VPS že takšno, da je bila 
ogrožena varnost letenja, zato je bilo treba takoj začeti z rekon- 
strukcijo. Strokovne službe Letališča Ljubljana so začele trajneje 
reševati to vprašanje in pričele postopek za realizacijo investicij- 
skega posega. Tako je bila leta 1977 izdelana tehnična dokumen- 
tacija, pridobljeno lokacijsko dovoljenje, izdelan glavni projekt 
rekonstrukcije in pridobljeno gradbeno dovoljenje. V tem času so 
bile intenzivne gradbenotehnične in tehnološke priprave v sodelo- 
vanju z Zveznim komitejem za promet in zveze, Zvezno uprabo za 
kontrolo letenja, Zveznim letalskim inšpektoratom, Zveznim 
hidrometeorološkim zavodom, Vojno tehniškim inštitutom. Zavo- 
dom za raziskavo materiala in konstrukcij in strokovnimi službami 
SCT Ljubljana. Ko so bili vsi upravni postopki in konzultacije na 
republiški in zvezni ravni opravljene, so v juliju in avgustu 1978 
rekonstruirali manevrske površine VPS. Hkrati so modernizirali 
svetlobno navigacijsko in meteorološko opremo in usposobili 
letališče za kategorijo II. 

Po uspešno končanih delih je 30. 8. 1978 republiška komisija 
opravila tehnični pregled in predlagala izdajo uporabnega dovo- 
ljenja. Republiški organi kot tudi zvezni letalski organi so izdali 
uporabno dovoljenje. Med gradnjo kot tudi po končanih delih so 
Zvezna letalska inšpekcija, Vojno tehnični inštitut, Zavod za razi- 
skavo materiala in konstrukcij Ljubljana in izvajalci del - Labora- 
torij SCT nadzorovali kakovost izvedenih del. 

K predhodnim analizam, študijam, meritvam, atestom, projektni 
dokumentaciji, predhodni izbiri vseh materialov, tekoči raziskavi 
materialov in asfaltov med gradnjo ni bilo pripomb. Rekonstruk- 
cija je bila ocenjena kot kakovostna. 

Po izkustvenih normah v Jugoslaviji in tujini je življenjska doba 
prevleke VPS med 10-15 let v odvisnosti do vremenskih razmer. 
Po analizi ISSA (mednarodna asociacija za kakovost asfaltnih 
vozišč) je uporabnost letaliških asfaltnih vozišč do 8,5 let, po tej 
dobi postane stanje vozišča kritično. Stanje bitumena v asfaltnih 
površinah po 4 letih preide v kritično fazo, tako da po 4 letih 
nastanejo razpoke, po 5 letih intenzivne razpoke in po 7 do 8 letih 
razpadejo asfaltne površine. Tako je tudi na letališču Ljubljana 
začelo intenzivno propadati vozišče po 8 letih, in to predvsem na 
delu VPS, kjer pristajajo letala - cona dotika. Strokovne službe so 
v sodelovanju z Laboratorijem SCT spremljale stanje asfaltnega 
vozišča in v začetku leta 1989 ugotovile, da je treba zamenjati 
kritične površine v coni dotika. Vse raziskave so vizualno in 
laboratorijsko dokumentirale strokovne organizacije. Ker je 
nastopila faza resnega ogrožanja varnosti zračnega prometa, je 
v soglasju z Zveznim letalskim inšpektoratom in vojno tehniškim 
inštitutom izvedena I. faza rekonstrukcije asfaltnega vozišča VPS 
velikosti 900x30 metrov. V obdobju 1991 -1993 pa bo predvidoma 
treba rekonstruirati kompletno VPS in s tem podaljšati življenjsko 
dobo za nadaljnjih 8 do 10 let. 

Delegatska pobuda, po kateri naj bi zahtevali odgovornost izva- 
jalcev del in povračilo stroškov zaradi slabe kakovosti asfaltne 
steze na letališču Ljubljana, zaradi navedenih ugotovitev ni spre- 
jemljiva. 

Stališče 
Izvršnega sveta Skupčšine SR Slovenije do 
pobude skupine delegatov Mesta Ljubljane za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije za 
spremembo pravilnika o stalnih sodnih 
izvedencih 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegiranje 
delegata v Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na svoji 40. seji, 
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dne 20. junija 1989 obravnavala pobudo Zbora občin Skupščine 
mesta Ljubljane, podano na 31. seji zbora, 11. maja 1989 in 
sprejela naslednjo 

delegatsko pobudo 
za spremembo Pravilnika o stalnih sodnih izvedencih. 
Obrazložitev: 

Postopek imenovanja izvedencev in cenilca je v precejšnji meri 
formalen in ne omogoča vsebinske ocene strokovnega znanja 
kandidatov. Postopek bi bilo mogoče izboljšati s tem, da bi se le- 
ta izvedel pri Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo 
(podobno kot za sodne tolmače). Stopnjo in specializacijo izve- 
denca bi bilo treba preveriti s preizkusom in opredeliti v okviru 
imenovanja pri Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo. 

Povezovanje izvedencev v strokovne sekcije (primer: izvedenci 
gradbene stroke in cenilci v Ljubljani) ocenjujemo kot primerne. 

Potrebno bi bilo postopek razrešitve, tako postopek imenovanja 
prenesti v pristojnost Republiškega sekretariata za pravosodje in 
upravo in določiti postopek in način obravnavanja strokovne 
ocene dela sodnega izvedenca. 

Največ težav je v zadnjem času glede nagrajevanja izvedencev. 
Določbe veljavnega pravilnika so presplošne in ne zagotavljajo 
izenačevanja meril pri odmeri nagrad in stroškov izvedencev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobudo skupine delegatov 
v celoti sprejema. V pobudi predlagane rešitve so vsebinsko 
skladne s stališči in ukrepi, ki jih je ob obravnavi Informacije 
o organizacijskih in drugih problemih funkcioniranja sodnega 
izvedenstva oziroma cenilstva sprejel Izvršni svet. Konkretne reši- 
tve v smeri realizacije teh usmeritev se še proučujejo. Ob tem pa je 
treba pripomniti, da predlaganih rešitev ni mogoče uveljaviti le 
s spremembo pravilnika o stalnih sodnih izvedencih in analogno 
spremembo pravilnika o stalnih sodnih cenilcih. Podlaga za oba 
podzakonska akta, ki jih izdaja republiški sekretar za pravosodje 
in upravo, je podana v 94. in 95. členu zakona o rednih sodiščih. 
Zakon v teh določbah tudi določa, da sodne izvedence in cenilce 
imenuje in razrešuje predsednik temeljnega sodišča. Za realiza- 
cijo predlagane delegatske pobude je zato treba predhodno spre- 
meniti zadevne zakonske določbe. To bo Izvršni svet tudi predla- 
gal ob prvi spremembi zakona o rednih sodiščih, ki bo po mnenju 
Izvršnega sveta potrebna po sprejemu zveznega zakona o rednih 
sodiščih in amandmajev k ustavi SR Slovenije. Po uveljavitvi 
ustrezne spremembe zakona o rednih sodiščih bo republiški 
sekretar za pravosodje in upravo izdal ustrezne spremembe pra- 
vilnika o stalnih sodnih izvedencih in o stalnih sodnih cenilcih 
v smislu predlogov iz delegatske pobude. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE PAVLA 
ŠUBICA, DELEGATA IZ OBČINE KRANJ ZA ZBOR 
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO 39. ČLENA ZAKONA 
O BLAGOVNEM PROMETU 

Na 41. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije, ki je bila 24. 
maja 1989, je delegat Pavle Šubic iz občine Kranj podal naslednjo 
delegatsko ponudbo: 

»Naša delegacija daje pobudo za spremembo zakona o blagov- 

nem prometu. Ta zakon je bil sprejet leta 1977, v tej skupščini. 
Predlagamo ukinitev 39. člena 

Ta člen govori o tem, da veliki porabniki ne morejo odkupovati 
kmetijskih pridelkov direktno od kmetovalcev. Z ozirom na 
bistveno spremembo situacije in z ozirom na to, da ta zakon sploh 
nikdar ni zaživel, ker je te odloke sprejelo samo 32 občin, želimo 
čim manj posrednikov. Tukaj je sedaj nastopil republiški SIS za 
pospeševanje kmetijstva in pretežno te stvari financira. Sma- 
tramo, da je ta člen polnoma nepotreben in nekoristen, zato 
predlagamo, da ga zakonodajalec poskuša odpraviti.« 

Delegatska pobuda Pavleta Šubica, delegata iz občine Kranj za 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije za ukinitev 39. člena Zakona 
o blagovnem prometu, po katerem so organizacije združenega 
dela in veliki porabniki, ki od kmetov odkupujejo pridelke, ki niso 
pridelani na podalgi samoupravnega sporazuma o združevanju 
dela, sredstev in zemlje v zadrugo, dolžni prispevati sredstva za 
pospeševanje kmetijstva v občini, v kateri so pridelki pridelani, se 
smiselno sprejme. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira tudi pob&do za 
odpravo posrednikov in ovir pri odkupu kmetijskih pridelkov, ki 
mora biti organiziran tako, da bodo kmetijski pridelki, po najkrajši 
poti in s čim manjšimi prometnimi stroški distribuirani do porab- 
nikov. 

Po sedanji ureditvi morajo organizacije združenega dela in 
veliki porabniki, ki odkupujejo pridelke od kmetov, ki jih kmetje 
niso pridelali na podalgi samoupravnega sporazuma oz. pogodbe 
z zadrugo, prispevati določena sredstva za pospeševanje kmetij- 
ske proizvodnje v občini, v kateri so bili pridelki pridelani. Osnovo 
za plačevanje prispevka, katerega višino in način zbiranja določi 
občinska skupščina, je odkupna cena pridelkov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da 5 občin ni 
sprejelo odlokov o višini in načinu plačila tega prispevka. Iz 
inšpekcijskih pregledov odkupa kmetijskih pridelkov izhaja, da 
organizacije združenega dela in veliki porabniki upopštevajo 
določbe občinskih odlokov o prispevku za pospeševanje proiz- 
vodnje kmetijstva in da se ta prispevek plačuje od približno 80% 
tovrstnega blagovnega prometa. Sredstva zbrana na podlagi tega 
prispevka, se usmerjajo na račun občinskih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za pospeševanje poroizvodnje hrane ter se upo- 
rabljajo za financiranje pospeševanja kmetijske proizvodnje. 

Prispevek, ki ga morajo plačevati organizacije združenega dela 
in veliki porabniki ob nakupu kmetijskih pridelkov, je bil predpi- 
san z namenom, da se izenačijo pogoji odkupa kmetijskih pridel- 
kov med kmetijskimi zadrugami in preostalimi kupci kmetijskih 
pridelkov. 

Kmetijske zadruge morajo namreč na podlagi zakonske obvez- 
nosti organizirati kmetijsko pospeševalno službo, ki jo sofinanci- 
rajo iz sredstev zbranih iz marž od prometa s kmetijskimi proiz- 
vodi. Z ukinitvijo prispevka, ki ga morajo plačevati organizacije 
združenega dela in veliki porabniki ob nakupu kmetijskih pridel- 
kov, bi odkupovala kmetijske pridelke pod ugodnejšimi pogoji kot 
kmetijske zadruge, zato bo treba ob ukiniti plačevanja tega pri- 
spevka rešiti tudi vprašanje financiranja kmetijskih pospeševalnih 
služb. V ta namen bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob 
pripravi novih predpisov o zadružništvu in pospeševanju proiz- 
vodnje hrane predlagal nove rešitve v sistemu financiranja pospe- 
ševalne službe. 
Predlagano delegatsko pobudo bo Izvršni svet Skupuščine SR 
Slovenije upošteval pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona 
o blagovnem prometu, ki bodo potrebne zaradi uskladitve 
z amandmaji k ustavi SR Slovenije in s pričakovanimi spremem- 
bami zveznih predpisov s področja blagovnega prometa. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Ćern Primož^^•u'^k
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Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ.Aijas Riza . 
Berovič, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Vehmir Šljivančanin, Aleksandar Vujin Milan Krnič Zoran Mišković, Dragag. 
Ajder. - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa iEngelsa J3, tetefon 1o11) 33 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 4.000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40.000 dinarjev^ Pozneje bomo poslali dodatni račun, 
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Ljubljana, 1. 8.1989 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične 

republike Slovenije (ESA-737) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 27. 7. 1989 
določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVE- 
NIJE, 

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

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

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

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

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za pravo- 
sodje in upravo, 

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

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRAVOSODJE 
IN UPRAVO 

POVZETEK 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
sta na sejah dne 25. 5. 1989 ob upoštevanju stališč Družbeno- 
političnega zbora sprejela predlog za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije. 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije sta naložila, da ob 
upoštevanju pripomb, predlogov in mnenj iz razprave pripravi 
osnutek zakona. 

Predlagatelj je osnutek zakona pripravil v okvirih opredelje- 
nih v predlogu za izdajo zakona. Ob tem v osnutku zakona 
predlaga še zvišanje vseh dinarskih zneskov v zakonu za 
desetkrat Obveščen je namreč, da je Zveznemu izvršnemu 
svetu že predložena v sprejem sprememba kazenskega 
zakona SFRJ, v kateri se predlaga desetkratno zvišanje dinar- 
skih zneskov v tem zakonu, s to spremembo pa je zaradi 

ohranitve enotnosti kazenskopravnega sistema Jugoslavije 
treba uskladiti tudi ustezne določbe republiških kazenskih 
zakonov. 

Predlagane spremembe zakona le v manjšem obsegu pose- 
gajo v splošni del kazenskega zakona SR Slovenije. Pomemb- 
nejša sprememba v tem delu zakona je le sprmemba 2. člena 
zakona, s katero se jasneje poudarja suverenost slovenske 
države na področju urejanja kazenskega prava. Pomembnejše 
in številnejše so spremembe v posebnem delu kazenskega 
zakona SR Slovenije, v katerem so določena kazniva dejanja 
in kazni zanje. V tem delu so predlagane številne dekrimina- 
cije ali zožitve inkriminacij, preciznejši opisi nekaterih kazni- 
vih dejanj in znižanje predpisanih kazni. 
Pomembnejše spremembe, ki se predlagajo so črtanje smrtne 
kazni, opustitev kaznivega dejanja grabeža in dekriminacija 
lažjih kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa, ki bodo 
v predlagani rešitvi v bodoče obravnavani v okviru postopka 
o prekrških. 

Predlagane spremembe, ki so usmerjene k zmanjšanju 
represije in večjemu varstvu človekovih pravic in svoboščin, 
po mnenju predlagatelja kazenskopravno varstvo družbenih 
vrednot prilagajajo sedanji stopnji razvoja demokratizacije 
v naši družbi. 

1. člen 
V kazenskem zakonu Socialistične republike Slovenije (Uradni 

list SRS, štev.: 12/77,13/84 iri 47/87) se 2. čien spremeni tako, da se 
glasi: 

»Veljavnost kazenske zakonodaje Socialistične republike Slo- 
venije 

2. člen 
Kazenska zakonodaja Socialistične republike Slovenije velja za 

vsakogar, kdor stori na njenem ozemlju kaznivo dejanje, določeno 
s to zakonodajo.«. 

2. člen 
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Navodila sodišča smejo obsegati naslednje naloge: 
1) zdraviti se v ustreznem zdravstvenem zavodu; 
2) obiskovati ustrezno poklicno, psihološko ali drugo posveto- 

valnico; 
3) usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza 

obsojenčevemu znanju, sposobnostim in nagnjenju; 
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4) porabljati dohodke v skladu s preživninskimi dolžnostmi.«. 
3. člen 

V 39. členu se besedi »in stanje« nadomestita z besedama »ali 
stanja«, beseda » vplivala« pa z besedo »vplivali«. 

4. člen 
V petem odstavku 45.člena se črta besedilo pod točko c). 

5. člen 
V drugem odstavku 46. člena se v uvodnem stavku besede »s 

smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami »z zaporom dvajsetih 
let«. Doda se nova 8. točka, ki se glasi: 

»8) če stori kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, 
potem ko je že bil prej obsojen za kaznivo dejanje umora.«. 

Tretji odstavek se črta. 
Četrti odstavek postane tretji odstavek. 

6. člen 
V prvem odstavku 60. člena se besede »Kdor zaradi razlike 

v narodnosti, rasi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, 
izobrazbi ali družbenemu položaju« nadomestijo z besedami 
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»Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, veroizpovedi, etnični pri- 
padnosti, spolu, jeziku, političnem in drugem prepričanju, gmot- 
nem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali kakršnikoli 
drugi okoliščini«. 

7. člen 
V drugem odstavku 64. člena se besede »od treh mesecev do 

petih let« nadomestijo z besedami »do treh let«. 
8. člen 

Tretji odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena je 

kazniv.«. 
9. člen 

V prvem odstavku 68. člena se med besedi »posnetek« in 
»drugega« dodajo besede »ali slikovno snema«. 

10. člen 
V drugem odstavku 69. člena se v 2. alinei besede »ali po 

radijski zvezi« nadomestijo z besedami »ali po kakšnem drugem 
sredstvu za prenos informacij oziroma podatkov«. 

V petem odstavku se med besede »ali uradnih pravic« in besedi 
»se kaznuje« dodajo besede »ali delavec PTT ali drug delavec, ki 
mu je zaupano prevzemanje, prenos ali predajatujih pisem, tujih 
brzojavk ali kakšnih drugih zaprtih pisanj ali pošiljk, «. 

V šestem odstavku se besede »in tretjega odstavka« nadome- 
stijo z besedami » tretjega in četrtega odstavka«. 

11. člen 
V prvem odstavku 73. člena se besede »prošnje ali opozorila« 

nadomestijo z besedami »vloge ali predloga ali da bi dal politične 
in druge pobude splošnega pomena«. 

12. člen 
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Enako se kaznuje tudi, kdor izkoriščajoč svoj položaj ali 

pooblastila, ali kot član samoupravnega organa vpliva, da samou- 
pravni organ prikrije kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ki je storjeno v organizaciji združenega dela, drugi 
samoupravni organizaciji ali skupnosti ali državnem organu, pa 
zaradi tega kaznivo dejanje ni naznanjeno.«. 

Tretji odstavek se črta. 
13. člen 

V prvem odstavku 80. člena se besede »do treh let« nadome- 
stijo z besedami »do enega leta«. 

V drugem odstavku se besede »od treh mesecev do treh let« 
nadomestijo z besedami »do treh let«. 

14. člen 
V 83. členu se besede »namenjen za volitve ali glasovanje« 

nadomesti z besedami »dokaz za ugotavljanje izida volitev ali 
glasovanja«. 

15. člen 
V prvem odstavku 87. člena se besedi »Kdor se« nadomestita 

z besedami » Odgovorna oseba ali oseba, ki samostojno opravlja 
dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, ki 
se«. 

Drugi odstavek se črta. 
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtajo besede 

»za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena«. 
16. člen 

V prvem odstavku 88. člena se med besedi »ki« in »ne« doda 
beseda»vedoma«, v določbi o kazni pa se črtajo besede »od treh 
mesecev«. 

17. člen 
V drugem odstavku 96. člena se za besedami »ali z njo surovo 

ravna«dodajo besede »ali jo trpinči«. 
Tretji odstavek se črta. 

18. člen 
V četrtem odstavku I03. člena se besede »in drugega odstavka« 

nadomestijo z besedami » drugega in tretjega odstavka«. 
19. člen 

112. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor stori dejanje iz I06. do I08. člena tega zakona tako, da 

sramoti Socialistično republiko Slovenijo, drugo socialistično 
republiko ali socialistično avtonomno pokrajino, njeno zastavo, 
grb ali himno, njene najvišje organe ali predstavnika teh organov 
v zvezi z njegovo funkcijo, 

se kaznuje z zaporom do treh let.«. 
20. člen 

113. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor stori dejanje iz I06. do I08. člena tega zakona tako, da 

sramoti narode ali narodnosti Jugoslavije ali etnične skupine, ki 
živijo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji, 

se kaznuje z zaporom do treh let.«. 
21. člen 

Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Če so dejanja iz 106. do 108. člena tega zakona storjena 

proti državnemu organu, družbenopolitični skupnosti, uradni ali 
vojaški osebi v zvezi z opravljanjem njihove službe oziroma izvaja- 
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njem njihove funkcije v teh organih oziroma organih teh skupno- 
sti, se pregon začne po uradni dolžnosti.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Za pregon po drugem odstavku tega člena in za pregon 

zaradi kaznivega dejanja po 112. členu tega zakona, kadar je 
kaznivo dejanje storjeno zoper posameznika, je potrebno njegovo 
dovoljenje.«. 

Tretji odstavek postane četrti odstavek. 
22. člen 

V prvem odstavku 120. člena se besede »zdravstveno ali higien- 
sko oporečna« nadomestijo z besedami »škodljiva za človekovo 
zdravje«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Škodljiva živila se vzamejo.«. 

23. člen 
V prvem odstavku 121. člena se besede »higiensko ni neopo- 

rečno« nadomestijo z besedami »je škodljivo za človekovo 
zdravje«. 

24. člen 
Za 122. členom se doda nov 122. a člen, ki se glasi: 
»Nedovoljena presaditev delov človeškega telesa 

122. a člen 
(1) Kdor opravi medicinsko upravičeno presaditev dela člove- 

škega telesa brez privolitve dajalca ali kdor opravi medicinsko 
neupravičeno presaditev dela človeškega telesa s privolitvijo da- 
jalca, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Kdor opravi medicinsko neupravičeno presaditev dela člove- 

škega telesa brez privolitve dajalca, 
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 
(3) Kdor z namenom presaditve vzame del človeškega telesa, 

preden je smrt ugotovljena na predpisan način, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.«. 

25. člen 
V prvem odstavku 127. člena se besedi »petsto tisoč« nadome- 

stita z besedama »pet milijonov«, besede »do treh let« pa z bese- 
dami »do petih let«. 

Drugi odstavek se črta. 
26. člen 

129. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nevestno ravnanje z zaupanimi stvarmi 

129. člen 
Kdor očitno nevestno ravna s stvarmi, ki so mu zaupane v zvezi 

z njegovim delom v organizaciji združenega dela ali drugi druž- 
beni pravni osebi, čeprav predvideva ali bi moral in mogel predvi- 
deti, da se zaradi tega lahko stvari izgubijo, uničijo ali poškodu- 
jejo, pa zaradi tega nastane škoda, ki presega pet milijonov 
dinarjev, pa pri tem niso podani znaki kakega drugega kaznivega 
dejanja, 

se kaznuje z zaporom do petih let.«. 
27. člen 

Drugi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena 

vedoma povzročil organizaciji združenega dela ali drugi družbeno 
pravni osebi premoženjsko škodo, ki presega petdeset milijonov 
dinarjev, 

se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.«. 
28. člen 

Prvi odstavek I3I. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Odgovorna ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolž- 

nostmi glede varovanja poslovne tajnosti sporoči ali izroči komu 
podatke, ki so poslovna tajnost ali mu kako drugače omogoči, da 
pride do njih, ali zbira take podatke z namenom, da jih izroči 
nepoklicani osebi, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno 

uporabi, na protipraven način pride do podatkov, ki se varujejo 
kot poslovna tajnost.«. 

Tretji odstavek se črta. 
V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besede »alf če 

je storilec sprejel podkupnino« nadomestijo z besedami »ali če je 
dejanje storjeno iz koristoljubnosti«. 

Peti odstavek postane četrti odstavek. 
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Za poslovno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom, 

samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega dela ali 
odredbo pristojnega organa upravljanja razglašeni za poslovno 
tajnost in so tako pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale 
ali bi lahko nastale hujše škodljive posledice za organizacijo 
združenega dela ali za družbeno pravno osebo.«. 

29. člen 
V tretjem odstavku 133. člena se besede »milijon petsto tisoč« 

nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«. 
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Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena 

pridobljena premoženjska korist, ki presega petdeset milijonov 
dinarjev in je storilcu šlo za to da pridobi sebi ali komu drugemu 
tako premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let.«. 
30. člen 

134. člen se črta. 
31. člen 

135. člen se črta. 
32. člen 

137. člen se črta. 
33. člen 

V drugem odstavku 138. člena se besedi »petdeset tisoč« nado- 
mestita z besedama »petsto tisoč«. 

34. člen 
V prvem odstavku 141. člena se črtajo besede »od šestih me- 

secev«. 
V drugem odstavku se besede »milijon petsto tisoč« nadome- 

stijo z besedama »petnajst milijonov«, besede »od enega do 
desetih let« pa z besedami » do osmih let«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridob- 

ljena premoženjska korist, ki presega petdeset milijonov dinarjev 
in je storilcu šlo za to, da pridobi sebi ali komu drugemu tako 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let.«. 
35. člen 

142. člen se črta. 
36. člen 

V 147. členu se črtajo prvi, drugi in četrti odstavek. 
Tretji in peti odstavek postaneta prvi in drugi odstavek. 

37. člen 
V drugem odstavku 148. člena se besede »milijon petsto tisoč« 

nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«. 
38. člen 

V 150. členu se v naslovu kaznivega dejanja črtajo besede 
».obrtna ali druga gospodarska dejavnost«. 

Drugi odstavek se črta. 
Tretji odstavek postane drugi odstavek. 

39. člen 
151. člen se črta. 

40. člen 
V prvem in drugem odstavku 152. člena se besedi »petsto tisoč« 

nadomestita z besedama »pet milijonov«. 
V tretjem odstavku se besede »dva milijona petsto tisoč« nado- 

mestijo z besedama »petindvajset milijonov«, besede »in 
z denarno kaznijo« pa se črtajo. 

41. člen 
155. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih razglašeno 

za zavarovano zemljišče ali za naravno znamenitost, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, 

da ga uporabi za gradnjo.«. 
42. člen 

V prvem odstavku 158. člena se besede »do šestih mesecev« 
nadomestijo z besedami »do enega leta«. 

43. člen 
164. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če sodišče obsodi storilca kaznivega dejanja iz drugega 

odstavka 130., tretjega odstavka 131., tretjega in četrtega 
odstavka 133., drugega in tretjega odstavka 141., tretjega 
odstavka 152. in prvega in tretjega odstavka 153. člena tega 
zakona na zapor najmanj treh let, lahko izreče zoper njega tudi 
kazen zaplembe premoženja.«. 

44. člen 
V drugem odstavku 165. člena se besedi »petdeset tisoč« nado- 

mestita z besedama »petsto tisoč«. 
V tretjem odstavku se črtajo besede »da je vložena ovadba ali«. 

45. člen 
V prvem odstavku 166. člena se besede »od enega do desetih 

let« nadomestijo z besedami »do osmih let«. 
V drugem odstavku se besede »milijon petsto tisoč« nadome- 

stijo z besedama »petnajst milijonov«. 
V tretjem odstavku se besedi »pet milijonov« nadomestita 

z besedama »petdeset milijonov«. 
Četrti odstavek se črta. 

46. člen 
V drugem odstavku 167. člena se besedi »pet milijonov« nado- 

mestita z besedama »petdeset milijonov«, besedi »petih let« pa 
z besedama »treh let«. 

V tretjem odstavku se črtajo besede »ali z zaporom dvajsetih 
let«. 
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47. člen 
V prvem odstavku 168. člena se besedi »treh let« nadomestita 

z besedama »enega leta«. 
V drugem odstavku se besedi »pet milijonov« nadomestita 

z besedama »petdeset milijonov«, besedi »petih let« pa z bese- 
dama »treh let«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena 

storjeno v skupini ali tolpi ali v posebno hudem primeru dejanja iz 
drugega odstavka tega člena, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom 
dvajsetih let.«. 

48. člen 
V drugem odstavku 169. člena se besedi »petdeset tisoč« nado- 

mestita z besedama »petsto tisoč«. 
V četrtem odstavku se besede »milijon petsto tisoč« nadome- 

stijo z besedama »petnajst milijonov«. 
V petem odstavku se besedi »pet milijonov« nadomestita 

z besedama »petdeset milijonov«. 
49. člen 

V 170. členu se besedi »petih let« nadomestita z besedama 
»treh let«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Poskus je kazniv.«. 

50. člen 
V drugem odstavku 171. člena se besede »milijon petsto tisoč« 

nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«, besede »od enega 
do desetih let« pa z besedami »do osmih let«. 

V tretjem odstavku se besedi »pet milijonov« nadomestita 
z besedama »petdeset milijonov«. 

Četrti odstavek se črta. 
V petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedi »petde- 

set tisoč« nadomestita z besedama »petsto tisoč«. 
V šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda 

»petega« nadomesti z besedo »četrtega«. 
V sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda 

»šestega« nadomesti z besedo »petega«. 
51. člen 

V prvem odstavku 175. člena se črtajo besede »od treh me- 
secev«. 

V drugem odstavku se črtajo besede »od šestih mesecev«. 
52. člen 

Tretji odstavek 176. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Če vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka tega 

člena presega petdeset milijonov dinarjev, ali je stvar posebnega 
kulturnega ali zgodovinskega pomena, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let.«. 
53. člen 

V drugem odstavku 177. člena se besede »milijon petsto tisoč« 
nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«. 

54. člen 
V drugem odstavku 178. člena se besede »milijon petsto tisoč« 

nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«. 
55. člen 

V 184. členu se besede »prvega, drugega, tretjega, petega in 
šestega odstavka 169.« nadomestijo z besedami »prvega, dru- 
gega, četrtega, petega in šestega odstavka 169.«. 

56. člen 
V tretjem odstavku 186. člena se črtajo besede »od treh me- 

secev«. 
57. člen 

V četrtem odstavku 191. člena se besede »milijon petsto tisoč« 
nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»(5) Če je bila z dejanjem iz tretjega odstavka tega člena pridob- 

ljena premoženjska korist, ki presega petdeset milijonov dinarjev 
in je storilcu šlo za to,da pridobi sebi ali komu drugemu tako 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let.«. 
58. člen 

V prvem odstavku 192. člena se besedi »petsto tisoč« nadome- 
stita z besedama »pet milijonov«. 

59. člen 
Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Uradna ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi 

varovanja uradne tajnosti sporoči ali izroči komu podatke, ki so 
uradna tajnost ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih, ali 
zbira take podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.«. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da jih neupravičeno 

uporabi, na protipraven način pride do podatkov, ki se varujejo 
kot uradna tajnost «. 
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V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo 
»prvega« dodata besedi »in drugega«. 

Tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako da 

se glasi: 
»(5) Za uradno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom, na 

podlagi zakona z drugim predpisom, splošnim aktom ali sklepom 
pristojnega organa razglašeni za uradno tajnost in so tako 
pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko 
nastale hujše škodljive posledice za službo.« 

60. člen 
V drugem odstavku 200. člena se besede »milijon petsto tisoč« 

nadomestijo z besedama »petnajst milijonov«. 
61. člen 

V drugem odstavku 203. člena se besede »milijon petsto tisoč« 
nadomestijo v besedama »petnajst milijonov«. 

62. člen 
V prvem odstavku 206. člena se besedi »petih let« nadomestita 

z besedami »nad pet let«. 
V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek,ki se glasi: »Če 

se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, ne kaznuje za 
opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev 
ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali oseba, s katero živi 
v zunajzakonski skupnosti.«. 

63. člen 
V drugem odstavku 207. člena se besedi »petih let« nadomestita 

z besedami »nad pet let«. 
V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če 

se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, razen zagovornika, 
zdravnika ali spovednika, ne kaznuje za opustitev ovadbe iz 
prvega odstavka tega člena, se za opustitev ovadbe ne kaznuje niti 
njen zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti.«. 

64. člen 
Drugi odstavek 208. člena se črta. 
Tretji odstavek postane drugi odstavek, četrti odstavek pa tretji 

odstavek. 
Peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako da 

se glasi: 
»(4) Za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena se ne 

kaznuje tisti, ki mu je storilec zakonec, oseba, s katero živi 
v zunajzakonski skupnosti ali krvni sorodnik v ravni črti, brat ali 
sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera od oseb navedenih 
v tem odstavku ne kaznuje za kaznivo dejanje iz prvega ali dru- 
gega odstavka, se za pomoč storilcu pri storitvi kaznivega dejanja 
iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne kaznuje niti njegov 
zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti « 

65. člen 
Naslov kaznivega dejanja in prvi odstavek 220. člena se spreme- 

nita tako, da se glasita: 
»Nedovoljenja proizvodnja in promet orožja ali razstrelilnih 

snovi 
220. člen 

(1) Kdor neupravičeno izdela, proda, pridobi ali menja strelno 
orožje, strelivo ali razstrelilne snovi, katerih nakup občanom 
sploh ni dovoljen, 

Obraz 

I. Uvod 
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta 

na sejah zborov dne 25.5.1989 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR 
Slovenije in ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora 
s sklepom predlog za izdajo zakona sprejela. Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije sta naložila, da pripravi osnutek zakona, 
pri tem pa upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles 
in zborov Skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe iz 
razprave delegatov na sejah zborov. 
II. Načela, na katerih bodo urejena razmerja, ki se urejajo 
s predlaganim zakonom in cilji predlaganih sprememb 

Predlagatelj zakona je pri pripravi osnutka zakona izhajal iz 
načel in ciljev, kot so bili opredeljeni v predlogu za izdajo zakona, 
pri tem pa je ob upoštevanju danih usmeritev skupščine proučil 
vse pripombe, predloge in mnenja, podana ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona in tez ter jih ustrezno vgradil v določbe osnutka 
zakona. Osnutek zakona izhaja iz enakih načel, na katerih temelji 
veljavni kazenski zakon SR Slovenije, ob tem pa v večji meri 
uveljavlja načela omejevanja represije in varstva temeljnih pravic 
in svoboščin človeka in občana. Zaradi doslednejšega uveljavlja- 
nja navedenih načel so v osnutku predlagane določene dekrimi- 
nacije ali zožitve inkriminacij oziroma preciznejše opredelitve 
znakov nekaterih kaznivih dejanj, zlasti v sferi t.i. verbalnih delik- 

4 

se kaznuje z zaporom do treh let.«. 
66. člen 

228. člen se črta. 
67. člen 

V tretjem odstavku 234. člena se na koncu besedila pika črta in 
doda besede »in z denarno kaznijo «. 

68. člen 
Tretji odstavek 247. člena se črta. 
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

69. člen 
251. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(I) Udeleženec v prometu, ki krši predpise o varnosti cestnega 

prometa in s tem tako ogrozi promet, da spravi v nevarnost 
življenje ljudi, pa zaradi tega kakšna oseba utrpi hudo telesno 
poškodbo, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Kdor krši predpise o varnosti železniškega, ladijskega, avto- 

busnega prometa ali prometa na žičnicah in s tem tako ogrozi 
promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje 
vrednosti, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz 

malomarnosti, 
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 
(4) Če je dejanje iz drugega odstavka tega člena storjeno iz 

malomarnosti, 
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega 

leta. 
(5) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da 

se mora v določenem roku podvreči kontrolnemu zdravstvenemu 
pregledu ali preverjanju vozniškega znanja.«. 

70. člen 
255. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Če ima dejanje iz drugega odstavka 251., prvega odstavka 

252. in prvega in drugega odstavka 253. člena tega zakona za 
posledico hudo telesno poškodbo kakšne osebe ali veliko premo- 
ženjsko škodo, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
(2) Če ima dejanje iz prvega in drugega odstavka 251., prvega 

odstavka 252. in prvega in drugega odstavka 253. člena tega 
zakona za posledico smrt ene ali več oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 
(3) Če ima dejanje iz četrtega odstavka 251., drugega odstavka 

252. in tretjega odstavka 253. člena tega zakona za posledico 
hudo telesno poškodbo kakšne osebe ali veliko premoženjsko 
škodo, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 
(4) Ce ima dejanje iz tretjega in četrtega odstavka 251., drugega 

odstavka 252. in tretjega odstavka 253. člena tega zakona za 
posledico smrt ene ali več oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom do osmih let « 
71. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 

I o ž i t e v : 

tov in deliktov na področju gospodarstva. Pri določenem številu 
kaznivih dejanj je predlagano znižanje predpisane zaporne kazni, 
zlasti pa tudi črtanje smrtne kazni iz kazenskega zakona SR 
Slovenije (predpisana je za kvalificiran umor) in njena nadomesti- 
tev z kaznijo zapora dvajsetih let. 

Predlagatelj je že v prvi fazi zakonodajnega postopka pojasnil, 
da predlagana novela ne ureja vseh vprašanj, ki jih je treba 
razrešiti v kazenski zakonodaji. S tem je mišljeno zlasti adekvatno 
urejanje vprašanj s področja gospodarskega kriminala in proble- 
matika usklajevanja dinarskih zneskov v zakonu z inflacijskimi 
gibanji. Na ta vprašanja je opozoril tudi Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije, ki je zavzel stališče, da jih je treba 
proučiti in razrešiti v nadaljnjem postopku spreminjanja zakona. 
Predlagatelj zakona je ob pripravi osnutka zakona namenil 
posebno pozornost razreševanju teh vprašanj. Ugotavlja pa, da 
novi gospodarski sistem, katerega urejanje spada v zakonodajno 
pristojnost federacije, še ni izgrajen in zlasti v praksi uveljavljen 
v takšni meri, da bi omogočal oblikovanje ustreznih novih inkrimi- 
nacij zaradi varstva družbenih vrednot v drugačnih pogojih 
gospodarjenja. Zato je predlagatelj pri pripravi osnutka zakona na 
področju gospodarskih kaznivih dejanj oblikoval le rešitve, kot jih 
je predložil v tezah za osnutek zakona. Te rešitve, predvsem 
nekatere dekriminacije, preciznejši opisi nekaterih kaznivih dejanj 
in korekcije predpisanih kazni, so bile namreč ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona in tez za osnutek zakona v skupščini 
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podprte. Predlagatelj meni, da ni smotrno z zakonodajnim 
postopkom čakati do ustrezne rešitve vseh vprašanj, ki zadevajo 
bodočo kazenskopravno ureditev na področju gospodarskih kaz- 
nivih dejanj, temveč postopek spreminjanja kazenske zakonodaje 
nadaljevati glede vseh vprašanj, ki jih je v sedanji fazi razvoja 
gospodarskega sistema mogoče razrešiti. 

Skupščina SR Slovenije je poslala Skupščini SFRJ zahtevo za 
izdajo sprememb in dopolnitev kazenskega zakona SFRJ. Kot 
priloga k tej zahtevi je Zvezni skupščini posredovano tudi gradivo, 
ki obravnava drugačne možnosti in sisteme določanja vrednost- 
nih količin v kaznovalnopravni zakonodaji. Tega gradiva pristojni 
zvezni organi še niso obvravnavali in se še niso opredelili do 
posameznih predlaganih rešitev. Zato predlagatelj meni, da 
v sedanji fazi ni mogoče v kazenski zakon SR Slovenije vgraditi 
kakšnega drugačnega sistema predpisovanja vrednostnih količin, 
s katerim bi nadomestili dinarske zneske, kot elemente kaznivega 
dejanja oziroma njegove kvalificirane oblike. Predlagatelj pa je 
obveščen, da je Zvezni sekretariat za pravosodje in upravo predlo- 
žil Zveznemu izvršnemu svetu v obravnavo predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SFRJ 
z osnutkom zakona, v katerem predlaga desetkratno valorizacijo 
dinarskih zneskov v tem zakonu. Analogne spremembe se predla- 
gajo v zakonu o gospodarskih prestopkih in zakonu o prekrških, 
s katerimi se kršijo zvezni predpisi. Predlagano je, da bi bile te 
spremembe uveljavljene s 1. oktobrom 1989. Glede na navedeno 
je predlagatelj v osnutku zakona predlagal desetkratno valoriza- 
cijo dinarskih zneskov v kazenskem zakonu SR Slovenije. Predla- 
gatelj meni, da drugačno reševanje problematike vrednostnih 
količin, neodvisno od razreševanja te problematike na zveznem 
nivoju, ni mogoče. Njeno drugačno razreševanje bi porušilo kon- 
sistentnost kazenskopravnega sistema v Jugoslaviji, s tem pa bi se 
zlasti podpiralo težnje tistih, ki se zavzemajo za enotni kazenski 
zakonik Jugoslavije in odvzem zakonodajnih pristojnosti republi- 
kam na tem področju. 

Predlagatelj je zato v osnutku zakona predlagal le tiste rešitve, 
ki so v sedanjem trenutku glede na zakonodajno pristojnost 
republike in ob ohkranitvi potrebne skladnosti kazenske zakono- 
daje v SFRJ mogoče. Nadaljnje rešitve bo, glede na potek spre- 
memb zveznega kazenskega zakona, vgradil v predlog zakona, ali 
pa predlagal novo spremembo republiškega kazenskega zakona, 
kadar bo to po predhodni razrešitvi določenih vprašanj na zvez- 
nem nivoju mogoče. 
III. Predlagane rešitve 

1. V prvem - splošnem delu KZ SRS so predlagane spremembe 
štirih določb. Predlagana je sprememba 2. člena zakona (I. člen 
osnutka ) s katero bo jasneje povdarjena suverenost slovenske 
države v pogledu urejanja kazenskega prava z določbo, da kazen- 
ska zakonodaja SR Slovenije velja za vsakogar, kdor stori na 
njenem ozemlju kaznivo dejanje, ki je določeno s to zakonodajo. 
Po določbi 7. člena KZ SFRJ veljajo določbe splošnega dela KZ 
SFRJ za vsa kazniva dejanja, ki jih določajo zakoni federacije, 
republik in avtonomnih pokrajin. Zato je predlagatelj upošteval 
pripombo Zakonodajno—pravne komisije Skupščine SR Slove- 
nije, podano ob obravnavi tez in v 2. členu zakona ni posebej 
določi I, da se pri uporabi določb kazenske zakonodaje SR Slove- 
nije uporabljajo tudi določbe splošnega dela KZ SFRJ. S predla- 
gano spremembo tretjega odstavka 4. člena zakonaf 2. člen 
osnutka) se omejuje obseg navodil, ki jih lahko odredi sodišče ob 
izreku ukrepa varstvenega nadzorstva. Navodila sodišča lahko po 
predlagani rešitvi obsegajo le tiste naloge, ki jih je mogoče realizi- 
rati in ki ne pomenijo občutnejšega posega v človekove pravice in 
svoboščine. Predlagana sprememba 39. člena ( 3. člen osnutka 
) je redakcijske narave, črtanje točke c) petega odstavka 45. člena 
zakona (4. člen osnutka) pa je predlagano zaradi spremenjenega 
stališča o pravni naravi premoženja, s katerim razpolagajo društva 
in druge civilne pravne osebe, ki ga je zavzelo Ustavno sodišče 
Jugoslavije v odločbi z dne 13.3.1987 (Uradni list SFRJ, št. 54/87). 

2. V drugem - posebnem delu KZ SRS so predlagane števil- 
nejše spremembe pri opisu posameznih kaznivih dejanj in dolo- 
čene dekriminacije ali spremembe predpisanih kazenskih sankcij. 
Predlagane so tudi desetkratne valorizacije vseh dinarskih zne- 
skov, s katerimi so v posameznih določbah opredeljeni znaki 
kaznivih dejanj ali njihovih kvalificiranih oblik. Pri posameznih 
poglavjih drugega dela KZ SRS pa so predlagane še naslednje 
spremembe: 

a) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper življenje in telo se, zaradi 
uskladitve določbe tretjega odstavka 46. člena (umor v povratku) 
s splošnim delom KZ SFRJ, ki je potrebna zaradi odločbe Ustav- 
nega sodišča SFRJ z dne 16.6.1987, predlaga ustrezna spre- 
memba besedila drugega odstavka, ki določa kvalificirane oblike 
umora ob hkratnem črtanju določbe tretjega odstavka. Hkrati 
s spremembo, potrebno zaradi uskladitve določbe s splošnim 
delom KZ SFRJ, se predlaga ukinitev smrtne kazni, ki je kot 
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alternativna kazen predpisana za kvalificirane oblike kaznivega 
dejanja umora in njena nadomestitev z kaznijo zapora dvajsetih 
let. Predlagatelj meni, da stopnja humanizacije odnosov v naši 
republiki, kot tudi argumentirana stališča pretežnega dela stro- 
kovne javnosti narekujejo ukinitev smrtne kazni. Ta je predpisana 
le še za kazniva dejanja iz drugega in tretjega odstavka 46. člena 
KZ SRS in s predlagano spremembo smrtna kazen v kazenski 
zakonodaji SR Slovenije ne bi bila več predpisana. 

b) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper svoboščine in pravice 
človeka in občana sta zaradi večjega varstva svoboščin in pravic 
predlagani sprememba prvega odstavka 60. člena (6. člen 
osnutka) in dopolnitev 66. člena (8. člen osnutka). Pri kvalificirani 
obliki kaznivega dejanja ogrožanja varnosti (drugi odstavek 64. 
člena zakona) je predlagano znižanje kazni, ker je po mnenju 
predlagatelja razlika pri penalizaciji za osnovno in kvalificirano 
obliko dejanja neustrezno velika (7. člen osnutka). Dopolnitev 
prvega odstavka 68. člena (9. člen osnutka) in drugega odstavka 
69. člena (10. člen osnutka) se predlaga zaradi razvoja tehnike na 
področju slikovnega snemanja in prenosa informacij oziroma 
podatkov. Praksa zahteva zaradi varovanja interesov pisemske 
tajnosti poostreno varstvo pred zlorabami s strani delavcev PTT in 
izenačitev njihovega položaja v tem oziru s položajem uradnih 
oseb. V 10. členu osnutka se zato predlaga ustrezna dopolnitev 
petega odstavka 69. člena zakona. Ta dopolnitev pa omogoča 
dopustitev večjega obsega pregona tega kaznivega dejanja na 
podlagi zasebne tožbe, kar je predlagano z ustrezno dopolnitvijo 
šestega odstavka 69. člena zakona. Kaznivo dejanje kršitve tajno- 
sti občil bi se tako preganjalo po uradni dolžnosti le, kadar ga 
stori uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic 
ali delavec PTT ali drug delavec, ki mu je zaupano prevzemanje, 
prenos ali predaja tujih pisem, tujih brzojavk ali kakšnih drugih 
zaprtih pisanj ali pošiljk. Sprememba oziroma dopolnitev določbe 
73. člena zakona (11. člen osnutka) je potrebna zaradi njene 
uskladitve z 199. členom ustave SR Slovenije. 

c) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper samoupravljanje je 
predlagana zožitev inkriminacije in odprava posebno hudega pri- 
mera pri kaznivem dejanju zlorabe samoupravljanja po 78. členu 
zakona (12. člen osnutka). Glede na veljavno inkriminacijo je iz 
opisa dejanja izpuščeno prikrivanje gospodarskega prestopka, saj 
so po veljavni ureditvi možni primeri, ko bi se storilec kaznoval 
zaradi prikrivanja gospodarskega prestopka, čeprav je sam pre- 
gon gospodarskega prestopka že zastaral. Ohranitev posebno 
hudega primera s strožjo penalizacijo po mnenju predlagatelja ni 
potrebna, ker je predpisan dovolj širok razpon kazni za temeljno 
kaznivo dejanje. Pri kaznivem dejanju kršitve proste odločitve 
volilcev (80. člen zakona) je predlagano znižanje sorazmerno 
visoke predpisane kazni (13. člen osnutka), pri 83. členu zakona 
pa preciziranje besedila (14. člen osnutka). 

č) Pri poglavju o kaznivih dejanjih zoper delovno razmerje in 
socialno varnost so predlagane zožitve inkriminacij glede na krog 
storilcev in krivdno obliko njihovega ravnanja pri 87. in 88. členu 
zakona (15. in 16. člen osnutka), ter opustitev posebnega mini- 
muma predpisane zaporne kazni pri 88. členu zakona (16. člen 
osnutka). 

d) V poglavjih o kaznivih dejanjih zoper zakonsko zvezo, dru- 
žino in mladino ter o kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost 
in moralo sta zaradi večjega varstva mladoletnikov in preprečeva- 
nja vse pogostejših primerov trpinčenja otrok predlagani dopolni- 
tvi opisov dveh kaznivih dejanj - zanemarjanja mladoletne osebe 
in surovo ravnanje po 96. členu in spolnega napada na osebo, 
mlajšo od štirinajst let po 103. členu zakona ( 17. in 18. člen 
osnutka). Z ustrezno dopolnitvijo opisa kaznivega dejanja iz dru- 
gega odstavka 96. člena zakona se želi kazenskopravno zavaro- 
vati otroke in mladoletnike pred vedno pogostejšimi primeri trpin- 
čenja. Črtanje tretjega odstavka tega člena (kaznovanje za hujšo 
posledico) je predlagano zato, ker je treba takšna dejanja v pri- 
meru nastanka hujše posledice (smrti ali hude okvare zdravja) 
obravnavati po določbah o kaznivih dejanjih zoper življenje in 
telo. S predlagano dopolnitvijo četrtega odstavka 103. člena 
zakona (18. člen osnutka) se nedvoumno otrokom zagotavlja 
kazensko pravno varstvo pred dejanji subjektov, navedenih v tret- 
jem odstavku te določbe (učitelji, vzgojitelji ipd.), kadar kako 
drugače (ne s spolnim občevanjem ali drugim spolnim dejanjem) 
prizadenejo spolno nedotakljivost otrok. 

e) Določene pomembnejše spremembe se predlagajo 
v poglavju o kaznivih dejanjih zoper čast in dobro in ime pri 
kaznivih dejanjih sramotitve SR Slovenije, drugih republik in 
pokrajin in njihovih simbolov ter organov in narodov in narodnosti 
Jugoslavije ter pri določbi o uradnem pregonu kaznivih dejanj 
zoper čast in dobro ime. S predlaganimi spremembami bodo 
jasneje opredeljena izvršitvena dejanja, hkrati pa omogočeno 
dokazovanje resničnosti oziroma izključitev protipravnosti, kadar 
je prišlo brez namena zaničevanja do žaljivega izražanja v znan- 
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stvenem, književnem ali umetniškem delu, resni kritiki, obrambi 
kakšne pravice ipd.(19. in 20. člen osnutka). Pregon po uradni 
dolžnosti bo glede kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime pri 
določenem ožjem krogu oškodovancev, zoper katere bo dejanje 
storjeno v zvezi z opravljanjem njihove funkcije po določenem 
organu oziroma organizaciji, možen le po predhodnem dovoljenju 
oškodovanca (21. člen osnutka). 

f) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper človekovo zdravje je pri 
kaznivih dejanjih iz 120. (proizvodnja in promet zdravstveno opo- 
rečnih živil) in 121. (nevestno pregledovanje mesa za prehrano) 
člena zakona predlagana zožitev inkriminacije (22. in 23. člen 
osnutka). Kazensko pravno naj bi bila sankcionirana le proizvod- 
nja in promet, oziroma nevestno pregledovanje živil, ki so škod- 
ljiva za človekovo zdravje, medtem ko bi bilo varstvo pred drugimi 
zdravstveno in higiensko oporečnimi živili zagotovljeno 
z ustrezno prekrškovno sankcijo ( ta je predpisana v zveznem 
zakonu o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne 
rabe in na njegovi podlagi izdanih predpisih). Pri kaznivem deja- 
nju iz 120. člena se predlaga še izrek obveznega varnostnega 
ukrepa odvzema škodljivih živil. V obravnavanem poglavju pa je 
predlagana nova inkriminacija (nedovoljena presaditev delov člo- 
veškega telesa), ki je potrebna glede na razvoj medicinske znano- 
sti (24. člen osnutka). 

g) Obsežnejše spremembe so predlagane tudi v poglavju o kaz- 
nivih dejanjih zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva. Pri kaznivih dejanjih, določenih v 127.in 129. členu 
zakona je predlagano črtanje določb o hujših posledicah ob 
hkratni razširitvi razpona predpisane kazni za osnovno obliko 
dejanja (25. in 26. člen osnutka).S tem bodo odstranjeni dvomi in 
nejasnosti glede zahtevanega krivdnega odnosa do hujše posle- 
dice. Pri obeh navedenih kaznivih dejanjih je predlagana deset- 
kratna valorizacija dinarskih zneskov, ki so kot element osnov- 
nega kaznivega dejanja objektivni pogoj kaznivosti. Pri 130. členu 
(sklenitev škodljive pogodbe) se predlaga drugačna opredelitev 
kvalificirane oblike tega kaznivega dejanj s tem, da je hujša oblika 
dejanja opredeljena z naklepno povzročitvijo premoženjske škode 
v večji višini in ne z neopredeljenim pojmom posebno hudega 
primera ali jemanjem podkupnine, kar je posebno kaznivo dejanje 
(27. člen osnutka). Pri kaznivem dejanju izdaje in neupravičene 
pridobitve poslovne tajnosti je predlagana takšna sprememba 
besedila, ki bo onemogočala preširoko interpretacijo pojma 
poslovne tajnosti. Po predlagani rešitvi (28. členu osnutka) so 
poslovna tajnost le podatki, ki so razglašeni kot tajni in katerih 
izdaja povzroči ali bi lahko povzročila hujše škodljive posledice. 
Predlaga se tudi ustreznejša, teoretično pravilnejša opredelitev 
hujše oblike tega dejanja. Zaradi težav pri uporabljanju določbe 
v praksi in uskladitve določb KZ SRS z določbami splošnega dela 
KZ SFRJ se predlaga črtanje določbe o grabežu (35. člen 
osnutka). Zaradi opustitve tega kaznivega dejanja, ki je bilo stor- 
jeno, če sije storilec, kije storil nekatera druga kazniva dejanja na 
škodo družbenega premoženja, pridobil izjemno veliko proti- 
pravno premoženjsko korist, so predlagane ustrezne dopolnitve 
določb pri kaznivih dejanjih zlorabe položaja ali pravice odgo- 
vorne osebe, poneverbe in zlorabe uradnega položaja ali uradnih 
pravic (29., 34. in 57. člen osnutka), s katerimi bo posebej penalizi- 
rano oškodovanje družbenega premoženja v večjem obsegu. Pri 
vseh teh kaznivih dejanjih so tudi valorizirani dinarski zneski, 
s katerimi se opredeljuje njihova kvalificirana oblika. 

Spremenjene gospodarske razmere ter spoznanja prakse pri 
uporabi nekaterih določb zakona zahtevajo nekatere dekrimina- 
cije v obravnavanem poglavju. Predlagane so dekriminacije kazni- 
vih dejanj, določenih v 134., 135., 137.in 151. členu zakona v celoti 
ter deloma pri kaznivih dejanjih iz 147., 150. in 155. člena zakona 
(30. do 32., 36., 38., 39. in 41. člen osnutka). Pri kaznivem dejanju 
zatajitve davščin in drugih družbenih dajatev je zaradi formalne 
uskladitve določbe o kazni z določbami splošnega dela KZ SFRJ 
predlagano črtanje določbe o denarni kazni, predlagane pa so 
tudi ustrezne valorizacije dinarskih zneskov v tej določbi (40. člen 
osnutka). Pri kaznivem dejanju gozdne tatvine je zaradi uskladitve 
predpisane zaporne kazni s kaznijo, predpisano za kaznivo deja- 
nje tatvine iz drugega odstavka 165. člena zakona, predlagano 
ustrezno zvišanje te kazni (42. člen osnutka). Sprememba 164. 
člena zakona (43. člen osnutka) je potrebna zaradi predlaganih 
sprememb predhodnih določb. Ostale spremembe določb tega 
poglavja (33. in 37. člen osnutka) so predlagane izključno zaradi 
valorizacije dinarskih zneskov. 

h) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper družbeno in zasebno 
premoženje so pretežno predlagane spremembe določb o kazni in 
valorizacije dinarskih zneskov. Glede na vrsto okoliščin, v katerih 
je lahko posamezno dejanje storjeno, se je v praksi pokazalo, da 
bi bilo smotrno pri določenih kaznivih dejanjih znižati ali odpraviti 
posebne minimume predpisanih zapornih kazni (46., 47., 49. in 51. 
člen osnutka) ali pa znižati posebni maksimum te kazni (45. in 50. 
člen osnutka), s čemer bi bilo omogočeno vodenje ustreznejše 
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kaznovalne politike. Ob tem predlagatelj posebej opozarja na 
spremembo višine predpisane zaporne kazni za kaznivo dejanje 
velike tatvine po 166. členu zakona (45. člen osnutka). Predlagano 
je znižanje maksimuma z desetih na osem let zapora in hkrati 
opustitev posebnega minimuma kazni. Ta sprememba omogoča 
ob uporabi omilitvenih določil tudi izrek denarne kazni, po drugi 
strani pa za to kaznivo dejanje ne bo več obvezno obdolžencu 
postavljati zagovornika po uradni dolžnosti (seveda si obdolženec 
lahko zagovornika najame sam). Predlagana sprememba je torej 
po eni strani v korist obdolžencu, po drugi strani pa zmanjšuje 
možnosti njegove formalne obrambe. Predlagatelj se je za to 
spremembo odločil zato, ker meni, da ni smotrno zaradi ureditve 
obvezne obrambe v zakonu o kazenskem postopku vztrajati pri 
predpisovanju višje zaporne kazni za kazniva dejanja, pri katerih 
takšna višina kazni ni ustrezna in ki se v praksi tudi ne izreka. 
Vprašanje obvezne obrambe bo treba ustrezno rešiti v postopkov- 
nem zakonu. Analogno spremembi 166. člena zakona je zaradi 
vzpostavitve ustreznih razmerij med kaznimi za sorodna kazniva 
dejanja predlagano tudi znižanje kazni pri drugem odstavku 141. 
člena (34. člen osnutka) in drugem odstavku 171. člena (50. člen 
osnutka). Sprememba, predlagana v 44. členu osnutka, je v korist 
obdolženca, ker podaljšuje čas za dejansko kesanje storilca kaz- 
nivega dejanja tatvine. Z njo bi dobo dejanskega kesanja izenačili 
z dobo, kot jo določajo vsi ostali zakoni republik in pokrajin. 
Sprememba, predlagana v 55. členu osnutka, je redakcijske na- 
rave. 

i) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper pravni promet je predla- 
gano le črtanje posebnega minimuma zaporne kazni pri kaznivem 
dejanju ponarejanja listin (56. člen osnutka), kar bo v primeru 
obstoja posebnih olajševalnih okoliščin omogočalo tudi izrek 
omiljene denarne kazni. 

j) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper uradno dolžnost in javna 
pooblastila je predlagana valorizacija dinarskih zneskov pri kazni- 
vem dejanju po 191. in 192. členu zakona (57. in 58. člen osnutka), 
pri prvem pa še ustrezna dopolnitev določbe z dodatno kvalifici- 
rano obliko, kar je potrebno zaradi odprave kaznivega dejanja 
grabeža. V 59. členu osnutka je predlagana drugačna ureditev 
kaznivega dejanja izdaje uradne tajnosti (194. člen zakona). Spre- 
membe so predlagane iz istih razlogov in so analogne spremem- 
bam, ki se predlagajo pri kaznivem dejanju izdaje poslovne tajno- 
sti (28. člen osnutka). S spremembami, predlaganimi v 60. in 61. 
členu osnutka se le valorizirajo dinarski zneski v ustreznih določ- 
bah zakona. 

k) V okviru poglavja o kaznivih dejanjih zoper pravosodje je 
predlagana sprememba po kateri bo razširjen krog oseb, glede 
katerih je kaznivost izključena pri kaznivih dejanjih opustitve 
ovadbe oziroma kaznivem dejanju pomoči storilcu po kaznivem 
dejanju. Predlaga se še zožitev inkriminacije pri 206. in 207. členu 
zakona in delna dekriminacija pri 208. členu zakona (62. do 64. 
člen osnutka). 

I) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper javni red in mir sta 
predlagani manjši spremembi pri kaznivih dejanjih nedovoljene 
posesti orožja in razstrelilnih snovi in igranju na srečo. Pri prvem 
dejanju je predlagana preciznejša opredelitev izvršitvenih dejanj 
in sprememba naslova kaznivega dejanja (65. člen osnutka), pri 
drugem pa odprava nelogičnosti pri določbi o kazni (67. člen 
osnutka). Bistvena sprememba je predlagana dekriminacija kazni- 
vega dejanja širjenja lažnih vesti kot t. i. verbalnega delikta. Pred- 
lagatelj meni, da je takšna inkriminacija že presežena z demokra- 
tičnim razvojem naše družbe(66. člen osnutka). 

m) V poglavju o kaznivih dejanjih zoper splošno varnost ljudi in 
premoženja je predlagana le odprava inštituta posebno hudih 
primerov hudih kaznivih dejanj (68. člen osnutka), obsežnejše 
spremembe pa so predlagane v poglavju o kaznivih dejanjih zoper 
varnost javnega prometa. Predlagana je sprememba osnovnega 
kaznivega dejanja ogrožanja javnega prometa. S predlagano spre- 
membo se pri osnovnem kaznivem dejanju ogrožanja javnega 
prometa po prvem odstavku 251. člena zakona kot objektivni 
pogoj kaznivosti namesto lahke telesne poškodbe ali določene 
premoženjske škode določa huda telesna poškodba. Prometni 
delikti, katerih posledica je ■> 
lahka telesna poškodba ali premoženjska škoda, se izločajo iz 
sfere kaznivih dejanj in bodo obravnavani kot prekrški. Nadaljne 
spremembe 251. člena zakona in pa spremembe 255. člena 
zakona (69. in 70. člen osnutka) so predlagane le zaradi njihove 
uskladitve s spredaj navedeno spremembo prvega odstavka 251. 
člena zakona. Pri oblikovanju teh določb osnutka je predlagatelj 
v celoti upošteval pomisleke, ki jih je ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona in tez za zakon do tam predlaganih rešitev izrazila 
Komisija za pravosodje in Slovensko sodniško društvo. 

Komisija za pravosodje in Zakonodajno—pravna komisija sta 
izrazili pomisleke glede določanja prečiščenega besedila zakona, 
kot je bilo to predlagano v tezah. Predlagatelj je pri pripravi 
osnutka to upošteval. Strinja se namreč s stališčem, da bi prenu- 
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meracije členov, kot posledica priprave prečiščenega besedila, 
v praksi povzročale probleme. Ob tem pa je treba še upoštevati 
stališče, po katerem je šteti prečiščeno besedilo le kot delovni 
pripomoček in ne avtentični zakonski tekst. 

V osnutku se predlaga tridesetdnevni rok za uveljavitev zakona 
(71. člen osnutka). Takšen rok je umesten zaradi obsežnih spre- 
memb zakonskih določb. Ob tem pa predlagatelj opozarja na že 
omenjeno pripravo sprememb KZ SFRJ, s katero naj bi se z 1. 
oktobrom 1989 uveljavile spremembe dinarskih zneskov v tem 
zakonu. Dogovora med pristojnimi zveznimi in republiškimi 
organi o eventuelni istočasni uveljavitvi sprememb dinarskih zne- 
skov v zveznem in republiških kazenskih zakonih še ni. Če bo do 
takšnega dogovora prišlo in če bo to ocenjeno za smotrno in 
sprejemljivo, bo predlagatelj po potrebi predlagal prekvalificiranje 
osnutka zakona v predlog zakona in hkrati amandma k določbi 
o roku uveljavitve zakona. Predlagatelj ob tem pripominja, da tudi 
iz tega razloga v osnutku zakona ni več predlagal variantnih 
rešitev. 
IV. Posledice, ki bodo nastale za delovne ljudi in občane 

Predlagane spremembe in dopolnitve kazenskega zakona SR 
Slovenije v načelu pomenijo zmanjševanje kazenske represije, 
nadaljno humanizacijo odnosov na tem področju in težijo k več- 
jemu varstvu človekovih pravic. V tem smislu je tudi razumeti 
posledice sprejema zakona za delovne ljudi in občane. Konkretno 
pa se ob spremembah kazenske zakonodaje uporabi določba 4. 
člena kazenskega zakona SFRJ, ki določa, da se za storilca 
kaznivega dejanja uporablja zakon, ki je veljal ob storitvi kazni- 
vega dejanja, če je bil zakon kasneje enkrat ali večkrat spreme- 
njen, pa zakon, ki je za storilca milejši. 
V. Finančne posledice 

Predlagane dekriminacije, zlasti na področju varnosti javnega 
prometa, bodo zmanjšale obseg dela rednih sodišč. Ob tem se bo 
povečal obseg dela sodnikov za prekrške. Ker pa je postopek 
o prekrških enostavnejši, s tem pa tudi racionalnejši, predlagatelj 
ocenjuje, da se bo obseg potrebnih sredstev splošne porabe 
v načelu nekoliko zmanjšal, vendar tega zmanjšanja, ni mogoče 
določneje opredeliti. 
VI. Stališča predlagatelja do mnenj, pripomb In predlogov, danih 
k predlogu za izdajo zakona 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona proučil vsa stališ- 
ča, mnenja,pripombe in predloge, ki so bili podani ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona. Svoje mnenje v zvezi s stališči Družbe- 
no-poiitičnega zbora je predlagatelj že pojasnil v okviru načel in 
ciljev predlaganega zakona. 

Pri pripravi osnutka zakona, kar je razvidno iz samih določb 
osnutka, je predlagatelj v celoti upošteval pripombe, ki jih je 
podala Zakonodajno-pravna komisija k 1. in 64. tezi (analogno 
pripombo k tej tezi je imela tudi Komisija za pravosodje). Pripom- 
bam ustrezno je oblikovan 1. člen osnutka in opuščena določba 
glede izdaje prečiščenega besedila zakona. Predlagatelj je upo- 
števal opredelitev Komisije za pravosodje za variantno rešitev pri 
10. tezi in to rešitev vnesel v osnutek zakona (10. člen osnutka). 
Predlagatelj je tudi pri pripravi besedila 89. in 90. člena osnutka 
(spremembe 251. in 255. člena zakona) upošteval pripombe, ki sta 
jih k zadevnim tezam podala Komisija za pravosodje in Slovensko 
sodniško društvo, saj ocenjuje, da so bile pripombe utemeljene in 
da jih je zaradi ustrezne praktične uporabe zakona treba v celoti 
upoštevati. 

Dana je bila še pripomba k 40. tezi ( v Komisiji za pravosodje). 
Predlagatelju je bilo v pripombi naročeno, naj ponovno prouči 
ustreznost predlagane dekriminacije kaznivega dejanja protiprav- 

nega zavzetja nepremičnine (155. člen zakona). Predlagatelj je 
problematiko proučil, tudi v sodelovanju z organi, ki delajo na teh 
področjih ( javnimi pravobranilstvi in urbanističnim inšpektora- 
tom). Mnenja o problematiki so deljena. Predlagatelj se je pri 
pripravi osnutka odločil za rešitev, kot jo je v varianti ponudil 
v tezah za zakon. Tako v 41. členu osnutka predlaga delno dekri- 
minacijo obravnavanega kaznivega dejanja. V okviru kriminalne 
cone bi ostalo le zavzetje tujega zemljišča, ki je po predpisih 
razglašeno za zavarovano zemljišče ali za naravno znamenitost in 
zavzetje drugega tujega zemljišča z namenom, da se uporabi za 
gradnjo. Predloga, po katerem bi se izvršitveno dejanje (zavzetje 
nepremičnine) spremenilo v trajno dejanje (zavzemanje) pa pred- 
lagatelj ni mogel sprejeti. Ob uveljavitvi takšne rešitve bi namreč 
obravnavano kaznivo dejanje postalo praktično nezastarljivo 
(analogno najhujšim kaznivim dejanje zoper človečnost in medna- 
rodno pravo), kar je nesprejemljivo. Predlagatelj meni, da na 
takšen način ni mogoče uspešno varovati družbene lastnine, 
temveč je treba družbena zemljišča ohranjati zlasti in predvsem 
z njihovim učinkovitejšim nadzorom in pravočasnim civilno-prav- 
nim ukrepanjem imetnikov pravice uporabe in pristojnih organov. 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona so bili dani tudi dolo- 
čeni predlogi, zlasti za nove inkriminacije, s katerimi bi prepreče- 
vali pojav črnih gradenj oziroma nedopustnih posegov v prostor 
(skupine delegatov iz občin Ljubljana-Bežigrad in Ljubljana-Vi- 
č-Rudnik), ter različne zlorabe na področju informatizacije ozi- 
roma računalništva (delegati iz občine Ljubljana-Center in dele- 
gat Bogdan Oblak). Predlagatelj teh predlogov ni mogel sprejeti. 
Meni namreč, da črnih gradenj z kazenskopravno prisilo ni 
mogoče učinkovito preprečevati, temveč je treba problematiko 
razreševati zlasti z učinkovitejšim odpravljanjem vzrokov črnih 
gradenj in učinkovitejšim nadzorom ter ukrepanjem s civilnimi in 
upravnimi sankcijami. Zlorabe na področju računalništva so že 
zajete v opisih določenih kaznivih dejanj in jih je torej že mogoče 
preganjati. Poleg tega pa je področje treba po mnenju predlagate- 
lja zlasti in predvsem vsebinsko pravno urediti in šele nato, če se 
bo pokazala potreba tudi ustrezno kazenskopravno zavarovati. 

Na Zboru združenega dela je delegat Bogdan Zorž predlagal 
nekatere spremembe, ki se nanašajo na določbe zakona 
v poglavju o vzgojnih ukrepih in kaznovanju mladoletnikov. Pred- 
lagane so nekatere rešitve, ki bi ureditev tega področja približale 
ureditvi, kot je uveljavljena v SR Hrvatski. Predlagatelj je predloge 
proučil, vendar meni, da v sedanji fazi brez predhodne poglob- 
ljene strokovne proučitve celotnega področja sistema vzgojnih 
ukrepov, ni mogoče ponuditi ustreznejših rešitev. Po mnenju 
predlagatelja brez predhodne analize stanja na tem področju ni 
smotrno predlagati sprememb, za katere ni povsem razčiščeno, 
ali so sploh potrebne, kot tudi ne, kakšen bo njihov učinek. Ob 
tem predlagatelj pripominja, da ni seznanjen s tem, da bi obravna- 
vane določbe zakona v praksi povzročale probleme. 

VII. Osnutek zakona je pripravila delovna skupina, ki joje imeno- 
val republiški sekretar za pravosodje in upravo. Delovno skupino 
je vodil sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije Milan Kosterca, 
pri njenem deiu pa so kot člani sodelovali sodniki Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije Mitja Deisinger, Tomo Grgič, Alenka Jelenc- 
-Puklavec in mr.ivan Bele, namestnika javnega tožilca SR Slove- 
nije mg. Jože Friedl in Stane Iglič,sodnica Republiškega senata za 
prekrške Meta Košir-Zebec, višji javni tožilec v Mariboru mg. 
Dušan Požar, univerzitetna profesorja na Pravni fakulteti v Ljub- 
ljani dr. Alenka Šelih in dr. Ljubo Bavcon ter republiški svetovalec 
v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo Janez Brez- 
nik in republiški podsekretar v Republiškem sekretariatu za notra- 
nje zadeve Janez De Reggi. 

DOLOČBE KAZENSKEGA ZAKONA SR 
SLOVENIJE (Uradni list SRS, št. 12/77, 
19/84 in 47/87), KI SE SPREMINJAJO 

Uporaba kazenske zakonodaje na ozemlju Socialistične repu- 
blike Slovenije 

2. člen 
(1) Na ozemlju Socialistične republike Slovenije se uporabljata 

kazenska zakonodaja Socialistične republike Slovenije in kazen- 
ski zakon socialistične federativne republike Jugoslavije ter 
kazenskopravne določbe drugih zakonov Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

(2) Kazenska zakonodaja druge socialistične republike ali soci- 
alistične avtonomne pokrajine se uporablja na ozemlju Sociali- 
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stične republike Slovenije, kadar se sodi za kaznivo dejanje, ki je 
bilo storjeno na ozemlju druge socialistične republike ali sociali- 
stične avtonomne pokrajine, razen v primerih, ki jih določa kazen- 
ski zakon Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Izbira navodil 

4. člen 
(1) Ko izreče ukrep varstvenega nadzorstva, lahko odredi 

sodišče tudi eno ali več navodil, po katerih se mora ravnati 
obsojenec. 

(2) Pri izbiri navodil upošteva sodišče zlasti storilčevo starost, 
njegove psihične lastnosti, nagibe, iz katerih je storil dejanje, 
osebne razmere, njegovo prejšnje življenje, okoliščine, v katerih je 
storil dejanje ter njegovo obnašanje po storjenem kaznivem deja- 
nju. Posebej mora paziti, da ne bo prizadelo z izbiro navodil 
obsojenčevega človeškega dostojanstvva ter mu povračilo poseb- 
nih težav. 
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(3) Navodila sodišča smejo obsegati naslednje naloge: 
1) opustiti drženje z osebami, ki po oceni svetovalca slabo 

vplivajo na obsojenca; 
2) zdraviti se v ustreznem zdravstvvenem zavodu; 
3) nastaniti se pri določeni družini, v domu ali drugje; 
4) obiskovati ustrezno poklicno, psihološko ali drugo podobno 

posvetovalnico; 
5) usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza 

obsojenčevemu znanju, sposobnostim in nagnjenju; 
6) porabljati dohodke v skladu s preživninskimi dolžnostmi; 
7) opustiti uživanje alkoholnih pijač in mamil; 
8) opustiti obiskovanje določenih vrst lokalov in prireditev; 
9) porabiti del prostega časa na določen način. 
(4) Med preizkusno dobo sme sodišče spremeniti ali odpraviti 

navodila po uradni dolžnosti, na predlog svetovalca ali obsojenca. 

Namen izvršitve varnostnih ukrepov 

39. člen 
Z izvršitvijo varnostnih ukrepov je treba pri storilcu odpraviti 

okoliščine in stanje, ki bi lahko vplivala na ponovno izvrševanje 
kaznivih dejanj. 

Pomen izrazov v tem zakonu 

45. člen 
(1) Uradna oseba po tem zakonu je lahko: 
a) oseba, ki pri organu družbenopolitične skupnosti ali pri 

drugem državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali izvršuje 
uradno funkcijo; 

b) izvoljena oseba v organu družbenopolitične skupnosti ali 
imenovana oseba v izvršilnih ali drugih organih družbenopolitič- 
nih skupnostih; 

c) pooblaščena oseba v organizaciji združenega dela ali kakšni 
drugi družbeni pravni osebi, ki ji je z zakonom ali kakšnim drugim 
predpisom, izdanim na podlagi zakona, zaupano izvrševanje jav- 
nih pooblastil, ko opravlja določene dolžnosti v okviru teh poobla- 
stil; 

č) druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na pod- 
lagi pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona izdani 
predpisi; 

d) vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi pred- 
pisi, kadar gre za kazniva dejanja, pri katerih je kot storilec 
navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja 
vojaških oseb oziroma kot kazniva dejanja zoper oborožene sile. 

(2) Za vojaško osebo se štejejo: vojak, ko služi vojaški rok, 
gojenec vojaške šole, aktivni nižji oficir, oficir ali vojaški uslužbe- 
nec, oseba iz rezervnega sestava, dokler je kot vojaški obveznik 
na vojaški dolžnosti in civilna oseba, ki opravlja določeno vojaško 
dolžnost. 

(3) Odgovorna oseba po tem zakonu je lahko: 
a) oseba v organizaciji druženega dela ali drugi družbeni pravni 

osebi, ki ji je glede na njeno funkcijo ali po posebnem pooblastilu 
v organizaciji oziroma družbeni pravni osebi zaupan določen krog 
poslov, ki se nanaša na izvrševanje zakona ali na podlagi zakona 
izdanih predpisov, družbenega dogovora oziroma samouprav- 
nega sporazuma ali samoupravnega splošnega kata organizacije 
oziroma družbene pravne osebe pri upravljanju z družbenimi 
sredstvi, ali na vodenje ali nadzorstvo proizvajalnega ali kakšnega 
drugega gospodarskega procesa; 

b) uradna oseba po prvem odstavku tega člena, kadar gre za 
dejanja, pri katerih je kot storilec navedena odgovorna oseba, pa 
niso določena v poglavju o kaznivih dejanjih zoper uradno dolž- 
nost in javna pooblastila oziroma kot kazniva dejanja uradne 
osebe v kakšnem drugem poglavju tega zakona. 

(4) Kadar je kot storilec posameznih kaznivih dejanj označena 
uradna ali odgovorna oseba, so lahko vse v prvem in tretjem 
odstavku tega člena navedene osebe storilci teh dejanj, če ne 
izhaja iz zakonskih znakov posameznega dejanja, da mora biti 
storilec le katera od njih. 

(5) Za družbeno premoženje se štejejo po tem zakonu; 
a) vsa sredstva v družbeni lastnini, kot so proizvajalna sredstva 

in druga sredstva združenega dela in z združenim delom doseženi 
dohodek, sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb, 
naravna bogastva in dobrine v splošni rabi, 

b) premoženje, ki je zaupano državnemu organu, organizaciji 
združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi ali je na kakšni 
zakoniti podlagi pri njih, 

c) sredstva, ki jih pridobivajo društva in druge organizacije iz 
družbenih sredstev za svoje delovanje. 

(6) Za volitve se štejejo po tem zakonu volitve in odpoklic članov 
in delegatov v organih upravljanja organizacij združenega dela, 
delovnih skupnosti in krajevnih skupnosti, delegacij v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, delegatov v družbeno- 

politične zbore skupščin družbenopoilitičnih skupnosti, članov 
Predsedstva Socialistične republike Slovenije in člana Predsed- 
stva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Sociali- 
stične republike Slovenije. 

(7) Za družbeno pravno osebo se po tem zakonu šteje vsaka 
organizacija združenega dela in njihove skupnosti oziroma zdru- 
ženja, krajevna skupnost, samoupravna interesna skupnost, druž- 
benopolitična skupnost in organizacije, ki jih ustanove te organi- 
zacije in skupnosti, za opravljanje kreditnih in drugih bančnih 
poslov, za zavarovanje premoženja in oseb in druge finančne 
organizacije, družbenopolitične organizacije in druge z zakonom 
določene organizacije in delovne skupnosti. 

(8) Za vrednotnice po tem zakonu se štejejo kolki, taksni papirji 
in druge vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi zakona 
Socialistične republike Slovenije. 

(9) Za premično stvar po tem zakonu se šteje tudi vsaka pridob- 
ljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto, pogon ali za premi- 
kanje. 

(10) Za zunajzakonsko skupnost se po tem zakonu šteje dalj 
časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske. 

(11) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na 
motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu. 

Umor 
46. člen 

(1) Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom najmanj 
petih let. 

(2) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje 
z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo: 

1) če stori dejanje na grozovit in zahrbten način; 
2) če pri storitvi dejanja spravi naklepoma v nevarnost življenje 

še koga drugega; 
3) če stori dejanje pri brezobzirnem nasilniškem obnašanju; 
4) če stori dejanje iz koristoljubnosti, zato da bi storil ali prikril 

kakšno drugo kaznivo dejanje, iz brezobzirnega maščevanja ali iz 
kakšnih drugih nizkotnih nagibov; 

5) če stori dejanje zoper uradno ali vojaško osebo, ko ta opravlja 
naloge javne ali državne varnosti, čuva javni red, zasleduje sto- 
rilca kaznivega dejanja ali pazi na koga, ki mu je vzeta prostost, ali 
zoper drugo osebo, ko ta uresničuje družbeno samozaščito; 

6) če stori dejanje več oseb, ki so se združile zato, da bi izvršile 
umor. 

7) Če stori več umorov, za katere se mu hkrati sodi. 
(3) S kaznijo iz drugega odstavka tega člena se kaznuje tudi, 

kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, potem ko je bil že 
kdaj prej obsojen za enako dejanje. 

(4) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno 
v posebno olajševalnih okoliščinah, 

se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Kršitev enakopravnosti 

60. člen 
(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, veroizpovedi, etnični 

pripadnosti, spolu, jeziku, izobrazbi ali družbenem položaju pri- 
krajša koga za katero izmed svoboščin ali pravic, ki so določene 
z ustavo, zakoni ali drugimi predpisi ali s samoupravnimi sploš- 
nimi akti, ali mu takšno svoboščino oziroma pravico omeji, ali 
kdor na podlagi tega razločevanja komu da kakšno posebno 
pravico ali ugodnost, se kaznuje z zaporom od treh do petih let. 

(2) Kdor koga vedoma prikrajša za pravico do enakopravne 
uporabe jezika in pisave, ki je zagotovljena z ustavo, zakonom, 
drugim predpisom ali s samoupravnim splošnim aktom ali mu jo 
omeji, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 

Ogrožanje varnosti 
64. člen 

(1) Kdor ogroža varnost kakšne osebe z resno grožnjo, da bo 
napadel njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
z zaporom do šestih mesecev. 

(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena proti več 
osebam ali če vzbudi z njim vznemirjenje med občani, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na 

zasebno tožbo. 

Neupravičena osebna preiskava 

66. člen 
(1) Kdor neupravičeno preišče drugega ali stvari, ki jih ima ta na 

sebi ali s seboj, 
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se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna oseba 

z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na 

zasebno tožbo. 

Neupravičeno slikovno snemanje 

68. člen 
(1) Kdor neupravičeno naredi slikovni posnetek drugega brez 

njegove privolitve in pri tem občutno poseže v njegovo osebno 
življenje, ali kdor takšne posnetke neposredno prenaša tretji osebi 
ali kdor ji takšne posnetke prikazuje ali ji kako drugače omogoči, 
da se z njimi neposredno seznani, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna oseba 

z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 
(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na 

zasebno tožbo. 

Kršitev tajnosti občil 

69. člen 
(1) Kdor neupravičeno odpre tuje pismo, tujo brzojavko ali 

kakšno drugo tuje zaprto pismo ali pošiljko, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. 
(2) Enako se kaznuje: 
- kdor se z uporabo tehničnih ali kemičnih sredstev, ne da bi 

odprl tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tujo zaprto 
pošiljko, neupravičeno seznani z njihovo vsebino; 

- kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznani 
s sporočilom, ki se prenaša po telefonu, z brzojavom, po teleprin- 
terju ali po radijski zvezi; 

- kdor neupravičeno odpre zaprt predmet, ki varuje sporočilo 
in se neupravičeno seznani s sporočilom v njem. 

(3) Kdor s katerim izmed dejanj, ki so navedena v prvem in 
v drugem odstavku tega člena omogoči drugemu, da se nepo- 
sredno seznani z vsebino sporočila ali pošiljko, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(4) Kdor neupravičeno obdrži, skrije, uniči ali komu drugemu 

izroči tuje pismo, brzojavko ali kakšno drugo pošiljko, preden se 
je prejemnik seznanil z njentf vsebino, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(5) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradna 

oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje 
z zaporom od treh mesecev do treh let. 

(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena se začne na zasebno tožt>o. 

Kršitev pravice do pritožbe 

73. člen 
(1) Kdor pri opravljanju svojega dela prepreči drugemu, da bi 

uporabil svojo pravico do pritožbe, ugovora ali kakšnega drugega 
pravnega sredstva, prošnje ali opozorila, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena uradna ali 

odgovorna oseba z zlorabo svojega položaja ali pravic, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

Zloraba samoupravljanja 

78. člen 
(1) Kdor z zlorabo svojega položaja ali pooblastil ali kot član 

samoupravnega organa vpliva, da samoupravni organ sprejme 
odločitev, s katero se krši ustava, zakon ali drug predpis ali 
samoupravni splošni akt, pa je zaradi tega bila taka odločitev 
sprejeta, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor izkoriščajoč svoj položaj ali 

pooblastila, ali kot član samoupravnega organa vpliva, da samou- 
pravni organ prikrije kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, ali gospodarski prestopek, ki je storjen v organizaciji 
združenega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ali 
državnem organu, pa zaradi tega kaznivo dejanje ali gospodarski 
prestopek nista naznanjena. 

(3) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega ali drugega 
odstavka tega člena, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Kršitev proste odločitve volilcev 

80. člen 
(1) Kdor koga s silo, resno grožnjo, podkupovanjem ali na drug 

nedovoljen način prisili ali nanj vpliva, da pri volitvah, glasovanju 
o odpoklicu ali pri referendumu glasuje ali ne glasuje ali da 
glasuje za ali proti določenemu predlogu, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Če stori kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena član 

volilnega odbora ali kakšna druga uradna oseba pri opravljanju 
svoje dolžnosti v zvezi z volitvami ali glasovanjem, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

Uničenje volilnih listin 

83. člen 
Kdor pri volitvah, glasovanju o odpoklicu ali pri referendumu 

uniči, poškoduje ali prikrije kakšno listino o volitvah ali glasovanju 
ali kakršenkoli predmet, ki je namenjen za volitve ali glasovanje, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 

Kršitev pravice delavca do varstva pri delu 

87. člen 
(1) Kdor se vedoma ne ravna po predpisih ali samoupravnih 

splošnih aktih o varstvu pri delu v rudniku, tovarni, delavnici, na 
gradbišču ali drugem delovnem mestu, čeprav ve, da zaradi tega 
lahko pride v nevarnost življenje ali zdravje oseb v delovnem 
razmerju, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena odgovorna 

oseba, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 
(3) Če sodišče izreče pogojno obsodbo za dejanje iz prvega ali 

drugega odstavka tega člena, sme storilcu naložiti, da v določe- 
nem roku izvede ukrepe za varstvo pri delu. 

Preprečitev vrnitve na delo 

88. člen 
(1) Uradna ali odgovorna oseba, ki ne ravna po pravnomočni 

odločbi, s katero je bilo odločeno o vrnitvi delavca na delo, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor samostojno opravlja dejavnost 

z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, če stori 
dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Zanemarjanje mladoletne osebe In surovo ravnanje 

96. člen 
(1) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ali druga oseba, ki zanemarja 

mladoletno osebo, za katero mora skrbeti, tako da hudo krši svoje 
dolžnosti skrbi in vzgoje, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ali druga oseba, ki sili mlado- 

letno osebo k pretiranemu delu ali k delu, ki ni primerno njeni 
starosti, ali jo iz koristoljubnosti navaja k beračenju ali k drugim 
dejanjem, ki so škodljiva za njen razvoj, ali z njo surovo ravna, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(3) Če mladoletna oseba zaradi dejanja iz prvega ali drugega 

odstavka tega člena izgubi življenje ali se ji hudo pokvari zdravje 
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Spolni napad na osebo, mlajšo od štirinajst let 

103. člen 
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje 

z osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara štirinajst let 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da 

uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali 
telo, ali s slabotno osebo, ki še ni stara štirinajst let se kaznuje 
z zaporom najmanj treh let. 

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga 
oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori 
kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara štirinajst let in 
mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

(4) Kdor, v okoliščinah iz prvega in drugega odstavka tega 
člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe, ki še 
ni stara štirinajst let, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
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Sramotitev Socialistične republike Slovenije, druge sociali- 
stične republike ali socialistične avtonomne pokrajine 

112. člen 
Kdor sramoti Socialistično republiko Slovenije, drugo sociali- 
stično republiko ali socialistično avtonomno pokrajino, njeno 
zastavo, grb ali himno, njene najvišje organe ali predstavnike teh 
organov, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

Sramotitev narodov in narodnosti Jugoslavije 

113. člen 
Kdor sramoti narode ali narodnosti Jugoslavije ali etnične sku- 

pine, ki živijo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji 
se kaznuje z zaporom do treh let. 

Pregon zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime 

114. člen 
(1) Pregon zaradi kaznivih dejanj iz 106. do 110. člena tega 

zakona se začne na zasebno tožbo. 
(2) Če so dejanja iz 106. do 108. člena tega zakona storjena 

proti državnemu organu, družbenopolitični skupnosti, družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja ali sodišču združenega 
dela, proti uradni ali vojaški osebi, proti nosilcu družbenopoli- 
tične ali samoupravne funkcije v zvezi z opravljanjem njihove 
službe oziroma izvajanjem njihove funkcije v teh organih oziroma 
v organih teh skupnosti, se pregon začne po uradni dolžnosti. 

(3) če so dejanja in 106. do 110. člena tega zakona storjena 
proti pokojni osebi, se začne pregon na zasebno tožbo zakonca, 
osebe, s katero je pokojnik živel v zunajzakonski skupnosti, njiho- 
vih otrok, staršev, bratov in sester. 

Proizvodnja in promet zdravstveno oporečnih živil 

120. člen 
(1) Kdor proizvaja, prodaja ali kako drugače daje v promet 

živila, ki so zdravstveno ali higiensko oporečna, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(2) Kdor stori dejanja iz prvega odstavka tega člena iz malomar- 

nosti, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. 

Nevestno pregledovanje mesa za prehrano 

121. člen 
(1) Veterinar ali drug pooblaščeni delavec, ki pri pregledu klav- 

nih živali ali mesa, ki je namenjeno za prehrano, nevestno ravna 
ali proti predpisom ne opravi pregleda in s tem omogoči, da pride 
v promet meso, ki higiensko ni neoporečno 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz 

malomarnosti, 
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih 

mesecev. 
Nevestno zdravljenje 

122. člen 
(1) Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti ravna 

v očitnem nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke in tako 
povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje, se kaznuje 
z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje drug zdravstveni delavec, ki pri svoji 
zdravstveni dejavnosti očitno nevestno ravna in tako povzroči, da 
se komu občutno poslabša zdravje. 

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
storjeno iz malomarnosti, 

se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega 
leta. 

Nevestno gospodarjenje 

127. člen 
(1) Odgovorna oseba organizacije združnega dela ali kakšne 

druge družbene pravne osebe, ki pri svojem delu očitno nevestno 
ravna tako, da: 

1) vedoma krši predpise družbenopolitičnih skupnosti ali dru- 
gih državnih organov ali samoupravne splošne akte ali odločitve 
organov samoupravljanja, ki zadevajo razpolaganje, uporabo in 
upravljanje družbenih sredstev, ali 

2) z lažnim prikazovanjem ali prikrivanjem dejstev vedoma 
neresnično prikaže stanje in gibanje sredstev ter poslovne uspehe 

organizacije in tako spravi organe upravljanja v zmoto pri odloča- 
nju o zadevah upravljanja, ali 

3) izvrši odločitve organov upravljanja, za katere ve, da so 
v nasprotju z zakonom ali 

4) sicer očitno zanemarja svoje dolžnosti pri upravljanju z druž- 
benim premoženjem ali pri vodenju ali nadzorstvu proizvajalnega 
ali kakšnega drugega gospodarskega delovnega procesa, čeprav 
predvideva ali bi morala in mogla predvideti, da lahko nastane 
zaradi tega za organizacijo premoženjska škoda, pa ta škoda 
zares nastane in presega petsto tisoč dinarjev, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Če je zaradi kakšnega dejanja iz prvega odstavka tega člena 

nastala premoženjska škoda, ki presega pet milijonov dinarjev, ali 
je začet postopek za sanacijo organizacije ali za prisilno porav- 
navo ali pride organizacija pod stečaj, 

se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Nevestno ravnanje z zaupanim družbenim premoženjem 

129. člen 
(1) Kdor očitno nevestno ravna s stvarmi iz družbenega premo- 

ženja, ki so mu zaupane v zvezi z njegovim delom v organizaciji 
združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi, čeprav predvi- 
deva ali bi moral in mogel predvideti, da se zaradi tega lahko stvari 
izgubijo, uničijo ali poškodujejo, pa zaradi tega nastane škoda, ki 
presega petsto tisoč dinarjev, pa pri tem niso podani znaki kakega 
drugega kaznivega dejanja, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(2) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena nastala 

premoženjska škoda, ki presega pet milijonov dinarjev, 
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Sklenitev škodljive pogodbe 

130. člen 
(1) Kdor kot zastopnik ali predstavnik organizacije združenega 

dela ali druge družbene pravne osebe sklene pogodbo, za katero 
ve, da je za organizacijo ali pravno osebo škodljiva ali sklene 
pogodbo, pri tem pa prekorači pooblastilo in tako prizadene 
organizaciji ali pravni osebi premoženjsko škodo, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Če je storilec za dejanje iz prvega odstavka tega člena 

sprejel podkupnino ali v drugih posebno hudih primerih, 
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta. 

Izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti 

131. člen 
(1) Kdor neupravičeno komu sporoči ali izroči podatke, ki so po 

zakonu poslovna tajnost, ali mu kako drugače omogoči, da pride 
do njih, ali kdor si pridobi takšne podatke z namenom, da jih izroči 
nepoklicani osebi, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno komu sporoči ali 

izroči podatke, ali mu kako drugače omogoči, da pride do podat- 
kov, ki so po samoupravnem splošnem aktu organizacije združe- 
nega dela ali po odredbi pristojnega organa upravljanja take 
organizacije poslovna tajnost, če to povzroči ali bi lahko povzro- 
čilo hujše škodljive posledice za organizacijo združenega dela ali 
za družbeno pravno osebo. 

(3) Kdor si pridobi podatke iz dreugega odstavka tega člena 
z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(4) Če so podatki iz prvega ali drugega odstavka tega člena 

posebno pomembni, če kdo izroči take podatke zato, da jih kdo 
odnese v tujino, ali če je storilec sprejel podkupnino, 

se kaznuje z zaporom najmanj enega leta. 
(5) Če je dejanje iz prvega, drugega ali četrtega odstavka tega 

člena storjeno iz malomarnosti, 
se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 

Zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe 

133. člen 
(1) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 
družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali komu 
drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu 
prizadejale škodo, izrabi svoj položaj ali prestopi meje svojih 
pravic ali ne opravi svoje dolžnosti, pa tak povzroči večjo škodo 
drugemu ali huje prekrši njegove pravice, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druž- 

bene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu 
pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj položaj ali 
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prestopi meje svojih pravic, ali ne opravi svoje dolžnosti pa pri tem 
niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja, se kaz- 
nuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(3) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena pridob- 
ljena premoženjska korist, ki presega en milijon petsto tisoč 
dinarjev in je storilcu šlo za to, da pridobi sebi ali komu drugemu 
tako premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Poseben primer za goljufije 

134. člen 
(1) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge 

družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali komu 
drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, s krivim 
obračunom ali kako drugače spravi v zmoto pooblaščeno osebo, 
da kaj nezakonito izplača, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridob- 

ljena premoženjska korist, ki presega en milijon petsto tisoč 
dinarjev je šlo storilcu za to, da pridobi sebi ali komu drugemu 
tako premoženjsko korist, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Dajanje prednosti kupcem 

135. člen 
(1) Kdor v organizaciji združenega dela ali prodajalni z name- 

nom, da bi dal prednost posameznim kupcem ne da blaga v pro- 
dajo ali ga noče prodajati ali proda posameznim kupcem očitno 
nesorazmerno veliko količino blaga, kadar posameznega blaga 
manjka ali je nevarnost, da bi ga zmanjkalo, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 
(2) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena prišlo do 

hudega vznemirjanja občanov, 
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Kršitev predpisov o cenah 

137. člen 
(1) Kdor prodaja blago ali opravlja storitve po cenah, ki so 

precej višje od predpisanih ali dogovorjenih z družbenim dogovo- 
rom ali sporazumom, 

se kaznuje z zaporom od treh let in z denarno kaznijo. 
(2) Poskus je kazniv. 

Krivo merjenje 

138. člen 
(1) Kdor pri nakupu ali prodaji s krivimi utežmi ali merami ali 

kako drugače krivo meri blago, ali kdor prodaja blago manjše 
količine za večjo količino, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(2) Če je šlo storilcu za to, da doseže večjo korist kot petdesetti- 

soč dinarjev, 
se kaznuje za kaznivo dejanje goljufije iz 171. člena tega za- 

kona. 

Poneverba 

141. člen 
(1) kdor si protipravno prilasti denar, vrednostne papirje ali 

kakšne druge premične stvari, ki so mu zaupane v zvezi z njego- 
vim delom pri državnem organu, organizaciji združenega dela ali 
pri kaki drugi družbeni pravni osebi, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena pridob- 

ljena premoženjska korist, ki presega milijon petsto tisoč dinarjev 
in je šlo storilcu za to, da si pridobi tako premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Grabež 

142. člen 
(1) Kdor stori eno ali več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali 

pravic odgovorne osebe (133. člen), posebnega primera goljufije 
(134. člen), poneverbe (141. člen), zlorabe uradnega položaja ali 
uradnih pravic (191. člen), določenih v tem zakonu, ali takšnih 
kaznivih dejanj, določenih v kazenskih zakonih drugih socialistič- 
nih republik ali socialističnih avtonomnih pokrajin ali v kazen- 
skem zakonu Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
vrednost pridobljene premoženjske koristi pa presega pet milijo- 
nov dinarjev, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 
(2) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega odstavka tega 

člena 
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom 

dvajsetih let. 

Nedovoljena trgovina 

147. člen 
(1) Kdor nima pravice trgovati, pa z namenom prodaje kupi 

blago ali druge predmete v večji količini ali pa v večji vrednosti, ali 
kdor se neupravičeno in v večjem obsegu ukvarja s trgovino ali 
trgovskim posredovanjem ali zastopanjem domačih organizacij 
v prometu blaga in storitev, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 
(2) Enako se kaznuje, kdor se ukvarja s prodajo blaga, katerega 

izdelovanje je neupravičeno organiziral. 
(3) Kdor neupravičeno prodaja, kupuje ali menjava blago ali 

predmete, katerih promet je prepovedan ali omejen, pa pri tem 
niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(4) Če je storilec dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 

tega člena organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, ali 
je pri tem dosegel premoženjsko korist, ki presega milijon petsto 
tisoč dinarjev, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 
(5) Blago in predmeti nedovoljene trgovine se vzamejo. 

Nedovoljeno posojanje denarja 

148. člen 
(1) Kdor se neupravičeno in v večjem obsegu ukvarja s posoja- 

njem denarja ali drugih potrošnih stvari in si pri tem izgovori ali 
sprejme premoženjsko korist, ki očitno presega običajno 
obrestno mero, pa niso podani znaki kakšnega drugega kazni- 
vega dejanja, 

se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo. 
(2) Če je šlo storilcu dejanja iz prvega odstavka tega člena za to, 

da bi dosegel premoženjsko korist, ki presega milijonpetstotisoč 
dinarjev, ali če je organiziral mrežo posrednikov, 

se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let in 
z denarno kaznijo. 

Nedovoljena proizvodnja, obrtna ali druga gospodarska dejav- 
nost 

150. člen 
(1) Kdor izdeluje ali predeluje blago, katerega izdelovanje ali 

predelovanje je prepovedano, pa pri tem niso podani znaki kakš- 
nega drugega kaznivega dejanja, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 
(2) Kdor v nasprotju s predpisi da svoja sredstva nosilcu samo- 

stojne dejavnosti za opravljanje ali druge gospodarske dejavnosti 
ali zanj organizira ali vodi to dejavnost in s tem pridobi večjo 
premoženjsko korist, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(3) Blago in pripomočki za izdelovanje oziroma predelovanje iz 

prvega odstavka tega člena se vzamejo. 

Neupravičena uporaba dopolnilnega dela drugih oseb 

151. člen 
(1) Kdor z namenom, da bi za sebe ali koga drugega prilaščal 

rezultate tujega dela pri samostojnem opravljanju dejavnosti 
z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov, vedoma krši 
predpise, s katerimi je prepovedana ali omejena uporaba dopol- 
nilnega dela drugih oseb pri takšni dejavnosti, 

se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo. 
(2) Če je šlo storilcu dejanja iz prvega odstavka tega člena za to, 

da bi si prilaščal v večji meri rezultate tujega dela, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecv do petih let in z denarno 

kaznijo. 

Zatajitev davščin In drugih družbenih dajatev 

152. člen 
(1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali 

deloma izognil plačilu davščin, prispevkov za socialno zavarova- 
nje ali drugih družbenih dajatev, krive podatke o dohodkih, 
o predmetih ali drugih dejstvih, ki vplivajo na ugotovitev takšnih 
obveznosti in na njihovo višino, ali na drug način preslepi organ, 
ki je pristojen za ugotovitev in odmero davka ali drugih dajatev, pa 
obveznosti, ki se jim je nameraval izogniti, presegajo petsto tisoč 
dinarjev, 
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se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo. 
(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, iz prvega odstavka tega 

člena, ne prijavi dohodka oziroma predmeta ali drugih dejstev, ki 
vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, kadar je prijava 
obvezna, pa obveznosti, katerim se je nameraval izogniti, prese- 
gajo petsto tisoč dinarjev. 

(3) Če so bile z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena zatajene obveznosti, ki presegajo dva milijona petsto tisoč 
dinarjev, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let in 
z denarno kaznijo. 

Protipravno zavzetje nepremičnine 

155. člen 
(1) Kdor protipravno zavzame nepremičnino ali del nepremič- 

nine, ki je družbeno premoženje, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(2) Če je zavzeta nepremičnina zemljišče, ki je po predpisih 

razglašeno za zavarovano zemljišče ali naravno znamenitost, 
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

(3) S kaznijo iz drugega odstavka tega člena se kaznuje, kdor 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena z namenom, da zav- 
zeto zemljišče uporabi za gradnjo. 

Gozdna tatvina 

158. čien 
(1) Kdor z namenom tatvine podre v gozdu eno ali več debel in 

meri količina podrtega lesa več kot en kubični meter, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali 2 zaporom do šestih mesecev. 
(2) Ce je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno v varo- 

valnem gozdu ali gozdu, ki ima poseben namen, ali če meri 
količina podrtega lesa več kot pet kubičnih metrov, se storilec 
kaznuje z zaporom do treh let. 

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
storjeno z namenom prodaje, 

se storilec kaznuje za zaporom od treh mesecev do treh let in 
z denarno kaznijo. 

(4) Poskus dejanja iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena je kazniv. 

Kazen zaplembe premoženja 

164. člen 
če sodišče obsodi storilca kaznivega dejanja iz drugega 

odstavka 130., četrtega odstavka 131., tretjega odstavka 133., 
drugega odstavka 134., drugega odstavka 141., prvega in drugega 
odstavka 142., četrtega odstavka 147., tretjega odstavka 152., in 
prvega in tretjega odstavka 153. člena na zapor najmanj treh let, 
lahko izreče zoper njega tudi kazen zaplembe premoženja. 

Tatvina 

165. člen 
(1) Kdor vzame komu tujo premično stvar z namenom, da si jo 

protipravno prilasti, 
se kaznuje z zaporom do petih let. 
(2) Ce vrednost ukradene stvari ne presega petdeset tisoč dinar- 

jev in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(3) Ce je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar, preden je 

zvedel, da je vložena ovadba ali da je uveden kazenski postopek 
se mu sme kazen odpustiti. ' 

Velika tatvina 

166. člen 
(1) Storilec tatvine iz prvega odstavka 165. člena se kaznuje 

z zaporom od enega do desetih let: 
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali z drugač- 

nim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo, sobo, 
blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore; 
i 'e stor''° tstvino več oseb, ki so se združile zato, da bi kradle; 

3) če je storil tatvino na posebno predzren način; 
4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za napad 

ali obrambo; 
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni naravni 

nesreči; 
6) če je storil tatvino tako, da je izbral nemoč ali nesrečo 

drugega. 
(2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar 

posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če vrednost 

ukradene stvari presega milion petstotisoč dinarjev in je šlo sto- 
rilcu za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti. 

(3) Če je ukradena stvar velikega ali izjemnega kulturnega ali 
zgodovinskega pomena ali če vrednost ukradene stvari presega 
pet milijonov dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno 
stvar ali stvar take vrednosti, 

se kaznuje z zaporom najman treh let. 
(4) V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega odstavka teqa 

člena 
se storilec kaznuje za zaporom najmanj petih let ali z zaporom 

dvajsetih let. 

Roparska tatvina 

167. člen 
(1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa z namenom, da bi urkadeno 

stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposred- 
nim napadom na življenje ali telo, 

se kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let. 
(2) Če vrednost ukradene stvari presega pet milijonov dinarjev 

in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, 
se kaznuje z zaporom najmanj petih let. 
(3) V posebno hudem primeru dejanja iz drugega odstavka tega 

• člena, 
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom 

dvajsetih let. 

Rop 

168. člen 
(1) Kdor vzame tujo premično stvar z namenom, da si jo proti- 

pravno prilasti, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo ali ji 
zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, 

se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 
(2) Če vrednost ukradene stvari presega pet milijonov dinarjev 

in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, 
se kaznuje z zaporom najmanj petih let. 
(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena 

skupina ali tolpa ali v posebno hudem primeru dejanja iz druaeaa 
odstavka tega člena, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let 
ali z zaporom dvajsetih let. 

Zatajitev 

169. člen 
(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je 

zaupana, 
se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Če vrednost zatajene stvari ne presega petdeset tisoč dinar- 

jev in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(3) Ce stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, 
se kaznuje z zaporom do petih let. 
(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega ali zgodovin- 

skega pomena ali če vrednost zatajene stvari presega milijon 
petsto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno 
stvar ali stvar take vrednosti, 

se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 
(5) Če je zatajena stvar velikega ali izjemnega kulturnega ali 

zgodovinskega pomena ali če vrednost zatajene stvari presega 
pet milijonov dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti takšno 
stvar ali stvar take vrednosti, 

se kaznuje z zaporom od dveh do desetih let. 
(6) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ali do katere je po 

naključju prišel, protipravno prilastil, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(7) Pregon zaradi dejanja iz prvega, drugega ali šestega 

odstavka tega člena, če gre za zatajitev zasebnega premoženja, se 
začne na zasebno tožbo. 

Odvzem motornega vozila 

170. člen 
Kdor protipravno vzame tuje motorno vozilo z namenom, da ga 

uporabi za vožnjo, 
se kaznuje z zaporom do petih let. 

Goljufija 

171. člen 
(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil 

protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazo- 
vanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti 
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v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega 
premoženja kaj stori ali opusti, 

se kaznuje z zaporom do petih let. 
(2) Če škoda presega milijon petsto tisoč dinarjuev in je šlo 

storilcu za to, da pridobi korist v taki višini ali povzroči tako škodo, 
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
(3) Če škoda presega pet milijonov dinarjev in je šlo storilcu za 

to, da pridobi korist v taki višini ali povzroči tako škodo, 
se kaznuje z zaporom najmanj treh let. 
(4) V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega odstavka tega 

člena, 
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih ali z zaporom 

dvajsetih let. 
(5) Če z dejanjem iz prvega odstavka tega člena storjena škoda 

ne presega petdeset tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da 
pridobi korist do te višine, 

se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(6) S kaznijo iz petega odstavka tega člena se kaznuje storilec 

dejanja iz prvega odstavka tega člena, če je ravnal samo z name- 
nom, da bi koga oškodoval. 

(7) Pregon zaradi dejanja iz šestega odstavka tega člena se 
začne na zasebno tožbo. 

Zloraba zaupanja 

175. člen 
(1) Kdor zastopa premoženjske koristi kakšne osebe ali oskr- 

buje njeno premoženje, pa ne izpolni svoje dolžnosti ali zlorabi 
dano mu pooblastilo z namenom, da bi pridobil sebi ali komu 
drugemu kakšno premoženjsko korist ali da bi oškodoval tistega, 
čigar premoženjske koristi zastopa in čigar premoženje oskrbuje, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik ali 

odvetnik, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Prikrivanje 

176. člen 
(1) Kdor svar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivim 

dejanjem, ali tisto, kar je bilo zanjo dobljeno s prodajo ali zame- 
njavo, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi, pokrije ali 
razpeča, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, pa bi moral 

in mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. 
(3) Če so stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena 

družbeno premoženje, njihova vrednost pa presega pet milijonov 
dinarjev ali če je stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega 
pomena, 

se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(4) Če je bila prikrita stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, za 

katero se preganja storilec na zasebno tožbo, se tudi storilec 
dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena preganja na 
zasebno tožbo. 

Poškodovanje tuje stvari 

177. člen 
(1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let. 
(2) Če škoda presega milijon petsto tisoč dinarjev, 
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega 
ali zgodovinskega pomena, in naravnih znamenitosti 

178. člen 
(1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki ima poseben 

kulturni ali zgodovinski pomen, ali naravno znamenitost, 
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(2) Če je poškodovana stvar velikega ali izjemnega kulturnega 

ali zgodovinskega pomena ali če škoda presega milijon petsto 
tisoč dinarjev, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Pregon, kadar je storilec v bližnjem razmerju z oškodovancem 

184. člen 
Za kazniva dejanja iz 165., 166., prvega, drugega, tretjega, 

petega in šestega odstavka 169., 170., 171., prvega odstavka 175. 
in iz 177. člena tega zakona, ki so bila storjena proti zakoncu, 
krvnemu sorodniku v ravni črti, bratu ali sestri ali drugemu krv- 

nemu sorodniku v stranski črti do vštetega tretjega kolena, sorod- 
niku po svaštvu do vštetega drugega kolena, posvojitelju ali 
posvojencu, rejniku ali rejencu ali proti drugim osebam, s katerimi 
živi storilec v skupnem gospodinjstvu, se pregon začne na 
zasebno tožbo. 

Ponarejanje listin 

186. člen 
(1) Kdor napravi krivo listino ali predrugači pravo listino z name- 

nom, da bi se taka listina uporabila kot prava ali kdor krivo ali 
predrugačeno listino uporabi kot pravo, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Poskus je kazniv. 
(3) Če se dejanje iz prvega odstavka tega člena nanaša na javno 

listino, oporoko ali kakšno drugo poslovno listino, javno ali 
uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na 
podlagi zakona, 

se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 

191. člen 
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu 

pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu prizade- 
jala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih 
pravic ali ne opravi uradne dolžnosti, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena 

znatna škoda ali so huje prekršene pravice drugega, 
se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 
(3) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu 

pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj uradni 
položaj ali prestopi meje uradnih pravic, ali ne opravi uradne 
dolžnosti, pa pri tem niso podani znaki drugega kaznivega deja- 
nja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(4) Če z dejanjem iz trejtega odstavka tega člena pridobljena 
protipravna premoženjska korist presega milijon petsto tisoč 
dinarjev in je storilcu šlo za to, da si pridobi tako korist, 

se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Nevestno delo v službi 

192. člen 
(1) Uradna oseba, ki vedoma krši zakone, druge predpise ali 

samoupravne splošne akte, opušča dolžno nadzorstvo ali kako 
drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi 
morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša 
kršitev pravic drugega ali premoženjska škoda, pa zares nastane 
taka kršitev oziroma škoda, ki presega petsto tisoč dinarjev, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) V posebno hudem primeru, 
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Izdaja uradne tajnosti 

194. člen 
(1) Kdor komu neupravičeno sporoči ali izroči podatke, ki so 

uradna tajnost, ali mu kako drugače omogoči, da pride do njih, ali 
ki zbira take podatke, z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz 

koristoljubnosti ali glede posebno zaupnih podatkov ali z name- 
nom objave ali uporabe podatkov v tujini, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj enega leta. 
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz 

malomarnosti, 
se storilec kaznuje z zaporom do treh let. 
(4) Za uradno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom, 

drugim predpisom, splošnim aktom ali sklepom pristojnega 
organa razglašeni za uradno tajnost, kot tudi podatki, ki niso 
razglašeni za uradno tajnost, ki pa bi zaradi njihove pomembnosti 
očitno lahko nastale hujše škodljive posledice za službo, če bi bili 
izdani. 

Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali izvršbi 

200. člen 
(1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov ali oseb 

ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzame stvar 
z namenom, da si jo protipravno prilasti, 

se kaznuje z zaporom od enega do petih let. 
(2) Če vrednost stvari presega 1.500.000 dinarjev, in je šlo 
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storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, 
se kaznuje z zaporom od dveh do desetih let. 
(3) V posebno hudem primeru dejanja iz drugega odstavka tega 

člena se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

Nezakonita oprostitev obveznega plačila 

203. člen 
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi se sama ali kdo drug 

izognil predpisanim obveznostim, izrabi svoj položaj ali uradne 
pravice, prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi svoje uradne 
dolžnosti in tako prikrajša družbeno premoženje za plačilo, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 
(2) Ce je bilo z dejanjem iz prvega odstavka tega člena družbeno 

premmoženje prikrajšano za plačilo preko milijon petsto tisoč 
dinarjev in je storilcu šlo za to, da se sam ali kdo druq izoane 
tolikšni obveznosti, 

se kaznuje z zaporom od enega leta do desetih let. 

Opustitev ovadbe, da se pripravlja kaznivo dejanje 

206. člen 
(1) Kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero se sme po 

zakonu izreči kazen petih let zapora ali hujša kazen, pa ga v času, 
ko se je dalo še preprečiti, ne naznani, in je bilo dejanje posku- 
šeno ali dokončano, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. „ 
(2) Ce je šolo pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za 

kaznivo dejanje, za katero se sme po zakonu izreči smrtna kazen 
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

(3) Tisti, ki ne naznani, da se pripravlja kaznivo dejanje iz prvega 
odstavka tega člena, se ne kaznuje, če mu je storilec zakonec 
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik 
v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. 

Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca 

207. člen 
(1) Kdor ve za storilca kaznivega dejanja, za katero se sme po 

zakonu izreči smrtna kazen, ali kdor samo ve, da. je bilo tako 
dejanje storjeno, pa tega ne naznani, čeprav je od take ovadbe 
odvisno, da se storilec ali dejanje pravočasno odkrijeta 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Uradna ali odgovorna oseba, ki vedoma opusti ovadbo 

kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe če se 
sme zanj po zakonu izreči kazen petih let zapora ali hujša kazen 
storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 
(3) Tisti, ki opusti ovadbo, se ne kaznuje, če mu je storilec 

zakonec, oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni 
sorodnik v ravni črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec ali 
če je on storilcu zagovornik, zdravnik ali spovednik. 

Pomoč storilcu po storitvi kaznivega dejanja 

208. člen 
(1) Kdor skriva storilca kaznivega dejanja, ki se preganja po 

uradni dolžnosti, ali mu s skrivanjem orodja, sledov ali kako 
drugače pomaga, da ga ne odkrijejo, ali kdor skriva obsojenca ali 
stori kaj drugega z namenom, da se ne bi izvršila kazen ali izrečeni 
varnostni ukrep, ali da se ne bi uporabil vzgojni ukrep oddaje 
v vzgojni zavod ali prevzgojni dom, 

se kaznuje z zaporom do enega leta. 
(2) Ce gre za pomoč po prvem odstavku tega člena pri kaznivem 

dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let se 
storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

(3) Ce gre za pomoč po prvem odstavku tega člena pri kaznivem 
dejanju, za katero je predpisana smrtna kazen, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
(4) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne sme biti 

ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je predpisana za kaznivo 
dejanje osebe, kateri je storilec pomagal. 

(5) Za dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega 
člena se na kaznuje tisti, ki mu je storilec zakonec, oseba s katero 
z'vi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni črti, brat ali 
sestra, posvojitelj ali posvojenec. 

Nedovoljena posest orožja ali razstrelilnih snovi 

220. člen 
(1) Kdor neupravičeno izdeluje, prodaja, pridobiva ali menjava 

strelno orožje, strelivo ali razstrelilne snovi, katerih nakup obča- 
nom sploh ni dovoljen, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Ce gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za večjo 
količino strelnega orožja, streliva ali razstrelilnih snovi, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 

Širjenje lažnih vesti 

228. člen 
(1) Kdor izreka ali raznaša lažne vesti ali trditve, s katerimi 

povzroči ali bi lahko povzročil hujše nerazpoloženje ali vznemirja- 
nje občanov ali ogrozi ali bi lahko ogrozil javni red in mir ali kdor 
izreka ali raznaša takšne trditve z namenom, da se onemogočijo 
odločitve ali ukrepi državnih ali samoupravnih organov 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) V posebno hudem primeru dejanja iz prveoa odstavka teaa 

člena, M 

se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 

Igranje na srečo 

234. člen 
(1) Kdor se obrtoma peča z igro na srečo ali kdor mami druae 

v tako igro, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom od enega leta in 

z denarno kaznijo. 
(2) Enako se kaznuje tudi, kdor daje za plačilo prostore za 

igranje na srečo ali kako drugače za plačilo omogoča tako igro 
(3) Kdor uporabi pri igri na srečo krive karte ali kakšno druao 

slepilo, 
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let. 
(4) Enako se kaznuje tudi, kdor igra na srečo ali omogoča tako 

igro z nekom, za kogar ve ali bi moral vedeti, da je dobil denar za 
igro z kaznivim dejanjem. 

(5) Predmeti iger na srečo in denar, najden pri igri, se vzamejo. 

Huda kazniva dejanja zoper splošno varnost 

247. člen 
(1) Ce ima dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 240., 

prvega in drugega odstavka 242., prvega, drugega in tretjega 
odstavka 243., prvega in drugega odstavka 245. in prvega 
odstavka 246. člena tega zakona za posledico hudo telesno 
poškodbo osebe ali veliko premoženjsko škodo, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let. 
(2) Ce ima dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka 240 

prvega odstavka 242., prvega odstavka 243., prvega in drugega 
odstavka 245. in prvega odstavka 246. člena tega zakona za 
posledico smrt ene ali več oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

čle^ V poset5nih hudih primerih dejanj iz drugega odstavka tega 
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom 

dvajsetih let. 
(4) Če ima dejanje iz četrtega odstavka 240., tretjega odstavka 

242., četrtega odstavka 243., tretjega odstavka 245. in drugega 
odstavka 246. člena tega zakona za posledico hudo telesno 
poškodbo kakšne osebe ali veliko premoženjsko škodo, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 
(5) Če ima dejanje iz četrtega odstavka 240., tretjega odstavka 

242., četrtega odstavka 243., tretjega odstavka 245. in drugega 
odstavka 246. čelan tega zakona za posledico smrt ene ali več 
oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

Ogrožanje javnega prometa 

251. člen 
(1) Udeleženec v prometu, ki krši predpise o varnosti cestnega 

prometa in s tem tako ogrozi promet, da spravi v nevarnost 
življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, pa zaradi tega 
kakšna oseba utrpi lahko telesno poškodbo ali nastane premo- 
ženjska škoda, ki presega dva milijona dinarjev, 

se kaznuje z zaporom do treh let. 
(2) Kdor krši predpise o varnosti železniškega, ladijskega, avto- 

busnega prometa ali prometa na žičnicah in s tem tako ogrozi 
promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje 
vrednosti, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let. 

(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
storjeno iz malomarnosti, 

se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali za zaporom do enega 
leta. 

(4) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da 
se mora v določenem roku podvreči kontrolnemu zdravstvenemu 
pregledu ali preverjanu vozniškega znanja. 

14 
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Huda kazniva dejanja zoper varnost javnega prometa 

255. člen 
(1) če ima dejanje iz prvega in drugega odstavka 251., prvega 

odstavka 252. in prvega in drugega odstavka 253. člena tega 
zakona za posledico hudo telesno poškodbo kakšne osebe ali 
veliko premoženjsko škodo, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega od desetin let. 
(2) Če ima dejanje iz prvega in drugega odstavka 251., prvega 

odstavka 252. in prvega in drugega odstavka 253. člena tega 
zakona za posledico smrt ene ali več oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. 

(3) V posebno hudih primerih dejanj iz drugega odstavka tega 
člena 

se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom 
dvajsetih let. 

(4) Če ima dejanje iz tretjega odstavka 251., drugega odstavka 
252., tretjega odstavka 253. člena tega zakona za posledico hudo 
telesno poškodbo kakšne osebe ali veliko premoženjsko škodo, 

se storilec kaznuje z zaporom do petih let. 
(5) Če ima dejanje iz tretjega odstavka 251., drugega odstavka 

252. in tretjega odstavka 253. člena tega zakona za posledico smrt 
ene ali več oseb, 

se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju 

(ESA-741)    

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 13. 7. 
1989 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU, 

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

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

220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da 
bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih 
teles sodelovala: 

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

- Mirko FABČIČ, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za informiranje. 

PO VZETE K 

1. Osnutek zakona je pripravljen na podlagi predloga za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 
obveščanju, ki ga je sprejela Skupščina SRS na sejah zborov 
dne 24. maja letos. Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošte- 
val usmeritve, stališča in sklepe skupščine, prav tako pa je 
preučil in upošteval večino predlogov in pripomb iz razprav 
v delovnih telesih in zborih skupščine, SZDL, Društvu novinar- 
jev Slovenije in drugih razprav. 

2. Predlagatelj se je pri pripravi osnutka zakona opiral na 
stališče Skupščine SRS in Predsedstva RK SZDL, da je 
potrebno zakon dopolnjevati v dveh fazah: v prvi fazi se 
spreminjajo in dopolnjujejo zgolj tiste določbe zakona o jav- 
nem obveščanju, katerih spremembe so nujne in utemeljene 
in niso odvisne od sprememb zvezne in druge zakonodaje, 
v drugi fazi pa naj bi pripravili tiste spremembe, ki terjajo 
poglobljeno razpravo v okviru SZDL, ker posegajo v temeljne 
opredelitve koncepta javnega obveščanja v celoti /gre npr. za 
vprašanje uresničevanja posebnega družbenega interesa na 
področju javnega obveščanja, vprašanje nadaljnjega razvoja 
RTV dejavnosti itd./ in so odvisne tudi od sprememb zveznih 
zakonov s področja javnega obveščanja. 

3. Predlagane rešitve v osnutku zakona ne spreminjajo 
temeljnih načel in ciljev zakona o javnem obveščanju, spreje- 
tega decembra 1985. 

- Z zakonom naj bi predvideli javno odgovarjanje virov 
informacij na vprašanja, postavljena v sredstvih javnega 
obveščanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali zadeve z njiho- 
vega delovnega področja kot možen dodaten način odgovor- 
nejšega uresničevanja javnosti dela oz. komuniciranja z jav- 
nostjo, 

- Predlaga se redifiniranje pojma novinar ter izrecno pred- 
videva možnost opravljanja novinarskega dela s samostojnim 
osebnim delom, 

- z zakonom naj bi priznali nagradam in zlatim odličjem 
Toneta Tomšiča, ki jih že od leta 1953 dalje podeljuje Društvo 

novinarjev Slovenije, status najvišjih republiških priznanj za 
pomembne dosežke na področju novinarstva, 

- okrepili naj bi odgovornost ustanoviteljev za zagotavljanje 
materialnih in drugih pogojev za delovanje javnih glasil, ter 
določili enakopravno odločanje ustanovitelja javnega glasila, 
organa upravljanja ter časopisnega oz. programskega sveta 
pri imenovanju glavnega in odgovornega urednika, s čemer bi 
zagotovili večji vpliv novinarjev in drugih delavcev v OZD na 
področju javnega obveščanja ter predstavnikov širše druž- 
bene skupnosti na izbor urednikov samih glasil, 

- posebno pozornost osnutek namenja rabi slovenskega 
jezika v javnih glasilih, zlasti v RTV programih; zakon izrecno 
določa, da sme RTV organizacija v Sloveniji izjemoma odda- 
jati posamezne dele programov, če je to neogibno porebno 
zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti dogajanj oz. 
če iz objektivnih razlogov podnaslavljanje ni mogoče ali če so 
namenjeni pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov in 
narodnosti ali tujim državljamom, tuje programe lahko RTV 
organizacije razširjajo v skladu z zveznim zakonom, 

- glede na stališče Skupščine SRS, ki je podprla izhodišča 
za bolj restriktivno ureditev vprašanja preprečevanja zlorabe 
svobode obveščanja, ter naročila predlagatelju, da prouči tudi 
možnost črtanja vseh prepovednih razlogov v republiškem 
zakonu, se v osnutku predlaga, da se, glede na vse večjo 
demokratizacijo in odprtost družbe, v celoti odpravijo zakon- 
ske določbe, ki zadevajo zlorabo tiska in drugih oblik javnega 
obveščanja, s čimer bi odpravili tudi razloge za določene 
kritike v zvezi z zaplembami tiska. V varianti pa osnutek 
ohranja rešitev, ki je bila tudi podprta v razpravi o predlogu za 
izdajo zakona, to je zožitev prepovednih razlogov samo na 
primere razširjanja informacij, ki vsebujejo zakonske znake 
kaznivega dejanja sramotitve SR Slovenije, druge sociali- 
stične republike ali socialistične avtonomne pokrajine ali kaz- 
nivega dejanja izdaje poslovne ali uradne tajnosti. 

4. Predlagane spremembe in dopolnitve ZJO bodo terjale, 
glede na predvideno stalno obveznost republike, zagotavlja- 
nje določenih finančnih sredstev za nagrade in zlata odličja 
Toneta Tomšiča. 

1. člen 
V drugem odstavku 9. člena se doda nova prva alinea, ki se 

glasi: 
» - odgovarjajo na vprašanja, postavljena v sredstvih javnega 

obveščanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali zadeve z njihovega 
delovnega področja,«. 

Dosedanje prva, druga, tretja in četrta alinea postanejo druga, 
tretja, četrta in peta alinea. 

2. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»11. člen 
Novinar je delavec oziroma delovni človek, ki se poklicno 

ukvarja z javnim obveščanjem. 
Za javno obveščanje po tem členu se šteje: 
- pisanje novinarskih besedil za tisk, radio in televizijo, časo- 

pisne agencije in dokumentarno —informativne filme 
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novinarsko sporočanje s karikaturo, fotografijo, filmom ali 
drugimi oblikami objavljanja informacij za javnost, s prenosom 
zapisa, glasu ali slike. 

Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene informacije 
in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o katerih poroča. Pri 
opravljanju svojega dela mora spoštovati ustavo, zakone in načela 
novinarske etike.« 
varianta: 

drugi odstavek se črta.3. člen 
Za 11. členom se dodata nova 11. a člen in 11. b člen ki se 

glasita: 
»11. a člen 

Delovni ljudje, ki se ukvarjajo z javnim obveščanjem s samostoj- 
nim osebnim delom kot poklicem /v nadaljnjem besedilu: samo- 
stojni novinarji/ se vpišejo v razvid. Razvid samostojnih novinarjev 
vodi republiški upravni organ, pristojen za informiranje. 

Samostojni novinar se lahko vpiše v razvid: 
- če je s šolanjem ali delovnimi izkušnjami pridobil usposoblje- 

nost za poklicno opravljanje te dejavnosti, 
- če ima stalno prebivališče v SR Sloveniji, 
- če ni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom oziroma 

če ne opravlja samostojno kot poklic že druge poklicne dejavnosti 
in 

- če mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano oprav- 
ljanje te dejavnosti. 

O zahtevi za vpis v razvid odloča republiški upravni organ 
pristojen za informiranje, na predlog posebne strokovne komisije 
/v nadaljnjem besedilu: komisija/. 

Predsednika in polovico članov komisije iz prejšnjega odstavka 
imenuje republiški upravni organ, pristojen za informiranje, polo- 
vico pa Društvo novinarjev Slovenije in obe univerzi v SRS. 

Samostojni novinar se izbriše iz razvida na svojo zahtevo ali po 
odločitvi republiškega upravnega organa, pristojnega za informi- 
ranje, če ta ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev iz druqeqa 
odstavka tega člena. 

Samostojni novinar mora vsako spremembo pogojev iz drugega 
odstavka takoj sporočiti republiškemu upravnemu organu, pri- 
stojnemu za informiranje. 

Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, podrobneje 
predpiše način vodenja razvida ter sestavo in delovanje komisije 
iz tretjega odstavka tega člena, 
varianta: 

V drugem odstavku se prva alinea glasi: 
» - če ima praviloma visokošolsko izobrazbo, opravljeno pri- 

pravniško dobo kot novinar v časopisni ali drugi OZD s področja 
javnega obveščanja ali če je z delovnimi izkušnjami pridobil uspo- 
sobljenost za poklicno opravljanje te dejavnosti « 

11. b člen 
Samostojni novinarji lahko združujejo svoje delo in sredstva oz. 

delo ali sredstva v skladu z zakonom « 
4. člen 

Crta se 12. člen. 
5. členZa 14. členom se doda novo II. poglavje, ki se glasi- 

»NAGRADE IN ZLATA ODLIČJA TONETA TOMŠIČA 
14. a člen 

Nagrade in zlata odličja, ki se imenujejo po publicistu in novi- 
narju, narodnem heroju Tonetu Tomšiču, so najvišja priznanja SR 
Slovenije za dosežke na področju novinarstva. 

Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča se podeljujejo vsako 
leto na spominski slovesnosti praviloma dne 21. maja, ob obletnici 
smrti Toneta Tomšiča in sicer: 

- praviloma ena Tomšičeva nagrada za življenjsko delo, 
- največ dve Tomšičevi nagradi za vrhunske dosežke na 

področju novinarstva, 
— največ tri nagrade iz sklada Toneta Tomšiča za pomembne 

prispevke k razvoju slovenskega novinarstva, 
— največ dve zlati odličji Toneta Tomšiča kot posebno priznanje 

novinarjev, ki so se angažirali zlasti med NOB in prvih povojnih 
letih. 

14. b člen 
Denarni del za nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča zaaotovi 

SR Slovenija. 
14. c člen 

Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča se podeljujejo na 
podlagi javnega razpisa, ki ga objavi upravni odbor DNS in s kate- 
rim določi tudi število nagrad in odličij. 

Kandidate za nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča lahko 
predlagajo uredništva, novinarski aktivi, sekcije, družbenopoli- 
tične organizacije, Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in 
posamezniki, 
varianta: 

Prvi odstavek se glasi: 
»Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča se podeljujejo na 

podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija za podeljevanje 

nagrad in zlatih odličij Toneta Tomšiča in s katerim določi tudi 
število nagrad in odličij « 

14. č člen 
Odločitve o dobitnikih nagrad oziroma zlatih odličij Toneta 

Tomšiča sprejemata komisiji DNS za podeljevanje nagrad oz. 
zlatih odličij Toneta Tomšiča. 

Komisiji iz prejšnjega odstavka sestavljajo člani, ki jih imenuje 
DNS ter po trije delegati SZDL in Izvršnega sveta Skupščine SRS. 

S statutom in pravilnikom DNS se podrobneje predpišejo 
sestava in način imenovanja komisij ter merila in postopek za 
dodeljevanje teh nagrad in odličij « 
varianta: 

14. č člen se glasi: 
»Odločitve o dobitnikih nagrad in zlatih odličij Toneta Tomšiča 

sprejema komisija za podeljevanje nagrad in zlatih odličij Toneta 
Tomšiča, ki jo imenuje Skupščina SRS za dobo 4 let. Najmanj 
polovico članov komisije delegira DNS. 

S sklepom Skupščine SRS se podrobneje določijo sestava 
komisije ter merila in postopek za podeljevanje nagrad in zlatih 
odličij Toneta Tomšiča.« 

6. člen 
črta se 23. člen. 

7. člen 
Crta se 24. člen. 

8. člen 
V 33. členu se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 
» - spremlja uresničevanje zakonskih določb glede rabe slo- 

venskega jezika,«. 
Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi: 
» - daje soglasje k imenovanju glavnega in odgovornega ured- 

nika oz. urednikov /v skladu s prvim oziroma četrtim odstavkom 
43. člena/ ter mnenje o njihovem delu in delu novinarjev,«. 

Dosedanje tretja do enajsta alinea postanejo četrta do dvanajsta 
alinea. 

9. člen 
V prvem odstavku 43. člena se besede »po poprejšnjem mnenju 

organa upravljanja časopisne ali druge organizacije, ki izdaja 
časopis oziroma radijske ali televizijske organizacije in sveta« 
nadomestijo z besedami »v soglasju z organom upravljanja časo- 
pisne ali druge organizacije, ki izdaja časopis oziroma radijske ali 
televizijske organizacije in svetom«. V četrtem odstavku se 
besede »po poprejšnjem mnenju sveta« nadomestijo z besedami 
»v soglasju s svetom«. 

10. člen 
Črta se prvi odstavek 48. člena. 

11. člen 
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Časopis izhaja v slovenskem jeziku, če v aktu o ustanovitvi ni 

drugače določeno«. 
12. člen 

Na koncu drugega odstavka 50. člena se črta pika in dodaio 
besede »ali s pogodbo«. 

13. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 51. člena se spremeni tako da se 

glasi: 
»Poleg vprašanj, določenih z zakonom o temeljih sistema jav- 

nega obveščanja, se v aktu o ustanovitvi določijo tudi ime in zvrst 
časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdajanja in naslov 
časopisa, sestava časopisnega sveta in uredništva, druga telesa 
za uresničevanje posebnega družbenega interesa, naloge glav- 
nega in odgovornega urednika ter način uresničevanja obveznosti 
iz 8. člena tega zakona « 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Finančni in drugi materialni pogoji za izdajanje časopisa ter 

način opravljanja nadzora nad sredstvi, ki se zagotavljajo za 
izdajanje časopisa, se določijo v aktu o ustanovitvi oz. samouprav- 
nem sporazumu ali pogodbi med ustanoviteljem in organizacijo 
ki izdaja časopis.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
14. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in druge 

pogoje za začetek izdajanja in njegovo delovanje zlasti s tem, da: 
- ob sprejemanju in spreminjanju programske zasnove v aktu 

o ustanovitvi, samoupravnem sporazumu oziroma v pogodbi 
določi tudi način in vire financiranja časopisa, 

- redno spremlja uresničevanje programske zasnove in uredni- 
ške politike ter materialni položaj časopisa, 

- sprejema potrebne ukrepe za redno izdajanje časopisa, kadar 
s svojo odločitvijo glede programske zasnove, časa izdajanja, 
cene ali kako drugače bistveno vpliva na gmoten položaj časo- 
pisa.« 
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15. člen 
V drugem odstavku 53. člena se črta točka 4. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Če se ustanavlja časopis na narodnostno mešanem območju 

mora ustanovitelj zahtevi za vpis v register priložiti tudi mnenje 
pristojne samoupravne interesne skupnosti pripadnikov madžar- 
ske oziroma italijanske narodnosti.« 

16. člen 
V prvem odstavku 55. člena se besede »pred njeno uveljavitvijo« 

nadomestijo z besedami »po njeni uveljavitvi«. 
17. člen 

62. člen se spremeni tako, da se za besedo »določbe« dodajo 
besede in številke »50. člena, prvega odstavka 51. člena« in pred 
številko 52. črtata besedi »prvega odstavka«. 

18. člen 
Za 64. členom se doda nov 64. a člen, ki se glasi: 

64. a člen 
Radijski in televizijski programi se oddajajo v slovenskem jeziku 

oziroma morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 
Radijski in televizijski programi, namenjeni italijanski oz. mad- 

žarski narodnosti, se oddajajo v italijanskem oz. madžarskem 
jeziku. 

RTV organizacija v SRS sme izjemoma, brez prevoda v sloven- 
ski jezik: 

- oddajati posamezne dele programov, v skladu z aktom o usta- 
novitvi, če je to neogibno potrebno zaradi aktualnosti, neposred- 
nosti in avtentičnosti dogajanj oziroma če iz objektivnih razlogov 
podnaslavljanje ni mogoče; 

- oddajati dele programov, ki so namenjeni pripadnikom dru- 
gih narodov in narodnosti v Jugoslaviji ali tujim državljanom; 

O B RAZ L 

i. 
Skupščina SRS je na sejah zborov dne 24. maja letos sprejela 

predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnem obveščanju /ZJO/. 

Skupščina SRS je ugotovila, da je predlog za izdajo zakona 
oblikovan v skladu s sklepom skupščine SRS, sprejetim ob obrav- 
navi Poročila o uresničevanju ZJO (1) ter da so teze za osnutek 
zakona primerna podlaga za pripravo osnutka. Izvršnemu svetu je 
naložila, da pripravi osnutek zakona, pri tem pa preuči vse pri- 
pombe in predloge, ki so jih oblikovala delovna telesa in zbori 
skupščine. 

Predlagatelj se je pri pripravi osnutka opiral na stališče Skupš- 
čine SRS in Predsedstva RK SZDL, da je potrebno zakon dopol- 
njevati v dveh fazah: v prvi fazi se spreminjajo in dopolnjujejo tiste 
določbe ZJO, katerih spremembe so nujne in utemeljene in niso 
odvisne od sprememb zvezne in druge zakonodaje, v drugi fazi pa 
naj bi pripravili tiste spremembe, ki terjajo širšo in poglobljeno 
razpravo v okviru SZDL, ker segajo v temeljne opredelitve kon- 
cepta javnega obveščanja v celoti /npr. drugačen način uresniče- 
vanja posebnega družbenega interesa na področju JO/ in so 
odvisne tudi od sprememb zveznih zakonov s področja javnega 
obveščanja. 

Predlagatelj je proučil vse pripombe in predloge iz razprav ter 
večino pri pripravi osnutka tudi ustrezno upošteval, ni pa upošte- 
val predvsem tistih pripomb in predlogov, ki naj bi bili predmet 
razprav v tkim. drugi fazi sprememb in dopolnitev zakona o jav- 
nem obveščanju. 
II. 

Poglaviten namen zakona je, da - v skladu s sklepom skupš- 
čine - določneje opredeli odgovornost ustanoviteljev javnih glasil 
za zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za njihovo delova- 
nje, uredi bistvena vprašanja v zvezi z podeljevanjem nagrad in 
zlatih odličij Toneta Tomšiča kot osrednjih družbenih priznanj za 
novinarsko delo, natančneje opredeli rabo slovenskega jezika 
v javnih glasilih, zagotovi enakopravno odločanje ustanovitelja in 
organa upravljanja v sredstvih javnega obveščanja pri imenovanju 
glavnih in odgovornih urednikov, drugače uredi vprašanje prepre- 
čevanja zlorabe svobode obveščanja ter določi javno odgovarja- 
nje virov informacij na javno postavljena vprašanja. Osnutek 
zakona torej pomeni tkim. prvo fazo spreminjanja zakona o jav- 
nem obveščanju glede že omenjenih sklopov vprašanj. Poleg teh 
pa je skupščina ob obravnavi predloga za izdajo zakona podprla 
tudi nekatere dodatne rešitve v zvezi z opravljanjem novinarskega 
dela s samostojnim osebnim delom kot poklicem, oziroma ki 
pomenijo manjše izboljšave besedila. 

Rešitve, ki jih vsebuje osnutek, so bile opredeljene v predlogu 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah ZJO, in v načelu 
podprte v razpravah v okviru SZDL, DNS in nekaterih drugih 
razpravah ter v skupščini SRS. 

- razširjati tuje programe v skladu z zakonom. 
Programe iz tretjega odstavka mora RTV organizacija najavljati 

v slovenskem jeziku.« 
19. člen 

Črta se drugi odstavek 68. člena. 
20. člen 

Črta se V. poglavje z naslovom »Preprečevanje zlorabe svobode 
obveščanja« in s členi od 97 do 100. 

varianta: 
20. člen se glasi: 
»98. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prepovedano je razširjati: 
1. informacije, ki vsebujejo zakonske znake kaznivega dejanja 

sramotitve SR Slovenije, druge socialistične republike ali sociali- 
stične avtonomne pokrajine 

2. dokumente ali podatke, katerih objava predstavlja zakonske 
znake kaznivega dejanja izdaje poslovne ali uradne tajnosti.« 

21. člen 
Časopisne, radijske, televizijske in filmsko-informativne OZD 

ter časopisne agencije in ustanovitelji javnih glasil morajo svoje 
samoupravne splošne akte oz. akte o ustanovitvi časopisov oz. 
programov uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po 
njegovi uveljavitvi. 

22. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, izda v treh 

mesecih po uveljavitvi tega zakona predpis o vodenju razvida ter 
o sestavi komisije iz 3. člena tega zakona. 

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

OŽI TE V 

Predlagane rešitve ne spreminjajo temeljnih načel in ciljev ZJO. 
1. Osnutek zakona /1. člen/ predvideva dopolnitev 9. člena ZJO 

v tem smislu, da se odgovarjanje organov /virov informacij/ na 
vprašanja, postavljena v sredstvih javnega obveščanja, ki se nana- 
šajo na njihovo delo ali zadeve z njihovega delovnega področja, 
razume zgolj kot enega izmed možnih načinov uresničevanja 
javnosti dela, ne pa kot njihovo obveznost, kar je tudi izrecno 
poudarjeno v stališčih družbeno političnega zbora Skupščine 
SRS. 

Glede na stališče zakonodajno-pravne komisije skupščine SRS 
in pomislek komisije za sistemska vprašanja skupščine SRS, da bi 
javna glasila utegnila postati sredstvo javne korespondence, v 1. 
členu ni več predvidena obveznost, glavnega in odgovornega 
urednika, da pošilja vprašanja, ki jih objavi v javnem glasilu, tudi 
organu, v katerega delovno področje vprašanje sodi, saj komisija 
ocenjuje, da bi takšna rešitev lahko v praksi povzročila veliko 
težav pri vprašanju, kateremu organu naj bi urednik poslal javno 
postavljeno vprašanje. 

V zvezi z navedeno rešitvijo /dopolnitvijo 2. odstavka 9. člena/ je 
predlagatelj že v predlogu za izdajo zakona opozoril na to, da so 
organi /viri informacij/ na podlagi 4. odstavka 9. člena ZJO dolžni 
s splošnim aktom določiti način zagotavljanja javnosti dela in 
način dajanja informacij za javnost. Glede na specifiko posamez- 
nih področij /npr. pravosodje/ se torej v teh aktih lahko določi, 
v katerih primerih organ prek sredstev javnega obveščanja odgo- 
varja na predloge in vprašanja občanov, postavljena v sredstvih 
javnega obveščanja. Predlagatelj je pri tej rešitvi izhajal zlasti 
s stališča, da so sredstva javnega obveščanja posebni člen pove- 
zovanja med občani, organi in organizacijami na področju jav- 
nega komuniciranja in urejanja posamičnih, skupnih in splošnih 
/družbenih/ zadev in da gre za enega izmed možnih, posebnih 
načinov uresničevanja ustavnih svoboščin občanov /199. člen 
Ustave SRS/ in ustavno določenih dolžnosti virov informacij in 
javnih glasil. Predlagatelj torej meni, da je ustavno načelo javnosti 
dela konkretizirano že z drugimi zakoni /zakon o temeljih sistema 
DSI in o informacijskem sistemu federacije, republiški zakon 
o DSI, zakon o sistemu državne uprave itd./, zato v ZJO ni 
potrebno še posebej predpisati splošne obveznosti vseh organov, 
da morajo obvezno javno odgovarjati na javno postavljena vpraša- 
nja. To stališče pa nikakor ne pomeni zmanjševanja pomena 
tovrstnega komuniciranja posameznih organov, organizacij in 
skupnosti z javnostjo. Nasprotno, postati mora še pomembnejša 
sestavina delovanja in odgovornosti vseh organov, nikakor pa ni 
in ne more biti edina oblika uresničevanja načela javnosti njiho- 
vega dela, pa tudi ne edino možna, edino sprejemljiva oblika 
odzivanja na kakršenkoli javni način naslovljena vprašanja posa- 
meznim organom, organizacijam in skupnostim. 

2. V 2. in 3. členu osnutka se predlaga redefiniranje pojma 
»novinar« in izrecno predvideva, v skladu s stališči skupščine 
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SRS, da je tudi na tem področju možno opravljanje novinarskega 
dela s samostojnim osebnim delom kot poklic, pri oblikovanju teh 
rešitev pa je upoševal tudi ustavna izhodišča na tem področju. 

Pri opredeljevanju te rešitve se je predlagatelj opiral zlasti na 
normativno ureditev statusa samostojnih kulturnih delavcev in 
dosedanje izkušnje na tem, novinarstvu najbolj sorodnem 
področju. Glede na ureditev področja osebnega dela v osnutku 
23. amandmaja k Ustavi SRS pa se v osnutku zakona predvideva, 
da se oblike združevanja dela in sredstev delovnih ljudi, ki se 
ukvarjajo z obveščanjem javnosti s samostojnim osebnim delom 
kot poklicem ter možnost zaposlovanja drugih oseb uredijo 
v posebnem zakonu /o osebnem delu na področju družbenih 
dejavnosti/, ki naj bi upošteval, da mora imeti osebno delo in vse 
oblike združevanja osebnega dela enakopraven družbenoeko- 
nomski položaj in enake pogoje gospodarjenja tako kot vsi drugi 
subjekti tržnega poslovanja. Tudi pooblastilo države, da z zako- 
nom ureja nekatera vprašanja in pogoje opravljanja osebnega 
dela, mora le zagotavljati njegovo enakopravnost ter varovati 
interese in pravice državljanov, ne pa imeti omejitvenega značaja 
v odnosu do takega dela (2). Glede na rešitve, ki jih bo predvidel ta 
zakon, bo moč oceniti, kaj bo morebiti potrebno posebej ali 
konkretneje urediti z ZJO v zvezi z opravljanjem samostojne 
poklicne dejavnosti na področju javnega obveščanja. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZJO naj bi določili da 
se pri republiškem upravnem organu, pristojnem za informiranje 
vodi razvid samostojnih novinarjev, v katerega se vpiše samo- 
stojninovinar/oz. se nekomu priznava status samostojnega novi- 
narja/,če je s šolanjem ali delovnimi izkušnjami pridobil usposob- 
ljenost za poklicno opravljanje novinarskega dela, če ima stalno 
prebivališče v SRS, ce ni v delovnem razmerju s polnim delovnim 
časom oz. če ne opravlja samostojno kot poklic že druge poklicne 
dejavnosti in če mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepove- 
dano opravljanje novinarskega dela. 

V okviru dosedanjih razprav o zakonu je posebej poudarjena 
nujnost krepitve kvalitete novinarskega dela, zato se v varianti/3 
člen/ predlagajo strožji pogoji za opravljanje novinarskega 
poklica s samostojnim osebnim delom: praviloma naj bi kandidat 
za vpis v razvid samostojnih novinarjev imel visokošolsko izo- 
brazbo in opravljeno pripravniško dobo kot novinar v ustrezni 
organizaciji s področja javnega obveščanja. Prdlagatelj se sicer 
zaveda, da se to vprašanje v zakonu rešuje zgolj parcialno, torej le 
za samostojnega novinarja, ob tem pa ugotavlja, da v praksi OZD 
v svojih aktih predpisujejo praviloma ustrezno visoko izobrazbo 
za dela m naloge novinarjev. Seveda pa bo vprašanje pogojev za 

v^okviru^DNSovlnars^e^a °'e'a Predmet nadaljnjih razprav, zlasti 
O zahtevi za vpis v razvid bi naj odločal republiški upravni 

organ, pristojen za informiranje, na predlog posebne strokovne 
komisije. Predsednika in del članov te komisije bi naj imenoval 
republiški upravni organ, pristojen za informiranje, del članov pa 
DNS in obe univerzi v SRS. Pristojni republiški upravni organ naj 
bi predpisal način vodenja razvida ter sestavo in delovanje komi- 
sije. 

V dosedanjih razpravah so bili izraženi pomisleki glede ustrez- 
nosti podrobnejšega opredeljevanja novinarskega dela; predlaga- 
telj zato v varianti/2. člen/ predvideva črtanje te določbe, glede na 
to, daje v zveznem zakonu o temeljih sistema javnega obveščanja 
/7. člen/ določeno, kaj šteje za javno obveščanje /javno obvešča- 
nje je vsaka organizirana oblika delovanja subjektov sistema jav- 
nega obveščanja, ki se uresničuje z dajanjem, zbiranjem, ureja- 
njem, objavljanjem in širjenjem informacij po tisku, radiu, televiziji 
in drugih sredstvih javnega obveščanja/. 

Predlagatelj je na podlagi sklepa obeh zborov in stališč zakono- 
dajno-p ravne komisije skupščine SRS tudi črtal določbe v zvezi 
z vprašanjem zdravstvenega in drugih zavarovanj samostojnega 
novinarja, ker ta vprašanja že urejajo drugi zakoni. Pravice samo- 
stojnega novinarja bi morale, kot je poudarjeno v sklepu zborov, 
izvirati iz njegovega dejansko opravljenega dela, ki je tudi osnova 
za plačevanje davkov in prispevkov. 

3. Osnutek/5. člen/ predvideva dopolnitev ZJO z novim poglav- 
jem »Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča«. S tem bi se 
v zakonu uredil status teh nagrad in odličij, ki jih od leta 1953 dalje 
podeljuje DNS kot najvišjih republiških priznanj za novinarsko 
delo in določil stabilen vir financiranja. 

V dosedanjih razpravah o ureditvi Tomšičevih nagrad je bilo 
nesporno izhodišče, da je nagradam in zlatim odličjem Toneta 
Tomšiča /ki so sedaj formalno zgolj društvena priznanja/ treba 
priznati značaj najvišjih družbenih priznanj i/ SRS in zagotoviti 
stabilen vir financiranja, ob tem pa so bili izraženi predlogi, da je 
potrebno, predvsem zaradi družbenega pomena in tudi načina 
financiranja teh nagrad, zagotoviti ustrezen vpliv družbene skup- 
nosti na izbiro dobitnikov nagrad in odličij prek ustrezne sestave 
komisije za podeljevanje nagrad in odličij oziroma, kot predvideva 

varianta, da celotni postopek vodi komisija, ki jo imenuje Skupš- 
čina SRS, ki bi tudi podrobneje predpisala merila in postopek za 
podeljevanje nagrad in odličij Toneta Tomšiča. 

4. Osnutek natančneje ureja rabo slovenskega jezika v sredstvih 
javnega obveščanja, izhajajoč pri tem v prvi vrsti iz 212. člena 
Ustave SRS, ki določa, da vsi državni organi ter drugi organi, 
samoupravne organizacije, skupnosti in posamezniki, ki oprav- 
ljajo družbeno službo na območju SRS, poslujejo v slovenskem 
jeziku. 

V predlaganih rešitvah, podprtih v razpravah o predlogu za 
izdajo zakona, se izrecno postavlja načelo, da časopis izhaja 
v slovenskem jeziku /11. člen/ oz. da se RTV program oddaja 
v slovenskem jeziku ali pa mora biti preveden v slovenski jezik. 
/18. člen/, hkrati pa določa kriterije oz. primere, v katerih je možno 
uporabljati neslovenski jezik. 

Novost v primerjavi z veljavno ureditvijo so zlasti določbe glede 
V programov: RTV organizacije v SRS smejo izjemoma odda- 

jati dele programov /oddaje, posamezne informacije/ brez pre- 
voda v slovenski jezik v primerih, ko je to neogibno potrebno 
zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti dogajanj /npr 
neposredni prenosi zborovanj, zasedanj, drugih aktualnih dogod- 
kov/, oziroma če podnaslavljanje iz objektivnih razlogov ni 
mogoče, ter v primerih, ko so deli programov oz. posamezne 
oddaje namenjeni specifični javnosti kot so npr. tuji turisti, ali 
pripadnikom drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti ter 
razširjati tuje programe, v skladu z zveznim zakonom o vnašanju 
in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja in o tuji 
informacijski dejavnosti v Jugoslaviji in zakonom o sistemih zvez. 
Odločitve o tem naj bi se sprejemale tako kot za vse druge oddaje, 
v skladu z zakonom, ki določa, da je glavni in odgovorni urednik 
odgovoren za vsako informacijo, objavljeno v javnem glasilu 
/razen če je objavljena na zahtevo pristojnega organa, organiza- 
cije ah skupnosti v primerih iz 28. člena ZTSJO/, ter v skladu 
z uredniško politiko, ki jo določa uredništvo v okviru programske 
zasnove javnega glasila, ob upoštevanju smernic sveta, ki naj bi še 
posebej spremljal določbe glede rabe slovenskega jezika v javnih 
glasilih /8. člen/. Takšna rešitev je po našem mnenju skladna 
s funkcijo m pristojnostmi sveta. Pri tem velja še posebej opozoriti 
tudi na 249. člen ustave SRS, ki določa, da se zagotavlja sodno 
varstvo svoboščin in pravic, ki so zajamčene z ustavo. 

Osnutek razmejuje programe oz. njihove posamezne dele jugo- 
slovanske in tuje produkcije /1. alinea 3. odstavka 18. člena/, ki jih 
v okviru svoje redne dejavnosti, v skladu z ustanovitvenim aktom 
predvajajo RTV oganizacije v SRS kot sestavni del svojih progra- 
mov od tkim. tujih satelitskih programov /tuji TV programi, ki se 
distribuirajo prek satelitov - 3. alinea 3. odstavka 18. člena/, pri 
katerih gre za programe, ki niso sestavni del programov RTV 
organizacij v Sloveniji, temveč jih RTV organizacija distribuira na 
podlagi pogodb oz. sporazumov med JRT in tujimi RTV organiza- 
cijami Ti programi se lahko razširjajo brez prevoda v slovenski 
jezik, v skladu z že omenjenima zveznima zakonoma. Predlagatelj 
je namreč mnenja, da mora biti vprašanje distribucije tujih RTV 
programov v državi enotno urejeno. Spričo pomislekov, izraženih 
v slovenskih razpravah, je črtan odstavek, ki je predpisoval dovo- 
ljenje RK za informiranje za neposredno prenašanje tujih satelit- 
skih programov brez prevoda v slovenski jezik. Pripominjamo, da 
osnutek zakona ne ureja oz. ne prepoveduje vprašanja individual- 
nega sprejema tujih RTV programov. 

RTV organizacija naj bi programe, ki se bodo izjemoma predva- 
jali v neslovenskem jeziku, najavljala v slov- enščini. Pripomi- 
njamo, da del te materije /področje kulture/ ureja zakon o kulturno 
umetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot /npr. 
predvajanje filmov po TV v slovenščini ali s slovenskimi podnapisi, 
najavljanje, propagiranje in pojasnjevanje kulturnih prireditev 
v slov-enščini/, s tem zakonom pa naj bi uredili sprecifičnosti 
radiodifuzije, ki terja v prvi vrsti pravočasno in avtentično informi- 
ranje o družbeno relevantnih dogodkih. 

5. Z zakonom naj bi okrepili zakonsko odgovornost ustanovite- 
lja za zagotavljanje materialnih in drugih pogojev ne le za začetek 
dela, temveč tudi za redno izdajanje oz. oddajanje javnih glasil. 
Zato je v 14. členu izrecno določeno, da ustanovitelj javnih glasil 
zagotovi materialne, kadrovske in druge pogoje tudi za delovanje 
javnih glasil, zlasti s tem, da ob sprejemanju in spreminjanju 
programske zasnove določi tudi način in vire financiranja javnih 
glasil, redno spremlja uresničevanje programske zasnove in ured- 
niške politike ter materialni položaj javnih glasil, sprejme 
potrebne ukrepe za redno izdajanje javnih glasil, kadar s svojo 
odločitvijo glede programske zasnove, časa izdajanja, cene ali 
kako drugače bistveno vpliva na njegov gmoten položaj. Upošte- 
vajoč sklep zborov in stališče komisije za sistemska vprašanja je 
izrecno predpisano, da se način in viri financiranja /materialna 
vprašanja/ ter način opravljanja nadzora nad sredstvi, ki se zago- 
tavljajo za izdajanje časopisa določijo v aktu o ustanovitvi oz. 
v SaS ali pogodbi med ustanoviteljem in organizacijo, ki izdaja 
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časopis /2. odstavek 13. člena/. Ob tem je potrebno, glede na 
opozorilo zborov skupščine SRS ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona, poudariti, da obveznosti ustanovitelja ne bi smeli razu- 
meti kot trajne, ki bi veljale tudi v primerih, ko ustanovitelj ni več 
zainteresiran za izhajanje javnega glasila; obveznosti ustanovite- 
lja morajo biti torej skladne z njegovimi interesi. To pomeni, da 
ustanovitelj lahko, v primeru, da ni več zainteresiran za izhajanje 
javnega glasila, to glasilo ukine ali prenese svoje ustanoviteljske 
pravice in obveznosti na drug zainteresiran subjekt, kar omogoča 
tudi veljavni zakon. . . 

6. Skupščina SRS je podprla rešitev /9. člen/, ki predpisuje 
soglasje organa upravljanja in časopisnega oz. programskega 
sveta k imenovanju glavnega in odgovornega urednika oz. uredni- 
kov, s čemer je predlagatelj zagotovil enakopravno odločanje teh 
organov pri imenovanju na uredniške funkcije. 

S predlagano spremembo se bo okrepil vpliv novinarjev in 
drugih delavcev v časopisnih in RTV organizacijah in predstavni- 
kov širše družbene skupnosti prek organa upravljanja teh organi- 
zacij oz. časopisnih /programskih/ svetov na izbor glavnih in 
odgovornih urednikov javnih glasil, potrdila oz. uzakonila se bo 
demokratična in prevladujoča praksa imenovanja glavnih in odgo- 
vornih urednikov na podlagi sodelovanja in pozitivnega mnenja 
omenjenih organov. 

7 Skupščina je v razpravi o vprašanju preprečevanja zlorabe 
svobode obveščanja podprla izhodišča za restriktivnejšo ureditev, 
ki so širše utemeljena v predlogu za izdajo zakona (3). Kot je med 
drugim ocenila tudi komisija za proučitev kazenske zakonodaje, 
je predlagana rešitev v skladu z usmeritvami skupščine SRS, 
sprejetimi ob obravnavi Poročila o uresničevanju ZJO in izhaja 
predvsem iz potrebe po varovanju in uveljavljanju svobode jav-. 
nega obveščanja v procesu demokratizacije družbe. Hkrati pa je 
skupščina naročila predlagatelju, da ob pripravi osnutka prouči 
tudi možnost črtanja vseh prepovednih razlogov v republiškem 
zakonu o javnem obveščanju. 

Skladno s sklepi in stališči skupščine oz. njenih delovnih teles 
pa je predlagatelj posebej skrbno proučil vprašanje in kot 
osnovno rešitev predvidel črtanje vseh prepovednih razlogov /oz. 
poglavja Preprečevanje zlorabe svobode obveščanja/ v republi- 
škem zakonu. Predlagatelj soglaša oz sprejema mnenje komisije 
za pravosodje skupščine SRS, da ni tehtnih strokovnih razlogov, 
ki bi terjali, da se v zakonu še vedno ohranijo določeni prepovedni 
razlogi, črtanje teh določb pa bi bilo glede za vse večjo demokrati- 
zacijo družbenega življenja tudi iz političnih razlogov ustreznejše, 
odprtost družbe postaja vse večja, kar se odraža tudi na področju 
pravic in svoboščin človeka in občana, zato je treba usmeriti 
prizadevanja ob noveliranju zakonodaje tudi na to, da bodo nove 
določbe odražale duha teh družbenih sprememb in odpravile 
razloge za določene kritike v zvezi z zaplembami tiska. Glede na 
povezanost republiške zakonodaje z zvezno pa seje treba zavzeti 
tudi za ustreznejše rešitve na zvezni ravni /zvezni zakon o prepre- 
čevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik obveščanja namreč 
vsebuje vrsto prepovednih razlogov, ki veljajo za vso državo/. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval tudi mne- 
nje komisije za proučitev kazenske zakonodaje skupščine SRS, da 
bi kazalo v perspektivi odpraviti inštitut prepovedi razširjanja SJO 
v zakonu o javnemm obveščanju: glede na dejstvo, da v tem členu 
/20. člen/ predvideni prepovedni razlogi vsebujejo zakonske znake 
določenih kaznivih dejanj, je možno doseči ustrezen učinek, 
namesto s prepovedjo razširjanja, s kazenskim postopkom zoper 
storilca inkriminiranega dejanja. 

V 20. členu osnutka pa se kot variantno rešitev, ki je bila tudi ze 
podprta v razpravi o predlogu za izdajo zakona, predlaga zožitev 
prepovednih razlogov /t.j. razlogov, na podlagi katerih se lahko 
prepove razširjanje sredstev javnega obveščanja/, kar pomeni, da 
so možni prepovedni razlogi le razširjanje informacij, ki vsebujejo 
zakonske znake kaznivega dejanja sramotitve SR Slovenije, druge 
socialistične republike ali SAP, njene zastave, grba ali himne 
njenih najvišjih organov ali predstavnikov teh organov /po 112. 
členu KZ SRS/ ter kaznivega dejanja izdaje poslovne ali uradne 
tajnosti /po 131. oz. 194. členu Kazenskega zakona SRS/. 

Črtanje nekaterih prepovednih razlogov iz 98. člena ZJO ozi- 
roma njihovo nadomestitev z novim besedilom predlagatelj ute- 
meljuje z naslednjimi razlogi: 

- v 1. točki je kot prepovedni razlog predvidena informacija, 
s katero se sramoti SFRJ. Sramotitev SFRJ predstavlja kaznivo 
dejanje po 157. členu kazenskega zakona SFRJ, zajeta pa je tudi 
v 5. točki 2. člena zakona o preprečevanju zlorabe svobode tiska 
in drugih oblik obveščanja. Gre torej za dejanje oz. prepovedni 
razlog, ki sodi v pristojnost federacije in ni predmet urejanja 
z republiškim zakonom. Z ZJO pa se lahko predvidi oz. ohrani kot 
prepovedni razlog žalitev SRS, druge socialistične republike ali 
socialistične avtonomne pokrajine glede na dejstvo, da ima lahko 
to dejanje enako težo kot sramotitev SFRJ. 

Za razpravo o spremembah in dopolnitvah kazenskih zakonov 

SFRJ in SRS so predlagane tudi določene variante glede kazen- 
sko-pravnega varstva predstavnikov SR Slovenije. Gre za pred- 
log, da je za pregon v primerih, ko je kaznivo dejanje storjeno 
zoper predstavnika varovanih organov v zvezi z njihovo funkcijo, 
potrebno dovoljenje oškodovanca. Sramotitev predstavnikov naj- 
višjih organov SRS bo po tem zakonu ostal razlog za izrek prepo- 
vedi razširjanja le v primeru, če ne bo spremenjen kazenski zakon 
SRS in se bo torej to kaznivo dejanje tudi v prihodnje preganjalo 
po uradni dolžnosti, brez dovoljenja oškodovanca. 

- v 2. točki so kot prepovedni razlogi predvidena vsa uradno 
pregonljiva kazniva dejanja. Razlogi so preširoko koncipirani, saj 
zajemajo vse vrste kaznivih dejanj, ki se lahko store s tiskom. 
Takšna široka definicija je kot razlog za zaplembo tiska nespre- 
jemljiva; kot prepovedne razloge je treba našteti le določena 
kazniva dejanja, ki so posebej povezana z nevarnostjo javnega 
objavljanja /kot so npr. določene vrste tajnostiZ; 

- v 3. točki /objavljanje in razširjanje dokumentov ali podatkov, 
ki so z zakonom, drugim predpisom ali samoupravnim splošnim 
aktom določeni kot državna, vojaška, uradna ali poslovna tajnost/ 
se lahko opusti državna in vojaška tajnost, ki sodita v zvezno 
pristojnost /to vprašanje urejata 1. in 2. točka 2. člena zveznega 
zakona o preprečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik 
obveščanji; 

- 4. točka /širjenje neresničnih novic in podatkov, ki povzročajo 
ali bi lahko povzročili hujše vznemirjanje občanov ali bi lahko huje 
ogrozili javni red in mir/ je najbolj sporen prepovedni razlog, saj 
nima ustrezne opore v besedilu 249. člena Ustave SRS, ki je 
ustavna podlaga za omejitve ali prepoved svobode obveščanja. 

Širjenje alarmantnih vesti bo črtano tudi kot kaznivo dejanje; 
tista dejanja, ki bodo imela znake kaznivih dejanj po 133. členu 
kazenskega zakona SFRJ /sovražna propaganda/ ali 134. členu 
kazenskega zakona SFRJ /zbujanje narodnostnega, rasnega ali 
verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti/ pa predstavljajo pre- 
povedni razlog po 1. točki 2. člena zveznega zakona /kazniva 
dejanja zoper temelje socialistične samoupravne družbene uredi- 
tve in varnosti SFRJ ter kazniva dejanja zoper oborožene sile 
SFRJ/; .. 

- v 5. točki so kot prepovedni razlog navedene informacije, ki 
hudo žalijo javno moralo; tudi urejanje te materije sodi v zvezno 
pristojnost /izdelovanje in širjenje pornografskih spisov pomeni 
kaznivo dejanje po 252. členu kazenskega zakona SFRJ; material 
se lahko v kazenskem postopku odvzame/; 

- 6. točka obsega dokumente in podatke, s katerimi se kršijo 
z ustavo zajamčene pravice v kazenskem in drugih postopkih; 
dokumenti, ki so označeni kot uradna tajnost, so zajeti že v novi 2. 
točki 98. člena /varianta 20. člena/; če pa gre za neupravičeno 
širjenje drugih podatkov, ki so z zakonom zaščiteni, pa bi kazalo 
v predpisih, ki urejajo zaščito podatkov, predvideti tudi tožbo 
oškodovanca in odvzem predmetov, podobno kot to ureja zakon 
o avtorski pravici /97. člen/. 

Opozoriti velja na to, da se v variantnem predlogu opušča 
prepoved »objavljanja« določenih informacij, glede na stališče, da 
to pomeni v bistvu obliko prikrite cenzure, zato se predvideva le 
prepoved razširjanja inkriminarnih besedil. 

V skladu z usmeritvami za pripravo sprememb in dopolnitev 98. 
člena ZJO, še posebej glede povezovanja s spremembami in 
dopolnitvami kazenske zakonodaje, bo predlagatelj besedilo 
predloga sprememb 98. člena /če bo sprejeta variantna rešitev/ 
oblikoval v skladu s spremembami in dopolnitvami kazenskega 
zakona SRS. 

V zvezi s sklepom obeh zborov, naj delegati iz SRS v zveznem 
zboru Skupščine SFRJ zahtevajo uresničitev že sprejetih pobud, 
pripominjamo, da je bila v pristojnih telesih Skupščine SFRJ in 
zveznih upravnih organih ponovno podprta pobuda, da je 
potrebno proučiti in ustrezno spremeniti in dopolniti zvezne 
zakone s področja javnega obveščanja. Na delovnem sestanku 
predstavnikov republiških oz. pokrajinskih upravnih organov za 
informiranje ter pristojnih zveznih upravnih organov oz. organiza- 
cij /Zveznega sekretariata za zunanje zadeve, Zveznega sekretari- 
ata za notranje zadeve ter Zavoda za mednarodno kulturno, teh- 
nično in znanstveno sodelovanje/ je bilo, kar zadeva zakon o pre- 
prečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik obveščanja, 
posebej izpostavljeno vprašanje, ali »nam je danes, upoštevajoč 
tudi mednarodne obveznosti naše države na področju zagotavlja- 
nja čim širših in demokratičnih pogojev za informiranje, še potre- 
ben institut prepovedi kot administrativno represivnega ukrepa 
za preprečevanje zlorab na tem področju ali pa je možno uporab- 
ljati neke demokratičnejše oblike in zlorabe preprečevati prek 
kazensko-pravne in civilnopravne zaščite. V primeru, da se inšti- 
tut prepovedi ohrani, pa naj se posebej proučijo razlogi za prepo- 
ved /2. člen zveznega zakona/ razširjanja z vidika z ustavo zago- 
tovljene pravice do svobode obveščanja«. Razprave o tem vpraša- 
nju se bodo nadaljevale predvidoma septembra letos. 
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Komisija skupščine SRS za proučitev kazenske zakonodaje je 
naložila predlagatelju, da ji do oz. ob osnutku zakona predloži 
pregled ureditev tega vprašanja v nekaterih evropskih državah, da 
bi tudi primerjalno lahko ocenili predlagane rešitve. RK za infor- 
miranje to informacijo pripravlja in jo bo predložil komisijama za 
pravosodje in za proučevanje kozenske zakonodaje za razpravo 
o osnutku zakona. 

8. V razpravah o predlogu za izdajo zakona so bile podprte tudi 
nekatere rešitve, ki pomenijo redakcijske ali manjše vsebinske 
izboljšave besedila, ki bodo prispevale k večji jasnosti zakonskih 
določb/13., 16. in 17. člen/. 

V 10. členu se predlaga črtanje 1. odstavka 48. člena ZJO, glede 
na stališče, da določbe o rabi slovenskega jezika in možnih 
v zakonu utemeljenih izjemah, veljajo za javno glasilo v celoti 
toret tudi za ekonomsko-propagandna sporočila. 

V 6. členu osnutka se predvideva črtanje 23. člena ZJO, ki 
?'SF.a' da ustanovitelj daje soglasje k statutu časopisne, radijske ali TV organizacije, glede na mnenje zakonodajno-pravne komi- 

sije skupščine SRS, da je soglasje ustanovitelja le ena od oblikk 
uresničevanja posebnega družbenega interesa, le-ta pa je 
z zakonom zagotovljen že v zadostni meri. 

V skladu z načelom deregulacije se v 7. členu predlaga tudi 
crtanje 24. člena ZJO, saj prenehanje OZD ureja poseben zakon 

15. člen predvideva dopolnitev 53. člena ZJO tako, da je 
potrebno zahtevi za vpis v register časopisa na narodnostno 
mešanem območju priložiti tudi mnenje SIS za prosveto in kulturo 
pripadnikov italijanske oz. madžarske narodnosti, s čemer naj bi 
dosegli, da bi na teh območjih v bodoče izdajali tovarniška glasila 
tudi v jeziku narodnosti in zagotovili s tem ustrezen vpliv omenje- 
nih SIS glede informiranja delavcev tudi v jeziku narodnosti. 

Na seji RK za informiranje jpa se je v zvezi s tem prdlogomm 
postavilo vprašanje roka, v katerem mora skupnost izdati mnenje, 
glede na to, da gre za obvezno prilogo k zahtevi za vpis v register. 
Prdlagatelj je oenil, da gre za širše vprašanje, ki ga je nujno 
sprožiti v razpravah o spremembah in dopolnitvah zveznega 
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja, ki nalaga sociali- 
stični zezi, da da svoje mnenje o upravičenosti pobude za ustano- 
vitve javnega glasila, ob tem pa ji tudi ne predpisuje roka v kate- 
rem mora to mnenje izdati. Tudi v tem primeru gre za dokument, 
ki ga je obvezno priložiti k zahtevi za vpis v register in zato 
utemeljuje določitev roka za njegovo izdajo. 

V skladu z usmeritvami glede osebnega dela je tudi rešitev 
predvidena v 9. členu osnutka, s katero se predlaga črtanje 2. 
odstavka 68. člena ZJO, ki sedaj zožuje pravico javnega predvaja- 
nja in razširjanja dokumentarno-informativnih filmov le na film- 
sko-informativne, kulturne in TV organizacije in s tem izrecno 
onemogoča opravljanje te dejavnosti z osebnim delom samo- 
stojno kot poklic. 
III. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka večino pripomb in razprav 
upošteval, pri čemer je izhajal iz usmeritev, ki so jih sprejeli zbori 
skupščine SRS in Tiskovni svet pri P RK SZDL. 

Ni pa mogel upoštevati tistih pripomb in predlogov ki so 
v nasprotju s sprejetimi temeljnimi izhodišči in cilji zakona oz. 
tako posegajo v veljavni koncept zakonske ureditve področja da 
terjajo poglobljene razprave in bodo eventuelno predmet razprav 
v tki m. drugi fazi spreminjanja in dopolnjevanja zakona /gre pred- 
vsem za vprašanja, ki zadevajo uresničevanje posebnega družbe- 
nega interesa na področju javnega obveščanja, vprašanja nadalj- 
njega razvoja RTV dejavnosti, itd./ kot tudi ne tistih, ki terjajo zgolj 
dosledno spoštovanje in izvajanje zakona, ne pa drugačne norma- 
tivne ureditve. 

Posebna strokovna skupina pri RK za informiranje, ki sodeluje 
pri pripravi sprememb in dopolnitev tako republiškega zakona kot 
oblikovanju pobud in predlogov za noveliranje zvezne zakonodaje 
s področja javnega obveščanja, bo proučila tudi vse pripombe in 
sugestije, ki presegajo okvir tkim. prve faze spreminjanja in dopol- 
njevanja zakona in bo glede njih, na podlagi razprav v SZDL 
pripravila tudi ustrezne predloge. Posebej je treba poudariti, da 
bo predlagatelj pri tem upošteval tudi novo sistemsko zakonodajo 
/zakon o podjetjih, oz. zakon o DO s področja družbenih dejavno- 
sti, zvezni zakoni s področja javnega obveščanja/. 

Pripominjamo, da bo predlagatelj pri pripravi predloga zakona 
upošteval tudi tiste rešitve, ki jih bodo narekovali ustavni amand- 
maji in v tem obdobju sprejeti predpisi /npr. glede sestave in 
pristojnosti organa upravljanja, ustanavljanja časopisnih in RTV 
organizacij, imenovanja poslovodnega organa ipd/. 

- glede pripombe skupin delegatov SO Škofja Loka za zbor 
občin in za področje gospodarstva 13. okolišča občin, da bi bilo 
treba drugače formulirati rešitev v zvezi s statusom samostojnega 
novinarja, ki naj bi bil podoben kot pri samostojnih kulturnih 
delavcih, predlagatelj ocenjuje, da je podobnost ureditve tega 
statusa utemeljena z objektivno sorodnostjo dejavnosti, kar pa ne 

preprečuje, da bi se ne mogle v vsebinskem smislu upoštevati 
specifičnosti novinarskega dela; 

- glede izražene bojazni obeh skupin delegatov iz Škofje Loke 
v zvezi z ukinitvijo nacionalne televizije je treba poudariti, da niti 
veljavni zakon niti osnutek zakona ne postavljata pod vprašaj 
obstoja tkim nacionalne televizije; 

- v zvezi s predlogom skupine delegatov SO Novo mesto za 
zbor občin, da je potrebno ustanoviteljeve obveznosti za nemo- 
teno delo bolj definirati in določiti posledice neizvrševanja obvez- 
nosti in skupine delegatov za zbor občin SO Murske Sobote, ki 
ocenjuje, da je v večini primerov ustanovitelj javnega glasila 
SZDL, ki pa ne razpolaga s sredstvi in zato predlaga, da se 
z zakonom določi način in vire financiranja, predlagatelj poudarja, 
da je osnovni cilj predvidene rešitve v osnutku zakona okrepitev 
zakonske odgovornosti ustanoviteljev pri zagotavljanju material- 
nih in drugih pogojev za izdajanje oz. oddajanje javnega glasila, ki 
jo ustanovitelj uresničuje na različne načine: od tega, da sam 
v celoti zagotavlja sredstva, da zagotavlja financiranje prek druž-. 
benih dogovorov in samoupravnih sporazumov pa do tega, da ob 
ustanovitvi jasno opredeli načelo samofinanciranja javnega gla- 
sila /kot npr. izrecno terja skupina delegatov gospodarskega 
področja 5. okoliša za ZZD SO Vič—Rudnik, naj bo delovanje 
javnega glasila podvrženo normalnim tržnim zakonitostim/. Se 
posebej pa naj bi zakon zavezal ustanovitelja, da ob sprejemanju 
odločitev glede programske zasnove, časa izdajanja ali drugih 
odločitev, ki bistveno vplivajo na materialni položaj glasila, določi 
tudi načine in vire financiranja. Seveda velja tudi za SZDL kot 
ustanoviteljico, da zagotavlja sredstva za javna glasila iz sredstev, 
ki jih dobi za svojo redno dejavnost ali pa na druge možne načine 
/s samoupravnim sporazumevanjem z zainteresiranimi subjekti 
v določenem okolju, prodajo na trgu ipd./, določene v aktu o usta- 
novitvi ali posebni pogodbi. Predlagatelj torej ocenjuje, da tega 
vprašanja v zakonu ni možno oz. potrebno dodatno ali podrob- 
neje normirati; gre namreč za konkretna vprašanja, ki se morajo 
v vsakem primeru posebej urediti. Zakon tudi ne preprečuje nobe- 
nih možnih virov oz. načinov financiranja edine omejitve se nana- 
šajo na financiranje iz tujih virov. Pripominjamo, da določbe 
v zvezi z odgovornostjo ustanoviteljev veljajo za vsa javna glasila, 
torej za časopise, radijske in TV programe, programe časopisnih 
agencij ter informativno-dokumentarni filme; 

- glede predloga delegatov SO Piran za zbor občin, naj se 
v zakonu opredeli pojem zlorabe svobode obveščanja, je treba 
pojasniti, da to vprašanje ureja zvezni zakon o prepovedi zlorabe 
svobode tiska in drugih oblik obveščanja; pripominjamo, da so 
predlagane rešitve širše utemeljene v predlogu za izdajo zakona; 
kategorija >■vznemirjanje javnosti« je bila opuščena kot prepo- 
vedni razlog že v ZJO, sprejetem decembra 1985, utemeljenost 
takšne rešitve pa dodatno potrjujejo tudi sedanje razprave; 

- v zvezi s predlogom skupine delegatov SO Piran za zbor 
združenega dela, naj Tomšičevih nagrad ne bi urejali z zakonom, 
predlagatelj poudarja, da je zakonsko ureditev temeljnih vprašanj 
v zvezi z nagradami in zlatimi odličji Toneta Tomšiča podprla 
skupščina SRS že ob obravnavi poročila o uresničevanju ZJO, 
rešitve pa so bile v načelu podprte tudi v razpravah o predlogu za 
izdajo zakona; 

- po mnenju predlagatelja ni sprejemljiv predlog skupine dele- 
gatov SO Piran, da se opusti opredelitev novinarja kot delavca, ki 
se poklicno ukvarja z javnim obveščanjem, glede na to, da zvezni 
zakon /41. in 42. člen/ in republiški ZJO zagotavljata novinarjem 
določene pravice oz. predpisujeta obveznosti ter spričo zahteve 
po bolj strokovnem in kvalitetnem novinarskem delu. Pravica 
delovnih ljudi in občanov do obveščanja pa je zagotovljena z dru- 
gimi mehanizmi, predvsem s pravico do objave informacij in 
mnenj v sredstvih javnega obveščanja /IV. poglavje ZJO/; 

- predlagatelj se tudi ne strinja s predlogom, da se ne sprejme 
2. odstavek 15. teze /3. odstavek 18. člena osnutka/, ker bi to 
pomenilo preveliko zapiranje informacij; intenca te določbe je 
namreč prav to. kar delegati predlagajo: pod v zakonu določenimi 
pogoji dopustiti rabo neslovenskega jezika. S črtanjem tega 
odstavka pa bi dosegli prav nasprotno, t.j. prepoved predvajanja 
vseh programov oz. informacij, ki ne bi bili prevedeni v slovenski 
jezik, s tem pa bi krnili načelo avtentičnosti, aktualnosti in pravo- 
časnosti informiranja. 
V. 

Predlagane spremembe in dopolnitve bodo terjale, da se, glede 
na predvideno stalno obveznost republike, redno zagotavljajo 
določena finančna sredstva za Tomšičeve nagrade in zlata odličja 
Toneta Tomšiča v proračunu SRS. Sredstva za ta namen so se 
sicer tudi doslej, v omejenem obsegu, zagotavljala v okviru prora- 

1) 24. oktobra 1988 
2) iz uvoda k osnutku amandmajev k ustavi SR Slovenije 
3) Poročevalec št. 9,11. 4.1989, str. 36 
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čuna SRS na podlagi vsakoletnih prošenj Društva novinarjev 
Slovenije. 

Izvajanje zakona bo narekovalo izdajo posebnega pravilnika 
o vodenju razvida delovnih ljudi, ki se ukvarjajo z obveščanjem 

Členi ZJO, ki se spreminjajo, 
dopolnjujejo oz. črtajo: 

9. člen 
Državni organi in organi upravljanja organizacij združenega 

dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter organi 
družbenopolitičnih organizacij, drugih družbenih organizacij in 
društev (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo zagotavljati jav- 
nost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih 
informacij o vprašanjih ssvojega delovnega področja, ki so 
pomembna za življenje in delo delovnih ljudi in občanov, in 
o vprašanjih, pomembnih za skupnost, in dajati na zahtevo delov- 
nih ljudi in občanov informacije o takšnih vprašanjih. 

Subjekti iz prejšnjega odstavka zagotavljajo javnost svojega 
dela prek sredstev javnega obveščanja zlasti s tem, da: 

- omogočajo predstavnikom sredstev javnega obveščanja nav- 
zočnost na sejah in sestankih, 

- dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za 
svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu, 

- sodelujejo na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev 
javnega obveščanja, 

- zagotavljajo v skladu s svojimi možnostmi organizacijske, 
materialne, tehnične in drutge pogoje za nemoteno opravljanje 
nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja 
javnosti o njihovem delu. 

Dajanje podatkov in informacij o vprašanjih iz prvega odstavka 
tega člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim aktom 
določeni kot državna, vojaška, uradna ali poslovna tajnost ali če bi 
bila njihova objava v nasprotju z drugimi družbenimi interesi, ki jih 
določa zakon. 

Organi, organizacije in skupnosti morajo s splošnim aktom 
določiti način zagotavljanja javnosti dela in način dajanja informa- 
cij za javnost. 

Novinar ali drug predstavnik sredstva javnega obveščanja, ki je 
dobil informacijo od odgovorne osebe organa, organizacije ali 
skupnosti ni odgovoren, če je vsebinsko točno objavil informacijo 
o sredstvih javnega obveščanja in pri tem ni imel razloga dvomiti 
o njeni resničnosti. 

11. člen 
Novinar je delavec, ki se poklicno ukvarja z obveščanjem javno- 

sti. Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene informa- 
cije in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o katerih poroča. 
Novinar je pri svojem delu odgovoren za uresničevanje program- 
ske zasnove in uredniške politike javnega obveščanja. 

12. člen 
Novinarji in druge osebe, ki sodelujejo v javnem obveščanju, 

morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati načela novinarske 
etike, utrjevati socialistično samoupravno ureditev ter varovati 
človekovo dostojanstvo in spološne družbene interese. 

23. člen 
K statutu časopisne, radijske ali televizijske organizacije daje 

soglasje ustanovitelj. 
24. člen 

Če organizacija združenega dela, ki opravlja časopisno, radij- 
sko ali televizijsko dejavnost kot glavno dejavnost, ne izpolnjuje 
več v zakonu predpisanih pogojev ali če ni pogojev, da bi še 
naprej opravljala svojo dejavnost, lahko ustanovitelj delovne orga- 
nizacije začne postopek za njeno prenehanje. 

33. člen 
Svet: 
- ocenjuje uresničevanje programske zasnove in uredniške 

politike ter predloge za izboljšanje vsebine časopisa oziroma 
programa, 

- obravnava delovne programe in načrte časopisa oziroma 
radijskega ali televizijskega programa, 

- obravnava in sprejema stališpa v zvezi s posameznimi objav- 
ljenimi informacijami, 

- odloča o ugovorih zoper zavrnitev zahteve za objaavo infor- 
macije, mnenja oziroma odgovora, 

- obravnava predloge in pripombe bralcev, poslušalcev in 
gledalcev, 

- obravnava pobude, mnenja in predloge novinarjev in uredni- 
kov, ki se nanaašajo na urejanje časopisa oziroma pripravljanje in 
oddajanje programov, 

- opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa pri 
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javnosti s samostojnim osebnim delom kot poklicem /samostojnih 
novinarjev/; s tem se bo povečal tudi obseg dela RK za informira- 
nje, za delo strokovne komisije pri RK za informiranje pa bo 
potrebno zagotoviti tudi določena sredstva. 

uresničevanju programske zasnove časopisa oziroma programa, 
— obravnava ekonomski in materialni položaj časopisa oziroma 

programa oziroma organizacije, ki izdaja časopis ali oddaja pro- 
gram, 

— daje mnenja k imenovanju ter o delu glavnega in odgovor- 
nega urednika in urednikov kot tudi o delu novinarjev, 

— spremlja izvajanje kadrovske politike in po potrebi, najmanj 
po enkrat letno, pisno obvešča ustanovitelja o uresničevanju 
programske zasnove in uredniške politike časopisa oziroma pro- 
grama ter o svojem delu in problemih pri uresničevanju svojih 
nalog, pravic in dolžnosti, 

— obravnava druga vprašanja, določena z zakonom, aktom 
o ustanovitvi ali s samoupravnim splošnim aktom, časopisne, 
radijske ali televizijske organizacije. 

O vprašanjih, ki jih obvravnava, sprejema svet stališča ter daje 
mnenja, pobude in priporočila ustanovitelju časopisa oziroma 
programa in organov upravljanja časopisne ali druge organiza- 
cije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organiza- 
cije! Ustanovitelj in organ upravljanja obravnavata stališča, mne- 
nja, pobude in priporočila sveta ter ga obveščata o svojih odloči- 
tvah. 

Glavni in odgovorni urednik, uredniki in novinarji morajo izva- 
jati sklepe in stališča sveta, ki se nanašajo na uresničevanje 
programske zasnove ter uredniške politike. 

43. člen 
Glavnega in odgovornega urednika časopisa oziroma programa 

imenuje in razrešuje ustanovitelj časopisa oziroma programa po 
poprejšnjem mnenju organa upravljanja časopisne ali druge orga- 
nizacije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organi- 
zacije in sveta. 

O sestavi uredništva časopisa oziroma programa se odloča na 
predlog glavnega in odgovornega urednika v skladu s samouprav- 
nimi splošnimi akti časopisne ali druge organizacije, ki izdaja 
časopis, oziroma radijske ali televizijske organizacije in aktom 
o ustanovitvi časopisa oziroma programa. 

Urednike imenuje in razrešuje organ upravljanja na predlog 
glavnega in odgovornega urednika po poprejšnjem mnenju sveta. 

Kadar ustanovitelj časopisa sam izdaja časopis, imenuje in 
razrešuje glavnega in odgovornega urednika ter urednike časo- 
pisa ustanovitelj po poprejšnjem mnenju sveta. 

Glavni in odgovorni urednik ter uredniki se imenujejo za dobo 
štirih let, če ni z aktom o ustanovitvi časopisa oziroma programa 
drugače določeno, ter so lahko ponovno imenovani. 

Določbe o glavnih in odgovornih urednikih in urednikih se 
smiselno uporabljajo tudi za programe časopisnih agencij, če 
zakon ne določa drugače. 

48. člen 
V sredstvih javnega obveščanja se lahko objavljajo ekonomsko- 

—propagandna sporočila samo v jeziku sredstva javnega obveš- 
čanja. 

Obseg ekonomsko-propagandnih sporočil določi ustanovitelj 
v aktu o ustanovitvi časopisa oziroma programa v okviru program- 
ske zasnove časopisa oziroma programa. 

49. člen 
Časopise lahko ustanavljajo organizacije združenega dela, 

družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, krajevne skupno- 
sti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije in 
druge družbene organizacije, društva in druge civilne pravne 
osebe ter občani. 

50. člen 
Ustanovitelj časopisa lahko sam izdaja časopis ali pa poveri 

izdajanje časopisa časopisni organizaciji ali drugi organizaciji 
združenega dela. 

Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med ustanovite- 
ljem in izdajateljem časopisa se uredijo s samoupravnim spora- 
zumom. 

51. člen 
Ustanovitelj časopisa sprejme akt o ustanovitvi časopisa. 

Z aktom o ustanovitvi časopisa se določijo predvsem: ime in zvrst 
časopisa, glavni cilji in naloge časopisa, programska zasnova 
časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdajanja in naslov 
časopisa, jezik, v katerem bo izhajal, sestava časopisnega sveta, 
viri in način financiranja ter naloge glavnega in odgovornega 
urednika. 
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Kadar je ustanovitelj časopisa skupina občanov, mora akt 
o ustanovitvi obsegati še: sedež skupine občanov, osebne 
podatke o osebah, ki sestavljajo skupino, pravice, dolžnosti in 
odgovornosti skupine občanov kot ustanoviteljice časopisa zasto- 
panje, vire finančnih in materialnih sredstev skupine občanov, 
opravljanje nadzora nad temi sredstgvi, prenehanje delovanja 
skupine ter način zagotavljanja javnosti dela 

52. člen 
Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in druge 

pogoje za začetek izdajanja časopisa. 
Ce odločitev ustanovitelja časopisa ali drugega pristojnega 

organa spremeni programsko zasnovo časopisa, čas izdajanja, 
ceno ali kako drugače bistveno vpliva na materialno položaj 
časopisa, mora ustanovitelj ali drug pristojni organ zagotoviti 
pogoje za redno izdajanje časopisa. 

53. člen 
Ustanovitelj časopisa mora vložiti zahtevo za vpis v regis-ter 

časopisov pri republiškem upravnem organu, ki je pristojen za 
informiranje. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
1. akt o ustanovitvi časopisa, 
2. sklep o imenovanju sveta, 
3. sklep o imenovanju glavnega oziroma odgovorneaa ured- 

nika, 
4. mnenje pristojnega organa Socialistične zveze delovnega 

ljudstva o pobudi za ustanovitev časopisa. 
Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, je dolžan 

izdati odločbo o vpisu v časopisa v register časopisov v 15 dneh 
po prejemu zahteve za vpis, če ugotovi, da so izpolnjeni z zako- 
nom predpisani pogoji za vpis v register časopisov. 

Časopis lahko začen izhajati na podlagi odločbe o vpisu v reai- 
ster. M 

55. člen 
Ce se med izdajanjem časopisa spremenijo podatki za vpis 

v register, mora ustanovitelj naznaniti vsako tako spremembo 
najkasneje v osmih dneh pred njeno uveljavitvijo republiškemu 
upravnemu organu, ki je pristojen za informiranje. 

Ce časopis preneha izhajati, mora ustanovitelj najpozneje v 15 
dneh po prenehanju izdajanja časopisa o tem obvestiti republiški 
upravni organ, ki je pristojen za informiranje. 

62. člen 
Za ustanovitev in registracijo radijskega oziroma televizijskega 

programa se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 52. 
člena ter 53. in 55. člena tega zakona. 

64. člen 
RTV Ljubljana ustvarja in oddaja radijske in televizijske pro- 

grame, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane v SR 
Sloveniji, za slovensko narodnostno skupnost v zamejstvu, 
delavce na začasnem delu v tujini, izseljence ter za italijansko in 
madžarsko narodnost v Sr Sloveniji. 

Pri ustvarjanju programov iz prejšnjega odstavka sodelujejo 
tudi druge radijske in televizijske organizacije v SR Sloveniji. 

Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in oddajanju teh programov 
se urejajo med RTV Ljubljana in drugimi radijskimi in televizij- 
skimi organizacijami s samoupravnimi sporazumi 

68. člen 
Za dokumentarno-informativni film po tem zakonu se štejejo 

filmi in videotrakovi, ki obsegajo informacije o posameznem 
dogodku, osebnosti, predmetu, pojavu ali dejavnosti v državi ali 
tujini in so namenjeni obveščanju javnosti. 

Dokumentarno-informativne filme lahko javno predvajajo in 
razširjajo filmsko-informativne, kulturne in televizijske organiza- 
cije združenega dela. 

98. člen 
Prepovedano je objavljati in razširjati: 
1. informacije, s katerimi se sramoti SFRJ, SR Slovenija, druge 

republike ali pokrajini, njihovi najvišji organi ali predstavniki teh 
organov, 

2. informacije, s katerimi se izvršuje ali spodbuja h kaznivim 
dejanjem, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 

3. dokumente ali podatke, ki so z zakonom, drugim predpisom 
ali samoupravnim splošnim aktom določeni kot državna, vojaška, 
uradna ali poslovna tajnost, 

4. neresnične novice in podatki, ki povzročajo ali bi lahko 
povzročili hujše vznemirjenje občanov ali ki hujše ogrožajo ali bi 
lahko hujše ogrozili javni red in mir, 

5. informacije, ki hudo žalijo javno moralo, 
6. dokumente ali podatke, s katerimi se kršijo z ustavo zajam- 

čene pravice v kazenskem in drugih postopkih. 

103. člen 
Republiški komite za informiranje: 
a) izdaja dovoljenja tujim pravnim in fizičnim osebam za snema- 

nje televizijskih, dokumentarnih in drugih informativnih filmov na 
območju Socialistične republike Slovenije (16. člen zvezneqa za- 
kona), 

b) izdaja dovoljenja tujim informacijskim ustanovam za javno 
predvajanje filmov in drugih video zapisov ter za organiziranje 
informativnih razstav, predavanj in podobnih dejavnosti zunaj 
svojih prostorov (55. člen zveznega zakona), 

cj izdaja dovoljenja organizacijam združenega dela in drugim 
organizacijam za posredovanje dejavnosti tujih informacijskih 
ustanov (55. člen zveznega zakona) 

d) izdaja dovoljenja tiskarju za razmnoževanje tuje tiskane stvari 
in lahko zahteva, da mu pošlje na vpogled izvod razmnožene tuje 
tiskane stvari (12. člen zveznega zakona) 

e) sprejema sezname z navedbo števila vnešenih izvodov tujih 
tiskanih stvari, ki so namenjene za čitalnico oziroma knjižnico tuje 
informacijske ustanove (51. člen zveznega zakona) 

f) sprejema od tiskarja izvod biltena, ki ga izdaja tuja informacij- 
ska ustanova (53. člen zveznega zakona) 

g) izdaja odločbe o prepovedi tujih filmov in drugega vizualnega 
oziroma avditivnega materiala po televiziji oziroma radiu (21 člen 
zveznega zakona). 
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PREDLOG ZAKONA 

o praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični republiki 

Sloveniji (ESA-742) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 20. 7. 1989 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH 
DNEVIH V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

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

- Miran KALČIČ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za delo, 

- Franc ŠKUFCA, namestnik predsednik Republiškega 
komiteja za delo, 

- Irena BEČAN, pomočnica predsednika Republiškega 
komiteja za delo. 

1. člen 
Prazniki Socialistične republike Slovenije so: 
- osmi februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik; 
- sedemindvajseti april - Dan ustanovitve Osvobodilne fronte 

slovenskega naroda; 
- dvaindvajseti julij - Dan oborožene vstaje slovenskega 

naroda in 
- prvi november - Dan spomina na mrtve. 

2. člen 
Dela prosti dnevi v Socialistični republiki Sloveniji so 27. april, 

22. julij, 1. november in 25. december. 

3. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati; 
1. zakon o razglasitvi dvaindvajsetega julija za državni praznik 

Ljudske republike Slovenije (Uradni list LRS, št. 21/51 in 22/51); 
2. zakon o razglasitvi prvega novembra za praznik (Uradni list 

LRS, št. 28/59); 
3. zakon o razglasitvi sedemindvajsetega aprila za državni praz- 

nik Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/68). 

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

OBRAZLOŽITEV 
i. 

Skupščina SR Slovenije je na seji zborov, dne 24. maja 1989 
sprejela predlog za izdajo zakona o republiških praznikih in dela 
prostih dnevih v SR Sloveniji z osnutkom zakona. Podprla je 
predlagano ureditev, po kateri se vsi republiški prazniki določijo 
v enem zakonu s tem, da se kot praznik oziroma kot dela prost dan 
na novo opredelita še 8. februar in 25. december. Hkrati je predla- 
gatelja zadolžila, da v zvezi z opredelitvijo 25. decembra kot dela 
prostega dne, ki ne bi bil določen kot praznik, prouči in ustrezno 
upošteva opozorila Ustavnega sodišča SR Slovenije in mnenja 
Zakonodajno-pravne komisije. Glede pobude občinske konfe- 
rence SZDL Kočevje, da naj se določi 3. oktober kot praznik SR 
Slovenije (dan slovenske državnosti), je bila podana zahteva, da 
se širše prouči v javni razpravi v okviru SZDL Slovenije, upošteva- 
joč pri tem tudi druge pomembne zgodovinske dogodke, ki imajo 
poseben pomen za slovensko državnost. 

II. 
1. Predlagatelj je pri pripravi predlgoa zakona temeljito proučil 

vprašanje, ki se je odprlo v skupščinski obravnavi predloga za 
izdajo zakona o republiških praznikih in dela prostih dnevih v SR 
Sloveniji z osnutkom zakona in ki se je nanašalo zlasti na vpraša- 
nje ali določiti 25. december kot republiški praznik in dela prost 
dan, ali zgolj kot dela prost dan. Predlagatelj je v okviru te 
proučitve ugotovil, da se je osnovna pobuda Predsedstva RK 
SZDL Slovenije nanašala le na določitev 25. decembra kot dela 
prostega dne in ne hkrati kot praznika SR Slovenije. Omenjena 
pobuda, ki jo je predsedstvo RK SZDL Slovenije sprejelo na svoji 
25. seji dne 27. 2. 1989 pomeni zaključek dveinpolletnega usklaje- 
vanja in izjasnjevanja o tem vprašanju, kar je dalo jasen in nedvo- 
umen ter strokovno argumentiran rezultat v smeri določitve 25. 
decembra kot dela prostega dneva, ne pa tudi kot republiškega 
praznika. Na podlagi omenjene pobude in navedenih rezultatov 
ter argumentov, je predlagatelj upoštevaje ustavno načelo o loče- 
nosti verskih skupnosti od države, vsebino obeleževanja tega dne, 
dejstvo, da ne sme biti nihče diskriminiran, načelo o enakosti 
državljanov ne glede na veroizpoved ter upoštevaje načelo o ena- 
kem pravnem položaju verskih skupnosti, v celoti sledil pobudi in 
v predlogu zakona določil 25. december le kot dela prost dan (2. 
člen), ne da bi ga pri tem razglasil tudi za republiški praznik (1. 
člen). S tako rešitvijo je na ustrezen način razrešeno vprašanje 
normativne ureditve dela prostega dne, da bi ob tem praznovanje 
dobilo tudi obvezujoč oziroma formalen pomen. Predlagatelj 
poudarja, da se s tako rešitvijo odpirajo možnosti za vse načine 
osebnega, svobodnega obeleževanja in praznovanja tega dne, ki 
po ugotovitvah Predsedstva RK SZDL Slovenije ni le verski, pač pa 
tudi ljudski, družinski in občevilizacijski praznik. 

2. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona tudi proučil 
opozorilo Ustavnega sodišča SR Slovenije ter mnenje Zakono- 
dajno-pravne komsije Skupščine SR Slovenije, pa tudi mnenja in 
pripombe delovnih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov 

glede neskladja določitve 25. decembra kot dela prostega dne, ki 
ni hkrati republiški praznik, z določbami republiškega zakona 
o delovnih razmerjih (100. člen), ter odprtim vprašanjem upraviče- 
nosti do nadomestila osebnega dohodka delavcev za ta dan (111. 
člen). Predlagatelj ugotavlja, da bo sicer res obstojalo določeno 
neskladje med obema zakonoma, vendar pri tem pojasnjuje, da bo 
to neskladje odpravljeno v najkrajšem možnem času z novim 
republiškim zakonom o delovnih razmerjih, ki bo moral biti sprejet 
čimpreje po sprejetju zveznega zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja, katerega sprejemanje je v zadnji fazi zakono- 
dajnega postopka. Predlagatelj meni, da se lahko vprašanje upra- 
vičenosti do nadomestila osebnega dohodka delavcev po citira- 
nem členu zakona o delovnih razmerjih razreši, v kolikor bo prišlo 
do časovnega neskladja, z ustrezno interpretacijo tega zakon- 
skega določila, na podoben način kot se je dosedaj reševalo 
vprašanje neskladja določbe 100. člena zakona o delovnih raz- 
merjih z določili sedaj veljavnih treh posamičnih zakonov, ki 
urejajo republiške praznike, pa hkrati ne določajo prazničnih dni 
kot dela proste dneve. 

3. Predlagatelj ni mogel v zakonodajno gradivo argumentirano 
vključiti predloga, da se določi kot republiški praznik tudi 3. 
oktober in sicer kot Dan slovenske državnosti, kar je predlagala 
občinska konferenca SZDL Kočevje, saj je za opredelitev 3. okto- 
bra kot republiškega praznika - Dneva slovenske državnosti 
potrebna širša zgodovinska in politična proučitev predloga 
v okviru SZDL Slovenije. 
III. 

V obravnavi zakonodajnega gradiva (predloga za izdajo zakona 
z osnutkom) v Skupščini SR Slovenije so bile podane tudi zahteve 
po okvirni ocenitvi finančnih in materialnih posledic tega zakona. 
Ker se s predlaganim zakonom določa 25. december kot dela 
prost dan, naj bi z vidika materialnih in finančnih posledic taka 
rešitev pomenila izgubo enega delovnega dne, saj se fond dejan- 
skega delovnega časa avtomatično zmanjša za čas enodnevne 
delovne obveznosti delavcev, kar pomeni izgubo cca 0,32% delov- 
nih ur. Vendar možnosti uvedbe dodatnega dela prostega dne 
v koledarskem letu ni mogoče presojati le na podlagi ocen 
o izgubljenih delovnih urah, saj je izpadlo proizvodnjo v tem času 
mogoče in potrebno nadomestiti s fleksibilnejšo razporeditvijo 
delovnega časa tekom leta in s tem tudi efektivnejšo izrabo 
delovnega časa, v okviru katerega nedvomno še obstojajo 
rezerve, na kar je bilo opozorjeno s strani delovnih organizacij 
tudi v skupščinski obravnavi. 

Ob tem je potrebno te ocene povezovati še z začetkom praznič- 
nega vzdušja ob praznovanju Novega leta, kar ima za posledico 
pogostejše odločitve organizacij za kolektivne dopuste oziroma 
izrabo individualnih dopustov s strani delavcev. V okviru vključe- 
vanja v Evropo 92 bo to postalo toliko bolj aktualno, saj je 
v pretežni večini zapadnoevropskih držav ta dan določen kot dela 
prost dan, praznovanje pa se povezuje s praznovanjem Novega 
leta. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih 

s predlogom zakona (ESA - 827) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 27 7 1989 
določil besedilo: 
r,^„~REDL0GA ZA tzDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH S PREDLO- 
GOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 
člena 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre za 
manj zahtevne spremembe zakona, s katerimi bi preprečili 
napačno oziroma nepravilno izvajanje zakona ter za uskladitev 
z zakonom o računovodstvu. 

Izvršni svet Skupščine je na podlagi 69. člena poslovnika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 220. in 221. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot 

valf OV'p tavnlkl P" delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik Reoubli- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 
t J* ™aVer

t
JEFIKu ; namestnlk Predsednika Republiškega komi- teja za varstvo okolja in urejanje prostora, 
SL°KAN pomočnica predsednika Republiškeaa 

komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO 
OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

POVZETEK 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o stavbnih zemljiš- 
čih naj bi se temeljna načela zakona ne spreminjala. Namen, ki 
naj bi ga dosegli s spremembo zakona,je v tem, da se jasneje 
določi zavezance za plačilo sorazmernega dela stroškov ureja- 
nja stavbnega zemljišča in nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 

Pri izvajanju zakona v praksi se je pokazala vrsta pomanjklji- 
vosti, zato naj bi zakon odpravil neenakopraven položaj med 
tistimi investitorji, ki gradijo na območju urejanja stavbnega 
zemljišča in tistimi, ki gradijo izven tega območja in se priklju- 
čujejo na komunalne objekte in naprave na območju urejanja. 

Glede na pogoje gospodarjenja v razmerah z visoko stopnjo 
inflacije ni primeren način letne valorizacije sorazmernega 

dela stroškov, ki ga določi občinska skupščina z odlokom, 
zato bi se z zakonom uvedla tekoča valorizacija v skladu 
z indeksom rasti cen industrijskih proizvodov v SR Sloveniji, ki 
ga vsak mesec objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko. 

S črtanjem kanalizacijskega omrežja kot enega od pogojev, 
ki mora biti izpolnjen, da se lahko pobira nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, bi se razširil krog zavezancev, ki 
so dolžni plačevati nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 
ljišča, s tem pa bi se pridobilo več sredstev in pospešilo 
komunalno urejanje naselij, kjer se nadomestilo pobira 

Z uskladitvijo drugega odstavka 62. člena zakona z zako- 
nom o računovodstvu bi se nadomestilo plačevalo iz poslov- 
nih odhodkov. S tem bi bila zagotovljena možnost rednega 
plačevanja in zmanjšanje osnov za nekatere prispevke kate- 
rim je osnova dohodek oziroma dobiček. 

Zaradi sprememb in dopolnitev 43. in 44. člena zakona bi 
bilo potrebno v 66. členu določiti, da mora republiški upravni 
organ, pristojen za urejanje prostora v roku 1 meseca od 
uveljavitve zakona izdati navodilo za podrobnejši izračun 
sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavb- 
nega zemljišča. 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o stavbnih zemljiščih je podana v 98. členu in 5. točki 
prvega odstavka 324. člena Ustave SR Slovenije. Te določbe 
pravijo, da na zemljiščih v mestih in naseljih mestnega značaja ter 
drugih območjih, namenjenih za stanovanjsko in drugačno kom- 
pleksno graditev, ki jih v skladu s pogoji in po postopku, kot to 
določa zakon, določi občina, ne more imeti nihče lastninske 
pravice. Za urejanje in uporabo stavbnih zemljišč lahko zakon 
predpiše temeljna načela, kajti to področje urejajo delovni ljudje 
in občani samostojno v občini in krajevni skupnosti. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Na podlagi določb zakona o stavbnih zemljiščih (v nadaljnjem 
besedilu: zakon) je upravljalec stavbnih zemljišč občina. Njene 
pristojnosti v zvezi s pridobivanjem, urejanjem in oddajanjem 
stavbnih zemljišč, izvršuje občinski sklad stavbnih zemljišč. 

Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča na območju naselij in 
na drugih območjih, namenjenih za kompleksno graditev se zago- 
tavljajo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, s soraz- 
mernim delom stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega 
zemljišča, z namenskimi sredstvi samoupravnih organizacij in 
skupnosti za graditev komunalnih naprav in z drugimi sredstvi ki 
se združujejo v skladu stavbnih zemljišč. 

V skladu z 43. členom zakona je investitor, ki namerava graditi 
na območju urejanja stavbnih zemljišč, dolžan plačati sorazmerni 
del stroškov za pripravo in za opremljanje stavbnega zemljišča. 

Drugi in tretji odstavek določata način izračuna sorazmernega 
dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, 
četrti odstavek pa, da se stroški za vsako tekoče leto valorizirajo 
v višini, ki jo določa občinska skupščina z odlokom. 

44. člen zakona določa, da sorazmerni del stroškov plača tudi 
investitor, ki namerava nadzirati ali prizidati obstoječi objekt ali 
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spremeniti njegovo namembnost, če z nadzidavo ali s prizidavo 
objekta ali s spremembo namembnosti poveča priključke na 
komunalne in druge objekte in naprave oziroma se mora povečati 
zmogljivost teh objektov in naprav. 

V praksi prihaja do neizvajanja omenjenih določb zaradi njihove 
napačne razlage v povezavi s 37. členom zakona. 37. člen zakona 
opredeljuje območje urejanja stavbnih zemljišč. To je območje, ki 
ga zajema prostorski izvedbeni načrt in se ureja na podlagi inve- 
sticijskega programa. 

Glede na to da določba prvega odstavka 43. člena določa, da je 
dolžan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje 
stavbnega zemljišča investitor, ki gradi na območju urejanja 
stavbnega zemljišča (to je tisto območje, ki ga zajema zazidalni 
načrt), prihaja do razlage, da tisti investitor, ki gradi na območju, 
ki ga ne zajema prostorski izvedbeni načrt, to je izven območja 
urejanja stavbnega zemljišča, svoj objekt pa priključuje na komu- 
nalne objekte, ni dolžan plačati tega sorazmernega dela stroškov. 
To pomeni, da ti investitorji koristijo komunalne objekte in 
naprave, ne da bi plačali stroške njihove graditve. Na enak način, 
so se tolmačile tudi tiste določbe zakona, ki govorijo o plačilu 
stroškov urejanja pri nadzidavi, prizidavi ali spremeniti namemb- 
nost objekta. » 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
v zadnjih dveh letih dobil več pobud iz občin oziroma skladov 
stavbnih zemljišč (Skupnost slovenskih občin, mesto Ljubljana, 
Celje, Cerknica, Novo mesto), da se ponovno proučijo določbe 43! 
in 44. člena zakona. V teh pobudah tudi opozarjajo, da način letne 
valorizacije sorazmernega dela stroškov, ki ga določi občinska 
skupščina z odlokom, v pogojih gospodarjenja z visoko stopnjo 
inflacije ni primeren. 

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Na 
podlagi 58. člena zakona se nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja; 
na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kom- 
pleksno graditev; na območjih, za katera ie sprejet prostorski 

priloga poročevalca 

i 



izvedbeni načrt ter na območjih, ki so opremljena z vodovodnim, 
kanalizacijskim in električnim omrežjem. Višino nadomestila 
določi občinska skupščina z odlokom na podlagi dogovora med 
občinami o usklajevanju meril in območij na katerih se plačuje 
nadomestilo in za določanje nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. Višina je odvisna od lege oziroma namembnosti zem- 
ljišča, stopnje opremljenosti s komunalnimi objekti in napravami 
in izjemnih ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospo- 
darskih dejavnostih. 

SR Slovenija se je v sprejetih dolgoročnih in srednjeročnih 
planskih dokumentih odločila za policentrični gospodarski in 
regionalni razvoj. Ob tako dogovorjeni politiki ter pomanjkanju 
kvalitetnih sredstev se je rast večjih urbaniziranih naselij upočas- 
nila, veliko hitreje pa so se razvijala izven mestna in primestna 
območja. V teh novih poselitvenih območjih se praviloma izgra- 
juje najprej tiste komunalne naprave in objekte, ki so nujen pogoj 
za bivanje (elektrika, voda, ceste), medtem, ko se namesto tehno- 
loško zahtevne in sorazmerno drage kanalizacije in čistilnih 
naprav, gradijo greznice in ponikovalnice. Take rešitve pa dolgo- 
ročno z ekološkega in sanitarnega vidika niso primerne. Zaradi 
tega je na takih območjih nujno potrebno zagotoviti izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja in ga povezati s komunalnimi čistilnimi 
napravami. 

Iz določbe 58. člena zakona izhaja, da na območju, ki je sicer 
opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem, ne pa s kana- 
lizacijskim, ni možno predpisati nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča. Taka rešitev po mnenju predlagatelja ni primerna, 
saj se s tem izgubi pomemben vir sredstev za urejanje stavbnih 
zemljišč na tem območju, tudi s kanalizacijskim omrežjem. 
V splošnem interesu pa je, da se tudi območja izven mest čimbolj 
komunalno opremijo tudi s kanalizacijo. 

Skozi višino nadomestila se kaže stopnja opremljenosti nekega 
območja in ugodnosti, ki jih imajo občani s tega območja. Višina 
nadomestila ni v neposredni zvezi z načinom financiranja infra- 
strukturnih objektov, čeprav so sredstva zbrana tudi v ta namen. 
Če so občani gradnjo teh infrastrukturnih objektov sofinancirali, 
potem se njihov prispevek poračuna tako, da se odrazi v nižji ceni 
storitve. Upoštevajoč se tudi druge morebitne ugodnosti, kot je 
prednost pri določitvi vrstnega reda izgradnje komunalnega 
objekta, oziroma oprostitev plačila za vzdrževanje kolektivnih 
komunalnih objektov in naprav in podobno. 

Na podlagi 62. člena zakona plačujejo nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča neposredni uporabniki zemljišča oziroma 
stavbe ali dela stavbe iz dohodka oziroma prihodkov. 

S sprejemom zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/ 

89 in 35/89) je kategorija dohodka ukinjena, zato je treba določbo 
62. člena zakona uskladiti s tem zakonom. 

III. Temeljna načela in nameni zakona 

S predlaganim zakonom se temeljna načela zakona o stavbnih 
zemljiščih ne spreminjajo. Namen, ki naj bi ga dosegli s spre- 
membo zakona je v tem, da se jasneje določi zavezance za plačilo 
sorazmernega dela stroškov urejanja stavbnega zemljišča in 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

IV. Poglavitne rešitve 

Valorizacija sorazmernega dela stroškov za pripravo in oprem- 
ljanje stavbnega zemljišča naj bi se opravila na koncu vsakega 
meseca, v skladu z indeksom rasti cen industrijskih proizvodov in 
naj velja za vse oblike zajemanja stroškov sorazmernega deleža 
investitorjev. 

Po predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona bi plačevali 
sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča tudi tisti 
investitorji, ki gradijo izven območja urejanja stavbnega zem- 
ljišča. 

Sorazmerni del stroškov, ki jih je dolžan plačati investitor, naj bi 
bil odvisen od stroškov priprave oziroma opremljanja stavbnega 
zemljišča glede na površino stavbnega zemljišča oziroma glede 
na mogoče priključke in zmogljivosti teh objektov in naprav. 

S spremembo 58. člena zakona naj bi se plačevalo nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča tudi na območjih, ki niso oprem- 
ljena s kanalizacijskim omrežjem. 

Z uskladitvijo drugega odstavka 62. člena zakona z zakonom 
o računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št.12/89 in 35/89), naj bi se nadome- 
stilo plačevalo iz poslovnih odhodkov. 

Zaradi sprememb in dopolnitev 43. in 44. člena zakona se 
dopolni 66. člen z drugim odstavkom, ki določa, da mora republi- 
ški upravni organ pristojen za urejanje prostora, izdati navodilo za 
podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča v roku enega meseca od dneva 
uveljavitve tega zakona. 

V. Finančne in druge posledice 

S tem zakonom se ne uvaja novih obveznosti za organe občin- 
skih skupščin, ampak le razširja krog zavezancev plačila soraz- 
mernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zem- 
ljišča oziroma nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o stavbnih zemljiščih 

1. člen 
43. člen zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 

32/85) se spremeni tako, da se glasi: 
»Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju urejanja 

stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za 
pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča. 

Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi objekt na 
območju urejanja stavbnih zemljišč in je za to potrebno gradbeno 
dovoljenje, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za opremlja- 
nje stavbnega zemljišča. 

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali 
nadzidati obstoječi objekt za katerega je potrebno gradbeno 
dovoljenje izven območja urejanja stavbenih zemljišč, in ga prik- 
ljučiti na komunalne objekte in naprave na območju urejanja 
stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za 
opremljanje stavbnega zemljišča. 

Sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega 
zemljišča na območju urejanja in sorazmerni del stroškov oprem- 
Ijenja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega 
zemljišča, ki jih je dolžan plačati investitor, se določi glede na 
stroške priprave oziroma opremljanja stavbnega zemljišča upo- 
števaje površino stavbnega zemljišča, mogoče priključke ter 
zmogljivosti teh komunalnih objektov in naprav. 

2. člen 
Za 43. členom se doda 43.a člen, ki se glasi: 
»Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma prizidati ali 

nadzidati obstoječi objekt za katerega je potrebno gradbeno 
dovoljenje izven območja urejanja stavbnega zemljišča in ga 
priključiti na komunalne objekte in naprave zgrajene izven 
območja urejanja stavbnega zemljišča, je dolžan plačati soraz- 
merni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča. 

3. člen 
44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Investitor, ki namerava spremeniti namembnost objekta, je 
dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega 
zemljišča, če s spremembo njegove namembnosti poveča prik- 
ljučke na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega 
omrežja oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in 
naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov. 

Republiški upravni organ pristojen za urejanje prostora izda 
navodilo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov pri- 
prave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in dru- 
gimi napravami sekundarnega omrežja na območju urejanja ali 
izven območja urejanja stavbnih zemljišč, ki jih je dolžan plačati 
investitor, ki gradi, nadzira ali prizida objekt ali spremeni njegovo 
namembnost.«. 
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4. člen 
Za 44. členom se doda 44. a člen, ki se glasi: 
»Predvideni stroški za izračun sorazmernega dela stroškov pri- 

prave oziroma opremljanja stavbnega zemljišča iz 43., 43.a in 44. 
člena se valorizirajo tekoče v skladu z indeksom rasti cen indu- 
strijskih proizvodov v SR Sloveniji, ki ga vsak mesec objavlja 
Zavod SR Slovenije za statistiko.« 

5. člen 
V prvem odstavku 45. člena se za številko »43.,« doda vejica in 

številka: »43 a.«. 

6. člen 
V drugem odstavku 58. člena se za besedo: »vodovodnim« črta 

vejica in beseda »kanalizacijskim«. 

7. člen 
Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Prodjetja, samoupravne organizacije in skupnosti, ki so nepo- 

sredni uporabniki stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela 
stavbe, plačujejo nadomestilo iz svojih poslovnih odhodkov.«. 

8. člen 
66. členu se doda 2. odstavek, ki se glasi: 
»Republiški upravni organ pristojen za urejanje prostora izda 

podrobnejše navodilo iz 2. odstavka 44. člena najkasneje v roku 
enega meseca od dneva, ko začne veljati ta zakon.« 

9. člen 
Postopki za odmero sorazmernega dela stroškov priprave in 

opremljanja stavbnega zemljišča, ki so bili uvedeni pred uveljavi- 
tvijo tega zakona in do njegove uveljavitve še niso končani na prvi 
stopnji, se nadaljujejo po določbah tega zakona. 

10. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati odloki občin- 

skih skupščin o valorizaciji sorazmernega dela stroškov za pri- 
pravo in opremljanje stavbnega zemljišča. 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Skupščina SR Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sta obravnavala več pobud za spremembo zakona in sklenila, da 
se te pobude proučijo in po potrebi spremeni ter dopolni zakon 
o stavbnih zemljiščih. Večina pobud se nanaša na spremembo 43. 
in 44. člena. V njih je ugotovljeno, da investitorji, ki gradijo na 
območju, ki ga zajema prostorski izvedbeni načrt, plačujejo soraz- 
merni del stroškov za pripravo in opremljanje zemljišča, medtem, 
ko investitorji izven tega območja sorazmernega dela stroškov ne 
plačujejo, čeprav koristijo isto ali enako komunalno opremo. 
Predlagano je tudi, da se pri tako visoki inflaciji, sorazmerni del 
stroškov ne more valorizirati samo enkrat letno, temveč tekoče. 

Investitorji, ki gradijo nov objekt na območju urejanja stavbnih 
zemljišč, to je na območju, ki ga zajema prostorski izvedbeni 
načrt, morajo plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča. Ti nastanejo zaradi urejanja 
območja stavbnega zemljišča in so izračunljivi na podlagi investi- 
cijskega programa. 

Po predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona bi tudi za 
investitorje, ki gradijo izven območij urejanja in jim sedaj ni bilo 
treba plačati sorazmernega deta stroškov opremljanja stavbnih 
zemljišč, imajo pa možnost priključiti svoj objekt na komunalne 
objekte in naprave, se z jasnejšimi določbami tega zakona določa 
obveznost plačila teh stroškov. Če se priključi objekt na komu- 
nalne objekte in naprave, zgrajene na območju urejanja, se soraz- 
merni del stroškov izračuna na osnovi predvidenih stroškov 
opremljanja tega območja, če pa se priključi objekt na obstoječe 
omrežje izven območja urejanja, kjer se stroški opremljanja ne 
dajo izračunati na ta način, se stroški izračunajo na podlagi 
povprečja stroškov opremljanja za m2 stavbnega zemljišča na 
vseh območjih urejanja v občini oziroma posebni družbenopoli- 
tični skupnosti v predhodnem letu. 

Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča naj bi 
plačal tudi tisti investitor, ki namerava nadzidati ali prizidati svoj 
objekt, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje in ga priključiti na 

komunalne objekte in naprave. Način izračuna stroškov je odvisen 
od tega ali se gradi znotraj ali izven območja urejanja stavbnega 
te/ i////oua. 

Sprememba 44. člena je potrebna zaradi uskladitve s spre- 
membo 43. člena. 

S predlogom zakona se uvaja tekoča, mesečna valorizacija 
v skladu z indeksom cen industrijskih proizvodov v SR Sloveniji. 
Indeks vsak mesec objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko in 
velja za vse oblike zaračunavanja sorazmernega dela stroškov 
investitorjev za opremljanje stavbnega zemljišča. Zaradi tega in da 
se zagotovi pravna varnost je treba z zakonom razveljaviti tudi 
občinske predpise, ki določajo valorizacijo. 

S spremembo 58. člena se širijo območja, na katerih se v občini 
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, saj je 
črtano »kanalizacijsko omrežje«, ki je bil doslej eden od pogojev 
za plačilo nadomestila. 

Po spremembi 62. člena se plačuje nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča iz poslovnih odhodkov. 

Zaradi sprememb in dopolnitev 43. in 44. člena zakona se 
dopolni 66. člen z drugim odstavkom, ki določa, da mora republi- 
ški upravni organ, pristojen za urejanje prostora izdati navodilo za 
podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča v roku enega meseca od dneva 
uveljavitve tega zakona. 

S spremembo načina revalorizacije sorazmernega deleža stro- 
škov priprave oziroma opremljanja stavbnega zemljišča naj bi 
z uveljavitvijo tega zakona prenehali veljati tudi odloki občinskih 
skupščin o revalorizaciji sorazmernega dela stroškov. 

Določbe tega zakona bi se uporabljale tudi v postopkih za 
odmero sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja 
stavbnega zemljišča, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega 
zakona in do uveljavitve tega zakona še niso končani na prvi 
stopnji. 

DOLOČBE ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH, 
KI SE SPREMINJAJO (UR. L. SRS, ŠT. 18/84) 

43. člen 
Investitor, ki namerava graditi na območju urejanja stavbnih 

zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov za pripravo in 
sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek). 

Sorazmerni del stroškov za pripravo stavbnega zemljišča se 
določi tako, da se predvideni stroški priprave stavbnega zemljišča 
na območju urejanja stavbnega zemljišča (tretji odstavek 37. 
člena) preračunajo na kvadratni meter vseh stavbnih zemljišč na 
tem območju in pomnožijo s kvadratnimi metri investitorieveaa 
zemljišča. 

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča se 
določi tako, da se predvideni stroški opremljanja s komunalnimi 

in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja na celot- 
nem območu urejanja stavbnega zemljišča preračunajo na inve- 
stitorjevo zemljišče glede na mogoče priključke na komunalne in 
druge objekte in naprave ter na zagotovljeno zmogljivost tfeh 
objektov in naprav. 

Predvideni stroški za izračun prispevka se za vsako tekoče leto 
valorizirajo v višini, ki jo določi občinska skupščina z odlokom. 

44. člen 
Investitor, ki namerava nadzidati ali prizidati obstoječi objekt ali 

spremeniti njegovo namembnost mora plačati prispevek, če 
z nadzidavo ali s prizidavo objekta ali spremembo njegove 
namembnosti poveča priključke na kumunalne in druge objekte in 
naprave oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov in 
naprav in če za to še ni plačal prispevka. 

Pri določitvi prispevka iz prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rabijo določbe 43. člena tega zakona. 
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45. člen 
Prispevek po določbah 43. in 44. člena tega zakona odmeri 

investitorju na njegovo zahtevo ali zahtevo Sklada občinski 
upravni organ, pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja. Brez 
potrdila o plačanem prispevku ni mogoče izdati gradbenega 
dovoljenja, ravno tako pa ne začeti gradnje na podlagi priglasitve. 

58. člen 
Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje nadomestilo. Nado- 

mestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območju 
mest in naselij mestnega značaja; na območjih, ki so določena za 
stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev; na območjih, za 
katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt in na drugih območjih, 
ki so opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in električnim 
omrežjem. 

Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavb- 
nega zemljišča, določi občinska skupščina. 

62. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati 

neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dele stavbe 
(imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanova- 
nja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). 

Temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti, ki 
so neposredni uporabniki stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali 
dela stavbe, plačujejo nadomestilo iz dohodka, druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti pa iz svojih prihodkov. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu 
iz prvega odstavka občinski upravni organ, pristojen za družbene 
prihodke. 

66. člen 
Pristojni republiški organi izdajo predpise po določbah 8., 35. in 

38. člena tega zakona najkasneje v enem letu od dneva, ko začne 
vejati ta zakon. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih 

gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 s tezami za osnutek 

zakona (ESA-826) 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na seji dne 27. 7. 1989 
določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA 
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV 
V SR SLOVENIJI V LETU 1991 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. 

Hkrati vam pošiljamo tudi Metodologijo in izračun potrebnih 
finančnih sredstev za pripravo in izvedbo popisa prebivalstva, 

gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji 
v letu 1991 Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220. in 221. člena poslovnika skupščine SR Slovenije določil, da 
bosta kot njegova prestavnika pri delu skupščinskih delovnih 
teles sodelovala: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko, 
- Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za 

statistiko. 

POVZETEK 
1. Ustavno podlago za izdajo predlaganega zakona pred- 

stavlja 23. točka 1. odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, 
po kateri Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja sistem 
zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih, statističnih in 
drugih podatkov, ki imajo pomen za republiko. 

2. Izdajo predlaganega zakona narekuje potreba po norma- 
tivni ureditvi izvedbe popisa prebivalstva, gospodinjstev, sta- 
novanj in kmečkih gospodarstev, ki bo 31. marca 1991. leta 
izveden na podlagi zveznega zakona. Zvezni zakon bo določal 
tudi vsebino popisa, ki bo enotna za vso državo. Razprava 
o vsebini in metodologiji popisa, ki jo je organiziral Zavod SR 
Slovenije za statistiko v začetku letošnjega leta, je pokazala, 
da je potrebno zaradi informacijskih potreb v SR Sloveniji 
vsebino popisa, ki bo določena z zveznim zakonom, dopolniti. 
Te dopolnitve bo urejal predlagani zakon. Izdajo predlaga- 
nega zakona narekuje tudi potreba po zagotovitvi ustreznih 
materialnih pogojev in finančnih sredstev za izvedbo popisa. 

3. Predlagani zakon bo temeljil na načelih, ki jih vsebuje 
zakonodaja, ki ureja družbeni sistem informiranja. Ker se 

bodo v okviru popisa zbirali podatki, ki se nanašajo na določe- 
nega posameznika in kažejo na njegove lastnosti, stanja in 
razmerja, bo predlagani-zakon temeljil tudi na načelih varstva 
osebnih podatkov in njihovem zavarovanju. Poseben pouda- 
rek je dan tudi točnosti, popolnosti in ažurnosti zbranih podat- 
kov ter metodološki enotnosti in primerljivosti. Zahteva po 
metodološki enotnosti in primerljivosti ima svoj odraz zlasti 
v doslednem spoštovanju mednarodnih statističnih standar- 
dov. 

4. Izhajajoč iz potreb, ki narekujejo izdajo predlaganega 
zakona, in načel, na katerih bo temeljil, bo predlagani zakon 
urejal vsebino dopolnitve popisa prebivalstva, gospodinjstev 
stanovanj in kmečkih gospodarstev, ki bo v SR Sloveniji izve- 
den na podlagi zveznega zakona v 1991 letu, vprašanja v zvezi 
z načinom izvedbe, organizacijo in financiranjem popisa ter 
naloge, pravice in obveznosti izvajalcev in udeležencev 
v popisu, razen tistih, ki jih ureja zvezni zakon. Poleg tega bo 
urejal tudi objavljanje rezultatov popisa, uporabo s popisom 
zbranih podatkov ter njihovo zaščito (varstvo osebnih podat- 
kov in zavarovanje podatkov). 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

, Ustavno podlago za izdajo predlaganega zakona predstavlja 23. točka 1_ odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupš- 
čina SR Slovenije z zakonom ureja sistem zbiranja, obdelave in 
objavljanja evidenčnih, statističnih in drugih podatkov ki imaio 
pomen za republiko. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI 
NAREKUJEJO IZDAJO ZAKONA 

Zbiranje, obdelavo in objavljanje statističnih podatkov ureiata 

mr?QFnS|ai'.StiQ?™ r^'?kovaniih- ki imai° Pomen za vso državo (Url. SFRJ, št. 13/73, 9/76 in 63/86) in Zakon o statističnih razisko- 
vanjih, pomembnih za republiko (Ur.l. SRS, št. 11/88). Statistična 
raziskovanja, ki se v Sloveniji izvajajo na njuni podlagi se določajo 
s srednjeročnimi in letnimi programi statističnih raziskovanj ki 
imajo pomen za vso državo, in posebej s tistimi, ki določajo 
statistična raziskovanja, pomembna za SR Slovenijo. Z njimi se 
v okviru družbenega sistema informiranja zagotavljajo podatki 
potrebni za spremljanje stanja na posameznih področjih družbe- 
nih m ekonomskih razmerij, ki zagotavljajo tudi ustrezno informa- 
cijsko podalago za odločanje in načrtovaje ter izvrševanje drugih 

celote' SU družbenega sistema informiranja in družbe kot 
Vendar so statistična raziskovanja usmerjena v zbiranje podat- 

kov na posameznih segmentih družbenih in ekonomskih razmerij 
in pojavov navadno s specifičnim namenom glede na informacij- 
ske potrebe, ki naj bi jih na njihovi podlagi zadovoljili. Popisa 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev 

mogoče, vsaj ne v celoti izvesti na podlagi že izvajanih 
statističnih raziskovanj, niti enostavno kot posebnega statisti- 
čnega raziskovanja v okviru letnega ali srednjeročnega programa 
statističnih raziskovanj. Popis namreč predstavlja ugotovitev 
obstoječega stanja prebivalstva ter drugih enot popisa in njihovih 

značilnosti v določenem časovnem trenutku in določenem pro- 
storu, ki temelji na načelu popolnega zajetja na celotnem obmo- 
čju izvajanja. Zaradi tega Zakon o statističnih raziskovanjih ki 
imajo pomen za vso državo v 12. členu določa, da se popisi ureiaio 
z zveznim zakonom. 

Na zvezni ravni je že izdelan Predlog za izdajo zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev 
v letu 1991 z osnutkom zakona (Zvezni zavod za statistiko, Beo- 
grad, marec 1989). Ta zakon bo urejal organizacijo, vsebino in 
način (metode) popisa, kakor tudi nosilce in njihove naloge Popis 
bo izveden na stanje dne 31. marca 1991 ob 24.00 uri na območju 
celotne države. Nosilci organizacije in izvajanja popisa so poleg 
Zveznega zavoda za statistiko in zveznih upravnih organov in 
organizacij, ki jih bo določal zvezni zakon o popisu, tudi pristojni 
?.r9ani v socialističnih republikah in avtonomnih pokrajinah. V naši republiki je to Zavod SR Slovenije za statistiko, ki bo moral 
opraviti vse naloge, ki se nanašajo na pripravo, organizacijo, 
izvedbo ter obdelavo in publiciranje rezultatov popisa v SR Slove- 
niji. 

Popis, ki bo v letu 1991 izveden v SFR Jugoslaviji in s tem tudi 
v naši republiki, bo šesti popis v povojnem obdobju. Dosedanji so 
bili izvedeni v letih 1948,1953, 1961, 1971 in 1981. Od leta 1961 se 
popisi izvajajo v desetletnih intervalih, kar je skladno s priporoči- 
lom Organizacije združenih narodov, in ob doslednem spoštova- 
nju mednarodnih statističnih standardov. Popis leta 1991 bo zajel 
ne le prebivalstvo, gospodinjstva in stanovanja temveč tudi 
kmečka gospodarstva. Popisovanje kmečkih gospodarstev skupaj 
z ostalimi popisnimi enotami, je sicer iz strokovnih razlogov 
nekoliko sporno, odsvetuje pa ga tudi FAO, ki se zavzema za 
poseben popis kmečkih gospodarstev. Vendar takšen, skupen 
popis pri nas narekujejo finančni razlogi, poleg njih pa tudi 
nekateri vsebinsko-metodološki. Slednji se odražajo zlasti v tem, 
da istočasno popisovanje kmečkih gospodarstev in popisovanje 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj omogoča boljši vpogled 
in ugotavljanje družbenoekonomskega konteksta gospodinjstev 
s kmečkim gospodarstvom. Istočasni popis kmečkih gospodar- 
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stev namreč zagotavlja o članih teh gospodinjstev veliko več 
podatkov, kot samostojni popis kmečkih gospodarstev. 

Kljub temu, da bo popis, ki bo izveden v letu 1991, urejen 
z zveznim zakonom, ne le po organizacijski plati, temveč tudi po 
vsebinski in metodološki, pa v SR Sloveniji potrebujemo poseben 
zakon o popisu. Razlogi za to so zlasti naslednji: 

1. Zvezni zakon bo dajal pravno podlago za zbiranje podatkov, 
pri katerih gre v veliki večini za podatke, ki se nanašajo na 
določene posameznike, torej osebne podatke. Vendar pa je javna 
razprava o vsebini in metodologiji popisa, ki jo je organiziral 
Zavod SR Slovenije za statistiko v začetku leta 1989, pokazala, da 
je potrebno zaradi informacijskih potreb v SR Sloveniji vsebino 
popisa, določeno z zveznim zakonom za vso državo, dopolniti. Ker 
gre pri popisu, kot je bilo že navedeno, za podatke, ki se nanašajo 
na določenega posameznika, torej za osebne podatke, je za zbira- 
nje tistih podatkov, ki niso določeni z zveznim zakonom, potrebno 
zagotoviti zakonsko podlago. Slednje je nujno tudi zaradi spošto- 
vanja načel varstva posameznikove integritete z vidika zbiranja, 
obdelovanja, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov. Eno od 
teh pa je, da se podatki, ki se nanašajo na določenega ali določlji- 
vega posameznika lahko zbirajo le na podlagi zakona ali privolitve 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo in za namene, 
določene v zakonu ali privolitvi. To načelo je tudi eno od medna- 
rodnih načel, iz katerih izhaja predlagani zakon o varstvu osebnih 
podatkov, ki bo, kot kaže, v SR Sloveniji sprejet pred izvedbo 
popisa. To načelo vsebuje tudi amandma XLI k Ustavi SR Slove- 
nije. Navedeno velja tudi za uporabo že vzpostavljenih evidenc in 
v njih vsebovanih podatkov. 

Zakon o družbenem sistemu informiranja (Ur.l. SRS, št. 10/83) 
v 14. členu določa, da se zadovoljevanje potreb po podatkih 
zagotavlja z organiziranjem njihovega tekočega zajemanja, obde- 
lovanja in izkazovanja. Ti podatki se urejajo v enotnih bazah poda- 
tkov, registrih in evidencah. Samo izjemoma, kadar ni podatkov 
v obstoječih bazah, evidencah in registrih, se lahko za enkratno ali 
občasno potrebo po podatkih posebej pripravi in izvede njihovo 
zbiranje ali zajemanje na drug način, če to določi zakon oziroma 
odlok, izdan na podlagi zakona. 

2. Baze podatkov, evidence in registri (v nadaljnjem besedilu: 
evidenceš so v SR Sloveniji na različnih področjih že vzpostav- 
ljene in se tudi (tekoče) vzdržujejo. Te bodo v skladu s predla- 
ganim zakonom tudi v čimvečji možni meri uporabljene za 
namene popisa. Vendar zaenkrat še ni možnosti, da bi se v celoti 
odpovedali klasičnemu izvajanju popisa (primarnemu zbiranju 
podatkov z vnaprej pripravljenim vprašalnikom). Klasični popisi 
z vsaj minimalno vsebino, bodo verjetno vedno potrebni zaradi 
tega, ker se pojavljajo nove potrebe po podatkih, ki jih ni mogoče 
zadovoljiti v okviru vodenja in vzdrževanja obstoječih evidenc. 
Tako so npr. za leto 1991 med drugim predvideni tudi naslednji 
podatki, ki jih v obstoječih evidencah ni: 

- podatek o materinem jeziku; 
- podatek o številu živorojenih otrok; 
- dopolnilna dela, ki jih oseba opravlja; 
- poklic očeta, matere itd. 
S popisom pa se zbira tudi vrsta podatkov, ki jih posamezne 

organizacije, skupnosti in organi na podlagi zakona že zbirajo, 
vendar jih za potrebe popisa ni mogoče direktno uporabiti, ker: 

- niso primerni za večnamensko uporabo; 
- nimajo enotnih identifikacij in zato ne omogočajo 

racionalnejšega pridobivanja podatkov za potrebe popisa; 
- so neažurni in neprimerni za uporabo za potrebe popisa. 
Obstajajo tudi primeri, ko so podatki, ki se zbirajo s popisom že 

v obstoječih evidencah, vendar niso zbrani za celotno populacijo, 
temveč samo za posamezne kategorije prebivalstva. Npr.: s popi- 
som leta 1991 se bodo zbrali podatki o šolski izobrazbi celotnega 
prebivalstva. V bazi o zaposlenih delavcih, ki jo vodi Zavod SR 
Slovenije za statistiko in ki je bila vzpostavljena na podlagi popisa 
zaposlenih v letu 1986, pa je vsebovan podatek o šolski izobrazbi 
le za zaposleno prebivalstvo. V evidencah s področja šolstva pa je 
na razpolago le podatek o zaključeni šoli v nekaj zadnjih letih. 
Enak problem se pojavlja pri podatkih o poklicu, migracijah, 
stopnji strokovne izobrazbe. O istem pa lahko govorimo tudi pri 
drugih popisnih enotah (stanovanje, gospodinjstvo, kmečko 
gospodarstvo). 

3. Vsebinska dopolnitev popisa v SR Sloveniji zahteva tudi 
ustrezne metodološke dopolnitve zvezne metodologije za popis. 
To pomeni, da mora Zavod SR Slovenije za statistiko dobiti 
pooblastilo za izdajo metodologije za izvedbo tistega dela popisa, 
ki bo na območju SR Slovenije in za njene potrebe izveden kot 
dopolnitev zveznega popisa. 

4. Osnutek zveznega zakona o popisu med nosilci izvajanja 
popisa določa tudi pristojne organe v republikah in avtonomnih 
pokrajinah. V naši republiki bo nosilec Zavod SR Slovenije za 
statistiko in bo kot tak izvajal naloge, ki jih določa oziroma jih bo 
določal zvezni zakon o popisu. Vendar bodo poleg Zavoda, kot 

neposrednega izvajalca določenih nalog in strokovnega nosilca 
povezovanja in usklajevanja vseh aktivnosti v zvezi s popisom, 
posamezne aktivnosti oziroma naloge izvajali tudi drugi nosilci, 
zlasti občinske popisne komisije, pa tudi Republiška geodetska 
uprava in občinski upravni organi pristojni za geodetske zadeve. 
To zahteva, da se s predlaganim zakonom uredijo pravice, poobla- 
stila, obveznosti in odgovornosti tudi teh nosilcev. 

5. Izdajo predlaganega zakona narekuje tudi potreba po zagoto- 
vitvi ustreznih finančnih sredstev za priprave in samo izvedbo 
popisa na območju SR Slovenije. Ta sredstva se zagotavljajo 
v okviru republiškega proračuna. 

III. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL 
PREDLAGANI ZAKON 

Predlagani zakon bo temeljil na načelih, ki jih vsebuje zakono- 
daja, ki ureja družbeni sistem informiranja. Ker se bodo v okviru 
popisa zbirali podatki, ki se nanašajo na določenega posamez- 
nika, torej osebni podatki, bo predlagani zakon temeljil tudi na 
načelih varstva osebnih podatkov. 

Predlagani zakon bo temeljil zlasti na: 
1. načelu popolnega zajetja (vseobsežnosti glede na enote 

popisa in teritorija); 
2. načelu decentralizirane obdelave popisa; 
3. načelu vsebinske in metodološke enotnosti in primerljivosti; 
4. načelu obveznega dajanja podatkov na podlagi zakona in 

načelu prostovoljnega dajanja podatkov v primerih, ko ni mogoče 
določiti obveznega dajanja podatkov (npr. izjavljanje o pripadno- 
sti narodu, narodnosti ali etnični skupini); 

5. načelu neposrednega zbiranja podatkov, razen v primerih in 
pod pogoji, ki jih bo določal predlagani zakon; 

6. načelu točnosti, popolnosti in ažurnosti zbranih podatkov; 
7. načelu uporabe podatkov, vsebovanih v že vzpostavljenih 

evidencah, kadar takšna uporaba ne nasprotuje namenu, za kate- 
rega so bili podatki zbrani in evidenca vzpostavljena in če je 
njihova uporaba združljiva z namenom popisa; 

8. načelu uporabe podatkov, zbranih s popisom (individualnih 
osebnih podatkov, ki kažejo na lastnosti posameznika) za 
namene, določene z zakonom; 

9. načelih varstva in zavarovanja zbranih podatkov; 
10. načelu uradne tajnosti zbranih podatkov; 
11. načelu obveznega sodelovanja v izvajanju popisa; 
12. načelu odgovornosti vseh, ki so zajeti s popisom ali sodelu- 

jejo pri njegovem izvajanju; 
13. načelu proračunskega financiranja popisa. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE, KI JIH BO 
VSEBOVAL PREDLAGANI ZAKON 

Na podlagi ocene stanja in razlogov, ki narekujejo izdajo predla- 
ganega zakona, in ob upoštevanju načel, na katerih bo temeljil, bo 
predlagani zakon urejal naslednja vprašanja. 

1. Glede na potrebe SR Slovenije bo predlagani zakon določal 
dopolnitev zveznega popisa in sicer z zbiranjem naslednjih podat- 
kov: 

- o prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se oseba sporazu- 
meva v okolju, podatek o jeziku, ki ga oseba govori v družini in 
podatek o matični številki organizacije, kjer je delavec zaposlen; 

- o kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija 
predvidenega prevzemnika in podatek o številu samoriakladalnih 
prikolic; 

- o stanovanju: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni 
sezoni. 

Podatka o jeziku, v katerem se oseba sporazumeva v okolju in 
o jeziku, ki ga govori v družini, sta bila vključena na zahtevo 
italijanske in madžarske narodnosti. Dajanje teh dveh podatkov 
bo prostovoljno, ker se iz njiju lahko sklepa na pripadnost narodu, 
narodnosti ali etnični skupini. Podatkov o slednjem pa po ustav- 
nih določbah ni mogoče zbirati drugače kot na podlagi privolitve. 

Podatek o številu samonakladalnih prikolic je vključen na zah- 
tevo pristojnega organa za kmetijstvo, z njim pa naj bi dosegli 
popolnejši pregled nad mehanizacijo, s katero razpolaga posa- 
mezno kmečko gospodarstvo. 

Podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni sezoni pa bo služil 
po eni strani za energetske bilance, poleg tega pa tudi za potrebe 
varstva okolja. 

2. V zvezi z načinom izvedbe bo predlagani zakon določal 
neposredno zbiranje podatkov, torej direktno zbiranje podatkov 
od oseb, na katere se nanašajo. V primerih, ko podatkov ne bo 
mogoče zbrati neposredno, bo predlagani zakon omogočal nji- 
hovo zbiranje preko polnoletnega člana gospodinjstva, katere 
član je oseba, na katero se podatki nanašajo. Za osebe mlajše od 
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15 tet se bodo podatki lahko zbirali od njihovih staršev ali druaih 
zakonitih zastopnikov (skrbnik, posvojitelj). 

Metodologijo o načinu izvedbe popisa v delu, ki ga bo določal 
predlagani zakon v smislu dopolnitve popisa, določenega z zvez- 

stiko °n0m b° predpisal direktor Zavoda SR Slovenije za stati- 
Zaradi uporabe podatkov, zbranih za potrebe vzpostavitve regi- 

strov o stavbah in stanovanjih ter kmečkih gospodarstvih se bo 
tem kategorijam določila identifikacija. Ta bo izpeljana iz podat- 
kov, zbranih s popisom in ne bo zahtevala dodatne obremenitve 
subjektov popisa. 

V"®2' z načinom izvedbe popisa bo predlagani zakon predvi- del tudi možnost, da se podatki, potrebni za izvedbo popisa lahko 
zbirajo oziroma pridobijo iz že obstoječih evidenc ki jih v SR 
Sloveniji vodijo in vzdružejo za to pooblaščeni organi, organiza- 
cije in skupnosti. To pa naj bi bilo dopustno samo, če njihova 
uporaba za potrebe popisa ni v nasprotju z nameni, za katere so 
bili zbrani. Predlagani zakon bo določal, da mora s takšnim 
načinom zbiranja podatkov popisovalec seznaniti osebo na 
katero se podatki nanašajo. 

3. Predlagani zakon bo urejal tudi organizacijo in izvajanje 
popisa. Naloge v okviru priprave, organizacije in izvedbe popisa 
bodo izvajali poleg Zavoda SR Slovenije za statistiko še: občinske 
popisne komisije, Republiška geodetska uprava in občinski 
upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, organi, organiza- 
Cl'^ . skuPnosti. ki vodijo evidence, v katerih so vsebovani podatki, ki bodo uporabljeni za potrebe popisa ter inštruktorji in 
PO« v okviru tega poglavja bo predlagani zakon podrob- 

- naloge, pravice in obveznosti posameznih izvajalcev popisa- 
sestavo in imenovanje občinskih popisnih komisij; 

- pripravo tehnične dokumentacije za statistične in popisne 
okoliše; 

- imenovanje in pooblastila inštruktorjev in popisovalcev; 
- pravice in dolžnosti organov, organizacij in skupnosti, katerih 

delavci bodo izbrani za inštruktorje in popisovalce; 
Zavod SR Slovenije za statistiko bo opravljal zlasti naslednje 

na oge: vodi priprave, organizacijo in izvedbo popisa in opravlja 
naloge nosilca strokovnega usklajevanja in povezovanja ostalih 
izvajalcev, skrbi za pravočasno in popolno obveščanje prebival- 
stva o popisu in njegovem namenu; sodeluje pri izdelavi metodo- 
logije za izvedbo popisa, ki ga določa zvezni zakon; določi meto- 
dologijo za potrebe dopolnilnega popisa, ki bo izveden za potrebe 

. Slovenije; izdela predračun potrebnih sredstev in navodila za njegovo uporabo; zagotavlja pripravo in tisk popisnih obrazcev in 
drugega gradiva; na popisne obrazce vpiše identifikacijske in 
naslovne podatke; nadzoruje in usklajuje delo pri izdelavi teh- 
nične dokumentacije za potrebe popisa; imenuje republiške 
inštruktorje; pripravi in izvaja pouk za republiške in občinske 
inštruktorje; nudi strokovno pomoč občinskim skupščinam in 
popisnim komisijam pri popisu; izdela organizacijska navodila za 
vzpostavitev in delo centrov za prenos in kontrolo podatkov 
izdela navodila za vnos in kontrolo podatkov; zagotavlja šifrante 
za ročno obdelavo popisnega gradiva; nudi strokovno pomoč pri 
ročni obdelavi in pripravi popisnega gradiva za računalniško 
obdelavo; obdela podatke, zbrane v okviru popisa in obiavi rezul- 
tate popisa. 

4. V posebnem poglavju bo predlagani zakon urejal obiavlianie 
rezultatov popisa. Podatke, zbrane s popisom, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika in kažejo na njegove 
osebne, družinske, premoženjske in druge razmere in lastnosti ne 
bo dovoljeno objavljati. 

Podatke, zbrane s popisom, in iz katerih ni mogoče sklepati na 

lastnosti posameznika, bo objavljal Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko. Predlagani zakon bo določal tudi rok za objavo prvih rezul- 
tatov obdelave popisnih podatkov za naselja, krajevne skupnosti 
in občine v SR Sloveniji. Poleg tega pa tudi rok za pričetek 
objavljanja rezultatov popisa, za kar je predviden poseben pro- 
gram obdelave podatkov. 

5. Zaradi občutljivosti podatkov, ki se bodo zbirali v okviru 
popisa, z vidika poseganja v integriteto posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo, bo predlagani zakon vseboval tudi ustrezne 
določbe o uporabi (namenu) s popisom zbranih podatkov (indivi- 

?j[H! • ki se nanašai° na določenega posameznika) in njihovi zaščiti. V zvezi s tem bo vseboval posebno določbo o dolžnosti 
varovanja teh podatkov kot uradne tajne. 

Podatki, zbrani s popisom, torej individulani podatki, ki kažejo 
na lastnosti, stanja in razmerja posameznikov, se bodo lahko 
uporabljali samo za statistične namene. Izjemo bodo predstavljali 
tisti podatki, ki bodo služili za vzpostavitev registra stavb in 
stanovanj ter registra kmečkih gospodarstev. Te podatke bo pred- 
lagani zakon izrecno določal, namen uporabe teh podatkov pa bo 
moral biti razviden iz popisnega obrazca. 

6. Predlagani zakon bo določal tudi sankcije za prekrške, ki jih 
bodo storili organizacije, skupnosti, organi in posamezniki v pri- 
meru kršitev posameznih določb predlaganega zakona. 

7. Posebno poglavje predlaganega zakona bo urejalo vprašanje 
financiranja popisa. Finančna sredstva za pripravo, organizacijo 
in izvedbo popisa na podlagi predlaganega zakona in na podlagi 
zveznega zakona, se bodo zagotovila v okviru republiškeaa prora- 
čuna za leto 1990, 1991 in 1992. 

V. IZVEDBENI PREDPISI, KI BODO IZDANI NA 
PODLAGI PREDLAGANEGA ZAKONA 

Predlagani zakon, bo zahteval izdajo metodologije za izvedbo 
tistega dela popisa, ki se bo na njegovi podlagi izvedel kot doda- 
tek k popisu na podlagi zveznega zakona o popisu ter izdajo 
podrobnejših navodil za organizacijo in izvedbo tega dela popisa 
s potrebnimi obrazci. Predlagani zakon bo za izdajo navedenega 

direktorja od SR Slovenije za statistiko oziroma njegovega 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Sredstva za pripravo in izvedbo popisa prebivalstva, gospodinj- 
stev, stanovanj in kmečkih gospodarstev se bodo zagotavljala 
v okviru republiškega proračuna. To velja za popis v celoti, torej 
tako za popis, ki bo izveden na podlagi zveznega zakona, kakor 
tudi za tisti del popisa, ki bo v Sloveniji izveden kot dodaten na 
podlagi predlaganega zakona. Okvirna specifikacija stroškov je 
v tej fazi izdelana posebej in vsebovana v posebni prilogi. 

VIL SPREMLJANJE IZVAJANJA 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Zavod SR Slovenije za statistiko bo o pripravah in izvajanju 
popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospo- 
darstev poročal Skupščini SR Slovenije o opravljenih nalogah in 
o porabljenih sredstvih vsako leto do 31. marca za predhodno 
leto. Končno poročilo o izvedenem popisu in njegovih rezultatih 
bo Zavod predložil Skupščini SR Slovenije do 30. junija 1993. 
Hkrati bo Zavod predložil tudi dokončni obračun stroškov popisa. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

vSRP|oveSiva!l!Vuai99901SPOdinjSteV' Stan°Van' in kmečkih 9°spodarste.v 

1. Splošne določbe 

Teza 1 S tem zakonom se glede na potrebe SR Slovenije določa vse- 
binska dopolnitev popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj 
in kmečkih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: popis) ki bo 
izveden na podlagi zveznega zakona o popisu prebivalstva 
gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v 1991 letu. 

S tem zakonom se urejajo tudi vprašanja v zvezi z načinom 
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izvedbe, organizacije, financiranja ter naloge, pravice in obvezno- 
sti udeležencev v popisu, razen tistih, ki jih ureja zvezni zakon. 

Teza 2 
Popis, ki ga določa ta zakon, bo izveden hkrati s popisom, ki ga 

določa zvezni zakon, v času od 1. do 15. aprila 1991. leta po stanju 
31. marca 1991. leta ob 24.00 uri. 

Popis iz prejšnjega odstavka bo zajemal iste popisne enote kot 
popis, ki ga določa in ureja zvezni zakon. 

priloga poročevalca 

i 



Teza 3 
Popis, ki ga določa ta zakon, bodo, hkrati s popisom, ki ga 

določa zvezni zakon, izvajali Zavod SR Slovenije za statistiko in 
drugi izvajalci, ki jih določa ta zakon. 

Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja izvajalcev iz 
prejšnjega odstavka je Zavod SR Slovenije za statistiko. 

2. Vsebina popisa 
Teza 4 

S popisom, ki ga določa ta zakon, se na območju SR Slovenije 
poleg podatkov, določenih z zveznim zakonom, zbirajo naslednji 
podatki: 

1. o prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se oseba sporazu- 
meva v okolju, podatek o jeziku, ki ga oseba govori v družini in 
podatek o matični številki organizacije, kjer je delavec zaposlen; 

2. o kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija 
predvidenega prevzemnika in podatek o številu samonakladalnih 
prikolic; 

3. o stanovanju: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni 
sezoni. 

Podatka o jeziku iz prve točke prejšnjega odstavka tega člena se 
zbirata samo, če posameznik, na katerega se nanašata, v to 
privoli. To dejstvo mora biti označeno na popisnem obrazcu, 
posameznik pa mora biti nanj opozorjen. 

3. Način izvedbe popisa 
Teza 5 

Podatki, ki se zbirajo v okviru popisa, se zbirajo neposredno od 
oseb, na katere se nanašajo. 

V primerih, ko podatkov ni mogoče zbrati na način iz prejšnjega 
odstavka, se podatki lahko zberejo samo od polnoletnega člana 
gospodinjstva, katere član je oseba, za katero se podatki zbirajo. 

Podatki, ki se zbirajo v okviru popisa, in ki se nanašajo na 
otroke, mlajše od 15 let, se lahko zbirajo samo od njihovih staršev 
ali drugih zakonitih zastopnikov (skrbnik, posvojitelj). 

Osebe iz prejšnjih odstavkov so dolžne dati točne, popolne in 
ažurne podatke. 

Teza 6 
Metodologijo o načinu izvedbe popisa v delu, ki ga določa ta 

zakon, predpiše direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 
Teza 7 

Stavbam, stanovanjem in kmečkim gospodarstvom se določi 
identifikacija. 

Teza 8 
Podatki, potrebni za izvedbo popisa se lahko zbirajo oziroma 

pridobijo iz že obstoječih evidenc, ki jih v SR Sloveniji vodijo in 
vzdružejo za to pooblaščeni organi, organizacije in skupnosti. 

Na način iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustno zbirati 
oziroma pridobivati podatke samo, če njihova uporaba za potrebe 
popisa ni v nasprotju z nameni, za katere so bili zbrani. 

Z načinom zbiranja podatkov iz prvega odstavka in vrsto teh 
podatkov mora popisovalec seznaniti osebo, na katero se podatki 
nanašajo, oziroma osebo, ki podatke daje. 

Teza 9 
V primeru zbiranja oziroma pridobivanja podatkov na način, 

določen v Tezi 8 so organi, organizacije in skupnosti, ki so 
pooblaščeni za vodenje in vzdrževanje evidenc, dolžni posredo- 
vati potrebne podatke Zavodu SR Slovenije za statistiko v roku in 
na način, ki ga ta določi. 

4. Organizacija in izvajanje popisa 
Teza 10 

Naloge v okviru priprave, organizacije in izvedbe popisa izva- 
jajo: 

1. Zavod SR Slovenije za statistiko, 
2. občinske popisne komisije, 
3. Republiška geodetska uprava in občinski upravni organi, 

pristojni za geodetske zadeve, 
4. organi, organizacije in skupnosti, ki vodijo evidence, v katerih 

so vsebovani podatki, ki bodo uporabljeni za potrebe popisa (Tezi 
8 in 9), 

5. republiški in občinski inštruktorji in popisovalci. 
Teza 11 

Zavod SR Slovenije za statistiko je dolžan izvesti vsa opravila in 
naloge, ki se nanašajo na pripravo, organizacijo, izvedbo ter 
obdelavo in publiciranje podatkov in rezultatov popisa. 

Varianta Teze 11 
Zavod SR Slovenije za statistiko opravlja naslednje naloge: 
1. vodi priprave, organizacijo in izvedbo popisa in opravlja 

naloge nosilca strokovnega usklajevanja in povezovanja ostalih 
izvajalcev; 
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2. skrbi za pravočasno in popolno obveščanje prebivalstva 
o popisu in njegovem namenu; 

3. sodeluje pri izdelavi metodologije za izvedbo popisa, ki ga 
določa zvezni zakon; 

4. določi metodologijo iz teze 6; 
5. izdela predračun potrebnih sredstev in navodila za njegovo 

uporabo; 
6. zagotavlja pripravo in tisk popisnih obrazcev in drugega 

gradiva; 
7. na popisne obrazce vpiše identifikacijske in naslovne po- 

datke; 
8. nadzoruje in usklajuje delo pri izdelavi tehnične dokumenta- 

cije za potrebe popisa; 
9. imenuje republiške inštruktorje; 
10. pripravi in izvaja pouk za republiške in občinske inštruk- 

torje; 
11. nudi strokovno pomoč občinskim skupščinam in popisnim 

komisijam pri popisu; 
12. izdela organizacijska navodila za vzpostavitev in delo cen- 

trov za prenos in kontrolo podatkov; 
13. izdela navodila za vnos in kontrolo podatkov; 
14. zagotavlja šifrante za ročno obdelavo popisnega gradiva; 
15. nudi strokovno pomoč pri ročni obdelavi in pripravi popis- 

nega gradiva za računalniško obdelavo; 
16. obdela podatke, zbrane v okviru popisa, in objavi rezultate 

popisa; 
17. opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in zveznim 

zakonom o popisu. 
Teza 12 

V občinah pripravijo, organizirajo in izvedejo popis občinske 
popisne komisije. 

Občinska popisna komisija ima predsednika in določeno število 
članov, ki jih imenuje občinska skupščina. 

Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžar- 
ske narodnosti, morajo biti v občinski popisni komisiji zastopani 
njuni predstavniki. 

Teza 13 
Občinska popisna komisija opravlja naslednje naloge: 
1. pripravi, organizira in izvede popis v občini; 
2. izbere in imenuje občinske inštruktorje in popisovalce; 
3. zagotovi prostorske pogoje za poduk članov za popis in 

njihovo delo v zvezi s popisom; 
4. preko občinskih glasil obvešča občane o načinu popisa in 

dokumentih, ki jih morajo pripraviti za potrebe popisa; 
5. pripravi potrebno dokumentacijo za popisovalce; 
6. organizira izpolnjevanje pomožnih obrazcev za zaposlene 

v organizacijah in skupnostih ter drugih pomožnih popisnih 
obrazcev in seznamov; 

7. pripravi prve rezultate popisa za popisne okoliše, krajevne 
skupnosti, naselja in občino; 

8. kontrolira delo občinskih inštruktorjev pri obdelavi popis- 
nega gradiva; 

9. v centrih, določenih za vnos popisnih podatkov na magnetne 
medije zagotovi pogoje za delo pri zajemu in kontroli gradiva; 

10. skrbi za dostavo popisnega gradiva v center za računalniško 
obdelavo gradiva; 

11. skrbi za smotrno razporeditev in uporabo sredstev za pri- 
pravo, organizacijo in izvedbo popisa; 

12. opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in zveznim 
zakonom o popisu. 

Teza 14 
Občinski upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, v sode- 

lovanju z Republiško geodetsko upravo in Zavodom SR Slovenije 
za statistiko zagotovijo do pričetka izvajanja popisa tehnično 
dokumentacijo za statistične in popisne okoliše. 

Teza 15 
Za izvedbo popisa imenujejo občinske popisne komisije 

potrebno število občinskih inštruktorjev in popisovalcev. 
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžar- 

ske narodnosti, mora biti imenovano ustrezno število občinskih 
inštruktorjev in popisovalcev z znanjem italijanskega oziroma 
madžarskega jezika. 

Teza 16 
Organi, organizacije in skupnosti so dolžni dopustiti imenova- 

nje svojih delavcev za občinske inštruktorje in popisovalce, razen 
če bi njihovo imenovanje in delo pri popisu, povzročilo motnje 
v delovnem procesu. O tem morajo obvestiti občinsko popisno 
komisijo v treh dneh od dneva, ko jim je bilo sporočeno, kateri 
njihovi delavci bodo imenovani za občinske inštruktorje in popi- 
sovalce. 

Teza 17 
Člani občinskih popisnih komisij, občinski inštruktorji in popi- 

sovalci morajo imeti za svoje delo pisno pooblastilo. 
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Teza 18 
Pri izvrševanju svojih nalog mora član popisne komisije, 

inštruktor oziroma popisovalec pokazati pooblastilo brez pred- 
hodne zahteve. 

Po izteku veljavnosti pooblastila mora član popisne komisije, 
inštruktor oziroma popisovalec vrniti pooblastilo izdajatelju iri 
sicer najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti. 

Teza 19 
Izdajatelj pooblastil mora voditi evidenco izdanih in vrnjenih 

pooblastil. 

5. Objavljanje rezultatov popisa 

Teza 20 
Podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določenega ali 

določljivega posameznika in kažejo na njegove osebne, družin- 
ske, premoženjske in druge razmere in lastnosti ni dovoljeno 
objavljati. 

Teza 21 
Podatke, ki so rezultat obdelave podatkov, zbranih s popisom, 

in iz katerih ni mogoče sklepati na lastnosti posameznika, objavlja 
Zavod SR Slovenije za statistiko. 

Prve rezultate obdelave podatkov iz prejšnjega odstavka za 
naselja, krajevne skupnosti in občine v SR Sloveniji objavi zavod 
30 dni po končanem popisu. 

Rezultate obdelave podatkov iz prvega odstavka, pomembne za 
SR Slovenijo, bo zavod pričel objavljati najkasneje od 1. decem- 
bra 1991 dalje v skladu s programom obdelave podatkov. 

6. Uporaba podatkov in njihova zaščita 

Teza 22 
Podatki, zbrani s popisom, se lahko uporabljajo samo za stati- 

stične namene, razen tistih, ki bodo uporabljeni za vzpostavitev 
registra stavb in stanovanj ter registra kmečkih gospodarstev. 

Podatki, ki se lahko uporabijo za vzpostavitev registrov iz prejš- 
njega odstavka, so: 

1. za register stavb in stanovanj: identifikacija, priimek in ime ter 
naslov lastnika oziroma nosilca stanovanjske pravice stanovanja, 
v katerem prebiva ter morebitnega solastnika, površina stanova- 
nja, število sob v stanovanju, napeljave v stanovanju, lastništvo, 
nadstropje, leto zgraditve stavbe; 

2. za register kmečkih gospodarstev: identifikacija, priimek in 
ime ter naslov nosilca kmečkega gospodarstva, površina zem- 
ljišča v lasti članov kmečkega gospodarstva, uporabljana površina 
zemljišča po posameznih kategorijah, podatki o sadovnjakih in 
vinogradih, podatki o kmetijski mehanizaciji. 

Namen uporabe podatkov mora biti označen na popisnem 
obrazcu. 

Teza 23 
Organi, organizacije in skupnosti, ki zbirajo, obdelujejo shra- 

njujejo in posredujejo podatke, ki se nanašajo na določenega ali 
določljivega posameznika, morajo sprejeti in zagotoviti izvajanje 
organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se 
preprečuje nepooblaščen in neregistriran dostop do prostorov, 
nosilcev podatkov, računalniške in programske opreme, slučajno 
ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova spre- 
memba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen pristop, obdelava in 
prenos teh podatkov. 

Teza 24 
Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določe- 

nega ali določljivega posameznika, se zagotavlja v skladu 
s posebnim zakonom. 

Teza 25 
Osebe, zaposlene v organih, organizacijah in skupnostih iz Teze 

23, ki pri svojem delu zvedo za vsebino podatkov, zbranih s popi- 
som, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika 
so jo dolžni varovati kot uradno tajnost. Obveznost varovanja 
uradne tajnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja. 

Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka velja 

valce23 Č'ane 0bčinskih P°P'snlh komisij, inštruktorje in popiso- 
Osebe iz prvega in drugega odstavka morajo biti seznanjene 

z dolžnostjo varovanja uradne tajnosti in opozorjene na odaovor- 
nost za njeno kršitev. 

Na popisnih obrazcih mora biti vidno označeno da podatki 
predstavljajo uradno tajnost. 

7. Zagotavljanje finančnih sredstev za popis in 
namen njihove uporabe 

Teza 26 
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa, 

ki ga določa ta zakon, in popisa, ki ga določa zvezni zakon, se 

zagotovijo Zavodu SR Slovenije za statistiko v okviru republiškeaa 
proračuna za leto 1990, 1991 in 1992. 

Teza 27 
Celotna finančna sredstva iz Teze 26 znašajo  din in se 

razporedijo na posamezna leta v naslednji višini 
1. za leto 1990  din, 
2. za leto 1991  din in 
3. za leto 1992   din. 

Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče revalorizi- 
rajo v skladu s stopnjo  

Neporabljena finančna sredstva, določena za posamezno leto, 
se prenesejo v naslednje leto in uporabijo za iste namene. 

Teza 28 
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 

se uporabijo za materialne stroške, osebne dohodke udeležencev 
in nakup potrebne opreme. 

Teza 29 
Ustrezen del sredstev iz Teze 27 se za namene iz Teze 28 vsako 

leto razporedi skupščinam občin za naloge, ki jih morajo opraviti 
v zvezi s popisom v posameznih obdobjih. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka razporedi direktor Zavoda SR 
Slovenije za statistiko glede na število prebivalstva v posamezni 
občini in način poselitve. 

8. Kazenske določbe 
9. Končne določbe 

Teza 30 
Metodologijo o načinu izvedbe popisa iz Teze 6 predpiše direk- 

tor Zavoda SR Slovenije za statistiko v od dneva veljavnosti 
tega zakona. 

Teza 31 
Zavod SR Slovenije za statistiko poroča Skupščini SR Slovenije 

o opravljenih nalogah in porabljenih finančnih sredstvih za pri- 
pravo, organizacijo in izvedbo popisa vsako leto najkasneje do 31 
marca za predhodno leto. 

Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih finančnih 
sredstev predloži Zavod SR Slovenije za statistiko Skupščini SR 
Slovenije najkasneje do 30. junija 1993. 

Neporabljena finančna sredstva, ugotovljena v dokončnem 
obračunu, se vrnejo v republiški proračun. 

Teza 32 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR 

Slovenije. 

INFORMACIJA O USKLAJEVALNEM SESTANKU V ZVEZI Z VSE- 
BINO IN ORGANIZACIJO POPISA PREBIVALSTVA, GOSPODINJ- 
STEV, STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV V SR SLOVE- 
NIJI V LETU 1991 

Zveza: Predlog za izdajo zakona o popisu prebivalstva, gospo 
dinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Slove niji v letu 
1991 s tezami za osnutek zakona 

Zavod SR Slovenije za statistiko je dne 20.7.1989 organiziral 
usklajevalni sestanek glede vsebine in organizacije popisa prebi- 
valstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev, ki bo 
izveden v SR Sloveniji v letu 1991 skupaj s popisom, ki ga bo 
določal zvezni zakon. Na sestanku so bili prisotni predstavniki: 
Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo, Republiškega 
sekretariata za finance, Republiškega komiteja za varstvo okolja 
in urejanje prostora, Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, Republiške geodetske uprave, Republiškega komiteja za 
zakonodajo, Republiškega komiteja za informiranje, Republi- 
škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republi- 
škega komiteja za delo, Sekretariata za kadrovska vprašanja in 
Komisije za narodnosti. V nadaljevanju v strnjeni obliki podajamo 
spremembe in dopolnitve Predloga za izdajo zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev 
v SR Sloveniji v letu 1991 in tez za osnutek zakona, ki izvirajo iz 
dogovora glede odprtih vprašanj, ki so bila predložena za seji 
obeh odborov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dne 18 7 
1989. 

1. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da vsebina popisa, ki bo 
izveden na podlagi predlaganega zakona kot dopolnitev popisa, ki 
ga bo določal zvezni zakon, ostane nespremenjena, torej takšna, 
kot je predlagana v predlogu za izdajo zakona in tezi 4. To 
pomeni, da se bodo po predlaganem zakonu ob popisu 1991 v SR 
Sloveniji zbirali tudi naslednji podatki: 

- o prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se oseba sporazu- 
meva v okolju, podatek o jeziku, ki ga oseba govori v družini in 
podatek o matični številki organizacije, kjer je delavec zaposlen; 
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- o kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija 
predvidenega prevzemnika in podatek o številu samonakladalnih 
prikolic; 

- o stanovanju: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni 
sezoni. 

Podatka o jeziku, v katerem se oseba sporazumeva v okolju in 
o jeziku, ki ga govori v družini, sta bila vključena na zahtevo 
italijanske in madžarske narodnosti. Dajanje teh dveh podatkov 
bo prostovoljno, ker se iz njiju lahko sklepa na pripadnost narodu, 
narodnosti ali etnični skupini. Podatkov o slednjem pa po ustav- 
nih določbah ni mogoče zbirati drugače kot na podlagi privolitve. 

Podatek o številu samonakladalnih prikolic je vključen na zah- 
tevo pristojnega organa za kmetijstvo, z njim pa naj bi dosegli 
popolnejši pregled nad mehanizacijo, s katero razpolaga posa- 
mezno kmečko gospodarstvo. Podatek o tem bo služil tudi kot 
podlaga za vzpostavitev registra kmečkih gospodarstev. 

Podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni sezoni pa bo služil 
po eni strani za energetske bilance, poleg tega pa tudi za potrebe 
varstva okolja. 

2. Na zahtevo predstavnika Republiškega komiteja za varstvo 
okolja in urejanje prostora je v predlogu za izdajo zakona in tezah 
(teza 7) ohranjena določitev identifikacije stavbam, stanovanjem 
in kmečkim gospodarstvom. Identifikacija se bo določila ob 
popisu in bo omogočala uporabo podatkov o stavbah in stanova- 
njih za vzpostavitev registra stavb in stanovanj. 

3. Glede uporabe podatkov, zbranih s popisom, je v sedanjem 
predlogu za izdajo zakona in tezah (teza 22) predlagano, da bi se 
podatki lahko uporabili za vzpostavitev registra stavb in stanovanj 
ter za vzpostavitev registra kmečkih gospodarstev. Umaknjen pa 
je predlog, da bi se podatki, zbrani s popisom, uporabili tudi za 
vzpostavitev registra gospodinjstev. Po mnenju predstavnika 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve to ni potrebno. 
Tako bo predlagani zakon dopuščal uporabo naslednjih podat- 
kov, zbranih s popisom (individualnih), za vzpostavitev registra 
stavb in stanovanj ter registra kmečkih gospodarstev: 

- za register stavb in stanovanj: identifikacija, priimek in ime ter 
naslov lastnika oziroma nosilca stanovanjske pravice stanovanja, 
v katerem prebiva ter morebitnega solastnika, površina stanova- 
nja, število sob v stanovanju, napeljave v stanovanju, lastništvo, 
nadstropje, leto zgraditve stavbe; 

- za register kmečkih gospodarstev: identifikacija, priimek in 
ime ter naslov nosilca kmečkega gospodarstva, površina zem 
Ijišča v lasti članov kmečkega gospodarstva, uporabljana površina 
zemljišča po posameznih kategorijah, podatki o sa dovnjakih in 
vinogradih, podatki o kmetijski mehanizaciji. 

4. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se vzpostavijo oziroma 
formirajo regionalni centri za vnos podatkov, ker je to najracional- 
nejši način vnašanja podatkov. Centri bodo opremljeni v sklopu 
kompletiranja opreme Skupnega računskega centra. 

5. Izdelana in priložena je tudi okvirna specifikacija stroškov za 
izvedbo popisa. 

OSNUTEK ZAKONA 

o temeljih davčnega sistema (ESA-593) (prečiščeno besedilo) 

Zbori Skupščine SR Slovenije so 19. decem- 
bra 1988 in 25. januarja 1989 obravnavali osnu- 
tek zakona o temeljih davčnega sistema. Ob 
tem so imeli zbori vrsto konkretnih pripomb in 
so naložili delegaciji Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, 
da jih v postopku usklajevanja uveljavlja. 
V zvezi s tem je Zvezni izvršni svet preučil 
pripombe, dane k osnutku zakona in predložil 
prečiščeno besedilo osnutka zakona o teme- 
ljih davčnega sistema. Hkrati je predložil tudi 
pobudo za sklenitev dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema in davčne politike z osnut- 
kom dogovora. Gradivi z mnenjem Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije obavljamo za 
obravnavo na septembrskih sejah 

1. člen 
Ta zakon ureja temelje davčnega sistema: vrste davkov, viri, 

zavezanci in osnove, ki so pomembni za delovanje enotnega 
jugoslovanskega tržišča. 

2. člen 
Vrste davkov, ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslo- 

vanskega tržišča, so: 
1) davek od prometa proizvodov in storitev; 
2) davek od dobička podjetja; 
3) davek od osebnega dohodka delavcev; 
4) davek od prihodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti. 

Zavezanec za davek iz prvega odstavka tega člena je: 
- pravna oseba, ki je ustanovljena in ima sedež, vpisan v sodni 

register na ozemlju SFR Jugoslavije, in fizična oseba, ki ima 
stalno ali začasno prebivališče na ozemlju SFR Jugoslavije (v 
nadaljnjem besedilu: »rezident SFR Jugoslavije«); 

- pravna oseba, ki ni ustanovljena in ki nima sedeža, vpisanega 
v sodni register na ozemlju SFR Jugoslavije, in fizična oseba, ki 
nima stalnega ali začasnega prebivališča na ozemlju SFR Jugosla- 
vije (v nadaljnjem besedilu: »oseba, ki ni razident SFR Jugosla- 
vije«), 

Davek od prometa proizvodov in storitev 

3. člen 
Zavezanec za davek od prometa proizvodov in storitev je proda- 

jalec proizvoda oziroma izvajalec storitve, ki mora obračunati in 
vplačati davek. 

Ne glede na prvi odstavke tega člena je lahko zavezanec za 
davek od prometa proizvodov in storitev kupec proizvoda 
- končni potrošnik oziroma uporabnik storitve, če je to določeno 
z zveznim zakonom. 

4. člen 
Osnova za davek od prometa proizvodov in storitev je prodajna 

cena proizvoda oziroma plačilo za opravljeno storitev, v katerem 
ni vsebovan prometni davek. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko osnova za davek 
od prometa proizvodov tudi prodajna cena proizvoda, v kateri je 
vsebovan prometni davek, če je to določeno z zveznim zakonom. 

Davek od dobička podjetja 

5. člen 
Zavezanec za davek od dobička je pravna oseba, rezident SFR 

Jugoslavije, ki ustvari dobiček od opravljanja dejavnosti v državi 
in v tujini, in zajema: družbeno podjetje, javno podjetje, sestav- 
ljeno podjetje, zasebno podjetje, delniško družbo, družbo z ome- 
jeno odgovornostjo, komanditno družbo, družbo z neomejeno 
solidarno odgovornostjo članov in pogodbeno podjetje. 

Zavezanec za davek od dobička podjetja zajema tudi banko in 
drugo finančno organizacijo ter organizacijo za premoženjsko in 
osebno zavarovanje in pozavarovanje. 

Zavezanec za davek od dobička podjetja je tudi obratovalnica in 
kmetijsko gospodarstvo, če imata status pravne osebe. 

Zavezanec za davek od dobička podjetja je tudi pravna oseba, ki 
ni rezident SFR Jugoslavije, če na ozemlju SFR Jugoslavije ustvari 
dobiček od opravljanja dejavnosti. 

6. člen 
Osnova za davek od dobička podjetja za pravno osebo rezi- 

denta SFR Jugoslavije je dobiček, ustvarjen v državi in v tujini. 
Osnova za davek od dobička podjetja za pravno osebo, ki ni 

rezident SFR Jugoslavije, je dobiček, ustvarjen na ozemlju SFR 
Jugoslavije. 

Osnova za davek od dobička podjetja je dobiček, ki je razlika 
med celotnim prihodkom in celotnimi odhodki davčnega zave- 
zanca. 

S celotnimi odhodki davčnega zavezanca so mišljeni poslovni 
odhodki, odhodki financiranja in izredni odhodki. 

V poslovnih odhodkih se stroški amortizacije priznajo do zne- 
ska po predpisanih stopnjah, bruto osebni dohodki pa v VIŠINI 
DOLOČENI V DRUŽBENEM DOGOVORU OZIROMA KOLEKTIVNI 
POGODBI. 

priloga poročevalca 33 



Davek od osebnega dohodka delavcev 

7. člen 
Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je fizična 

oseba, rezident SFR Jugoslavije, ki ustvari osebni dohodek iz 
delovnega razmerja za delo v državi in v tujini, če je zadevna 
oseba poslana na delo v tujino na podlagi delovnega razmerja, 
sklenjenega v SFR Jugoslaviji. 

Zavezanec za davek od osebnega dohodka delavcev je tudi 
fizična oseba, ki ni rezident SFR Jugoslavije, če na ozemlju SFR 
Jugoslavije ustvari osebni dohodek iz delovnega razmerja. 

8. člen 
Osnova za davek od osebnega dohodka delavcev za fizično 

osebo rezidenta SFRJ Jugoslavije je osebni dohodek ustvarjen iz 
delovnega razmerja za dela v državi in v tujini Osebnni dohodek, 
ustvarjen iz delovnega razmerja za delo v tujini je osebni dohodek, 
ki bi ga delavec ustvaril z delom v državi. 

Osnova za davek so osebnega dohodka delavca z fizično osebo, 
ki ni rezident SFR Jugoslavije, je osebni dohodek ustvarjen iz 
delovnega razmerja za delo, opravljeno na ozemlju SFRJ Jugosla- 
vije. 

Davek od prihodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti 

9. člen 
Zavezanec za davek od prihodka iz mednarodne prevozniške 

dejavnosti je prevoznik potnikov in blaga, ki ni rezident SFR 
Jugoslavije, je pa registriran v državi, v kateri prevoznik potnikov 
in blaga, rezident SFR Jugoslavije, plačuje ustrezni davek. 

10. člen 
Osnova za davek od prihodka iz mednarodne prevozniške 

dejavnosti je vsak posamezni bruto prihodek, ustvarjen od pre- 
voza potnikov in blaga. 

Končna določba 
11. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SFRJ, 
uporablja pa se od 1. januarja 1990. 

Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini 
morajo uskladiti svoje predpise z določbami tega zakona do 
začetka njegove uporabe. 
Beograd, 29. junija 1989 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi 1. točke ustavnega amandmaja XXXIX pod 5 predla- 
gamo zakon o temeljih davčnega sistema, ki ureja temelj davč- 
nega sistema: vrste davkov, vire, zavezance in osnove - davke, ki 
so pomembni za delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča. Na 
tej podlagi je predlagana tudi rešitev v 1. člen tega zakona. 

V 2. členu tega zakona so določene vrste davkov, ki so 
pomembne za delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča: 

1. davek od prometa proizvodov in storitev: 
2. davek od dobička podjetja: 
3. davek od osebnega dohodka delavcev: 
4. davek od prihodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti. 
Tak predlog vrste davkov, ki so pomembni za delovanje enot- 

nega jugoslovanskega tržišča, je podan glede na cilj reforme 
gospodarskega sistema, da se z vidika davkov zagotovijo enaki 
pogoji za gospodarjenje na tržišču blaga in storitev in tržišču 
delovne sile kot najpomembnejših oblik enotnega jugoslovan- 
skega tržišča. 

Davek od prometa proizvodov in storitev, davek od dobička 
podjetja in davek od osebnega dohodka delavcev so tri najpo- 
membnejše vrste davkov, ki bodo v skladu s konceptom reforme 
fiskalnega sistema zagotovile, da bo davčni sistem učinkovit 
instrument makroekonomske politike. 

Davek od prometa proizvodov in storitev je vrsta davka, ki ima 
bistven pomen za delovanje enotnega jugoslovanskega tržišča, 
ker vpliva na ponudbo in povpraševanje. Omenjeni davek bi se 
moral po potrebnem proučevanju in prilagajanju v tretji fazi spre- 
meniti v davek od dodatne vrednosti, ki zadovoljuje načelo davčne 
nevtralnosti. Poleg tega je davek od dodatne vrednosti pogoj za 
vključitev Jugoslavije v integracijske procese, ki potekajo. 

Davek od dobička podjetja je davek, ki nadomešča sedanji 
davek iz dohodka organizacij združenega dela, v skladu z novim 
konceptom ekonomskega sistema, po katerem se v vsem in tudi 
glede obdavčevanja zagotavlja enak tretma vsem podjetjem, ne 
glede na obliko lastnine in organizacijsko obliko. 

Davek od osebnega dohodka delavcev je davek, ki se mora 
v skladu s sodobnim konceptom vloge in pomena davka kot 
instrumenta makroekonomske politike espremeniti v davek od 
dohodka fizičnih oseb iz vseh virov, s katerim se nadomešča 
obstoječi sistem, po katerem se s posebno vrsto davkov obdav- 
čuje vsaka posamezna kategorija prihodkov (iz delovnega raz- 
merja, iz kmetijske, gospodarske dejavnosti itd.). Uvedba omenje- 
nega davka terja predhodno zagotovitev potrebnih podatkov, 
z uvedbo enotnega informacijskega sistema o vseh prihodkih 
davčnega zavezanca in ustrezno učinkovito kontrolo davčnih or- 
ganov. 

Davek od prihodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti je 
treba urediti z zveznim zakonom, saj predstavlja retroziven davek, 
ki ga lahko kot ukrep reciprocitete sprejme samo federacija kot 
nosilka državne suverenosti do drugih držav, ko bodo za to dani 
z zakonom predpisani pogoji. 

V tem členu je določeno, da vrste davkov, ki jih ureja zakon 
o temeljih davčnega sistema, plačujejo razidenti SFR Jugoslavije 
in osebe, ki to niso, če je to določeno v tem zakonu. 

Izraz »rezident SFR Jugoslavije« se definira tako, da označuje: 
- pravno osebo, ki je ustanovljena in ima sedež, vpisan v sodni 

register na ozemlju SFR Jugoslavije: 
- fizično osebo, ki ima stalno ali začasno prebivališče na 

ozemlju SFRJ Jugoslavije. 

Z uvedbo pojma rezidenta v jugoslovanski davčni sistem 
v skladu z mednarodno teorijo in prakso, ki upoštevajo vedno bolj 
intenzivne procese mednarodne ekonomske integracije in gibanje 
blaga in storitev, delovne sile, kapitala in moderne tehnologije, se 
opušča obdavčevanje po teritorialnem načelu, ki ni ustrezen za 
sodobne davčne sisteme, in kot glavno merilo pa sprejema načelo 
rezidentnosti. Po tem načelu velja za domače fizične in pravne 
osebe, ki so rezidenti določene države v zadevni državi, neome- 
jeno davčna obveznost oziroma obdavčevanje v skladu z načelom 
svetovnega dohodka iz naslova dohodka, ki ga ustvarijo, in pre- 
moženje, ki ga imajo ne samo v državi, temveč tudi v tujini. 
V nasprotju s tem velja za tuje fizične in pravne osebe, ki niso 
rezidenti določene države, v tej državi omejena davčna obveznost 
oziroma obdavčevanje samo iz naslova dohodka, ki ga ustvarijo, 
ali iz naslova, da je to izredno določeno v zakonu. 

Analiza tujih davčnih sistemov kaže, da se praviloma za rezi- 
dente določene države štejejo: 
- pravna oseba, ki je ustanovljena v te državi, integrirana v njen 
gospodarski sistem, oziroma pravna oseba, ki ima v njej sedež 
uprave (direkcije) ali kraj, iz katerega se de facto upravlja njeno 
poslovanje: 
- fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v tej državi, 
oziroma fizična oseba, ki ima v njej vitalne osebne, družinske ali 
ekonomske interese. 

Glede na navedeno in na dejstvo, da je Jugoslavija v vseh, 
dosedaj sklenjenih pogodbah o izogibanju dvojnemu obdavčeva- 
nju (Skupščina SFR Jugoslavije je ratificirala 18 takih pogodb, 
neposredno pa jo čaka postopek ratifikacije pogodb s še nekaj 
državami), sprejela načelo rezidentnosti kot merilo za določitev 
oseb, za katere se te pogodbe uporabljajo, je bila predlagana 
uvedba pojma rezidenta oziroma načela rezidentnosti v jugoslo- 
vanski davčni sistem za zagotovitev ustrezne razlike glede davč- 
nega tretmaja in zajetja davčne obveznosti. Definiranje pojma 
rezidenta v 2. členu osnutka zakona je v skladu z jugoslovanskim 
pravnim in ekonomskim sistemov (posebno zakonom o podjetjih 
in predpisih o stalnem ali začasnem prebivališču) ter z medna- 
rodno teorijo in prakso. 

V 3. in 4. členu so dane definicije zavezancev in osnove davka 
od prometa proizvodov in storitev, v skladu s stališčem, da je treba 
zaenkrat ohraniti tak sistem obdavčevanja proizvodov in storitev 
v končni porabi, vendar je treba hkrati začeti raziskovati možnost 
uvedbe davka od dodatne vrednosti, da bi se Jugoslavija vključila 
v mednarodne integracijske tokove. 
V 5. in 6. členu sta dani definiciji zavezanca in osnove davka od 
dobička v skladu z drugimi sistemskimi zakoni (zakon o podjetjih, 
zakon o računovodstvu, zakon o finančnem poslovanju, zakon 
o tujih vlaganjih idr.). Zavezanec davka od dobička je pravna 
oseba, rezident SFR Jugoslavije, ki ustvarja dobiček od opravlja- 
nja dejavnosti na ozemlju SFR Jugoslavije in v tujini, in zajema vse 
oblike podjetja v skladu z zakonom o podjetjih, banke in druge 
finančne organizacije ter organizacije za premoženjsko in osebno 
zavarovanje in pozavarovanje. 

Zavezanec davka od dobička je pravna oseba, ki ni rezident SFR 
Jugoslavije če ne njenem ozemlju ustvarja dobiček od opravljanja 
dejavnosti. 

Osnova davka od dobička za pravno osebi rezidenta SFR Jugo- 
slavije je dobiček, ustvarjen v državi in tujini, medtem ko je osnova 
davka od dobička za pravno osebo, ki ni rezident SFR Jugoslavije, 
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samo dobiček, ustvarjen na ozemlju SFR Jugoslavije. 
Predlagana rešitev v 6. členu določa, da je osnova davka od 

dobička podjetja dobiček, ugotovljen v skladu z zakonom o raču- 
novodstvu, s tem da se pri odhodih prizna amortizacija po predpi- 
sanih stopnjah in osebni dohodki v višini, ki je določena v družbe- 
nem dogovoru oziroma kolektivni pogodbi, da bi onemogočili 
zmanjšanje davčne osnove v škodo zagotovitve sredstev za ali- 
mentiranje splošne družbene porabe. 
V 7. in 8. členu sta predlagani definiciji zavezanca in osnove davka 
od osebnega dohodka delavcev. Zavezanec davka od osebnega 
dohodka je fizična oseba, rezident SFR Jugoslavije, ki ustvariu 
osebni dohodek v državi in v tujini, vendar samo, če je bila ta 
oseba poslana v tujino iz naslova delovnega razmerja, sklenjena 
v Jugoslaviji. 

Zavezanec tega davka je tudi fizična oseba, ki ni rezident SFR 
Jugoslavije, če na njenem ozemlju ustvari osebni dohodek iz 
delovnega razmerja. 

Osnova davka od osebnega dohodka delavcev fizično osebo 
rezidenta SFR Jugoslavije je osebni dohodek, ustvarjen iz delov- 
nega razmerja za delo v državi in v tujini. 

Osebni dohodek, ustvarjen iz delovnega razmerja za delo 
v tujini, je osebni dohodek, ki bi ga delavec ustvaril z delom 
v državi na svojem delovnem mestu. 

Osnova davka od osebnega dohodka delavca, ki ni rezident SFR 
Jugoslavije, je osebni dohodek, ustvarjen za ozemlje SFR Juao- 
s lavi je. 
V 9. in 10. členu sta predlagani definiciji zavezanca in osnove 
davka od prihodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti. 

Predlagane rešitve tega davka imajo za namen izenačiti te 
davčne oblike na vsem ozemlju SFR Jugoslavije in zagotoviti 
reciprociteto pri plačevanju tega davka kot vrste retrozivnega 
davka. 

Zavezanec davka od prihodka iz mednarodne prevozniške 
dejavnosti je prevoznik potnikov in blaga, ki ni rezident SFR 
Jugoslavije, je pa registriran v državi, v kateri prevoznik potnikov 
in blaga, rezident SFR Jugoslavije, plačuje ustrezni davek. 

Osnova tega davka je vsak posamičen ustvarjen bruto prihodek, 
od prevoza potnikov in blaga. 

11. člen: osnutek zakona določa, da začne zakon veljati osmi 
dan po objavi in da se uporablja od 1. januarja 1990, da pa morajo 
socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini uskla- 
diti svoje predpise z določbami tega zakona do davčnega sistema 
za davke, ki imajo bistven pomen za delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega tržišča, so pa urejeni z zakonom o temeljih davčnega 
sistema na ravni Jugoslavije. 

POBUDA 

za sklenitev dogovora skupščin republik in skupščin 

avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega sistema in 

davčne politike z 

OSNUTKOM DOGOVORA 

o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike (ESA-818) 

V prilogi vam pošiljamo pobudo za sklenitev dogovora 
skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin o uskladi- 
tvi davčnega sistema in davčne politike z osnutkom dogovora, 
ki ga je Skupščini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet s pismom št. 
430-8/89 z dne 5. julija t.l. 

Odbor Zbora republik in pokrajin za finance bo v skladu 
s tretjo alineo drugega odstavka 244. člena ustave SFRJ 
v okviru neposrednega sodelovanja s skupščinami socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin koordiniral 

delo v zvezi s pripravami predloga tega dogovora in njegovega 
podpisovanja. 

Izhajajoč iz tega, predlagam, da pošljejo pristojni zbori 
Skupščine SR Slovenije svoja stališča Odboru za finance do 
28. septembra 1989, da bi v skladu s sklepom Zbora republik in 
pokrajin z 22. seje, ki je bila 4. februarja t.l., ki se nanaša na 
priprave dogovora, v sklenitvi katerega ne sodeluje zbor, pred- 
sednik omenjenega delovnega telesa zbora sklical prvo sejo 
udeležencev dogovora zaradi konstituiranja in koordiniranja 
dela odbora udeležencev dogovora. 

POBUDA 
za sklenitev dogovora o usklajevanju 
davčnega sistema in davčne politike 

Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za sklenitev tega dogovora je 2. točka amand- 
maja XXXI k ustavi SFRJ po kateri republike in avtonomni pokra- 
jini z medsebojnimi dogovori usklajujejo davčni sistem in davčno 
politiko, ki jo določajo oziroma urejajo v mejah svojih pravic, če to 
zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega trga. 

Ocena stanja, razlogi in namen, ki ga želimo 
doseči 

V okviru sprememb v gospodarskem sistemu, predlaganih na 
podlagi amandmajev k ustavi SFRJ in temeljev reforme fiskalnega 
sistema, so predvidene tudi spremembe na področju davčneaa 
sistema in davčne politike. 

V drugi alinei 1. točke amandmaja XXXI k ustavi SFRJ je dolo- 
čeno, da so temelji enotnega jugoslovanskega trga poleg drugih 
elementov tudi enotni temelji davčnega sistema in skupni temelji 
davčne politike. 

Poudarjeno je bilo, da so bili enotni temelji davčnega sistema in 
skupni temelji davčne politike določeni kot element enotnega 
jugoslovanskega trga zato, ker je to pomemben pogoj za začetek 
davčne reforme in učinkovito delovanje enotnega jugoslovan- 

skega trga, za zagotovitev enakopravnosti in uveljavljanje pravic 
podjetij in delovnih ljudi ter občanov na tem trgu. To dosledneje in 
popolneje zagotavlja tudi enotnost sistema družbenoekonomskih 
odnosov in družbenega razvoja. 

V 1. točki amandmaja XXXIX je v določbi pod 5) določeno, da 
federacija po zveznih organih ureja temelje davčnega sistema 
— vire, vrste, zavezance in osnove - ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga, po 2. točki amandmaja XXXI pa 
republike in avtonomni pokrajini z medsebojnimi dogovori uskla- 
jujejo davčno politiko in davčni sistem, ki jo določajo oziroma 
urejajo v mejah svojih pravic, če to zahteva zagotovitev enotnosti 
in stabilnosti jugoslovanskega trga. 

Na podlagi teh ustavnih rešitev in ocen o pomanjkljivostih pri 
delovanju sedanjega davčnega sistema so bile s temelji reforme 
fiskalnega sistema na področju davčnega sistema in davčne poli- 
tike predvidene spremembe na področju davčnega sistema in 
način njihove operacionalizacije. Predvideno je bilo tudi, naj bi 
zakon federacije urejal temelje davčnega sistema, ki jih sestavljajo 
davki in njihovi elementi (viri, vrste, zavezanec in osnova), 
pomembni za enotnost jugoslovanskega trga, in sicer: davek od 
prometa proizvodov in storitev, davek od dobička podjetij, davek 
od osebnega dohodka delavcev in davek od dohodka tuje osebe iz 
mednarodne prevozniške dejavnosti. 

Predlagano je bilo tudi, naj se z dogovorom o usklajevanju 
davčnega sistema in davčne politike republik in avtonomnih 
pokrajin uredijo vrste davčnih stopenj in davčnih olajšav ter opro- 
stitev davkov, pomembnih za enotnost jugoslovanskega trga (ki 
so urejeni z zakonom o temeljih davčnega sistema), ter vsi ele- 
menti obdavčevanja (zavezanec, osnova, vrsta stopenj, olajšave in 
oprostitve) za davke, določene z dogovorom o usklajevanju davč- 
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nega sistema in davčne politike. Predlagana sklenitev dogovora 
o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike je skupaj 
z omenjenim zakonom celota temeljev davčnega sistema in 
davčne politike v državi. Zato tudi zasnova tega dogovora tmeelji 
na rešitvah ustavnih amandmajev, temeljev reforme fiskalnega 
sistema in sistemskih zakonov za njihovo uresničitev, med kate- 
rimi je tudi zakon o temeljih davčnega sistema, ki je v postopku 
sprejemanja. Zato je sprejetje predlagane zasnove tega dogovora 
neposredno odvisno od izdaje zakona o temeljih davčnega 
sistema in v njem predlaganih rešitev. Vsaka sprememba v zakonu 
o temeljih davčnega sistema v postopku sprejemanja zakona bo 
zahtevala nujne spremembe v tem dogovoru. 

Z izdajo zakona o temeljih davčnega sistema in sklenitvijo 

dogovora o usklajevanju davčnega sistema in davčne politike 
bosta davčni sistem in politika usklajena z ustavnimi spremem- 
bami na tem področju, začele pa se bodo uresničevati tudi opre- 
delitve iz temeljev reforme fiskalnega sistema. 

V zvezi s spremembami, predlaganimi v davčnem sistemu in 
politiki, poudarjamo, da so nekateri med delom in obravnavanjem 
tega gradiva menili, da sistem predlaganih sprememb na tem 
področju ne zadošča, da bi bila sistem in politika družbenega 
financiranja učinkovit mehanizem celote ekonomskega sistema in 
politike, in da je treba, čeprav ustavni amandmaji omogočajo 
določene pozitivne premike, pričakovati, da bo praksa pokazala, 
da so potrebne korenitejše rešitve. 

Na podlagi 2. točke amandmaja XXXI k ustavi SFRJ sklepajo 
Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, 
Skupščina Socialistične republike Črne gore, Sabor Sociali- 
stične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične republike 
Makedonije, Skupščina Socialistične republike Slovenije, 
Skupščina Socialistične republike Srbije, Skupščina Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Kosovo in Skupščina Socialistične 
avtonomne pokrajine Vojvodine 

DOGOVOR 
o usklajevanju davčnega sistema in 
davčne politike 

1. člen 
Republike in avtonomni pokrajini (v nadaljnjem besedilu: udele- 

ženke dogovora) soglašamo, da predpišemo davčne stopnje ter 
davčne oprostitve in olajšave za naslednje davke, ki so po zakonu 
o temeljih davčnega sistema uvedeni kot davki, pomembni za 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga: 
1) davek od prometa proizvodov in storitev; 
2) davek od dobička podjetja; 
3) davek od osebnega dohodka delavcev; 
4) davek od dohodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti. 

2. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo temeljne 

davčne sestavine (davčni zavezanec, davčna osnova, davčne stop- 
nje ter davčne oprostitve in olajšave) za naslednje vrste davkov: 
1) davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti; 
2) davek od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti; 
3) davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav; 
4) davek od dohodka iz premoženja in premoženjskih pravic; 
5) davek od skupnega dohodka fizičnih oseb. 

Poseben davek od prometa proizvodov in 
storitev v prometu 

3. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da bomo izenačevale splošne 

republiške oziroma pokrajinske stopnje posebnega davka od pro- 
meta proizvodov in storitev v prometu, tako da bomo zagotovile, 
da bo splošna stopnja 14%. 

4. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da zagotovimo, da so stopnje 

posebnega republiškega oziroma pokrajinskega davka od pro- 
meta aikoholnih'in brezalkoholnih pijač iz tar. št. 4 tarife temelj- 
nega prometnega davka v naslednjih razponih: 
- za vino od 5% do 10% 
- za naravno žganje in vinjak od 20% do 30% 
- za alkoholne pijače od 45% do 60% 
- za pivo 
- za brezalkoholne pijače, mineralno 
in gazirano vodo od 5% do 10%. 

5. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da zagotovimo, da se pose- 

ben republiški oziroma pokrajinski davek od prometa osebnih 
avtomobilov (iz tar. št. 6 tarife temeljnega prometnega davka), 
starih do pet let, plačuje po stopnji 10%. 

6. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da zagotovimo, da se pose- 

ben republiški oziroma pokrajinski davek od prometa proizvodov, 
ki niso bistvenega pomena za življenjsko raven občanov (kozme- 

tični izdelki), krzneni izdelki, nakit, okrasno blago idr.), iz tar. št. 7, 
8, 9 in 10 tarife temeljnega prometnega davka plačuje po splošni 
stopnji posebnega prometnega davka. 

7. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da z izenačevanjem poseb- 

nega republiškega oziroma pokrajinskega davka od prometa pro- 
izvodov, ki so širšega pomena za življensko raven občanov 
(obleka, obutev, detergenti), iz tar. št. 12 tarife temeljnega promet- 
nega davka zagotovimo, da bo zanje stopnja 6%, za proizvode iz 
tar. št. 11 tarife temeljnega prometnega davka (pohištvo, bela 
tehnika idr.) pa 8%. 

Davek od dobička podjetja 

8. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je stopnja 

davka od dobička podjetja proporcionalna in da znaša 17%. 

9. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se 

podjetju, ki investira v ustanovitev novega podjetja ali v obstoječe 
podjetje za opravljanje dejavnosti, ki zagotavlja prestrukturiranje 
gospodarstva na ozemlju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, zmanjša osnova tega davka za znesek investiranega 
dobička. 

10. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oprostitev 

plačila tega davka za novoustanovljeno podjetje ali obstoječe 
podjetje, v katero so bila investirana sredstva, če je to v funkciji 
prestrukturiranja gospodarstva, in sicer za naslednji dve leti od 
začetka opravljanja dejavnosti ali ustvarjanja dobička. 

11. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oprostitev 

plačila tega davka: 
- od dobička, ki ga podjetje ustvarja z opravljanjem dejavnosti 

na obmejnih in nerazvitih območjih, in sicer za tri leta: 
- za del dobička, ki ga podjetje vlaga v razvoj nerazvitih obmo- 

čij in SAP Kosovo. 
12. člen 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo za novousta- 
novljeno podjetje olajšavo glede plačila tega davka v obliki zmanj- 
šanja obračunanega davka, in sicer: 
- za prvo leto 80% 
- za drugo leto 50% 
- za tretje leto 25% 

13. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se znesek 

davka od dobička podjetja, obračunan za del dobička, ustvarje- 
nega v tujini, zmanjša za znesek davka, ki je bil od tega dela 
dobička plačan v tujini. * 

Davek od osebnega dohodka delavcev 

14. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo proporci- 

onalno stopnjo davka od osebnega dohodka delavcev, ki ne sme 
biti večja od 3%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se davek 
od osebnega dohodka upokojencev v delovnem razmerju in od 
osebnega dohodka, ustvarjenega v delovnem razmerju za delo, 
daljše od polnega delovnega časa, razen kadar je morala oseba 
po zakonu delati dlje od polnega delovnega časa, plačuje po 
stopnji najmanj 50%. 
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15. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oprostitev 

plačila davka od osebnega dohodka delavcev, in sicer: 
1) za osebni dohodek pripravnikov; 
2) za zajamčeni osebni dohodek; 
3) za del osebnega dohodka, ki ga delavci dajejo za odpravo 

posledic elementarnih nesreč; 
4) za osebni dohodek delavca, zaposlenega pri fizični osebi, po 

končanem šolanju — v prvem letu zaposlitve. 

16. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se obra- 

čunani znesek davka od osebnega dohodka delavcev, ki ga fizična 
oseba - rezident Socialistične federativne republike Jugoslavije 
ustvari v tujini, zmanjša za ustrezni davek, plačan od tega oseb- 
nega dohodka v tujini. 

Davek od dohodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti 

17. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo 5%-no pro- 

porcionalno stopnjo davka od dohodka iz mednarodne prevozni- 
ške dejavnosti oziroma nižjo ali višjo stopnjo od 5% za zavezance 
tega davka, ki pripadajo državam, ki jugoslovanskim prevoznikom 
zaračunavajo ustrezen davek od nižjih ali višjih stopnjah. 

Davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti 

18. člen 
Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti je 

fizična oseba - rezident Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije", ki se kot lastnik ali uživalec zemljišča vodi v zemljiškem 
katastru po stanju na dan 31. decembra leta pred letom, za katero 
se določa obveznost plačila davka. 

Če več lastnikov ali uživalcev zemljišča sestavlja eno gospodinj- 
stvo, je davčni zavezanec praviloma eden izmed polnoletnih čla- 
nov gospodinjstva (predstavnik gospodinjstva). 

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti je tudi 
fizična oseba, ki ni rezident Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, če je lastništvo na zemljišču na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije pridobila z dedovanjem pod 
pogojem vzajemnosti. 

19. člen 
Osnova za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti je katastr- 

ski dohodek ali dejanski dohodek. 
Katastrski dohodek je dohodek od zemljišča, ki ga je mogoče 

izkorišati za kmetijsko proizvodnjo, ne glede na to, ali se za to 
proizvodnjo izkorišča ali ne. 

Dejanski dohodek je celotni dohodek, ustvarjen v koledarskem 
letu, zmanjšan za poslovne stroške. 

20. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo proporci- 

onalne stopnje davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki pa so 
lahko različne v odvisnosti od tega, ali se davek plačuje po 
katastrskem dohodku ali po dejanskem dohodku. 

21. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
povprečna zbirna stopnja davka od dohodka iz kmetijske dejavno- 
sti, ki se plačuje po katastrskem dohodku, ne sme biti nižja od 3%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da so lahko 
stopnje davka iz prvega odstavka tega člena, ki se plačuje po 
katastrskem dohodku, različne po skupinah katastrskih občin ali 
po posameznih katastrskih občinah ter v odvisnosti od tega, ali je 
kmetijstvo glavna dejavnost zavezanca ali članov njegovega go- 
podinjstva. 

22. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da so lahko 

stopnje davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se plačuje 
po dejanskem dohodku, različne v odvisnosti od pogojev za 
gospodarjenje in kraja, v katerem se dejavnost opravlja, ter od 
tega, ali je kmetijstvo glavna dejavnost zavezanca ali članov nje- 
govega gospodinjstva. 

V skladu z rešitvijo, predlagamo v osnutku zakona o temeljih davčnega 
sistema, se tudi v tem dogovoru uporablja Izraz »rezident Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije«, ki označuje pravno osebo, ki je ustanovljena in ima 
sedež vpisan v sodni register na ozemlju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, in fizično osebo, ki ima stalno prebivališče na ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da prepišemo, da je kmetij- 
stvo glavna dejavnost tistega zavezanca za ta davek, v katerega 
gospodinjstvu je vsaj en njegov član zavarovan po predpisih 
o zdravstvenem oziroma pokojninskem zavarovanju kmetov. 

23. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da davek od 

dohodka iz kmetijske dejavnosti po dejanskem dohodku plačuje 
zavezanec, ki ustvari skupen dohodek iz kmetijske dejavnosti 
v letu, za katero se odmerja davek, in sicer: 
1. od živinorejske proizvodnje nad - 60,000.000 din 
2. od druge proizvodnje nad - 20,000.000 din 
3. od celotne kmetijske dejavnosti - nad - 90,000.000 din 

Udeleženke dogovora soglašamo, da letno valoriziramo zneske 
iz prejšnjega odstavka v skladu z rastjo cen kmetijskih proizvodov. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
povprečna zbirna stopnja davka od dohodka iz kmetijske dejavno- 
sti, ki se plačuje po dejanskem dohodku, ne sme biti nižja od 15%. 

24. člen 
Udeleženke dogovra soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
zna^a 23 *'s'e zavezance davka od dohodka iz kmetijske dejavno- sti, ki jim kmetijstvo ni glavna dejavnost, najnižja davčna stopnja 
do višine zbirne stopnje davkov in prispevkov davčnih zavezan- 
cev, ki jim je kmetijstvo glavna dejavnost. 

25. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
združenemu kmetu davčno olajšavo v obliki zmanjšanja odmerje- 
nega davka do 90%, odvisno od obsega in trajanja sodelovanja. 

26. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
tistemu zavezancu za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, 
ki vlaga sredstva v melioracijo, komasacijo in arondacijo, olajšavo 
pri plačilu tega davka v višini 50% zneska odmerjenega davka, in 
sicer med melioracijo, arondacijo in komasacijo. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
tistemu zavezancu za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, 
ki vlaga sredstva v gospodarska poslopja in kmetijsko opremo, 
olajšavo v obliki zmanjšanja odmerjenega davka do 80%, odvisno 
od višine in roka vlaganja. 

27. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
olajšavo v obliki zmanjšanja odmerjenega davka od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti v sorazmerju z zmanjšanjem donosa na zase- 
jani površini katastrske parcele zaradi elementarnih nesreč, kadar 
je dohodek manjši najmanj za 25%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
olajšavo v obliki zmanjšanja davka do 90% od plačila davka od 
dohodka iz kmetijske dejavnosti tistemu davčnemu zavezancu, ki 
mu je kmetijstvo glavna dejavnost, ter nekmetu, ki stalno živi na 
zadevnem območju in obdeluje zemljo, in sicer za dohodek, 
ustvarjen s kmetijsko dejavnostjo na hribovsko-planinskem in 
obmejnem območju. 

28. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
olajšavo v obliki zmanjšanja odmerjenega davka od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti njegovemu zavezancu za zemljišče, dano 
v zakup kmetijski zadrugi ali podjetju, odvisno od trajanja zakupa, 
in sicer: 

- 30% za nakup nad eno leto do treh let; 
- 50% za zakup nad tremi leti do petih let; 
- 70% za zakup nad petimi leti do sedmih let; 
- 100% za zakup nad sedmimi leti. 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o davčni politiki občin zagotovimo oprostitev plačila 
davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti za zemljišče, dano 
v zakup organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji za 
kmetijsko proizvodnjo, če lastnik zemljišča na podlagi pogodbe 
dosmrtno prejema zakupnino, zemljišče pa po njegovi smrti pre- 
ide v družbeno lastnino. 
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29. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo 
oprostitev plačila davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti 
tistemu zavezancu, ki mu je kmetijstvo glavna dejavnost, njegov 
katastrski dohodek pa ne presega zneska najmanj 30.000 dinarjev 
na člana gospodinjstva. Udeleženke dogovora soglašamo, da 
letno valoriziramo ta znesek v sorazmerju z rastjo katastrskega 
dohodka. 

Davek od dobička iz gospodarske In poklicne dejavnosti 

30. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je zaveza- 

nec za davek od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti: 
- fizična oseba - rezident Socialistične federativne republike 

Jugoslavije, ki z osebnim delom samostojno kot stalni ali občasni 
poklic opravlja v državi in tujini gospodarsko, znanstveno, umetni- 
ško, književno, izobraževalno dejavnost in dejavnost zdravnika, 
odvetnika in inženirja, arhitekta, stomatologa, računovodje, 
športno ali drugo poklicno dejavnost; 

- fizična oseba, ki ni rezident Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, ustvari pa dobiček z opravljanjem gospodarske 
in poklicne dejavnosti na ozemlju Socialistične federativne Jugo- 
slavije. 

31. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo: 
- da se davek od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti 

plačuje praviloma po ustvarjenem dobičku, izjemoma pa v pavšal- 
nem znesku ali v odstotku od vsakega posamično ustvarjenega 
zneska dobička; 

- da je osnova za davek od dobička iz gospodarske in poklicne 
dejavnosti razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki 
v koledarskem letu, ki obsegajo materialne in druge stroške, 
nujne za dosego celotnega prihodka, z zakonom predpisano 
amortizacijo, osebne dohodke po družbenem dogovoru oziroma 
kolektivni pogodbi; 

- da mora zavezanec, ki plačuje davek po ustvarjenem dobičku, 
voditi poslovne knjige; 

- da plačuje zavezanec, ki opravlja gospodarsko ali poklicno 
dejavnost v manjšem obsegu občasno ali brez poslovnega pro- 
stora, davek v letnem pavšalnem znesku pod pogojem, da 
dodatno ne zaposluje več kot enega delavca in da ne ustvarja 
večjega osebnega dohodka od povprečnega letnega osebnega 
dohodka v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine; 

- da davek od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti 
v odstotku od posamično ustvarjenega zneska dobička plačujejo 
zavezanec, ki občasno opravlja gospodarsko ali poklicno dejav- 
nost tako, da za podjetja in civilne pravne osebe opravlja dolo- 
čene storitve, ter športnik in športni delavec od dohodka, ustvarje- 
nega s športom ter transferjem in nagradami, osvojenimi na 
domačih in tujih tekmovanjih. 

32. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je stopnja 

davka od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti proporci- 
onalna in da znaša 17%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
stopnja davka od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti, 
ki se plačuje v odstotku od vsakega posamično ustvarjenega 
bruto prihodka, znaša 10%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
znaša letni pavšalni znesek davka od dobička iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti najmanj 2% letnega povprečnega osebnega 
dohodka delavcev v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

33. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
davka od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti ne pla- 
čuje njegov zavezanec eno leto po začetku opravljanja dejavnosti, 
razen če opravlja dejavnost, ki je po dogovoru o davčni politiki 
občin v republiki oziroma avtonomni pokrajini izvzeta iz te opro- 
stitve. 

34. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se odmerjeni davek od dobička iz gospodarske in poklicne dejav- 
nosti zmanjša zavezancu, ki je prvič začel opravljati dejavnost, 
razen izjem, določenih z dogovorom o davčni politiki občin 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini, in sicer: 
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- za drugo leto 50% 
- za tretje leto 25%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se odmerjeni davek od dobička iz gospodarske in poklicne dejav- 
nosti oziroma osnova, če ni ista za davek in prispevke, zmanjša za 
25% do petih let zavezancu tega davka, ki vloži sredstva v graditev 
poslovodnega prostora, nabavo nove opreme in modernizacije 
zaradi zboljšanja dejavnosti v skladu z družbenim planom občine. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se odmerjeni davek od dobička iz poklicne dejavnosti zmanjša do 
10% za vsakega novozaposlenega delavca, s katerim se poveča 
število zaposlenih delavcev, v letu, v katerem se je delavec zapo- 
slil, in sicer tako, da lahko znaša skupno zmanjšanje odmerjenega 
davka največ 50%. 

35. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se znesek 

davka od dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti rezidenta 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, obračunan od 
dela dobička, ustvarjenega v tujini, zmanjša za znesek davka, ki je 
bil od tega dela dobička plačan v tujini. 

Davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav 

36. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je: 
- zavezanec za davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov 

in tehničnih izboljšav rezident Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, ki ustvarja dohodek iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, zavarovanih z zakonom v državi in tujini; 

- zavezanec za davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav tudi oseba, ki ni rezident Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, ki pa dohodek iz avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav ustvarja na ozemlju Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije. 

37. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se davek 

od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav 
plačuje po znesku dohodka, ustvarjenega v koledarskem letu, ali 
v odstotku od vsakega posamično ustvarjenega zneska dohodka. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je znesek 
dohodka, ustvarjen v koledarskem letu, celotni znesek dohodka iz 
avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav, zmanjšan za 
stroške, ki so bili zanj nujno potrebni. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da za zavezanca, ki plačuje 
davek po odbitku, predpišemo stroške, ki so nujni, da dohodek 
ustvari: 

- za kiparska dela, tapiserije, izdelane v materialu, keramopla- 
stiko in umetniško keramiko in vitražo - 50% dohodka: 

- za umetniško fotografijo na področju znanosti, kulture in 
gospodarstva, stensko slikarstvo in slikarstvo v prostoru v fresko, 
grafični, mozaični, intarzija in emajl tehniki, intarzirane in emajli- 
rane predmete ipd., Rostumografijo (gledališki in modni kostumi) 
ter umetniško obdelavo tekstila (tkani in tiskani tekstil) - 35% 
dohodka; 

- za slikarska dela, grafična dela, industrijsko oblikovanje 
z izdelavo modelov in maket, malo plastiko, dela vizualnih komu- 
nikacij, dela na področju notranje arhitekture in obdelavo pročelij 
objektov, oblikovanje prostora, dela na področju hortikulture in 
umetniško nadzorstvo nad izvajanjem z izdelavo modelov in 
maket, umetniške rešitve za scenografijo, znanstvena, strokovna, 
književna (publicistična in prevajalska) glasbena in kinematograf- 
ska dela ter restavratorska dela na področju kulture in umetnosti 
- 30% dohodka; 

- za izvajanje umetniških del (igranje, petje, gledališka in film- 
ska igra, recitiranje, snemanje filmov) in idejne skice za tapiserije 
in kostumografijo - 15% dohodka; 

- za druga dela, razen patentov in tehničnih izboljšav - 25% 
dohodka. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da lahko predpišemo tudi 
enotno višino stopenj za priznavanje stroškov. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se avtorju, 
ki plačuje davek od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav po dejansko ustvarjenem dohodku v koledar- 
skem letu, prizna med stroške tudi nadomestilo, ki ga plačuje 
Jugoslovanski avtorski agenciji, Zavodu za varstvo avtorskih glas- 
benih pravic in drugim organizacijam združenega dela, pooblaš- 
čenim za prodajo in pobiranje dohodka od umetniških in drugih 
avtorskih del. 
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Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da so stroški, 
ki so nujni, da se ustvari dohodek iz patentov in tehničnih izbljšav: 

- takse in stroški, ki se plačujejo za varstvo patentov, po 
potrdilu pristojnega organa za varstvo patentov; 

- stroški za izdelavo načrta in tehničnega opisa izuma, patenta 
oziroma tehnične izboljšave, ki sta sestavni del prijave, s katero je 
bilo od pristojnega organa zahtevano varstvo patenta oziroma 
tehnične izboljšave, s potrdilom strokovne osebe, ki je izdelala 
zadevne načrte in tehnične opise; potrdilo o realnosti teh stroškov 
izda Združenje jugoslovanskih izumiteljev na zahtevo izumitelja 
ali drug organ, ki ga določi republika oziroma avtonomna pokra- 
jina; 

- stroški za izdelavo od enega do desetih prototipov zaradi 
preveritve patenta oziroma tehnične izboljšave, ki je prijavljena 
oziroma zavarovana, če je prototip izdelan v organizaciji združe- 
nega dela, ki lahko potrdi, da je stroške prototipa plačal sam 
izumitelj, če pa je izumitelj izdelal prototip v lastni režiji, se 
priznajo dejanski stroški za izdelavo prototipa; potrdilo o realnosti 
teh stroškov izda na zahtevo izumitelja Združenje jugoslovanskih 
izumiteljev. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo: 
- da morajo biti vsi stroški posebej izkazani in dokumentirani 

z računi in da mora zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki 
plačuje davek po ustvarjenem dohodku med letom, voditi 
poslovne knjige; 1 

- da se stroški na zahtevo davčnega zavezanca priznajo 
v dejanskem znesku, če predloži zavezanec za to potrebne do- 
kaze; 

- da se osebam, ki niso avtorji del, temveč samo imetniki 
premoženjskih in avtorskih pravic (dediči in drugi imetniki premo- 
ženjskih in avtorskih pravic), priznajo kot stroški samo plačila za 
storitve, ki jih plačajo Jugoslovanski avtorski agenciji, Zavodu za 
varstvo glasbenih avtorskih pravic in drugim organizacijam zdru- 
ženega dela, pooblaščenim za prodajo in pobiranje dohodka od 
umetniških in drugih avtoskih del. 

38. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
znaša povprečna stopnja davka od dohodka iz avtorskih pravic, 
patentov in tehničnih izboljšav po dejanskem znesku dohodka iz 
avtorskih pravic najmanj 1%, od dohodka iz patentov in tehničnih 
izboljšav pa do 5%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
znaša stopnja davka od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, ki se plačuje v odstotku od vsakega posa- 
mično ustvarjenega zneska dohodka iz avtorskih pravic, najmanj 
7%, od dohodka za patente in tehnične izboljšave pa do 15%. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se stopnja davka od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav poveča za 50% njegovemu zavezancu, ki 
ustvari dohodek iz naslova prenesene oziroma podedovane avtor- 
ske pravice. 

39. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
znaša stopnja davka od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, ki se plačuje v odstotku od vsakega posa- 
mično ustvarjenega zneska dohodka, za fizično ali pravno osebo, 
ki ni rezident Socialistične federativne republike Jugoslavije, 20%. 

40. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oprostitve in 

olajšave glede davka od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in 
tehničnih izboljšav, ki ga plačuje rezident Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, da bi se spodbujal razvoj umetnosti, 
znanstvenoraziskovalnega dela, izumiteljstva in tehničnih iz- 
boljšav. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se znesek 
davka od dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izbolj- 
šav, obračunan od dohodka, ki ga rezident Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije ustvari v tujini, zmanjša za znesek 
davka, plačanega od tega dohodka v tujini. 

Davek od dohodka iz premoženja 
in premoženjskih pravic 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je: 
- zavezanec za davek od dohodka iz premoženja in premo- 

ženjskih pravic fizična in civilna pravna oseba - rezident Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, ki v državi in tujini 
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ustvarja dohodek z dajanjem zemljišča v zakup ali podzakup 
oziroma z dajanjem stavbe, dela stavbe, stanovanja, dela stanova- 
nja, opreme ali prevoznega sredstva v najem ali podnajem, ter 
dohodek iz drugega premoženja in premoženjskih pravic; 

- zavezanec za davek od dohodka iz premoženja in premo- 
ženjskih pravic je tudi oseba, ki ni rezident Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, ki pa ustvari dohodek iz premoženja 
in premoženjskih pravic na ozemlju Socialistične federativne 
republike Jugoslavije. 

42. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo: 
- da se davek od dohodka iz premoženja in premoženjskih 

pravic plačuje po dohodku, ustvarjenem v koledarskem letu, 
v pavšalnem znesku ali v odstotku od vsakega posamično ustvar- 
jenega bruto dohodka; 

- da je osnova za davek od dohodka iz premoženja in premo- 
ženjskih pravic dohodek, realiziran v koledarskem letu, zmanjšan 
za stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja stavbe in dru- 
gega premoženja, stroške upravljanja premoženja in druge stro- 
ške, za katere predloži zavezanec potrebne dokaze; 

- višino dohodka od premoženja, do katere se davek plačuje 
v letnem pavšalnem znesku; 

- da davek od dohodka iz premoženja in premoženjskih pravic 
v odstotku od vsakega posamično ustvarjenega bruto dohodka 
plačuje davčni zavezanec, ki ta dohodek ustvarja od pravnih in 
civilnih pravnih oseb. 

43. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se stopnje davka od dohodka iz premoženja in premoženjskih 
pravic po ustvarjenem dohodku gibljejo od 5% za osnovo do 
10,000.000 dinarjev do 60% za osnovo nad 110,000.000 dinarjev. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin določimo 
višino dohodka iz premoženja, do katere se ta davek plačuje 
v letnem pavšalnem znesku, stopnjo davka po odbitku ter olajšave 
socialnega značaja. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da letno valoriziramo davčno 
osnovo tega davka v skladu z rastjo življenjskih stroškov v letu, za 
katero se odmerja davek. 

44. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oprostitve in 

olajšave glede plačila davka od dohodka iz premoženja in premo- 
ženjskih pravic, ki so socialnega značaja. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da se znesek 
davka od dohodka iz premoženja in premoženjskih pravic, obra- 
čunan za dohodek, ki ga fizična in civilna pravna oseba - rezident 
Socialistične federativne republike Jugoslavije ustvari v tujini, 
zmanjša za znesek davka, plačan od tega dohodka v tujini. 

Davek od skupnega dohodka fizične osebe 

45. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da je zaveza- 

nec za davek od skupnega dohodka fizične osebe: 
-fizična oseba - rezident Socialistične federativne republike 

Jugoslavije, ki v državi in tujini ustvari skupni letni dohodek, za 
katerega se mora plačati ta davek; 

-fizična oseba, ki ni rezident Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, ki pa v njej ustvari skupni letni dohodek, za 
katerega se mora plačati ta davek. 

46. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo: 
- da je osnova za davek od skupnega dohodka fizične osebe 

skupni dohodek, ustvarjen v koledarskem letu, zmanjšan za zne- 
sek trikratnega povprečnega osebnega dohodka zaposlenih 
v gospodarstvu republike oziroma avtonomne pokrajine, ki se 
ugotovi po podatkih republiškega oziroma pokrajinskega zavoda 
za statistiko za devet mesecev leta, za katero se ugotavlja davek; 

- da je skupni letni dohodek fizične osebe - rezidenta Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije skupni znesek osebnih 
dohodkov in prihodkov, pokojnin in nadomestil osebnega 
dohodka iz naslova socialnega zavarovanja, ki jih zavezanec za ta 
davek doseže v koledarskem letu v državi in tujini, zmanjšan za 
znesek v državi in tujini plačanih davkov, prispevkov in krajevnega 
samoprispevka ter za znesek priznanih olajšav in oprostitev; 

- da je skupni letni dohodek fizične osebe, ki ni rezident 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, na ozemlju Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije ustvarjeni skupni zne- 
sek osebnih dohodkov in prihodkov, pokojnin in nadomestil oseb- 
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nega dohodka iz naslova socialnega zavarovanja, ki jih zavezanec 
za ta davek doseže v koledarskem letu, zmanjšan za znesek 
plačanih davkov in prispevkov ter za znesek priznanih olajšav in 
oprostitev. 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo, da skupni 
letni dohodek ne zajema prejemkov iz naslova: 

- odlikovanj in priznanj, ki jih dajejo družbenopolitične skup- 
nosti; 

- dodatka za borce; 
- pravic po predpisih o vojaških in mirnodobnih vojaških inva- 

lidih; 
- pravic po predpisih o imetnikih »Partizanske spomenice 

1941«; 
- otroškega dodatka; 
- nagrad, ki jih podeljujejo družbenopolitične skupnosti, samo- 

upravne interesne skupnosti in druge družbenopolitične skupno- 
sti s področja znanosti, kulture in umetnosti; 

- nagrad, ki jih s svojimi akti podeljujejo Organizacija združe- 
nih narodov in njene organizacije ter mednarodne organizacije; 

- povračila potnih stroškov za službena potovanja, za razpore- 
ditev na delo v drug kraj, za ločeno življenje, idr.; 

- povračila prevoznih stroškov pri preselitvi in prevozu na delo 
in z dela; 

- nadomestila učencem in študentom med praktičnim delom; 
- nadomestila za delo med rehabilitacijo; 
- osebnega dohodka delavcev v delavnicah za poklicno rehabi- 

litacijo in zaposlovanje invalidov; 
- nadomestila učencem, študentom in mladincem v njihovih 

zadrugah in servisih; 
- osebnega dohodka pripravnikov med pripravniško dobo; 
- prejemkov po predpisih o socialnem zavarovanju, razen 

pokojnin in nadomestil osebnih dohodkov med zadržanostjo 
z dela zaradi bolezni in poškodb; 

- nadomestila med začasno brezposelnostjo; 
- nadomestila, ki se izplačuje iz naslova članstva v akademiji 

znanosti; 
- prejemkov občanov kot pomoči zaradi uničenega in poško- 

dovanega premoženja v elementarnih nesrečah in ob drugih 
izrednih dogodkih; 

- prejemkov kot pomoči družini umrlega delavca; 
- dobitkov od iger na srečo; 
- prihodka od obresti za hranilne vloge in depozite občanov; 
- prihodka od dividend delničarjev; 
- zneska vplačanega posojila z javnim vpisom v letu, za katero 

se ugotavlja davek; 
- zneska, vloženega v nakup delnic, obveznic in drugih vred- 

nostnih papirjev v gospodarstvu; 
- zneska stroškov davčnega zavezanca za zagovor doktorske 

disertacije in magistrske naloge; 
- zneska stroškov za vsak neodkupljeni patent in tehnično 

izboljšavo v letu, v katerem sta bila patentirana; 
- zneska, vplačanega kot članarino družbenopolitičnim organi- 

zacijam; 
- zneska vezanih prihrankov fizične osebe, namenjenega za 

rešitev stanovanjskega vprašanja; 
- zneska anuitet za odplačilo stanovanjskih posojil. 

47. člen 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 

z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se davek od skupnega dohodka fizične osebe plačuje po nasled- 
njih stopnjah: 

Od osnove (din) se plača davek 
nad do 

5,000.000 1% od osnove nad 
5,000.000 10,000.000 50.000.000+3% od osnove nad 5,000.000 

10,000.000 15,000.000 200,000.000+5% od osnove nad 10,000.000 
15,000.000 20,000.000 450,000.000+8% od osnove nad 15,000.000 
20,000.000 25,000.000 850,000.000+12% od osnove nad 20,000.000 
25,000.000 30,000.000 1.450,000.000+17% od osnove nad 25,000.000 
30,000.000 35,000.000 2.300,000.000+23% od osnove nad 30,000.000 
35.000.000 40,000.000 3.450,000.000+30% od osnove nad 35,000.000 
40,000.000 50,000.000 4.950,000.000+38% od osnove nad 40,000.000 
50,000.000 8.750,000.000+50% od osnove nad 50,000.000 

Udeleženke dogovora soglašamo, da predpišemo oziroma da 
z dogovorom o usklajevanju davčne politike občin zagotovimo, da 
se razponi iz prvega odstavka tega člena valorizirajo na podlagi 
rasti osebnih dohodkov v devetih mesecih tekočega leta v gospo- 
darstvu republike oziroma gospodarstvu avtonomne pokrajine po 
podatkih republiškega oziroma pokrajinskega zavoda za stati- 
stiko. 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

48. člen 
Udeleženke dogovora soglašamo, da sme ne glede na 3. člen 

tega dogovora splošna stopnja posebnega davka od prometa 
proizvodov v SR Makedoniji v letih 1990 in 1991 izjemoma znašati 
17%. 

49. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 

stavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

50. člen 
Udeleženke dogovora prevzemamo obveznost, da najpozneje 

v treh mesecih po njegovi uveljavitvi uskladimo svoje predpise 
z obveznostmi, prevzetimi s tem dogovorom. 

51. člen 
Z dnem, ko začnejo veljati predpisi, izdani na podlagi tega 

dogovora, nehata veljati dogovor o usklajevanju davčnega 
sistema (Uradni list SFRJ št. 10/85 in 62/87) in dogovor o temeljih 
davčne politike (Uradni list SFRJ št. 11/85 in 62/87). 

52. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine: 
Za Skupščino SR Črne gore: 
Za Sabor SR Hrvatske: 
Za Sobranje SR Makedonije: 
Za Skupščino SR Slovenije: 
Za Skupščino SR Srbije: 
Za Skupščino SAP Kosovo: 
Za Skupščino SAP Vojvodine: 

OBRAZLOŽITEV 

V okviru sprememb v gospodarskem sistemu na podlagi spreje- 
tih amandmajev k ustavi SFRJ so bile predvidene tudi spremembe 
na področju davčnega sistema in davčne politike (amandma XXXI 
in XXXIX). V navedenem amandmaju XXXI je določeno, da so 
temelj enotnega jugoslovanskega trga poleg drugih sestavin tudi 
enotni temelji davčnega sistema in skupni temelji davčne politike, 
medtem ko je v 5. točki amandmaja XXXIX določeno, da federacija 
po zveznih organih ureja temelje davčnega sistema (vire, vrste, 
zavezance in osnove) za davke, ki so pomembni za delovanje 
enotnega jugoslovanskega trga. 

Na teh temeljih in na temeljih reforme fiskalnega sistema je bil 
predlagan zakon o temeljih davčnega sistema, ki vsebuje davke, ki 
so bistvenega pomena za enotni jugoslovanski trg. 

Na enakih ustavnih temeljih določajo republike in avtonomni 
pokrajini za davke, predpisane z zakonom, vrste davčnih stopenj, 
olajšav in oprostitev. 

Za druge davke, določene z dogovorom, usklajujejo republike 
in pokrajini davčni sistem in davčno politiko ter s svojimi predpisi 
urejajo sistem in politiko davkov. S tem dogovorom so zajete vrste 
cedularnih davkov, ki bodo po novi zasnovi sestavljali celotni 

(sintetični) davek fizičnih oseb. Drugi davki (davek od premože- 
nja, davek od dediščin in daril idr.), ki imajo značaj lokalnih 
davkov, bodo urejeni z republiškimi in pokrajinskimi predpisi. 

Rešitve, predlagane v osnutku zakona o temeljih davčnega 
sistema, so opredelile tudi zasnovo tega dogovora in zato bo 
sprejetje ali nesprejetje zakona o temeljih davčnega sistema vpli- 
valo na sprejetje dokončne zasnove tega dogovora. 

V 1. členu dogovora o usklajevanju davčnega sistema in davčne 
politike so navedene vrste davkov, ki so z zakonom o temeljih 
davčnega sistema določene kot vrste davkov, pomembnih za 
delovanje enotnega jugoslovanskega trga, in za katere morajo 
republike in avtonomni pokrajini s tem dogovorom uskladiti vrste 
davčnih stopenj, olajšav in oprostitev. 

V 2. členu tega dogovora je predvideno usklajevanje vrst davkov 
z vsemi temeljnimi sestavinami (zavezanec, osnova, stopnja ter 
davčne olajšave in oprostitve) iz pristojnosti republik in avtonom- 
nih pokrajin, in sicer naslednjih davkov: davka od dohodka iz 
kmetijske dejavnosti, davka od dobička iz gospodarske in 
poklicne dejavnosti, davka od dohodka iz avtorskih pravic, paten- 
tov in tehničnih izboljšav, davka od dohodka iz premoženja in 
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premoženjskih pravic ter davka od skupnega dohodka fizične 
osebe. 

Vrste davkov iz 1. in 2. člena tega dogovora so predlagane na 
podlagi ustavnih amandmajev, temeljev reforme fiskalnega 
sistema in sistemskih zakonov, zaradi česar so bile potrebne 
spremembe v zajetju posameznih vrst davkov. Tako so bila 
v skladu z osnutkom zakona o podjetjih z davkom od dobička 
zajeta kot njegovi zavezanci poleg podjetij, ki poslujejo s sredstvi 
v družbeni lastnini, tudi podjetja in obratovalnice v zasebni last- 
nini s statusom pravne osebe. 

V 3. členu je predlagana izenačitev splošnih republiških ozi- 
roma pokrajinskih stopenj davka od prometa proizvodov in stori- 
tev v prometu, določeno pa je tudi, da bodo republike oziroma 
pokrajini s svojimi predpisi zagotovile, da bo splošna stopnja 
prometnega davka 14%. 

V 4. členu so predlagane stopnje oziroma višina stopenj po 
posameznih skupinah proizvodov, da bi se vsem subjektom na 
enotnem jugoslovanskem trgu zagotovili enaki pogoji za gospo- 
darjenje. 

V 5. členu je predlagano, naj se posebni republiški oziroma 
pokrajinski davek od prometa osebnih avtomobilov, starih do pet 
let, plačuje po stopnji 10% na vsem ozemlju Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, avtomobili, starejši kot pet let pa 
oprostijo tega davka. Predlagana rešitev bi odpravila sedanje 
neenotno obdavčevanje prometa rabljenih osebnih avtomobilov 
v državi. 

V 6. in 7. členu je predlagana politika obdavčevanja proizvodov, 
ki niso bistvenega pomena za življenjsko raven občanov, t. j. naj 
se davek zanje plačuje po višjih stopnjah oziroma po splošni 
stopnji, med tem ko naj se davek za proizvode, ki so širšega 
pomena za življenjsko raven (obleka, obutev, detergenti idr.) pla- 
čuje po nižjih stopnjah. 

V 8. členu je predlagano, naj se davek od dobička podjetja 
plačuje po proporcionalnih stopnjah v višini 17%. 

V 9. do 13. členu so predlagane oprostitve in olajšave glede 
plačila davka od dobička podjetja. Predlagano je namreč, naj se 
osnova za davek od dobička podjetja zmanjša, kadar podjetje 
vlaga sredstva v ustanovitev novega podjetja ali modernizacijo in 
razširitev obstoječega podjetja na ozemlju Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, pod pogojem, da je namen teh investi- 
cij prestrukturiranje gospodarstva oziroma produktivnejša proiz- 
vodnja, naj se plačila tega davka oprostijo novoustanovljena 
podjetja in obstoječa podjetja, v katera so bila sredstva investi- 
rana zaradi prestrukturiranja gospodarstva, naj se plačila davka 
od dobička podjetja oprosti podjetje, ki ustvarja dobiček z oprav- 
Ijanjen dejavnosti na obmejnih in nerazvitih območjih, pa tudi za 
del dobička, ki se vlaga v razvoj nerazvitih območij in SAP Kosovo. 

Za novoustanovljena podjetja so določene olajšave glede pla- 
čila davka od dobička, in sicer v obliki zmanjšanega obračun- 
skega davka: za prvo leto 80%, za drugo leto 50%, za tretje leto pa 
25%. 

Predlagana je tudi rešitev, naj se podjetjem med poslovne 
stroške priznava tudi del amortizacije nad z zakonom predpisa- 
nimi stopnjami oziroma pospešena amortizacija, če podjetje 
opravlja dejavnost, ki zagotavlja prestrukturiranje gospodarstva. 
Predlagano je, naj se davek od dobička podjetja, obračunan za del 
dobička, ustvarjenega v tujini, zmanjša za znesek plačanega 
davka v tujini, da bi se izognili dvojnemu obdavčevanju dobička. 

Republike in pokrajini lahko predpišejo še druge olajšave in 
oprostitve glede plačila davka od dobička podjetja, če je to 
pomembno za razvoj republike oziroma avtonomne pokrajine. 

V 16. členu tega dogovora je določeno, da so stopnje davka od 
osebnega dohodka delavcev proporcionalne, da pa se lahko 
povečajo za osebne dohodke upokojencev v delovnem razmerju, 
za delo, daljše od polnega delovnega časa, razen kadar je moral 
delavec po zakonu delati dlje. 

V 17. in 18. členu dogovora so predvidene davčne oprostitve 
glede plačila davka od osebnega dohodka, in sicer: od osebnega 
dohodka pripravnikov, zajamčenega osebnega dohodka in od 
dela osebnega dohodka, ki ga delavci dajejo za odpravo elemen- 
tarnih nesreč. Predpisano je tudi, da se obračunani znesek davka 
od osebnega dohodka delavcev, ki ga domača fizična oseba 
ustvari v tujini, zmanjša za ustrezni davek, plačan od tega oseb- 
nega dohodka v tujini, da bi se izognili dvojnemu obdavčevanju. 

V 19. členu dogovora je določeno da je stopnja davka od 
dohodka iz mednarodne prevozniške dejavnosti proporcionalna 
in da lahko republike in pokrajini predpišejo nižjo ali višjo stopnjo 
od predpisane za davčne zavezance, ki pripadajo državam, ki 
jugoslovanskim prevoznikom za računavajo ustrezni davek po 
nižjih ali višjih stopnjah od stopnje predpisane z zakonom repu- 
blike ali avtonomne pokrajine. 

Kot smo že navedli v obrazložitvi 2. člena tega dogovora, so za 
davke oz omenjenega člena predlagane reštve vseh sestavin 

obdavčevanja (zavezanec, osnove, stopnja ter olajšave in opro- 
stitve). 

V 20. členu dogovora je urejeno, da je zavezanec za davek od 
dohodka iz kmetijske dejavnosti fizična oseba - rezident Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, ki se kot lastnik ali uživa- 
lec zemljišča vodi v katastru, takrat, ko se določi davčna obvez- 
nost. Če več lastnikov oziroma uživalcev zemljišča sestavlja eno 
gospodinjstvo, je davčni zavezanec eden izmed polnoletnih čla- 
nov zadevnega gospodinjstva za celotno davčno obveznost. 

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti je tudi 
fizična oseba, ki ni rezident Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, če je pridobila lastništvo na zemljišču na ozemju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

V 21. členu dogovora je predlagano, da je osnova za davek od 
dohodka iz kmetijske dejavnosti katastrski dohodek ali dejanski 
dohodek. 

Katastrski dohodek je dohodek, ki bi se dosegel, če bi se 
zemljišče uporabljalo za kmetijsko proizvodnjo, med tem ko je 
dejanski dohodek celotni dohodek med letom, zmanjšan za 
poslovne stroške. 

V 22. členu dogovora so določene proporcionalne stopnje 
davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki pa so lahko različne, 
odvisno od tega, ali se davek plačuje po katastrskem dohodku ali 
po dejanskem dohodku, ter od tega, ali je kmetijstvo glavna 
dejavnost davčnega zavezanca ali ne. 

V 23. členu dogovra je republikam in pokrajinama predlagano, 
naj zagotovijo, da zbirna stopnja davka od dohodka iz kmetijske 
dejavnosti, ki se plačuje po katatrskem dohodku, ne sme biti 
manjša od 3% in da je lahko različna po skupinah katastrskih 
občin, pa tudi glede na to, ali je kmetijstvo glavna dejavnost 
zavezanca tega davka ali ne. 

V 24. členu dogovora je predlagano, da so lahko stopnje davka 
od dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se plačuje po dejanskem 
dohodku, različne v odvisnosti od pogojev za gospodarjenje in 
kraja, kjer se dejavnost opravlja. 

V 25. členu dogovora so predlagana merila oziroma višina 
dohodka, ustvarjenega z opravljanjem kmetijske dejavnosti, kadar 
se davek od dohodka plačuje po dejanskem dohodku. Predlagano 
je tudi, da stopnja davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki se 
plačuje po dejanskem dohodku, ne sme biti nižja od 15%. 

I/ 26. členu dogovora je predlagana rešitev, po kateri plačujejo 
zavezanci za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki jim 
kmetijstvo ni glavna dejavnost, davek po stopnji do višine zbirne 
stopnje davkov in prispevkov za davčne zavezance, ki jim je 
kmetijstvo glavna dejavnost. 

V 27. do 31. členu dogovora so predvidene davčne oprostitve in 
olajšave glede plačila davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, 
da bi se spodbujale določene oblike kmetijske proizvodnje, zdru- 
ževanje kmetijskih vlaganj v kmetijstvo, olajšave zaradi elementar- 
nih nesreč ter olajšave socialnega značaja. 

V 32. do 37. členu so predlagane rešitve glede obdavčevanja 
(zavezanec, osnova, stopnja ter olajšave in oprostitve) dobička iz 
gospodarske in poklicne dejavnosti. Iz predlaganih rešitev je 
razvidno, da je pri tovrstnem davku prišlo do prehoda z obdavče- 
vanja osebnega dohodka na dobiček iz gospodarske in poklicne 
dejavnosti. 

Pri tem davku so popolneje razčlenjena načela, po katerih se 
plačuje davek, tako da po predlaganih rešitvah plačuje davek od 
dobička iz gospodarske in poklicne dejavnosti fizična oseba 
- rezident Socialistične federativne republike Jugoslavije za dobi- 
ček, ustvarjen v državi in tujini, fizična oseba, ki ni rezident 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, pa za dobiček, 
ustvarjen na ozemlju Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije. Prav tako je določeno, da se mora ta davek plačevati tudi od 
dohodkov, ki doslej niso bili obdavčeni, kot so dohodki, ustvarjeni 
s transferjem športnikov in športnih delavcev, ter od zneska 
nagrad, osvojenih na športnih tekmovanjih. 

V 38. do 42. členu so predlagane rešitve za obdavčevanje 
dohodka iz avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav za 
fizične osebe — rezidente Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, ki ustvarjajo ta dohodek v državi in tujini, ter za 
osebe, ki niso rezidenti Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije, ta dohodek pa ustvarjajo na njenem ozemlju. 

Da bi omogočili diferencirano dančno politiko, je predlagano, 
da so lahko stopnje tega davka različne, odvisno od vrste avtor- 
skih pravic, patentov in tehničnih izboljšav ter od tega, ali ta 
dohodek ustvarja fizična oseba - rezident Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije ali oseba, ki ni rezident Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, ali sam avtor ali oseba, na 
katero je prenesena avtorska pravica. Tako predlagane rešitve 
z olajšavami in oprostitvami so zelo pomembne za napredek 
izumiteljstva, znanosti ipd. 

V 43. do 46. členu so predlagane rešitve za obdavčevanje 
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dohodka iz premoženja in premoženjskih pravic občanov in civil- 
nih pravnih oseb. 

Predlagane rešitve omogočajo popolnejše zajetje dohodka iz 
premoženja, ki je obdavčeno, in sicer tako za fizične osebe - rezi- 
dente Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki dohodek 
ustvarjajo v državi in tujini, kot za osebe, ki niso rezidenti Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, dohodek pa ustvarjajo na 
njenem ozemlju. 

V 47. do 49. členu so predlagane rešitve za obdavčevanje 
skupnega dohodka fizične osebe - rezidenta Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in fizične osebe, ki ni rezident Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije, saj smo izhajali iz 
ocene, da je v sistemu cedularnih vrst davkov občanov, dokler se 
ne uvede sintetični davek, nujen tudi davek od skupnega dohodka 
občanov kot korektivni instrument obdavčevanja - s progresiv- 
nimi davčnimi stopnjami, ki so precej nižje glede na dosedanje 
rešitve. Predlagane so tudi olajšave in oprostitve glede plačila 

tega davka, da ne bi destimulativno deloval na delo in gospodar- 
jenje. 

Kot smo navedli, so s tem dogovorom določene davčne stopnje 
ter davčne olajšave in oprostitve za davke, urejene z zakonom 
o temeljih davčnega sistema (1. člen), ter vse sestavine davčnega 
sistema in politike (iz 2. člena tega zakona), ki nimajo takega 
značaja. To pomeni, da bo sprejetje vseh teh dokumentov pome- 
nilo celoto davčnega sistema in davčne politike v prvi etapi 
reforme davčnega sistema. 

V 50. do 53. členu dogovora so prehodne in končne določbe. 
V 50. členu dogovora je predlagano, naj bo davčna stopnja v SR 

Makedoniji v letih 1990 in 1991 izjemoma višja, t. j. 17%, in sicer 
zaradi večjih proračunskih odhodkov in bilančnih potreb repu- 
blike v zvezi z kritjem izgub idr. (»Feni« ipd.-. 

Ta dogovor začne veljati, ko ga podpišejo pooblaščeni pred- 
stavnki skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O OSNUTKU ZAKONA O TEMELJIH 
DAVČNEGA SISTEMA 

Predlagatelj je v drugem dopolnilnem predlogu k osnutku 
zakona o temeljih davčnega sistema deloma upošteval pripombe 
Skupščine SR Slovenije. S predlagano spremembo 2. člena 
osnutka zakona sodijo med davke, ki so pomembni za enotnost 
jugoslovanskega trga: davek od prometa proizvodov in storitev, 
davek od dobička podjetij, davek iz osebnega dohodka delavcev 
in davek na dohodek od mednarodne prevozniške dejavnosti, ne 
pa tudi davek od obresti in davek od divedend delničarjev. 

Še naprej se torej predlaga, da se davek iz osebnih dohodkov 
delavcev opredeli kot davek, ki je pomemben za enotnost jugoslo- 
vanskega trga. Upoštevajoč stališče Skupščine SR Slovenije ob 
sprejemanju osnutka tega zakona, ki izhaja iz opredelitev ob 
sprejemanju ustavnih amandmajev, naj federacija ureja samo 
enotne temelje davčnega sistema, vrste davkov, zavezance in 
davčne osnove, ki so pomembni za delovanje enotnega jugoslo- 
vanskega trga na področju davkov, ki se nanašajo na subjekte, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost oziroma na subjekte tržnega 
poslovanja. Stališče Skupščine SR Slovenije je, da davek iz oseb- 
nega dohodka ni pomemben za delovanje enotnega jugoslovan- 
skega trga, saj ga plačujejo zaposleni delavci iz svojega bruto 
osebnega dohodka. Zato ta davek ne vpliva na položaj tržnih 
subjektov, ampak na višino preostanka osebnih dohodkov zapo- 
slenih. 

Izvršni svet meni, da ni možno določati osnove za davek iz 
dobička, ne da bi poznali okvirne materialne učinke novega obra- 
čunskega sistema. Zato bi morala biti rešitev v fazi razprave 
o zakonu o temeljih davčnega sistema podprta tudi s kvantitatvino 
oceno. Ne glede na rešitve obračunskega zakona Izvršni svet 
meni, da bi morali za davek iz dobička pravnih oseb z zakonom 
normirati nekatere odhodke še pred ugotovitvijo dobička, 
s ciljem, da izenačujemo položaj ekonomskih subjektov. S tem bi 
morali vsebinsko izenačiti davčne zavezance glede priznane 
višine odhodkov in ne popustiti zavezancem, da z načinom obliko- 
vanja bilance vplivajo na oblikovanje davčne osnove. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da pooblasti svojo delegacijo v Zboru republik in pokra- 
jin Skupščine SFRJ, da v postopku usklajevanja uveljavlja nave- 
dene pripombe in poroča Skupščini SR Slovenije. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O DOGOVORU O USKLAJEVANJU 
DA VČNEGA SISTEMA IN DA VČNE POLITIKE 

S predloženim dogovorom o uskaljevanju davčnega sistema in 
davčne politike se urejajo vrste stopenj davkov, davčne olajšave 
ter oprostitve davkov, pomembnih za enotnost jugoslovanskega 
trga, ki se urejajo z zakonom o temeljih davčnega sistema ter 
sistem obdavčevanja za tiste cedularne davke, ki naj bi po novi 
zasnovi fiskalnega sistema sestavljali celotni (sintetični) davek 
fizičnih oseb, preostale vrste davkov pa naj bi republike in avto- 
nomni pokrajini samostojno urejale. Prav tako se s tem dogovo- 
rom ureja davčna politika za vse vrste davkov, razen tistih, katerih 

ureditev je v celoti prepuščena republikam in avtonomnima 
pokrajinama (davek na promet nepremičnin, davek na dediščine 
in darila, davek od premoženja in davek na dobitke od iger na 
srečo. 

Po zveznih ustavnih amandmajih federacija ureja temelje davč- 
nega sistema - vire, vrste, zavezance in osnove - ki so pomembni 
za delovanje enotnega jugoslovanskega trga (amandma XXXIX 
- točka 1 določba (5)). Republike in avtonomni pokrajini z medse- 
bojnimi dogovori usklajujejo davčno politiko in davčni sistem, ki 
ju določajo oziroma urejajo v mejah svojih pravic in dolžnosti, če 
to zahteva zagotovitev enotnosti in stabilnosti jugoslovanskega 
trga. Iz tega izhaja, da so predmet dogovarjanja lahko deli davč- 
nega sistema in davčna politika za tiste vrste davkov, ki so 
pomembni za enotnost jugoslovanskega trga, torej tiste vrste 
davkov, ki bodo zajete v zveznem zakonu o temeljih davčnega 
sistema. 

Upoštevajoč navedeno menimo, da je potrebno iz dogovora 
izločiti naslednje določbe: 

- 1. člen, točka 3 - davek od osebnega dohodka delavcev, 
- 2. člen, davek od dohodka iz kmetijstva, gospodarskih in 

poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav, od dohodkov iz premoženja in premoženjskih pravic ter 
davek od skupnega prihodka fizičnih oseb, 

- upoštevajoč pripombe k 1. in 2. členu dogovora se posle- 
dično črtajo določbe 14., 15. in 16. člena ter določbe členov od 18. 
do vključno 47. člena dogovora. 

Izvršni svet meni, da je potrebno pri določitvi stopenj prometnih 
davkov, davka iz dobička pravnih oseb in eventualno davka iz OD 
(če bo vključen v zakon o temeljih davčnega sistema) upoštevati: 

- materialne učinke v tem smislu, da morajo davčne stopnje 
zagotavljati prihodke v obstoječem obsegu (zmanjšanje stopenj 
republiškega prometnega davka iz 4. in 7. člena dogovora pomeni 
za SR Slovenijo izpad okoli 25% prihodkov tega davka), zato je 
potrebno vse stopnje še posebej proučiti, 

- sistemske spremembe, do katerih bo prišlo pri urejanju 
področja javnega financiranja po sprejemanju ustavnih amand- 
majev v SR in SAP (predvsem stopnja davka iz dobička in davka iz 
osebnega dohodka). 

Pri davku iz dobička pravnih oseb se ne predvideva možnosti, 
da SR in SAP uvajajo davčne olajšave v skladu z razvojno politko 
SR in SAP. Menimo, da je potrebno dogovor s tem dopolniti. 

Če bo dogovor vključeval tudi davek iz osebnega dohodka 
delavcev, glede na predvidene spremembe sistema javnih financ, 
menimo, da maksimalna stopnja davka od osebnega dohodka 
delavcev, predlagana v višini 3%, ni sprejemljiva. Prav tako oce- 
njujemo, da glede na te spremembe, zajamčeni OD ne bi smel biti 
izvzet iz obdavčitve. 

Stopnja davka na osebni dohodek za delo prek polnega delov- 
nega časa naj bi znašala najmanj 40% (predlagana je v višini 
najmanj 50%), glede na to, da ti zavezanci plačujejo vse prispevke 
iz osebnega dohodka, razen prispevka za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da pooblasti tov. Antona Pengova, direktorja Republi- 
ške uprave za družbene prihodke, da sodeluje v postopku usklaje- 
vanja in pri pripravi besedila predloga dogovora uveljavlja nave- 
dene pripombe ter po končanem postopku usklajevanja predloži 
Skupščini SR Slovenije v obravnavo in sprejem predlog dogovora. 
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POROČILO 

o delu organov za notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SR 

Sloveniji v letu 1988 z ugotovitvami in stališči 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 164. seji dne 25. 5. 
1989 obravnaval: 

- POROČILO O DELU ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 
Z OCENO VARNOSTNE PROBLEMATIKE V SR SLOVENIJI V LETU 
1988 Z UGOTOVITVAMI IN STALIŠČI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da 
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovali: 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
notranje zadeve, 

- Dore Dovečar, namestnik republiškega sekretarja za notranje 
zadeve. 

POVZETEK 

Pri zagotavljanju ugodnih varnostnih razmer so organi za 
notranje zadeve v letu 1988 v skladu z zakonskimi pooblastili 
ter smernicami in pooblastili Skupščine SR Slovenije usmerili 
vse svoje aktivnosti v preprečevanje in odkrivanje negativnih 
pojavov. 

V minulem letu so delavci organov za notranje zadeve, 
obravnavali 7 (18) kaznivih dejanj ter 354 (316) prekrškov 
zoper javni red in mir s političnim obeležjem. Kazniva dejanja 
s političnim obeležjem so predstavljala 0,02% vseh obravnava- 
nih kaznivih dejanj. V notranji strukturi kaznivih dejanj s poli- 
tičnim obeležjem so prevladovala kazniva dejanja žalitve SFRJ 
(57,1%), ter kazniva dejanja zbujanja narodnostne, j-asne aH 
verske nestrpnosti (42,9%). Med raziskovalnimi prekrški zoper 
javni red in mir s političnim obeležjem so organi za notranje 
zadeve obravnavali največ primerov sramotenja družbenopoli- 
tične ureditve SFRJ, njenih predstavnikov ter organov in raz- 
širjanja vznemirljivih vesti. Na območju SR Slovenije so organi 
za notranje zadeve evidentirali tudi 263 (630) drugih javnih 
sovražnih pojavov. 

V vrstah slovenskih političnih emigrantov tudi v minulem 
letu ni prišlo do bistvenih premikov v organizaciji in vsebini 
njihovih prizadevanj. Ob pozornem spremljanju zaostrovanja 
notranjepolitičnih razmer v državi je njihova pozornost veljala 
predvsem razpravi o predlogih za bodočo slovensko Ustavo 
ter procesu demokratizacije v Sloveniji. S ciljem podpore 
procesu demokratizacije v matici so skušali posredovati tudi 
pri tujih vladnih institucijah. V kontekstu razmišljanj slovenske 
politične emigracije o prihodnosti matične domovine se je 
ponovno utrdila zamisel o samostojni slovenski državi. 

Zaostrene družbenopolitične razmere so pozorno sprem- 
ljale in analizirale tudi tuje obveščevalne službe in propa- 
gande ustanove. V ospredju njihovega zanimanja so bile govo- 
rice o uvedbi izrednega stanja, ustanavljanje novih političnih 
subjektov v SR Sloveniji, odstop Zveznega izvršnega sveta, 
itd., zato so na legalen, pollegalen in klasično-agenturni način 
zbirale podatke o odnosih med republikami, možnih kadrov- 
skih spremembah, o odnosu Slovenije oz. slovenskega politič- 
nega vodstva do JLA, reorganizaciji JLA ter drugih zanimivo- 
stih iz obrambnega in varnostnega kompleksa SFRJ. 

Varnostne razmere na območjih mejnih prehodov in v šir- 
šem zaledju državne meje so bile ugodne, kar je rezultat 
uspešno opravljenih nalog organov za notranje zadeve ter 
medsebojnega sodelovanja med organi za notranje zadeve ter 
delavci Carine, pripadniki obmejnih enot JLA, nosilci samo- 
zaščitnih dejavnosti, občani ter obmejnimi in varnostnimi 
organi sosednih držav. 

Ob na splošno ugodnih varnostnih razmerah na območju 
mejnih prehodov velja omeniti problematiko ilgalnega vnosa 
orožja in streliva, saj se je količina zaseženega orožja in 
streliva povečala za 44,0%, odkriti pa so bili tudi 3 ilegalni 
tihotapski kanali za vnos orožja in streliva. Skupaj je bilo 
odkritih enkrat več ilegalnih kanalov kot v letu prej. 

Na območju SR Slovenije je v letu 1988 čezmejne prehode 
za mednarodni in obmejni promet potovalo v obe smeri 
93.068.290 (83.865.133) potnikov, kar je za 11,0% več kot leta 
1987. Na mejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet 
so delavci organov za notranje zadeve v zvezi z izvajanjem 
predpisov, ki urejajo promet potnikov in blaga čez državno 
mejo izvedli 2.497 (2.694) ukrepov zoper 1.101 (1.393) oseb, ki 

so jih zaradi storjenih kaznivih dejanj in drugih zadev iskali 
pravosodni in drugi organi. 

Poleg redne dejavnosti na področju varovanja javnega reda 
in miru ter zagotavljanju ustrezne kvalitete varnostnih razmer 
so organi za notranje zadeve lani izvedli tudi 28 (78) varnost- 
nih akcij. 

Med 37.406 (39.526) prekrški zoper javni red in mir so 
prevladovali primeri prepiranja in vpitja, kričanja, pretepanja, 
omalovaževanja pooblaščenih uradnih oseb, pijančevanja, 
drznega vedenja,... (prekrški po Zakonu o prekrških zoper 
javni red in mir). 

V družbenem sektorju so delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali 139 (193) nesreč pri delu, v katerih je 21 
(22) oseb umrlo, 118 (171) pa se jih je hudo poškodovalo. 
Večino nesreč so povzročili poškodovanci sami, ker niso upo- 
števali navodil o varstvu pri delu ter zaradi malomarnosti. 

V družbenem sektorju so delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali 95 (131) škodnih primerov, pri katerih je 
nastala škoda v višini 1,2 (0,5) milijarde dinarjev. 

Organi za notranje zadeve so odkrili tudi 48 (55) primerov 
iztekov nevarnih snovi v okolje, pri čemer je v 39 (29) primerih 
prišlo do onesnaženj voda, v 9 (5) primerih po do onesnaženj 
zraka. Zoper onesnaževalce so podali 23 (11) kazenskih 
ovadb. 

Javnim tožilstvom so organi za notranje zadeve v SR Slove- 
niji v koledarskem letu 1988 naznanili 38.735 (37.440) kaznivih 
dejanj. V primerjavi z letom prej se je povečalo število kaznivih 
dejanj zoper gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga, 
zoper druge družbene vrednote, zoper upravljanje družbenih 
sredstev in naravnega bogastva, zoper svoboščine in pravice 
človeka in občana, zoper življenje in telo, zoper družbeno in 
zasebno premoženje, zoper uradno dolžnost in javna poobla- 
stila, zoper pravni promet, javni red in mir, itd. 

V minulem letu je bilo v SR Sloveniji 1.768 (1.850) požarov, 
ki so povzročili za 12,8 (6,3) milijarde dinarjev gmotne škode. 
V družbenem sektorju je gorelo 809 (884)-krat, v zasebnem 
942 (942)-krat in v inozemnem 17 (24-krat). V primerjavi 
z letom 1987 seje število požarov zmanjšalo za 4,4% , gmotna 
škoda pa se je povečala za 103,2%, kar glede na inflacijo, 
dejansko pomeni zmanjšanje. 

Kljub, v primerjavi z letom prej, 4,4% zmanjšanju števila 
prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi udeleženci 
cestnega prometa ter manjšemu številu mrtvih in poškodova- 
nih oseb, slovenske ceste ostajajo med najnevarnejšimi 
v Evropi. Poleg prevladajočih subjektivnih vzrokov prometnih 
nezgod z najhujšimi posledicami (neprimerna hitrost, neupo- 
števanje prednosti vožnje, nepravilno prehitevanje, vožnja pod 
vplivom alkohola,...) na slabe prometnovarnostne razmere 
vedno bolj vpliva tudi slabo vzdrževanje voznih površin, pre- 
počasna modernizacija cestnega omrežja, slabo tehnično sta- 
nje vozil, itd. 

V skladu s pooblastili oz. na zahtevo udeležencev v promet- 
nih nezgodah so v letu 1988 delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali 46.097 (45.868) prometnih nezgod. Med 
temi nezgodami je bilo 6.085 (6.364) prometnih nezgod 
z mrtvimi in poškodovanimi, ki so terjale 551 (558) človeških 
žrtev, 3.123 (3.334) hudih telesnih poškodb in 4.727 (5.167) 
lahko telesno poškodovanih oseb. 

Najbolj ogroženo kategorijo udeležencev v cestnem pro- 
metu so predstavljali vozniki osebnih avtomobilov (29,6% vseh 
mrtvih), sledijo potniki oz. sopotniki (25,2%), pešci (21,2%), 
kolesarji (14.9%), itd. 
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V skladu s 407. členom Ustave SR Slovenije in 21. členom 
Zakona o notranjih zadevah (Ur. list SRS, št. 28-1391/80 z dne 17. 
novembra 1980) podaja Republiški sekretar za notranje zadeve 
SR Slovenije 

POROČILO 
O DELU ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 
Z OCENO VARNOSTNE PROBLEMATIKE V SR 
SLOVENIJI V LETU 1988 

Republiški sekretariat za notranje zadeve, Uprave za notranje 
zadeve, postaje milice s splošnim delovnim področjem in občinski 
upravni organi za notranje zadeve so v letu 1988 na območju SR 
Slovenije izvrševali svoje naloge v skladu z zakonskimi predpisi, 
ter pristojnostmi, ki jih imajo v sistemu splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite kot strokovni organi enotnega varnost- 
nega sistema. Delo organov za notranje zadeve so v letu 1988 
pogojevale zapletene notranje politične razmere, vse težji pogoji 
gospodarjenja in doseganja stabilnosti gospodarstva, kar se je 
potrjevalo v nepreseženih protislovjih ekonomskega, družbenega 
in političnega razvoja. 

V skladu z zakonskimi predpisi in pooblastili ter delovno usme- 
ritvijo so organi za notranje zadeve pri zagotavljanju stabilnih 
varnostnih razmer usmerili vse svoje aktivnosti v odkrivanje in 
preprečevanje negativnih pojavov na področju varstva ustavne 
ureditve, varovanja državne meje, javnega reda in miru in splošne 
varnosti ljudi in premoženja. Na področju podružbljanja varnosti 
so organi za notranje zadeve kot strokovni dejavnik nudili vsem 
subjektom v sistemu SLO in DS strokovno pomoč, ob tem pa 
kontinuirano sodelovali z delovnimi ljudmi in občani, družbeno- 
političnimi organizacijami, organizacijami združenega dela, kra- 
jevnimi skupnostmi in drugimi samoupravnimi organi in organiza- 
cijami. 

Sprotno informiranje subjektov SLO in DS o relevantnih var- 
nostnih pojavih ter intenzivnejše sodelovanje je povečalo tudi 
družbeni vpliv na delo organov za notranje zadeve in s tem 
njihovo odgovornost pri izvajanju zakonskih predpisov in poobla- 
stil. 

UVOD 

Poglabljanje gospodarske in družbenopolitične krize v SR Slo- 
veniji in SFRJ se je v. minulem letu še močneje refleksiralo in 
posegalo na področje yarnostno-političnih razmer v republiki, ki 
so postale vse kompleksnejše in so izkazovale skozi prepletenost 
problematike potrebo in zahtevo po enotnem iskanju poti za 
preseganje celotne družbene krize. 

Delovni ljudje in občani so vse pogosteje izražali nezadovoljstvo 
z delovanjem institucij sistema in zaskrbljenost za osebno in 
družbeno perspektivo ter opozarjali na nepravilnosti, ki imajo 
širše družbene dimenzije. Ob takih razmerah je prihajalo do pogo- 
stejših in agresivnejših prekinitev dela z demonstrativnimi pohodi 
po mestu. 

Zaskrbljenost in negodovanje so med občani SR Slovenije 
izzvali množični mitingi v Srbiji in Črni gori, ki so spodbudili tudi 
pojave nestrpnosti med pripadniki različnih narodov in narodno- 
sti. Izraze nacionalizma, šovinizma in separatizma so vsebovali 
letaki, lepaki, napisi ter verbalni izpadi posameznikov, s katerimi 
so se v letu 1988 soočali organi za notranje zadeve. Kljub upadu 
števila kaznivih dejanj s političnim obeležjem in porastu števila 
prekrškov zoper javni red in mir s političnim obeležjem pa organi 
za notranje zadeve ugotavljajo vse ostrejši in agresivnejši naboj 
pri tovrstni delinkvenci. 

Posebno vznemirjenost in reagiranje med občani SR Slovenije 
je povzročil proces sojenja četverici pred vojaškim sodiščem 
v Ljubljani. 

Posamezni pojavi na področju gospodarske in splošne krimina- 
litete ter varovanja javnega reda in miru (nasiiniška kriminaliteta, 
nekatera drznejša kazniva dejanja zoper družbeno in zasebno 
premoženje, neupravičeno posredovanje in zastopanje v zunanje- 
trgovinskem poslovanju, primeri korupcije, kazniva dejanja zoper 
delovno razmerje in socialno varnost ter zoper uradno dolžnost in 
javna pooblastila) opozarjajo na upravičenost sklepanja, da samo- 
zaščitna ozaveščenost na posameznih področjih dela in življenja 
ljudi še ni dovolj uspešna. 

Manj požarov, manjša požarna škoda (upoštevajoč inflacijo) in 
manj mrtvih in poškodovanih kot v letu 1987 kaže, da so se 
požarno-varnostne razmere nekoliko izboljšale. 

Družbeno in zasebno premoženje je bilo v letu 1988 z 38.735 
(37.440) kaznivimi dejanji in 1768 (1850) požari oškodovano za 
53,1 (22,0) milijarde din. Organi za notranje zadeve ugotavljajo, da 
med poglavitnimi vzroki prevladujejo malomarnost, brezbrižnost 

in neodgovoren odnos do družbenega ter zasebnega premoženja. 
Na področju prometne varnosti so organi za notranje zadeve 

zabeležili v letu 1988 ugodnejše razmere, saj se je zmanjšalo 
število smrtnih žrtev ( —1,2%), huje telesno poškodovanih (-5,3%) 
ter lažje telesno poškodovanih (-8,5%) udeležencev v cestnem 
prometu. 

Vse aktivnosti organov za notranje zadeve so v letu 1988 v SR 
Sloveniji potekale v skladu z zakonskimi pooblastili, smernicmai 
in pooblastili Skupščine SR Slovenije. Posebno skrb pa so organi 
za notranje zadeve namenili dvigovanju ravni strokovnosti in 
odgovornosti pri uporabi metod in sredstev za zagotavljanje var- 
nega ter mirnega počutja delovnih ljudi in občanov. Zagotavljanje 
korektnega odnosa in sodelovanje z občani pa je predstavljalo 
temeljno težnjo in prizadevanja organov za notranje zadeve 
v minulem letu. 

1. AKTIVNOSTI PROTI USTAVNI UREDITVI SFRJ 
IN SRS 

1.1. Kazniva dejanja in prekrški s političnim obeležjem 
V letu 1988 so delavci organov za notranje zadeve v SR Sloveniji 

obravnavali 7 (18) ter raziskali 6 (14) kaznivih dejanj s političnim 
obeležjem. Javnim tožilcem pa so ovadili 10 (19) oseb. 

V strukturi kaznivih dejanj s političnim obeležjem so prevlado- 
vala dejanja zbujanja narodnostne, rasne ali verske nestrpnosti 
(42,9%) in žalitve SFRJ (57,1%). 

V minulem letu so organi za notranje zadeve obravnavali, tudi 
354 (316) prekrškov zoper javni red in mir s političnim obeležjem 
oz. 12,0% več kot v letu 1987. Kršitelje so odkrili v 169 ali 47,7% 
primerih ter sodniku za prekrške predlagali uvedbo postopka 
o prekršku zoper 160 (144) kršiteljev. V notranji strukturi raziska- 
nih prekrškov s političnim obeležjem je imelo 56,8% vseh kršitev 
obeležje sramotitve družbenopolitične ureditve SFRJ, njenih 
predstavnikov in organov, 21,9% širjenja vznemirljivih vesti, itd. 
Od skupnega števila obravnavanih kršiteljev je bilo 98 oz. 61,2% 
vinjenih, medtem ko je bilo zaradi enake ali podobne kršitve že 
obravnavanih 55 (34,4%) kršiteljev. 

Poleg kaznivih dejanj in prekrškov s političnim obeležjem so 
delavci organov za notranje zadeve v SR Sloveniji v letu 1988 
evidentirali tudi 263 (630) drugih javnih sovražnih pojavov, ki pa 
so bili varnostno manj pomembni. Med temi pojavi so prevladovali 
sovražni napisi, simboli, letaki ter drugi verbalni izpadi posamez- 
nikov. 

1.2. Sovražno delovanje slovenske politične emigracije 
Tudi v letu 1988 je slovenska politična emigracija spremljala 

dogajanje v naši državi, predvsem seveda zaostrovanje notranje- 
političnih razmer. Največ pozornosti je namenila različnim kriteri- 
jem družbene ureditve. Ker neposrednega vpliva na dogajanje 
v domovini ne more imeti, so posamezni slovenski politični emi- 
granti skušali delovati preko stikov s posamezniki, predvsem 
s predstavniki nekaterih medijev, ker so pri tem videli priložnost 
za lastno uveljavitev ter prodor v Slovenijo. V demokratizacijskih 
procesih v matični domovini bi se po njihovem mnenju lahko 
ustvaril primeren prostor za njihovo delovanje. V smislu podpore 
tem procesom so skušali v obliki pisem in poslanic posredovati 
tudi pri tujih vladnih in drugih institucijah. 

Posebno pozornost so posvetili razpravi o predlogih za bodočo 
slovensko ustavo. V kontekstu razpravljanj o usodi demokratičnih 
procesov v Sloveniji ter bodoče ustavne ureditve se je med njimi 
ponovno utrdil ideološki stereotip samostojne slovenske države. 
Sicer pa je slovenska politična emigracija ohranila kontinuiteto 
v organizacijski, društveni in subverzivno-propagandni dejavnosti 
ter v prizadevanju za pomlajevanje svojih vrst z vključitvijo lastnih 
potomcev v svojo dejavnost. 

1.3. Obveščevalna in druga subverzivna dejavnost iz tujine 
Tuje obveščevalne in propagandne ustanove so tudi v letu 1988 

spremljale dogajanje v jugoslovanskem in slovenskem prostoru. 
V ospredju zanimanja so bile poslabšane družbenopolitične raz- 
mere, govorice o možnih izrednih ukrepih, ustanavljanje novih 
zvez v Sloveniji, odstop ZIS in drugo. Na legalen, polegalen in 
klasično — agenturni način so zbirale podatke tudi o odnosih med 
republikami, o možnih kadrovskih spremembah, o odnosu Slove- 
nije oz. slovenskega političnega vodstva do JLA, o reorganizaciji 
JLA in drugih zanimivostih iz obrambnega in varnostnega kom- 
pleksa SFRJ, na gospodarskem področju pa so jih med drugim 
zanimale tudi možnosti o vlaganju tujega kapitala ter gospodar- 
ska navezanost Slovenije na države vzhodne Evrope. 

^Podatki v oklepajih veljajo za leto 1987 
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2. VAROVANJE DRŽAVNE MEJE IN UKREPI 
ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V ZVEZI 
S PREHAJANJEM DRŽAVNE MEJE 

Naloge na področju varovanja državne meje so bile v letu 1988 
uspešno opravljene; delavci organov za notranje zadeve so s tem 
prispevali k ugodnim varnostnim razmeram na območju mejnih 
prehodov za mednarodni in obmejni promet ter v širšem zaledju 
državne meje. Pri svojem delu so uspešno sodelovali z delavci 
carine, obmejnimi enotami JLA, nosilci samozaščitnih dejavnosti 
in občani ter z obmejnimi in varnostnimi organi sosednjih držav. 

Kljub sicer ugodnim varnostnim razmeram na območju mejnih 
prehodov in splošnemu zmanjšanju števila ukrepov, ki jih delavci 
organov za notranje zadeve izvajajo pri kontroli prehajanja 
državne meje, pa je potrebno opozoriti na povečan problem 
ilegalnega vnosa orožja in streliva (+44%). Odkriti so bili celo trije 
ilegalni tihotapski kanali, kar kaže na to, da ne gre več le za 
individualni vnos orožja za potrebe lastnikov. Povečanje beležimo 
tudi pri odkrivanju ilegalnih kanalov, saj jih je bilo v letu 1988 
odkritih enkrat več kot leto prej, čeprav lahko povečanje pripisu- 
jemo predvsem kvalitetnejšemu globinskemu varovanju državne 
meje. Poleg tega je bilo več vnešenega tudi prepovedanega tiska- 
nega materiala, vendar je šlo večinoma za versko literaturo in le 
v manjši meri za tiskanje stvari s sovražno vsebino. Na vseh drugih 
področjih (primeri uporabe tuje potne listine, zavrnjene osebe, 
deportacije naših državljanov in drugo) se je število ukrepov 
zmanjšalo. 

2.1. Izvajanje meddržavnih sporazumov in stiki s tujimi mej- 
nimi in varnostnimi organi 

Sodelovanje s tujimi mejnimi in varnostnimi organi je v letu 
1988 potekalo v skladu z mednarodnimi sporazumi, meddržavnimi 
dogovori in drugimi normativnimi predpisi, ki urejajo to področje. 
Na drugi strani pa so stiki potekali tudi preko neformalnega 
dogovarjanja in sporazumevanja. 

Izvajanje meddržavnih sporazumov z Italijo, Avstrijo in Madžar- 
sko je bilo realizirano na zasedanjih mešanih komisij in ostalih 
pristojnih organov, na katerih je bilo med drugim obravnavano 
izvajanje Videmskega sporazuma o obmejnem prometu, označe- 
vanje in obnova jugoslovansko-avstrijske meje, izvajanje spora- 
zuma o skupni mejni kontroli v železniškem prometu potek 
izgradnje cestnega predora skozi Karavanke, izvajanje skupnih 
varnostnih nalog ob obisku papeža v Avstriji in Gorbačova pri nas 
in drugo. 

V letu 1988 je bilo znatno manj kršitev nedotakljivosti državneoa 
ozemlja in sicer 27 (93), od tega jih je bilo 21 (87) povzročenih na 
škodo naše nedotakljivosti, 6 (6) pa jih je bilo povzročenih z jugo- 
slovanske strani. Strelno orožje ni bilo uporabljeno v nobenem 
primeru. Vse kršitve pa so se sprotno reševale v pristojnih or- 
ganih. 

2.2. Promet potnikov preko mejnih prehodov za mednarodni 
in obmejni promet 

Na območju SR Slovenije je v letu 1988 čez mejne prehode za 
mednarodni in obmejni promet potovalo v obe smeri 93.068 290 
(8?865.133) potnikov, kar jeza 11 % več kot leta 1987. Od teqa ie 

39.218.704 (36 636.679) naših državljanov, kar je 7 % več in 
53.849.586 (47.228.454) tujcev oz. 14 % več kot v letu 1987. 

V mednarodnem prometu je potovalo 67.213.536 (59.500.613) 
potnikov oz. 13 % več, od tega je bilo 29.965.859 (27 308 511) 
naših državljanov ali 9,7% več in 37.247.677 (32.192.102) tujcev ali 
15 7 % več. Povečanje števila potovanj tujcev je bilo tudi zaradi 
večjega števila tranzitnih potovanj čez ozemlje SFRJ 

V obmejnem prometu je potovalo 25.854.754 (24.364 520) potni- 
kov ali 6 % več, od tega je bilo 9.252.845 (9.328.168) naših 
državljanov ali 1 % manj (sicer so potovanja naših državljanov 

prornetu že nekai časa v upadanju) in 16.601. 909 (15.036.352) tujcev ali 10,4 % več. Razlogi za povečanje prometa 
tujih državljanov v obmejnem prometu so cenejše gostinske 
usluge v SFRJ ter cene raznih prehrambenih artiklov, bencina in 
drugih dobrin ter ugodna menjaj tuje valute. 

2.? J£)n,ro,a Prehaianja državne meje in ukrepi na meinih prehodih za mednarodni in obmejni promet 
™ejnih prehodih za mednarodni in obmejni promet so v letu 1988 delavci organov za notranje zadeve v zvezi z izvajanjem 

predpisov ki urejajo promet potnikov in blaga čez državno mejo 
izvedli 2.497 (2.694) ukrepov zoper 1.101 (1.393) osebo Te so 
zaradi storjenih kaznivih dejanj in drugih zadev iskali pravosodni 
in drugi organi. Število ukrepov se je zmanjšalo za 7 4 % V 1 735 
(816) primerih je bil ukrep izveden zoper 498 (627) naših državlja- 
nov in v 762 (1.878) primerih zoper 603 (766) tujce. 

Na mejnih prehodih ali v njihovi neposredni bližini so delavci 
organov za notranje zadeve zabeležili 3.649 (3.829) pobeaov in 
poskusov pobegov čez državno mejo oz. 4,8 % manj kot leto prej 

Od tega jih je bilo 3.495 (3.681) na t.i. zeleni meji in 154 (148) na 
mejnih prehodih. 60 % pobegov je bilo uspešnih, prevladovali pa 
so naši državljani. 

V letu 1988 je bilo neodkritih 55 (26) ilegalnih kanalov, od tega 
jih je bilo na meji z Italijo 31 (16), na meji z Avstrijo 23 (10) in na 
meji z Madžarsko 1 (0). Prijetih je bilo 72 (52) organizatorjev in 
sodelavcev pri sprovajanju čez mejo. Povečano število odkritih 
ilegalnih kanalov pripisujemo predvsem kvalitetnejšemu globin- 
skemu varovanju državne meje. 

Tuji varnostni organi so zaradi klateštva, izvrševanja kaznivih 
dejanj in drugih vzrokov vrnili 2.358 (2.490) oseb oz. 5,4 % manj 
kot leto prej, s čimer se nadaljuje trend upadanja števila deporti- 
rancev. Od tega je bilo največ oseb vrnjenih iz Italije (58,5 %) 38 5 
% jih je bilo vrnjenih iz Avstrije, ostali pa iz drugih držav. Prevlado- 
vale so osebe iz SR Srbije (43,9 %), sledijo osebe iz SR BiH (19 1 
%), SR Hrvatske (16,9%), SR Makedonije (10,1 %), SR Slovenije (6 
%) in SR Crne gore (4% ). Italijanski mejni organi so med vzroki za 
vrnitev navajali predvsem klateštvo (v 55 % primerov), sledi izvrše- 
vanje kaznivih dejanj in drugo, avstrijski pa izvrševanje kaznivih 
dejanj,prihod brez delovnega vizuma in drugo. Problemi so še 
vedno predvsem pri obravnavi in nadaljnjih postopkih z vrnjenimi 
Romi, za katere se problem začne že pri identifikaciji. 

3. VZDRŽEVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU TER 
SPLOSNE VARNOSTI LJUDI IN PREMOŽENJA 

V letu 1988 so se organi za notranje zadeve v SR Sloveniji na 
področju varovanja javnega reda in miru ter splošne varnosti ljudi 
in premoženja intenzivno vključevali v preventivne in operativne 
varnostne akcije. Poseben poudarek je bil namenjen organizira- 
nju samozaščitnih aktivnosti ter nuđenju strokovne pomoči delov- 
nim ljudem in občanom ter drugim subjektom v sistemu SLO in 
DS. V procesu podružbljanja varnosti so delavci organov za notra- 
nje zadeve okrepili sodelovanje s komiteji za SLO in DS, organi in 
organizacijami v družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah, 
s sredstvi javnega obveščanja ter drugimi strokovnimi subjekti 
enotnega varnostnega sistema. Tudi v letu 1988 so organi za 
notranje zadeve v skladu z enotnim načrtom ter v sodelovanju 
z drugimi subjekti izvajali preventivno-varnostne dejavnosti v pri- 
pravah na turistično sezono in v turistični sezoni, kar je zagotav- 
ljalo stabilne varnostne razmere in varno počutje domačih in tujih 
turistov ter delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji. 
3.1. Preventivna dejavnost 

Organi za notranje zadeve so na območju SR Slovenije v letu 
1988 izvedli 28 varnostnih akcij s skupno 43.862 ukrepi. Od tega je 
bilo 14 varnostnih akcij izvedenih z namenom preprečevanja in 
odkrivanja kršitev predpisov o javnem redu in miru, kršitev 
Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva, 
kršitev Zakona o orožju, itd. 

Aktivnost organov za notranje zadeve na področju varovanja 
družbenega premoženja je bila usmerjena tudi v nadzor in sodelo- 
vanje z nosilci družbene samozaščite v organizacijah združenega 
dela, društvih, družbenopolitičnih organizacijah in drugih organi- 
zacijah. Podatki kažejo, da varovanje družbenega premoženja 
v letu 1988 ni bilo zadovoljivo. Delavci organov za notranje zadeve 
so ugotovili 1.019 primerov večjih nepravilnosti, o katerih so 
podali poročila odgovornim osebam, organizacijam in skupno- 
stim ter komitejem za SLO in DS, medtem ko so v drugih primerih 
kršitelje le opozarjali. 

Na območju SR Slovenije je bilo opravljenih preko 5.500 nadzo- 
rov. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih tako kot v prejšnjih 
letih, pri vratarsko-čuvajski službi. Vzroki teh do bili predvsem 
alkoholiziranost, utrujenost, nepoznavanje pravic in dolžnosti na 
delu, zapustitev delovnega območja, neustrezna kadrovska struk- 
tura, ipd. Organi za notranje zadeve so obravnavali tudi dva 
primera, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje na delovnem mestu. 
Pri nadzoru nad varovanjem družbenega premoženja. Nekatere 
organizacije združenega dela so zaradi velikih stroškov prekinile 
pogodbeno varovanje s podjetjem VARNOST ter organizirale 
varovanje z lastnimi kadri, ki pa v večini primerov niso ustrezali 
vsem pogojem za opravljanje takšnih del in nalog. Organi za 
notranje zadeve so opozarjali organizacije na nepravilnost pri 
varovanju. Na podlagi opozoril in predlogov za odpravljanje 
nepravilnost pa je precej organizacij uvedlo tudi uspešnejše varo- 
vanje družbenega premoženja. 

Organi za notranje zadeve so v sodelovanju z občinskimi sekre- 
tariati za ljudsko obrambo, občinskimi štabi teritorialne obrambe 
in komiteji za SLO in DS nadaljevali z usposabljanjem pripravni- 
kov narodne zaščite. V letu 1988 je bilo na različih oblikah uspo- 
sabljanja 25.361 (30.743) pripadnikov narodne zaščite, od tega 
2.800 (4.569) pripadnikov vodstvenega kadra. V usposabljanje se 
je aktivno vključilo 363 (419) delavcev organov za notranje zadeve. 
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ki so opravili 378 (777) predavanj, seminarjev in drugih oblik 
usposabljanja. 

Narodna zaščita je bila v letu 1988 aktivirana 291 (636)-krat, od 
tega 215 (441)-krat v krajevnih skupnostih, 66 (182)-krat v organi- 
zacijah združenega dela in 10 (13)-krat v delovnih skupnostih. 
Skupno je bilo aktiviranih 8.499 (7.487) delovnih ljudi in občanov 
in sicer ob vajah enot teritorialne obrambe, za zavarovanje objek- 
tov, javnih shodov in prireditev, za varovanje otrok v cestnem 
prometu ob pričetku šolskega leta, ob prekinitvah dela v Mariboru 
ter železniških delavcev ŽG Ljubljana in ob nekaterih večjih poža- 
rih ter povodnjih. 
Organi za notranje zadeve so sodelovali s komiteji za SLO in DS 
ter z drugimi nosilci samozaščitnih nalog v družbenopolitični 
skupnostih na področjih družbene samozaščite, nadaljnjega raz- 
voja in delovanja narodne zaščite in varovanja družbenega pre- 
moženja, ter jih sproti seznanjali z varnostnimi razmerami, obli- 
kami samozaščitnega vedenja in predlogi za odpravljanje ugotov- 
ljenih pomanjkljivosti. 
3.2. Javni red in mir 

Organi za notranje zadeve so v letu 1988 podali sodnikom za 
prekrške 27.927 predlogov, v katerih so naznanili 37.406 prekr- 
škov s področja varovanja javnega reda in miru, kar je 5,4% manj 
kot v prejšnjem letu. Deiež prekrškov, storjenih pod vplivom 
alkohola znaša 2,2%, na kar je med drugim vplivalo tudi inten- 
zivno delo delavcev organov za notranje zadeve pri preprečevanju 
in odkrivanju prekrškov ter preventivnih aktivnosti iz prejšnjih let. 

V strukturi prekrškov s področja varovanja javnega reda in miru 
prevladujejo prekrški po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir 
(24.353), sledijo prekrški po Zakonu o prehajanju čez državno 
mejo in gibanju v mejnem pasu (3.933), prekrški po Zakonu 
o osebni izkaznici (2.543), prekrški po Zakonu o evidenci nastani- 
tve občanov in o registru prebivalstva (1.879), prekrški po Zakonu 
o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (1.387), 
prekrški po Zakonu o orožju (1.095), prekrški po odlokih o javnem 
redu in miru v občinah (1.058), itd. 

Med prekrški po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir 
prevladujejo primeri prepiranja in vpitja (8.956), sledijo primeri 
ropota in kričanja (6.026), pretepanja (2.093), omalovaževanja 
pooblaščenih uradnih oseb (1.940), pijančevanja (1.563), itd. 

PREGLEDNICA: ŠTEVILO PREKRŠKOV PO 
ZAKONU O PREKRŠKIH ZOPER JRM 

VRSTA PREKRŠKA PO ZAKONU 
O PREKRŠKIH ZOPER JRM 
- prepiranje, vpitje 
- ropot, kričanje 
- pretepanje 
- omalovaževanje pooblašče- 
nih uradnih oseb 
- pijančevanje 
- drzno vedenje 
- točenje alkohola vinjenim in 
mladoletnim 
- klatenje, potepanje 

hazardiranje 
- prekrški s političnim obe- 
ležjem 
- zanemarjanje otrok 
- prostitucija 
- podpiranje spolne nemorale 
- omalovaževanje drugih urad- 
nih oseb 
- ostali prekrški zoper JRM 
SKUPAJ: 

1987 1988 Indeks 

9.821 8.956 91,2 
6.642 6.026 90,7 
2.456 2.093 85,2 

2.239 1.940 86,6 
1.886 1.563 82,9 
1,160 981 84,6 

1.028 921 89,6 
665 621 93,4 
580 416 71,7 

149 169 113,4 
25 36 144,0 
14 12 85,7 

6 6 100,0 

2 2 100,0 
560 611 109,1 

27.233 24.353 89,4 
V porastu glede na prejšnje leto so prekrški s političnim obelež- 

jem (od 149 na 169), prekrški zanemarjanja otrok (od 23 na 36) in 
kategorija »ostali prekrški zoper javni red in mir« (od 560 na 611), 
medtem ko je skupno število prekrškov po Zakonu o prekrških 
zoper javni red in mir upadlo za 10,6%. 

Od skupnega števila prekrškov po Zakonu o prekrških zoper 
javni red in mir jih je bilo največ oz. 7.438 (9.112) storjenih 
v gostinskih objektih, 5.241 (5.513) na cestah in trgih, 5.226 (5.615) 
v privatnih stanovanjih, 549 (678) na javnih shodih in prireditvah, 
itd. Pod vplivom alkohola je bilo storjenih 15.045 (17.426) oz. 
61,8% (64,0%) prekrškov po Zakonu o prekrških zoper javni red in 
mir. 

V letu 1988 so organi za notranje zadeve obravnavali 23.041 
(25.581) kršiteljev predpisov s področja varovanja javnega reda in 
miru. Med kršitelji je bilo 8.785 povratnikov, kar predstavlja za 

3,6% večji delež kot v letu prej. Pridržanih je bilo 4.041 kršiteljev 
oz. 17,5% (18,7%), k sodniku za prekrške pa so jih delavci organov 
za notranje zadeve privedli 1.512 (2.079). 

3.3. Skrb za splošno varnost delovnih ljudi in občanov, druž- 
beno in zasebno premoženje ter varstvo življenjskega okolja 

Organi za notranje zadeve so v skladu z zakonskimi pooblastili 
zagotavljali splošno varnost in pomoč občanom, organizacijam 
združenega dela, krajevnim skupnostim in drugim samoupravnim 
organizacijam in skupnostim, ter ustrezno ukrepali, če je bilo 
ogroženo njihovo življenje, pravice ali družbeno in zasebno pre- 
moženje. Pri tem izkušnje organov za notranje zadeve potrjujejo 
spoznanje, da mora skrb za varnost pri delu, za prometno varnost, 
za človekovo življenjsko okolje itd., še bolj postati vsakdanja 
praksa v okviru samozaščitnega vedenja delovnih ljudi in občanov 
ter samoupravnih organizacij in skupnosti. 

V družbenem sektorju so delavci organov za notranje zadeve 
obravnavali 139 (193) nesreč pri delu, ki so imele za posledico 21 
(22) mrtvih in 118 (171) hudo poškodovanih oseb. Podatki kažejo 
v letu 1988 na ugodnejšo situacijo v primerjavi s prejšnjimi leti. 
Večino nesreč so povzročili poškodovanci zaradi neprevidnosti, 
neupoštevanja predpisov o varstvu pri delu, ipd. Najpogostejše 
poškodbe so bile: stisnjenja, vreznine in padci, največ nesreč pa 
je bilo med delavci, zaposlenimi v industriji, gradbeništvu in 
rudarstvu. 

V zasebnem sektorju so organi za notranje zadeve obravnavali 
91 (108) nesreč pri delu, pri katerih je bilo 54 (59) mrtvih in 37 (51) 
hudo. poškodovanih oseb. Število žrtev nesreč pri delu s traktorji 
ne kaže velikega odstopanja glede na prejšnja leta, saj je bilo 
v letu 1988 mrtvih 14 (15), hudo poškodovanih pa 12 (15) oseb. 
Nesreče pri gozdarskih delih v zasebnem sektorju so zahtevale 
8 (14) mrtvih in 4 (7) poškodovane osebe itd. 

Pri raznih oblikah rekreacije je v letu 1988 življenje izgubilo 37 
(39) oseb, 39 (43) pa jih je bilo hudo poškodovanih. Največ žrtev je 
bilo pri kopanju in vožnji s čolnom, kjer se je utopilo 16 (21) oseb. 
Do utopitev je prišlo večinoma pri kopanju izven urejenih kopa- 
lišč, v opuščnih gramoznih jamah, jezerih in rekah. V gorah je bilo 
zabeleženih v SR Sloveniji 35 (49) nesreč, pri katerih je bilo 14 (10) 
mrtvih in 22 (39) lažje in težje poškodovanih oseb. Med vzroki 
nesreč v gorah so na prvem mestu zdrsi (14-krat), sledijo padci 
kamenja (7-krat), zvini (5-krat), onemoglost (5-krat) itd. Organi za 
notranje zadeve so v sodelovanju z Gorsko reševalno službo 
organizirali 31 (46) reševalnih in 5 (8) iskalnih akcij za 6 pogreša- 
nimi osebami. Vse pogrešane osebe so bile najdene. Helikopter 
milice je sodeloval v 30 (28) primerih reševanja in iskanja v gorah. 
Aktivnost delavcev organov za notranje zadeve je bila usmerjena 
tudi k opozarjanju obiskovalcev gora na nevarnosti ter pomanjk- 
ljivo opremo. 

V sicer kratki smučarski sezoni (manj snežnih dni kot v prejšnjih 
letih) je bilo zabeleženih 8 nezgod pri smučanju na urejenih ter 
7 nezgod izven urejenih smučišč in pri turni smuki. Pri tem sta 
2 osebi umrli, 15 pa se jih je poškodovalo, od tega 9 tujih držav- 
ljanov. 

Zaradi nesreč v gospodinjstvih je bilo 10 (21) mrtvih, zaradi 
povoženj in padcev z vlakom je bilo 18 (23) mrtvih in 9 (11) 
poškodovanih oseb, itd. 

Varnost potnikov in blaga v železniškem prometu je bila slabša 
kot v letu prej. Na železniških postajah, v vlakih in ostalih železni- 
ških objektih je bilo storjenih 664 (578) kaznivih dejanj, zvečine 
premoženjskih deliktov. Poleg tega so organi za notranje zadeve 
obravnavali tudi 32 (28) kaznivih dejanj ogroženja javnega pro- 
meta, ter 76 (72) izrednih dogodkov (iztirjenj vagonov, vlečnih voz, 
oplaženj itd.). V teh dogodkih je nastalo za 791,2 (35,7) milijonov 
dinarjev škode. 

Število obravnavanih škodnih primerov v družbenem sektorju je 
bilo v letu 1988 (95 primerov) za 27,5% manjše kot v letu prej. Med 
temi škodnimi primeri prevladujejo strojelomi, izlitja, zrušitve itd. 
Z njimi povzročena škoda znaša 1,2 (0,5) milijarde din. 

V zasebnem sektorju so v letu 1988 organi za notranje zadeve 
obravnavali 19 (22) škodnih primerov, pri katerih je nastala škoda 
171,9 (64,1) milijonov din. 

Aktivnost delavcev organov za notranje zadeve na področju 
varstva človekovega okolja je bila še posebej usmerjena na ugo- 
tavljanje in odkrivanje onesnaževalcev okolja ter na opozarjanje in 
preprečevanje odlaganja nevarnih snovi v človekovo okolje. 
Odkritih je bilo 48 (55) izlivov nevarnih snovi, zaradi katerih je v 39 
(29) primerih prišlo do onesnaženja voda in v 9 (5) primerih do 
onesnaženja zraka. Zaradi onesnaženja voda je bilo zaznanih 14 
(9) primerih večjih in manjših poginov rib. Zoper onesnaževalce je 
bilo podanih 23 (11) kazenskih ovadb. O izlivih v okolje so bili 
vselej obveščeni pristojni inšpekcijski organi in ostali odgovorni 
subjekti, o večjih izlivih pa tudi Komite za SLO in DS, civilna 
zaščita, gasilci in mobilna ekološka enota Inštituta Jožef Štefan iz 
Ljubljane. 
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3.4. Nezakonita posest in nošenje orožja 
Organi za notranje zadeve so v okviru izvajanja nalog po 

Zakonu o orožju na območju SR Slovenije našli brez lastnika oz. 
zasegli občanom, ki so orožje ilegalno posedovali, 1.907 (1.228) 
kosov orožja, kar je za 55,3% več kot v letu prej. Od tega je bilo 562 
kosov vojaškega orožja, 373 kosov športnega orožja, 98 kosov 
lovskega orožja in 874 kosov ostalega orožja (mine, granate, 
hladno orožje, deli orožja). Poleg navedenega je bilo najdeno ali 
zaseženo še 39.502 kosov raznega streliva, 92,8 kg razstreliva, 
66.368 petard in 8.039 vžigalnih kapic. 

3 5 Uporaba prisilnih sredstev, napadi na miličnike in pri- 
tožbe občanov 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je v okviru svojih 
pravic in dolžnosti redno spremljal in analiziral ter ocenjeval 
uporabo pooblastil, odnos delavcev ONZ do delovnih ljudi in 
občanov ter organov in organizacij. Pri tem je spremljal sposob- 
nost in pripravljenost delavcev organov za notranje zadeve za 
opravljanje najtežjih nalog. Ob sprotnem analiziranju vzrokov 
neizvajanja oz. prekoračitve zakonskih pooblastil je določal kon- 
kretne naloge in spremljal ustrezne ukrepe za učinkovito in 
dosledno izvajanje zakonskih in podzakonskih predpisov ter poo- 
blastil. 

Delavci organov za notranje zadeve so pri zagotavljanju varno- 
sti na področju javnega reda in miru ter splošne varnosti, ljudi in 
premoženja v letu 1988 uporabili prisilna sredstva v 1.189 (1.335) 
primerih. Fizična sila je bila uporabljena v 634 (663) primerih 
sredstva za vklepanje v 461 (560), gumijevka v 44 (51), plinska 
sredstva v 35 (45), službeni pes v 9 (9) in strelno orožje v 6 (7) 
primerih. 

Uporaba prisilnih sredstev se je glede na prejšnjo leto zmanj- 
šala za 10,9%. V 33 (22) primerih so bila prisilna sredstva uporab- 
ljena neupravičeno, kar v strukturi uporabljenih prisilnih sredstev 
predstavlja 2,8% (1,7%). Strelno orožje je bilo uporabljeno v 6 (7) 
primerih, od tega v 5 primerih za opozorilne strele, v enem 
primeru pa je bilo upravičeno uporabljeno za strel v vozilo. V treh 
primerih je bila uporaba opozorilnih strelov neupravičena. 

Pri uporabi prisilnih sredstev je bilo 6 (5) občanov hudo, 17 (13) 
pa lažje telesno poškodovanih. Poškodovalo se je tudi 15 delavcev 
organov za notranje zadeve, od tega dva hudo. Zaradi nezakonite 
uporabe prisilnih sredstev so bili 4 delavci organov za notranje 
zadeve sodno kaznovani, 17 jih je bilo disciplinsko kaznovanih, 
4 delavci pa so bili opozorjeni. 

Delovni ljudje in občani so zoper delo in postopke delacev ONZ 
v letu 1988 poslali organom za notranje zadeve in drugim orga- 
nom in organizacijam v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji 416 (361) 
pritožb. Od tega so bile pritožbe upravičene v 132 ali 31,7% 
(24,6%) primerih, zoper delavce organov za notranje zadeve pa je 
bil uveden ustrezen ukrep. Delovni ljudje in občani so se upravi- 
čeno pritožili zaradi uporabe prisilnih sredstev v 30 (14) primerih, 
zaradi ukrepov proti kršiteljem cestno prometnih predpisov v 25 
(12), zaradi netaktnega postopka v 21 (14), zaradi žalitev in grdega 
ravnanja v 17 (10), zaradi nedostojnega vedenja delavcev organov 
za notranje zadeve v 14 (8), zaradi neukrepanja v 11 (5), zaradi 
mandatnega kaznovanja v 2 (0) in zaradi drugih vzrokov v 12 (26) 
primerih. 

Na podlagi upravičenih pritožb delovnih ljudi in občanov je bil 
zoper 3 delavce organov za notranje zadeve uveden kazenski 
postopek, zoper 46 delavcev je bil uveden disciplinski postopek, 
od tega proti 25 za hujšo kršitev delovne discipline, medtem ko je 
bilo 83 delavcev opozorjenih. 

V letu 1988 je bilo pri opravljanju uradnih nalog 108 (116) 
primerov napadov na delavce organov za notanje zadeve in pre- 
prečitev uradnega dejanja, pri čemer je bilo 25 (33) delavcev 
organov za notranje zadeve poškodovanih, od tega 3 hudo poško- 
dovani. Zoper napadalce in osebe, ki so preprečile uradno dejanje 
je bilo podanih 91 (106) kazenskih ovadb, 11 (13) oseb pa je bilo 
predlaganih v postopek sodniku za prekrške. Do napadov na 
delavce organov za notranje zadeve je najpogosteje prihajalo pri 
vzdrževanju ali vzpostavljanju javnega reda in miru in pri urejanju 
in kontroli cestnega prometa. Sredstvo napada, ki so ga napadalci 
uporabili, je bilo v 20 primerih orodje in drugi predmeti, v 7 prime- 
rih prometno sredstvo in v 88 primerih fizična sila. Pri opravljanju 
delovnih nalog so bili delavci organov za notranje zadeve 28 (28)- 
krat žaljeni, v 1.060 (1.509) primerih pa so se občani od njih 
neprimerno ali nedostojno vedli. 
3.6 Varovanje osebnosti, objektov in pošiljk 

V letu 1988 so organi za notranje zadeve v skladu s predpisi in 
aktualnimi razmerami organizirali 1.746 (1.957) varovanj najvišjih 
družbenopolitičnih predstavnikov, pomembnih objektov, denar- 
nih pošiljk večje vrednosti, umetniških eksponatov, prevozov 
radioaktivnih in eksplozivnih snovi, itd. 

Objektov, ki so tehnično varovani proti vlomom v SR Sloveniji, 
je 997 oz. 13 več kot v letu 1987, požarno-javljalne naprave pa so 

vgrajene v 865 objektov, 875 tehnično varovanih objektov je 
direktno povezanih s stalnimi službami organov za notranje 
zadeve, 165 s čuvajskimi službami in 88 z gasilskimi enotami 
V letu 1988 je bilo sproženih 43 (22) pravih alarmov, pri čemer je 
bilo na kraju dogodka prijetih 26 (23) storilcev kaznivih dejanj. 
Zaznanih je bilotudi 4.238 (3.587) lažnih alarmov. V tretjini prime- 
rov sprožitve lažnega alarma je bila vzrok malomarnost oz. neu- 
strezno ravnanje zaposlenih. V prizadevanju za zmanjšanje števila 
lažnih alarmov, so organi za notranje zadeve v vseh primerih, ko je 
bila vzrok subjektivna krivda, opozarjali ustrezne odgovorne 
osebe. 
3. 7. Humanitarna pomoč in druge oblike pomoči, ki so jo organi 
za notranje zadeve nudili delovnim ljudem in občanom 

V letu 1988 so delavci organov za notranje zadeve v skladu 
z zakonskimi pristojnostmi in temeljnimi programskimi usmeri- 
tvami opravili 22.450 različnih socialno-humanitarnih dejavnosti. 
V vseh primerih, ko je bilo ogroženo življenje ljudi oz. pravice in 
premoženje posameznikov ali skupnosti, so delavci organov za 
notranje zadeve nudili pomoč delovnim ljudem in občanom, kra- 
jevnim skupnostim, organizacijam združenega dela in drugim 
organizacijam, za kar so prejeli številna priznanja. 

Oblike pomoči delovnim ljudem in občanom ter socialno-huma- 
nitarna in druga dejavnost organov za notranje zadeve v letu 1988: 

- miličniki so sodelovali v 172 primerih naravnih in drugih 
nesreč, kot so poplave, plazovi, neurja, itd. 

- v 473 primerih je 1.211 miličnikov sodelovalo pri iskanju 
pogrešanih oseb (otrok, ostarelih, duševno bolnih, itd.); 

- pri varovanju in zagotavljanju nemotenega poteka 5.945 jav- 
nih shodov in prireditev je sodelovalo 11.809 miličnikov; 

- v 341 primerih je 431 miličnikov nudilo različne načine 
pomoči ostarelim in onemoglim, naseljenim v oddaljenih krajih in 
občanom v duševni stiski; 

- 3.182 miličnikov je v 1.605 primerih nudilo pomoč osnovnim 
šolam in vzgojno-varstvenim ustanovam: 

- na zahtevo sodišč, sodnikov za prekrške in drugih državnih 
organov je 6.137 miličnikov opravilo 10.720 vročitev različnih 
pisanj; 

- pri iskanju begavcev je v 1.123 primerih sodelovalo 983 
delavcev organov za notranje zadeve; 

- 1.178 miličnikov pa je v 1.935 primerih sodelovalo tudi pri 
nuđenju drugih oblik pomoči, kot so: reševanje v gorah, reševanje 
na morju, rekah in jezerih, prevoz ponesrečencev, uničevanje 
eksplozivnih teles, obveščanje o smrti sorodnika, pomoč pri 
okvari vozila, ipd. 

Poudariti je potrebno pomoč in aktivnosti Letalske enote milice, 
ki je v letu 1988 s helikopterji v gorah opravila 30 (28) reševalnih in 
5 iskalnih akcij. Pri tem je v zdravstvene ustanove prepeljala 26 
(23) težko poškodovanih oseb, 6 (3) oseb pa je bilo najdenih. 
Poleg tega je opravila 39 medkliničnih transportov obolelih in 
poškodovanih oseb, itd. Miličniki Zaščitne enote milice pa so 
v okviru humanitarne in druge pomoči delovnim ljudem, občanom 
ter samoupravnim skupnostim in organizacijam v letu 1988 opra- 
vil 5 potapljaških akcij v zvezi z iskanjem utopljencev, opravili 441 
ur dela na smučiščih ter 27-krat sodelovali pri odstranjevanju 
eksplozivnih teles. 

4. KRIMINALITETA 

Zaostrovanje gospodarskih razmer, ki jih je spremljala narašča- 
joča inflacija, je vplivalo na povečanje nezadovoljstev v družbi in 
s tem tudi na povečanje negativnih pojavov oz. odklonskih rav- 
nanj posameznikov ali skupin. Ljudje so pogosteje nezakonito 
odtujevali družbeno in zasebno premoženje, povečalo pa se je 
tudi število kaznivih dejanj z izrazito poudarjeno vlogo agresivno- 
stjo človeka. 

Število kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete se je povečalo 
za 7,9%. Organi za notranje zadeve so v primerjavi z letom prej 
odkrili manj grabežev, davčnih zatajitev, poneverb, itd. in več 
primerov neupravičenega sprejemanja in dajanja daril, nedovo- 
ljene trgovine, zlorab položaja in pravic odgovorne osebe, itd. Pri 
raziskovanju gospodarske kriminalitete so organi za notranje 
zadeve namenili največjo pozornost tistim kaznivim dejanjem, 
s katerimi je naša skupnost utrpela večjo gmotno škodo, ocenili 
pa so tudi, da odkrita kazniva dejanja na tem področju ne odra- 
žajo dejanskega stanja, saj je t. i. »črno polje« neprimerno večje. 

Porast števila kaznivih dejanj (zlasti premoženjskih delikotv 
deliktov zoper življenje in telo ter deliktov, ki so jih storile mlado- 
letne osebe) beležimo tudi na področju splošne kriminalitete 
Zaskrbljujoč je predvsem trend naraščanja nekaterih hujših in 
drznejših kaznivih dejanj, ki vznemirjajo delovne ljudi in občane 
(porast vlomnih tatvin, umorov, posilstev, požigov, itd.). 

Organi za notranje zadeve so veliko pozornost namenili razisko- 
vanju kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter kaznivih dejanj 
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zoper spolno nedotakljivost in moralo ter večino teh deliktov tudi 
uspešno raziskali oz. odkrili osumljence. Pri obravnavanju premo- 
ženjskih deliktov so se organi za notranje zadeve nemalokrat 
srečevali z organiziranimi skupinami oseb, katere so načrtno oz. 
profesionalno izvrševale kazniva dejanja. Prav tako so ocenili, da 
se odnos delovnih ljudi in občanov do družbenega in zasebnega 
premoženja slabša. 

Organi za notranje zadeve so namenili veliko pozornost tudi 
razvijanju preventivnih oblik dela in vzpostavljanju sodelovanja 
z drugimi strokovnimi in družbenimi nosilci preventivne dejavno- 
sti. Pri preprečevanju mladoletniške kriminalitete so se zlasti 
povezovali z vzgojno-izobraževalnimi ter socialnimi ustanovami, 
pri odkrivanju gospodarske kriminalitete pa so sodelovali 
z inšpekcijami, SDK in upravami za družbene prihodke. V primer- 
javi s predhodnim obdobjem pa so te institucije odkrile tudi večji 
delež kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. 
4. 1. Splošne značilnosti kriminalitete 

Organi za notranje zadeve so v letu 1988 obravnavali 38.735 
(37.440) kaznivih dejanj oz. 3,5% več kot leto prej. Zoper družbeno 
premoženje je bilo storjenih 11.185 (11.628) kaznivih dejanj oz. 
3,8% manj kot v letu 1987. Zaradi utemeljenega suma storitve 
kaznivih dejanj so delavci organov za notranje zadeve ovadili 
javnim tožilstvom 28.342 (26.825) oseb. 

Povečalo se je število kaznivih dejanj iz KZ SFRJ (od 378 na 
503), iz KZ SRS (od 36.922 na 38.159) in število kaznivih dejanj po 
posebnih zveznih zakonih (od 18 na 22), medtem ko se je zmanj- 
šalo število kaznivih dejanj iz Carinskega zakona (od 48 na 45) in 
število kaznivih dejanj iz zakonov drugih SR in SAP (od 72 na 6). 

Med skupinami kaznivih dejanj iz KZ SFRJ in KZ SRS je poraslo 
število kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje (od 
30.313 na 31.194), zoper upravljanje družbenih sredstev in 
naravna bogastva (od 1.734 na 1.832), zoper življenje in telo (od 
745 na 752), zoper svoboščine in pravice človeka in občana (od 
395 na 417), zoper gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega 
trga (od 217 na 251), zoper druge družbene vrednote (od 123 na 
226), itd. 

V upadu so kazniva dejanjaž zoper splošno varnost ljudi in 
premoženja (od 470 na 440) zoper čast in dobro ime (od 38 na 34), 
zoper samoupravljanje (od 18 na 11), zoper temelje socialistične 
samoupravne družbene ureditve SFRJ (od 15 na 3), itd. 

Družbena skupnost, združeno delo in občani so bili v preteklem 
letu s kaznivimi dejanji oškodovani za 40,3 (15,7) milijarde din oz. 
za 156,7% več kot leta 1987. V družbenem sektorju je bilo z 11.185 
(11.628) kaznivimi dejanji povzročeno 20,5 (10,7) milijarde din 
škode, kar znaša približno polovico celotne škode. Zasebno pre- 
moženje pa je z 27.550 (25.812) kaznivimi dejanji utrpelo škodo 
v višini 19,8 (5) milijard din oz. skoraj 4-krat več kot leta 1987. 

V preteklem letu so delavci organov za notranje zadeve raziskali 
22.770 (22.077) kaznivih dejanj oz. 58,8% (59,0%) vseh kaznivih 
dejanj. Neraziskanih je ostalo 15.965 oz. 41,2% (41,0%) vseh 
kaznivih dejanj. Od 31.194 kaznivih dejanj zoper družbeno in 
zasebno premoženje je ostalo neraziskanih 15.699 oz. 50,3% kaz- 
nivih dejanj. 

Delavci organov za notranje zadeve so bili zlasti uspešni pri 
raziskovanju hujših (nasilnejših) kaznivih dejanj. (Od 1.750 kazni- 
vih dejanj zoper življenje in telo je ostalo neraziskanih 20 kaznivih 
dejanj, od 299 kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in 
moralo je ostalo neraziskanih 20 kaznivih dejanj.) Potrebno je še 
omeniti, da so v letu 1988 raziskali tudi 515 (569) kaznivih dejanj iz 
preteklih let. 

Organi za notranje zadeve so pri raziskovanju kaznivih dejanj 
ugotovili, da je bilo med 28.342 osumljenimi 3.001 oz. 10,6% 
vinjenih, 24 oz. 0,1% pa namerno opitih v času storitve kaznivega 
dejanja. 
4. 2. Gospodarska kriminaliteta 

Organi za notranje zadeve so v letu 1988 obravnavali 2.289 
(2.121) kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, oz. 7,9% več kot 
leto poprej. Skupna škoda, povzročena s kaznivimi dejanji gospo- 
darske kriminalitete v letu 1988, znaša 10,4 (5,9) milijarde din. 
Največ škode je bilo zaradi kaznivih dejanj grabeža (5,0 milijarde 
din), nato zaradi kaznivih dejanj nevestnega gospodarjenja (2,1 
milijarde din), zlorabe pooblastil (1,4 milijarde din), itd. 

V notranji strukturi gospodarske kriminalitete prevladujejo kaz- 
niva dejanja gozdne tatvine (504), sledijo kazniva dejanja pone- 
verbe (283), nedovoljene trgovine (196), zlorabe položaja in pravic 
odgovorne osebe (187), izdaje nekritega čeka (155), ponareditve 
ali uničenja poslovnih listin (124), zatajitve davščin in drugih 
družbenih dajatev (113), neupravičene uporabe (100), itd. 

V letu 1988 je bila posebna skrb organov za notranje zadeve pri 
odkrivanju gospodarske kriminalitete namenjena težjim, družbi 
nevarnejšim kaznivim dejanjem in tistim, ki so glede na povzro- 
čeno škodo manj nevarna, a se pojavljajo v večjem številu. Kri- 
tične razmere v gospodarstvu, na hitro sprejeti predpisi in samou- 

pravni akti, ki se velikokrat ne izvajajo, so otežavali delo pri 
odkrivanju kaznivih dejanj s tega področja. 

Med težja kazniva dejanja gospodarske kriminalitete, ki so jih 
organi za notranje zadeve obravnavali v letu 1988, spada primer 
OZD NOVA iz Ljubljane, kjer sta direktor TOZD-a in komercialni 
direktor v obdobju 1984-1987 zlorabljala svoj položaj, tako da sta 
s preplačevanjem dejanske cene uvoženega blaga pridobila proti- 
pravno premoženjsko korist v višini 2 milijona DEM in s tem 
povzročila stečaj OZD; nato primer vodje poslovalnice v sektorju 
zunanje trgovine TOZD Nabava v Litostroju, ki je v obdobju 
1982-1987 prejemala podkupnino od tujega partnerja in mu zato 
priznavala višjo provizijo od običajne ter v svoji DO povzročila za 
2,4 milijonov DEM škode; primer obrtne zadruge Ripoza - Rib- 
nica, ko so organi za notranje zadeve ovadili 3 odgovorne osebe 
zadruge in 3 obrtnike - kooperante za več kaznivih dejanj, kjer 
izstopajo tri hujše oblike zlorabe pravic in položaja odgovorne 
osebe, od katerih sta 2 prerasli v kazniva dejanja grabeža 
s skupno škodo 1,9 milijarde dinarjev, itd. 

Delavci organov za notranje zadeve so zabeležili v panogi 
finančno-tehničnih storitev 262 (225) kaznivih dejanj, gozdarstva 
197 (135), družbenopolitičnih skupnosti in organizacij 186 (176), 
industrije 167 (212), notranje trgovine 157 (183), gostinstva in 
turizma 98 (91), gradbeništva 79 (75), prometa in zvez 74 (172), 
kmetijstva 63 (57), stanovanjsko-komunalne dejavnosti 47 (36), 
v panogi izobraževanja,, kulture in znanosti 45 (38), obrtnih stori- 
tev 20 (19), zdravstvenega in socialnega varstva 9 (16), zunanje 
trgovine 8 (4), vodnega gospodarstva 5 (7) kaznivih dejanj, itd. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino so organi za notranje 
zadeve obravnavali več težjih oblik kaznivih dejanj, pri katerih so 
se odgovorne osebe naših OZD povezale z lastniki tujih firm in pri 
opravljanju zunanje-trgovinskega prometa storile različna kazniva 
dejanja, s katerimi so povzročile veliko škode svojim organizaci- 
jam. V posameznih primerih je to vplivalo na likvidnost celotne 
DO, protipravno pridobljeno premoženje pa so nekateri od ovade- 
nih osumljencev naložili v tujini. 

Cenovna nestabilnost je omogočala nekaterim izmed zaposle- 
nih v panogah blagovnega prometa, industrije in negospodarskih 
dejavnosti, da so prisvajanje družbenih sredstev prikrivali, tako da 
niso pravilno usklajevali razlik v cenah blaga in storitev. To potr- 
juje upad števila kaznivih dejanj poneverb (od 314 na 283), gra- 
beža (od 165 na 71), nevestnega gospodarjenja (od 75 na 43), ipd. 

Pri odkrivanju kaznivih dejanj na področju gradbeništva so 
delavci organov za notranje zadeve odkrili novo obliko zlorabe, ko 
odgovorna oseba investitorja sklene s svojo delovno organizacijo 
pogodbo o izvajanju nadzora ali koordinacije med izvajalci del, 
čeprav za to ne izpolnjuje strokovnih pogojev, ki jih zahteva 
zakon. 

Število kaznivih dejanj nedovoljene trgovine je glede na leto 
1987 večje za 21,7%, vendar pa je za 34% upadlo število odkritih 
hujših oblik tega kaznivega dejanja. Odkritih je bilo med drugim 
nekaj poskusov tihotapljenja večjih količin raznega tehničnega 
blaga v SFRJ s tovornimi vozili z oznako TIR, ter primerov nezako- 
nitega vnosa in prodaje računalnikov. 

Na področju ponarejanja in razpečevanja ponarejenega denarja 
je bilo v SR Sloveniji v letu 1988 odkritih 525 ponarejenih bankov- 
cev, kar je 76% več kot v prejšnjem letu. Organi za notranje zadeve 
so pri svoji preventivni dejavnosti ugotovili, da so delavci 
v menjalnicah še vedno premalo seznanjeni s pojavnimi oblikami 
ponaredkov in pri vnovčevanju premalo pozorni na ponarejen 
denar in vrednostne papirje. 

Zaradi gospodarskega kriminala je bilo v SR Sloveniji v letu 
1988 ovadenih 2.609 (2.487) oseb, od tega je bilo 25,6% (27,3%) že 
predkaznovanih zaradi enakih ali podobnih kaznivih dejanj. 

Glede na poklic ovadenih oseb je bilo največ komercialno- 
trgovskih delavcev (308), nato direktorjev (207), delavcev v gostin- 
stvu in turizmu (143), administrativnih delavcev (94), finančno 
knjigovodskih delavcev (83), itd. 

V primerjavi s predhodnimi obdobji delavci organov za notranje 
zadeve ugotavljajo, da se je v letu 1988 povečal delež kaznivih 
dejanj v gospodarstvu, ki so jih zaznale oz. odkrile oškodovane 
gospodarske organizacije same, kar predstavlja pozitiven premik 
v procesu podružbljanja varnosti. 
4.3. Splošna kriminaliteta 

V letu 1988 je bilo v naši republiki obravnavanih 36.439 (35.299) 
kaznivih dejanj splošne kriminalitete ali 3,2% več kot leto prej. 

V strukturi splošne kriminalitete je bilo 31.194 (30.313) kaznivih 
dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje, 1.750 (1.701) kaz- 
nivih dejanj zoper življenje in telo, 877 (757) kaznivih dejanj zoper 
javni red in mir, 752 (745) kaznivih dejanj zoper pravni promet, 440 
(470) kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja, 
417 (395) kaznivih dejanj zoper svoboščine in pravice človeka in 
občana, 299 (299) kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in 
moralo, itd. 
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Porast je bil zabeležen pri večini skupin kaznivih dejanj, upad je 
bil ugotovljen pri kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime (od 28 
na 34), kaznivih dejanjih zoper splošno varnost ljudi in premože- 
nja (od 470 na 440), kaznivih dejanjih po KZ drugih SR in SAP (od 
72 na 6) in kaznivih dejanjih po drugih zakonih (od 2 na 0). 

Procentualno so najbolj porasla kazniva dejanja zoper zakon- 
sko zvezo, družino in mladino (za 29,1% oz. od 134 na 173) ter 
kazniva dejanja zoper javni red in mir (za 15,9%) oz. od 757 na 
877), zaskrbljujoč pa je predvsem trend naraščanja nekaterih 
hujših oblik kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost in moralo (dokončan umor od 
29 na 35, povzročitev smrti iz malomarnosti od 5 na 7, detomor od 
2 na 4, dokončano posilstvo od 76 na 93, poskus posilstva od 55 
na 60). 

Omeniti velja tudi porast pri naslednjih vrstah kaznivih dejanj: 
tatvina (od 13.661 na 16.066), izsiljevanje (od 23 na 32), prikrivanje 
(od 493 na 636), požig (od 41 na 56), nezakonita vselitev (od 219 na 
270), ponarejanje listin (od 685 na 729), kriva ovadba (od 137 na 
146), nasilniško obnašanje (od 479 na 605), preprečitev uradnega 
dejanja uradni osebi (od 144 na 151), onesnaženje in uničenje 
človekovega življenjskega okolja (od 10 na 23), itd. 

Poleg že omenjenih skupin kaznivih dejanj so v upadu tudi 
nekateri delikti zoper življenje in telo (poskus umora od 50 na 44, 
uboj na mah od 1 na 0, posebno huda telesna poškodba od 17 na 
11, huda telesna poškodba od 389 na 367, lahka telesna poškodba 
od 686 na 634), nekateri delikti zoper spolno nedotakljivost in 
moralo (spolno nasilje od 39 na 31, kršitev spolne nedotakljivosti 
z zlorabo položaja od 6 na 3) ter večji del premoženjskih deliktov 
(velika tatvina od 9.683 na 8.497, roparska tatvina od 26 na 14, rop 
od 173 na 133, odvzem motornega vozila od 1.185 na 1.156 
poškodovanje tuje stvari od 2.547 na 2.158, itd.). 

Kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili 
so porasla za 70,8% (od 24 na 41), kazniva dejanja omogočanja 
uživanje mamil pa za 107,4% (od 27 na 56). V preteklem letu je bilo 
10 vlomov v lekarne in druge zdravstvene ustanove, ni pa bilo 
nobenega primera ponarejanja receptov za dvig nhrkotikov. 

Zaseženo je bilo 54.373,7 g marihuane, 1.067 semen indijske 
konoplje, 52,5 g hašiša, 4035 g heroina, 3 g opija, 110 g kokaina, 
55 tablet heptanona, 3 ccm valorona in 600 kom. makovih glavic.' 
4.4. Kriminaliteta mladoletnikov 

V letu 1988 so organi za notranje zadeve obravnavali 4.855 
(4.882) mladoletnikov zaradi utemeljenega suma storitve 3.802 
(3.503 kaznivih dejanj. Glede na leto 1987 se je število obravnava- 
nih mladoletnikov zmanjšalo za 0,6%, število njihovih kaznivih 
dejanj pa se je povečalo za 8,5%. 

Mladoletniki so bili največkrat obravnavani zaradi suma storitve 
kaznivih dejanj zoper družbeno in zasebno premoženje (3 508) od 
tega zaradi 1.781 (1.553) tatvin, 934 (943) velikih tatvin, 278 (277) 
poškodovanj tuje stvari, 244 (221) odvzemov motornega vozila, 
itd. Mladoletniki so bili osumljeni tudi storitve 26 (24) ropov, 2 (2) 
roparskih tatvin in 1 (1) požiga. Med kaznivimi dejanji zoper 
življenje in telo so bili mladoletniki osumljeni storitve 1 (1) dokon- 
čanega umora, 2 (0) poskusov umora, 24 (17) hudih telesnih 
poškodb, 16 (16) lahkih telesnih poškodb, itd. Število kaznivih 
dejanj mladoletnih zoper spolno nedotakljivost in moralo je pora- 
slo za 83,3% (od 18 na 33). 

Med 4.855 mladoletniki je bilo 82,8% zakonskih, 8,4% nezakon- 
skih, 0,4% posvojenih, za 8,4% mladoletnikov pa delavcem orga- 
nov za notranje zadeve podatkov ni uspelo ugotoviti. 2.958 mlado- 
letnikov je izhajalo iz popolne družine, 756 iz ločenih družin, 43 iz 
rejniških družin, itd. 2.693 mladoletnikov je živelo skupaj s starši, 
933 skupaj z materjo, 147 skupaj z očetom, 97 s sorodniki ali 
drugo osebo, 274 mladoletnikov je bilo nameščenih v zavodske 
ustanove, 56 mladoletnikov je živelo samih, itd. 375 mladoletnikov 
je imelo starše alkoholike. 

V poklicni strukturi mladoletnikov je bilo med obravnavanimi 
44,5% dijakov, 33,6% delavcev, 2,3% vajencev,itd. 

5. KRIMINALISTIČNO-TEHNIČNA IN DRUGA 
STROKOVNA OPRAVILA ORGANOV ZA 
NOTRANJE ZADEVE 

Pri odkrivanju sledov in indicev kaznivih dejanj ter iskanju 
materialnih dokazov uporabljajo delavci organov za notranje 
zadeve kriminalistično-tehnična sredstva, ki jih razvijajo in poso- 
dabljajo vzporedno z razvojem tehnike pri nas in v svetu. 

V letu 1988 so delavci organov za notranje zadeve opravili 8 524 
(7.708) kriminalistično-tehničnih ogledov ali 10,6% več kot leto 
prej. Ogled je bil opravljen pri skoraj vsakem četrtem kaznivem 
dejanju oz. skupno pri 22% kaznivih dejanj. Poleg ogledov krajev 
kaznivih dejanj so delavci organov za notranje zadeve opravili še 
1.189 ogledov krajev dogodkov, razvili 4.621 filmov in izdelali 
108.580 fotografij. 

Delavci organov za notranje zadeve so našli daktiloskopske 
sledi pri 1.367 ogledih, z njihovo pomočjo pa je bilo odkritih 188 
storilcev. 

V laboratorijih RSNZ SRS so opravili tudi 2.222 (2.295) preiskav 
različnih vrst. 328 (274) je bilo fizikalnih preiskav, 410 (409) kemij- 
skih preiskav, 168 (240 bioloških preiskav, 505 (521) preiskav 
dokumentov in 811 (851) daktiloskopskih preiskav. 

6. POŽARI, EKSPLOZIJE IN NESREČE S PLINOM 

Dejstvo, da smo v letu 1988 obravnavali za 4,4% manj požarov 
kot v letu prej in da je požarna škoda v bistvu manjša kot leta 1987 
(inflacija), pomeni, da se je_ stanje na področju varstva pred 
požarom nekoliko izboljšalo. Še posebej je razveseljiv podatek da 
se je občutno zmanjšalo,tudi število človeških žrtev. 
6. 1. Delo Republiškega inšpektorata za požarno varnost 

Republiški inšpektorat za požarno varnost, kot organ v sestavi 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije, je 
v skladu z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi skrbel za 
zakonito in učinkovito opravljanje nalog, ki so v njegovi pristojno- 
sti oz. v. pristojnosti občinskih in medobčinskih požarnih in- 
špekcij. 

Organi požarne inšpekcije so tako izdali 4.437 (4.494) soglasij 
k lokacijskim dovoljenjem, 4.344 (4.083) soglasij h gradbenim 
dovoljenjem, 2.199 (2.064) soglasij k uporabnemu dovoljenju in 
271 (228) mnenj k urbanističnim dokumentacijam. Poleg tega so 
v 478 primerih sodelovali v komisijah za poizkusno obratovanje, 
v 193 primerih pa v komisijah za ugotavljanje vzrokov požarov. 
Opravili so tudi 6.514 (6.296) inšpekcijskih pregledov (3.234 
v organizacijah združenega dela, 1.293 v obrtnih delavnicah, 1.011 
v objektih družbenih dejavnosti in 976 v drugih objektih) in izdali 
1.381 (1.334) odločb o odpravi pomanjkljivosti. Sodniku za prekr- 
ške so predlagali v obravnavo 28 (158) organizacij združenega 
dela in 95 (39) fizičnih oseb. 

Požarni inšpektorji so v skladu s pooblastilom Zakona o varstvu 
pred požarom izrekli tudi 291 (324) mandatnih kazni. 

Samostojno ali v sodelovanju z drugimi subjekti so nadzirali 
izvajanje preventivnih ukrepov v turističnih objektih in na mestih, 
kjer potekajo množične prireditve. 

Veliko pozornosti so namenjali problematiki ravnanja z nevar- 
nimi snovmi. Z rednimi kontrolami prevozov nevarnih snovi je 
bilo, vsaj kar zadeva cestni promet, doseženo izvajanje predpisa- 
nih varnostnih ukrepov, problematična pa postaja zastarelost oz. 
dotrajanost vozil. Stanje se počasi izboljšuje tudi v železniškem 
prometu. 

Pri nadzoru skladiščenja nevarnih snovi so organi požarne 
inšpekcije ugotovili, da zaradi razmer na tržišču vse pogosteje 
prihaja do primerov kopičenja velikih količin nevarnih snovi, vča- 
sih tudi v neustrezni embalaži ali na neprimernih površinah. Pose- 
ben problem na posameznih območjih predstavlja tudi neu- 
strezno oz. nerešeno vprašanje deponij za odpadke, ki vsebujejo 
nevarne snovi. 

V okviru akcije inšpekcijskega nadzora za zmanjšanje onesna- 
ženosti okolja, so organi požarne inšpekcije samostojno ali 
v sodelovanju z vodno-gospodarsko in sanitarno inšpekcijo 
opravljali tudi naloge iz programov za zmanjšanje onesnaženosti 
okolja. Posebno pozornost so posvečali predvsem izvajanju pred- 
pisov o hrambi in uporabi naftnih derivatov in drugih vnetljivih 
snovi ter strupenih in jedkih snovi. 

RIPV je sodeloval z Zveznim zavodom za standardizacijo pri 
izdelavi tehničnih predpisov s področja požarne varnosti, z Zvez- 
nim sekretariatom za notranje zadeve pri izdelavi osnutka Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zveznega zakona o prevozu nevar- 
nih snovi s podzakonskimi predpisi ter pri pripravi teh ter osnutka 
Zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi. 

Da bi prispeval k izboljšanju izvajanja preventivnih ukrepov ter 
k vzgoji in osveščanju delavcev in občanov, je RIPV tesno sodelo- 
val z Zvezo SIS SR Slovenije za varstvo pred požarom in Gasilsko 
zvezo Slovenije. 
6. 2. Požari 

Leta 1988 je bilo na območju naše republike zabeleženih 1 768 
(1.850) požarov, ki so povzročili za 12,8 (6,3) milijarde dinarjev 
gmotne škode. V družbenem sektorju je gorelo 809 (884)-krat, 
v zasebnem sektorju 942 (942)-krat in v inozemnem 17 (24)-krat. 
56,4 (42,7) % celotne škode je nastalo v zasebnem sektorju, 42,8 
(55,9)% v družbenem, 0,8 (1,4)% pa v inozemnem. 

V primerjavi z letom prej se je število požarov zmanjšalo za 
4,4%, skupna gmotna škoda pa se je povečala za 103,2%. 15 6% 
celotne lanskoletne požarne škode so povzročili požari v Tovarni 
papirja Sladkogorska Sladki vrh, Rudniku Mežica in Kinodvorani 
v Idriji. 

1.069 (1.070) požarov je povzročilo malomarno, neodgovorno 
ali brezbrižno ravnanje posameznikov, 134 (178) požarov je bilo 
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posledica naravnih pojavov, 119 (98) so jih povzročili otroci, 92 
(69) požarov je bilo povzročenih namerno, 1 (1) so povzročile 
živali, povzročitelj 353 (434) požarov pa je ostal neznan. 

V 56,2 (61,2)% primerov so goreli gradbeni objekti, v 31,2 
(28.2)% primerov je požar nastal na odprtih prostorih, v 12,6 
(10,6)% primerov pa na prometnih sredstvih, 87,8 (88,4)% celotne 
lanskoletne škode so povzročili požari na gradbenih objektih, 10,6 
(5,5)% požari na prometnih sredstvih, le 1,6 (6,1)% pa požari 
v gozdovih, na travnikih in poljih. 

V požarih oz. zaradi poškodb, ki so jih dobili med požarom, je 
umrlo 13 (22) oseb, med katerimi je bil tudi otrok. Poškodovalo se 
je 56 (95) oseb. 
6. 3. Eskplozije in nesreče s plinom 

Lani smo na območju naše republike zabeležili 23 (20) eksplozij, 
ki so povzročile za 458,5 (75,9) milijona dinarjev gmotne škode. 12 
(13)-krat je eksplodiralo v družbenem, 11 (7)-krat pa v zasebnem 
sektorju. Eksplozije v družbenem sektorju so povzročile 89,7 
(64.3)% celotne, v eksplozijah nastale škode. 

7. VARNOST V CESTNEM PROMETU 

Kljub zmanjšanju števila prometnih nezgod z mrtvimi in poškodo- 
vanimi ter njihovih posledic ne moremo govoriti o bistvenem 
izboljšanju prometno-varnostnih razmer na slovenskih cestah 
v lanskem letu. 6085 (6364) prometnih nezgod s 551 (558) mrtvimi 
ter 7.850 (8.501) poškodovanimi terja nadaljnjo akcijo vseh sub- 
jektov, ki delujejo na področju preventive in vzgoje v cestnem 
prometu ter dosledno izpolnjevanje programa AKCIJE - 10%, ki 
se je pričela 1, januarja 1989 in katere cilj je zmanjšati število 
prometnih nezgod in njihovih posledic za 10% v primerjavi s stati- 
stičnimi podatki v predhodnem letu. Tudi organi za notranje 
zadeve morajo kot eden od nosilcev ter koordinator AKCIJE 
- 10% zagotoviti dosledno izvajanje njenega programa. 

Poleg podatkov o številu prometnih nezgod, mrtvih in poškodo- 
vanih na slabe prometno-varnostne razmere še vedno opozarjajo 
podatki o stanju slovenskih cest ter pomanjkanju finančnih sred- 
stev za njihovo izboljšanje, o starosti in kvaliteti vozil na sloven- 
skih cestah ter podatki o subjektivnih vzrokih prometnih nezgod 
z najhujšimi posledicami, ki tudi v letu 1988 ostajajo enaki kot 
v prejšnjih letih (neprimerna hitrost, neupoštevanje prednosti 
vožnje, nepravilno prehitevanje, vožnja pod vplivom alkohola...). 

Zato so miličniki tudi v letu 1988 (enake naloge pa jim nalaga 
tudi PROGRAM - 10%) posebno pozornost namenili kontroli 
hitrosti, tehnični urejenosti vozil (še posebno vozil javnega pre- 
voza potnikov in otrok), preobremenjenosti vozil ter prevozu 
nevarnih snovi in posameznim bolj ogroženim kategorijam udele- 
žencev v cestnem prometu. 
7.1. Ukrepi organov za notranje zadeve pri kontroli in urejanju 
cestnega prometa 

V okviru preventivne dejavnosti so miličniki za lažje kršitve 
cestno-prometnih predpisov kršitelje le opozarjali. Lani je bilo 
izdanih 68.083 pisnih opozoril. Za hujše kršitve je bilo izrečenih na 
kraju prekrška 450.915 (382.703) denarnih kazni, od tega jih je bilo 
takoj plačanih 416.066 (336.161) ali 92,3%. Od 34.849 (46.542) 
neplačanih denarnih kazni na kraju prekrška jih je bilo 16.460 ali 
47,2% plačanih v roku 8 dni, v 1,4% so bili ugovori zoper izrečeno 
kazen ugodno rešeni, v 0,7% so bili vloženi predlogi za uvedbo 
postopka o prekršku, v 50,7% pa so bile denarne kazni poslane 
v izterjavo občinskim upravam za družbene prihodke. 

Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so miličniki v letu 
1988 napisali 134.213 (140.624) predlogov za uvedbo postopka 
o prekršku zoper 139.549 (147.882) oseb, od tega zoper 2.716 
(2.886) tujcev. 

7.2. Prometne nezgode 
V skladu s pooblastili oziroma na zahtevo udeležencev v pro- 

metnih nezgodah so v letu 1988 delavci organov za notranje 
zadeve obravnavali 46.097 (45.868) prometnih nezgod. Med temi 
nezgodami je bilo 6.085 (6.364) prometnih nezgod z mrtvimi in 
poškodovanimi, ki so terjale 551 (558) človeških žrtev, 3.123 
(3.334) hudih telesnih poškodb ter 4.727 (5.167) lahkih telesnih 
poškodb. 

V primerjavi z letom 1987 se je število prometnih nezgod 
z mrtvimi in poškodovanimi zmanjšalo za 4,4%, v njih je izgubilo 
življenje 1,2% manj oseb, 6,3% manj jih je bilo hudo ter 8,5% manj 
lahko telesno poškodovanih. Najbolj ogroženo kategorijo udele- 
žencev v cestnem prometu so predstavljali vozniki osebnih avto- 
mobilov (29,6% vseh mrtvih), sledijo potniki oziroma sopotniki 
(25,2%), pešci (21,2%), kolesarji (14,9%), itd. 2.424 ali 30,9% vseh 
poškodovanih na slovenskih cestah v letu 1988 je bilo potnikov 
oziroma sopotnikov, sledijo vozniki osebnih avtomobilov (2.117), 
kolesarji (1.782), pešci (997), vozniki motornih vozil (346), itd. 

8. DRŽAVLJANSKA IN OSEBNA STANJA TER 
DRUGA UPRAVNA OPRAVILA 

8.1. Sprejemi in odpusti iz državljanstva SRS in SFRJ 
V letu 1988 je bilo v državljanstvo SRS in SFRJ sprejetih 33 

polnoletnih oseb in 1 mladoletna. Prošnja za sprejem v državljan- 
stvo SRS in SFRJ je bila zavrnjena 29 prosilcem. 
8.2. Osebna stanja 

V matične knjige je bilo lani vpisanih 27.397 (27.426) rojstev, 
9.479 (10.216) zakonskih zvez, 19.919 (20.346) smrti ter še 119.760 
zaznamkov o spremembah osebnega stanja. V primerjavi z letom 
prej se je število rojstev zmanjšalo za 0,1%, število zakonskih zvez 
za 7,2%, število smrti pa za 2,1%. 
8.3. Osebne izkaznice 

V letu 1988 je bilo izdanih ali zamenjanih 85.305 (111.088) 
osebnih izkaznic. 
8.4. Registracija vozil na motorni pogon in vozniki motornih vozil 

Ob koncu leta 1988 je bilo v SR Sloveniji registriranih 693.120 
vozil na motorni pogon (kar je za 15.248 več kot ob koncu leta 
1987). Med vozili je največ osebnih avtomobilov in sicer 538.785, 
kar je za 23.935 več kot v letu 1987, kombiniranih vozil je 9.753, 
tovornih vozil je 30.404 (ali 63 več kot v letu 1987), avtobusov je 
3.390 (ali 67 manj kot v letu 1987), motornih koles je 19.934, 
evidentiranih traktorjev je 90.854, kar je za 3.245 več kot v prete- 
klem letu. 

Ob koncu lanskega leta je bilo v SR Sloveniji 805.700 (769.158) 
voznikov motornih vozil vseh kategorij in 103.974 (97.156) vozni- 
kov koles z motorjem, delovnih strojev in motokultivatorjev ter 
19.383 (19.375) voznikov traktorjev. 
8.5 Potne listine in druga upravna opravila v zvezi s prehajanjem 
državne meje 

Občinski upravni organi za notranje zadeve so v letu 1988 izdali 
171.021 (150.465), podaljšali pa 44.896 (75.414) potnih listov. Za 
potovanja v države, s katerimi naša država nima urejenih diplo- 
matskih ali konzularnih odnosov, je bilo izdanih 4.528 (4.636) 
vizumov. 

8.6. Orožje, strelivo, eksplozivne snovi 
Konec leta 1988 je imelo v Sloveniji 37.300 (36.506) občanov 

orožne liste, 6957 (6695) občanov pa je imelo dovoljenje za posest 
orožja. Skupno so imeli občani v republiki 75.621 (72.571) kosov 
različnega strelnega orožja ali za 4,2% več kot leto prej, organiza- 
cije združenega dela in druge organizacije pa so imele 9237 (9097) 
kosov različnega orožja. 

8.7. Združevanje občanov, javne prireditve in shodi 
Ob koncu leta 1988 je bilo v SR Sloveniji registriranih 10.643 

(10.474) društev in družbenih organizacij, v republiški register pa 
je bilo vpisanih 705 (704) društev. Pristojnim organom je bilo lani 
priglašenih 11.173 (11.111) javnih prireditev. V skladu z Zakonom 
o javnih shodih in javnih prireditvah je bilo izdanih 639 (627) 
dovoljenj, 18 (21) zahtevkov pa je bilo zavrnjenih. 

8.8. Tuji tisk 
Za vnos in razširjanje tujega tiska je v Sloveniji registriranih 

7 organizacij združenega dela. 
Lani je bilo odvzeto fizičnim osebam 244 (295) izvodov tujih 

tiskanin, pravnim osebam pa 408 (981) kosov. 
8.9. Tujci 
V letu 1988 je bivalo v SR Sloveniji 579 (584) tujcev, ki so imeli 

dovoljenje za stalno bivanje in 1994 (1559) tujcev, ki so imeli 
dovoljenje za začasno bivanje. 

Prošnjo za stalno naselitev v SFRJ je vložilo 129 (124) tujcev. 

9. OSTALA DEJAVNOST REPUBLIŠKEGA 
SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE 

9.1. Normativna dejavnost 
V letu 1988 je Republiški sekretariat za notranje zadeve na 

področju normativne dejavnosti pripravil oz. sodeloval pri pripravi 
zakonov in podzakonskih predpisov, ki sodijo v pristojnost orga- 
nov za notranje zadeve. 

V skladu s sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, po 
katerem naj bi se pripravile zakonske rešitve za prenos prisotno- 
sti občinskih inšpekcijskih organov na republiko, je za področje 
požarne inšpekcije v sodelovanju z Republiškim inšpektoratom za 
požarno varnost pripravil ustrezne spremembe Zakona o varnosti 
pred požarom. 

V juliju je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izdal uredbo 
o spremembi uredbe o nazivih, označbah funkcij, uniformi, barvi 
in emblemu na službenih vozilih milice ter o oborožitvi in posebni 
opremi delavcev milice. 

Republiški sekretar za notranje zadeve je izdal Pravilnik o spre- 
membah in dopolnitvah pravilnika o obrazcu za prijavo in odjavo 
začasnega prebivališča in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

50 priloga poročevalca 



pravilnika o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici. Na podlagi 
Zakona o notranjih zadevah pa so bila decembra izdana Pravila za 
izvajanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb organov za notra- 
nje zadeve SR Slovenije. 

9.2. Upravna dejavnost 
V letu 1988 je Republiški sekretariat za notranje zadeve v sode- 

lovanju z občinskimi upravnimi organi za notranje zadeve namenil 
več pozornosti reševanju upravnih notranjih zadev, zlasti na 
področju zakonitosti, ekonomičnosti in učinkovitosti dela. 

Za večjo strokovnost dela občinskih upravnih organov je RSNZ 
organiziral več seminarjev in posvetovanj (posvetovanje za pred- 
stojnike občinskih upravnih organov, seminar za novosprejete 
matičarje upravnih organov, seminar za matičarje in referente za 
osebna stanja, seminar za področje javnega reda in miru ter 
potnih listin ter seminar s področja upravnih zadev prometa). 

9.3. Informiranje o varnostnih in strokovnih vprašanjih 
Republiški sekretariat za notranje zadeve je v letu 1988, glede 

na nadaljnje zaostrovanje družbenopolitičnih, ekonomskih in var- 
nostnih razmer zagotavljal sistematični način obveščanja družbe- 
nopolitičnih organizacij in skupnosti ter delovnih ljudi in občanov 
o aktualnih varnostnih razmerah ter o delu organov za notranje 
zadeve. Da bi zagotovili in povečali učinkovitost svojih prizade- 
vanj, soorgani za notranje zadeve sodelovali z delovnimi ljudmi in 
občani, organizacijami združnega dela, družbenopolitičnimi orga- 
nizacijami in drugimi subjekti v sistemu SLO in DS ter jih sproti 
informirali o varnostni problematiki v cilju podružbljanja varnosti 
ter s tem zagotavljanja ugodnih varnostnih razrfier. 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je v letu 1988 posre- 
doval prejemnikom preko rednih in izrednih edicij, poročil, obve- 
stil in analiz 504 dnevno-informativne preglede dogodkov in poja- 
vov v SR Sloveniji in subverzivno-propagandnih vsebin tujih medi- 
jev, 1477 drugih informacij in obvestil ter 259 različnih ocen, 
analiz in pregledov o varnostno-relevantnih pojavih v SR Sloveniji. 

9.4. Informacijski sistem organov za notranje zadeve 
V letu 1988 je Republiški sekretariat za notranje zadeve SR 

Slovenije v skladu z delovno usmeritvijo organov za notranje 
zadeve in materialnimi in finančnim možnostmi okrepil prizadeva- 
nje za nadaljnji razvoj Informacijskega sistema v organih za notra- 
nje zadeve. 

Celotna informacijska dejavnost organov za notranje zadeve je 
bila tudi v minulem letu usmerjena v zagotavljanje kvalitetnih, 
pravočasnih in enotnih informacij za poročanje in obveščanje 
družbenopolitičnih organizacij in skupnosti, subjektov SLO in DS 
ter operativnih delavcev organov za notranje zadeve pri programi- 
ranju in planirnaju preventivnih in represivnih ukrepov za zagotav- 
ljanje ugodnih varnostnih razmer. V ta namen je Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve namenil poseben poudarek nadaljnjemu 
razvoju sistemske programske opreme ob uvajanju novih progra- 
mov ter distribuirani obdelavi podatkov v računalniški mreži preko 
terminalov, mini računalnikov in osebnih računalnikov, kar omo- 
goča tekoče analiziranje podatkov in s tem uspešnejše delovanje 
in večjo strokovnost dela organov za notranje zadeve na vseh 
področjih varnosti. 

10. ORGANIZACIJSKO-KADROVSKE ZADEVE 

10.1. Organizacija in sistemizacija 
Notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog v Republi- 

škem sekretariatu za notranje zadeve urejata Pravilnik o organiza- 
ciji in delu Republiškega sekretariata za notranje zadeve in Pravil- 
nik o sistemizaciji del in nalog Republiškega sekretariata za notra- 
nje zadeve, ki sta bila sprejeta v letu 1984. 

V skladu s Pravilnikom o sistemizaciji del in nalog je bilo v letu 
1988 v organih za notranje zadeve sistemiziranih 7540 delovnih 
mest, 91,5% pa je bilo tudi zasedenih. 

V organih za notranje zadeve je v letu 1988 sklenilo delovno 
razmerje 4-19 delavcev in sicer 65,2% v enotah milice, 5,0% za dela 
in naloge civilnih pooblaščenih uradnih oseb ter 29,8% za druga 
dela in naloge v organih za notranje zadeve. Glede na izobraz- 
beno strukturo je bilo med novosprejetimi delavci 9,3% z visoko 
oz. višjo strokovno izobrazbo, 69,5% s srednjo, 11,5% s poklicno 
izobrazbo in 9,7% delavcev z nižjo izobrazbo. Med temi delavci je 
bilo 292 pripravnikov, od katerih jih je bilo 7 z visoko izobrazbo, 
8 z nižjo in 277 pripravnikov s srednjo izobrazbo. 

V organih za notranje zadeve je v letu 1988 prenehalo delovno 
razmerje 284 (378) delavcev. Zaradi starostne upokojitve je bilo 
razrešenih 131 (133) delavcev, 10 (18) je bilo invalidsko upokoje- 
nih, 13 (9) delavcev organov za notranje zadeve pa je umrlo. Na 
lastno željo je delovno razmerje prenehalo 114 (196) delavcem, 
7 (12) je bilo disciplinsko izključenih, 9 (10) delavcev pa je bilo 
razrešeno zaradi drugih razlogov. 

Med najpogostejšimi vzroki za prenehanje delovnega razmerja 
na lastno željo so delavci navajali neprilagojenost delovnim raz- 

meram (30%), nezadovoljstvo pri delu (27%) in osebne razloae 
(25%). 

10.2. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposab- 
ljanje 

V letu 1988 je strokovno izobraževasnje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje delavcev organov za notranje zadeve potekalo 
v skladu s programom v Izobraževalnem centru organov za notra- 
nje zadeve. Višji šoli za notranje zadeve ter v drugih izobraževal- 
nih institucijah in organizacijah zunaj organov za notranje zadeve. 

V šoli za kadete se je v letu 1988 šolalo 820 (728) bodočih 
miličnikov, v Šoli za miličnike pa 73 (23). Na višji šoli za notranje 
zadeve je 88 (88) delavcev študiralo iz dela, ob delu pa 169 (149) 
delavcev organov za notranje zadeve. V Oddelku za notranje 
zadeve na Pravni fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani je 
bilo vpisanih 77 (60) slušateljev, na rednem šolanju v Vojaški 
akademiji kopenske vojske v Beogradu pa se je izobraževalo 5 (8) 
delavcev organov za notranje zadeve. 

Odziv na vsakoletni razpis za vpis v šolo za kadete je konstantno 
velik. V letu 1988 se je prijavilo cca 600 kandidatov, podobno 
število pa je prijavljeno tudi za letošnje leto. Kandidati izhajajo iz 
vse Slovenije in iz vseh družbenih slojev, kar kaže na dokaj visoko 
zainteresiranost za miličniški poklic. 

Izven organov za notranje zadeve se je leta 1988 v različnih 
vzgojno-izobraževalnih institucijah za pridobitev srednje, višje in 
visoke izzobrazbe ter na podiplomskem študiju izobraževalo 94 
(95) delavcev (9 na srednji, 31 na višji, 37 na visoki šoli ter 17 
delavcev na podiplomskem študiju). 

V letu 1988 je 28 delavcev organov za notranje zadeve opravilo 
strokovni izpit, 53 tečaj za pooblaščene uradne osebe, 53 delav- 
cev pa se je prijavilo v tečaje iz tujega jezika. 

10.3. Disciplinski ukrepi 
V letu 1988 je bilo delavcem organov za notranje zadeve izreče- 

nih 256 (267) disciplinskih ukrepov. 
Struktura disciplinskih ukrepov: 
- 48% (47%) opominov, 
- 39% (38%) javnih opominov, 
- 11% (8%) pogojnih prenehanj delovnega razmerja, 
- 1,2% (5%) prenehanj delovnega razmerja, 
- 0,4% (1%) denarnih kazni, 
- 0,4% (1%) drugo. 
V 132 (127) primerih so bili delavci obravnavani zaradi lažje 

kršitve delovnih obveznosti, v 124 (140) pa zaradi hujše kršitve 
delovnih obveznosti. Med disciplinsko obravnavanimi delavci 
organov za notranje zadeve je bilo 249 (252) uniformiranih in 
7 (15) civilnih. 

V letu 1988 je bilo zoper delavce organov za notranje zadeve 
uvedenih tudi 56 kazenskih postopkov oz. 15,2% manj kot v letu 
1987. Vzroki kazenskega postopka zoper delavce organov za 
notranje zadeve: 

- ogrožanje javnega prometa - 24 (35), 
- grdo ravnanje z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic 

- 19 ((18), 
- goljufija - 3 (2), 
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic iz koristoliubia 

- 1 (1). 
- izsiljevanje izpovedbe - 1 (1), 
- tatvina - 1 (1), 
- ostala kazniva dejanja - 7 (8). 
10.4. Odlikovanja in priznanja 
Ob 13. maju, Dnevu varnosti, je bilo v letu 1988 delavcem 

organov za notranje zadeve podeljenih 62 odlikovanj (Red repu- 
blike z bronastim vencem, Red zaslug za narod s srebrno zvezdo, 
Red dela s srebrnim vencem, Medalja zaslug za narod, Medalja 
dela) in 18 »Plaket Varnosti« posameznikom in družbenopolitič- 
nimm organizacijam. Republiški sekretar za notranje zadeve pa je 
podelil tudi 667 priznanj organov za notranje zadeve delavcem 
organov za notranje zadeve, upokojenim delavcem organov za 
notranje zadeve in družbenopolitičnim organizacijam in institu- 
cijam. 
11. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE 
TEHNIČNA OPREMLJENOST IN INVESTICIJSKA 
VLAGANJA ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE 

11.1 Proračunsko-finančno poslovanje 
V skladu z Zakonom o proračunu SR Slovenije in drugimi 

zakonskimi predpisi so družbenopolitične skupnosti zagotovile 
organom za notranje zadeve 227.567. 888.320 din (78.970.104.322) 
finančnih sredstev. 

Razpoložljiva finančna sredstva RSNZ SR Slovenije v letu 1988: 
- sredstva republiškega proračuna 224.064.344.118 din 
- prenos negativnega salda iz 1987 17.948.808 din 
- dohodki 1.542.179.346 din 
- obresti 1.979.313.664 din 
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V strukturi razpoložljivih sredste\A'so znašala sredstva delovne 
skupnosti 182.357.148.760 (80%) din, sredstva upravnega organa 
pa 45.210.739.560 (20%) din, sredstva, ki so bila zagotovljena 
z Zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1988, zaradi izred- 
nega porasta cen v tem obdobju niso zadoščala za pokritje vseh 
obveznosti, zaradi česar je bil med letom 2-krat opravljen rebalans 
republiškega proračuna. 

RSNZ SR Slovenije je v letu 1988 namenil velik poudarek politiki 
ekonomske stabilizacije s tekočim spreminjanjem in analizira- 
njem porabe proračunskih sredstev v skladu z akcijskim progra- 
mom o racionalizaciji dela in gospodarjenja za materialnimi in 
finančnimi sredstvi, ki so ga sprejeli samoupravni organi in kolegij 
republiškega sekretarja. 

Na podlagi 396. člena Ustave SR Slovenije je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 25. 5. 89 razpravljal o Poro- 
čilu o delu organov za notranje zadeve z oceno varnostne 
problematike v SR Sloveniji v letu 1988 in sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
za oblikovanje, usmerjanje in izvajanje politike na 
področju zagotavljanja stabilnih varnostnih 
razmer v SR Sloveniji 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel Poročilo o delu 
organov za notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SR 
Sloveniji v letu 1988. Iz Poročila, ki zajema delovanje organov za 
notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji 
izhaja, da so organi za notranje zadeve delovali v skladu z zakon- 
skimi pooblastili ter smernicami in pooblastili Skupščine SR Slo- 
venije pri zagotavljanju ugodnih varnostnih razmer, ki na posa- 
meznih področjih varnosti ohranjajo razmeroma ugodne trende 
z izjemo prometne varnosti in deloma požarne varnosti, kjer 
prihaja do večjih nihanj. 

Poglabljanje gospodarske in družbenopolitične krize v SR Slo- 
veniji in SFRJ je v letu 1988 imelo za posledico tudi večjo zaskrb- 
ljenost delovnih ljudi in občanov za osebno in družbeno perspek- 
tivo, ki so pogosteje izražali nezadovoljstvo z delovanjem institucij 
sistema ter opozarjali na nepravilnosti. Negodovanje in vznemirje- 
nost pa so med občani SR Slovenije izzvali tudi nekateri dogodki 
v drugih republikah zlasti množični mitingi v Srbiji in Črni gori, 
dogodki na Kosovu ter napovedani mitingi v SR Sloveniji. Ta 
dogajanja so vzpodbujala posamezne pojave nestrpnosti med 
pripadniki različnih narodov in narodnosti, niso pa predstavljala 
relevantne varnostne problematike ob ugotovitvi, da število devi- 
antnih pojavov s političnim obeležjem v SR Sloveniji že nekaj let 
upada. 

Ob vseh teh dogajanjih na področju notranjepolitičnih razmer 
in ob vseh močnejših procesih demokratizacije si je tudi politična 
emigracija prizadevala ustvariti primeren prostor za svoje delova- 
nje v matični domovini. 

Področje varovanja družbenega in osebnega premoženja ter 
življenja delovnih ljudi in občanov ohranja trende iz preteklih let, 
kar kaže na to, da se varnostna problematika na tem področju 

stabilizira oz. relativno izboljšuje. Po nekajletni stagnaciji na 
področju nadaljnjega razvoja družbene samozaščite in podružb- 
Ijanja varnosti je v letu 1988 zaslediti pozitiven premik, ki je 
posledica vse večjih prizadevanj in sodelovanja delovnih ljudi in 
občanov, organizacij združenega dela, inšpekcijskih služb, SDK, 
organov za notranje zadeve in drugih pri preseganju splošne 
gospodarske krize. 

Iz poročila izhaja, da se je v letu 1988 povečal delež kaznivih 
dejanj zlasti v družbenem sektorju, ki so jih zaznale oz. odkrile 
oškodovane gospodarske organizacije same, SDK, inšpekcije in 
uprave za družbene prihodke, kar potrjuje pozitiven vsebinski 
premik v delovanju sistema SLO in DS. Tudi področje požarne 
varnosti izkazuje v letu 1988 ugodnejše trende, kar je posledica 
večletnega načrtnega delovanja in prizadevanj vseh subjektov, 
delovnih ljudi in občanov, ki delujejo na tem področju v svojih 
delovnih in bivalnih okoljih. Kljub ugodnejšim razmeram na 
področju požarne varnosti v letu 1988 pa predstavlja subjektivni 
faktor še vedno prevelik potencialni vzrok slabšanja požarne 
varnosti. 

Kljub ugodnejšim trendom na področju prometne varnosti v pri- 
merjavi z letom 1987 so bile varnostne razmere na slovenskih 
cestah v letu 1988 kritične, kar zahteva posebne in dodatne 
aktivnosti vseh subjektov, ki sodelujejo v zagotavljanju ugodnih 
varnostnih razmer. Poleg subjektivnih vzrokov, ki pogojujejo kri- 
tične razmere na slovenskih cestah pa je potrebno izpostaviti tudi 
neustrezno modernizacijo in vzdrževanje cestnega omrežja v SR 
Sloveniji, ki ne dovoljuje večje propustnosti in ne zagotavlja 
ustrezne varnosti v cestnem prometu. 

O razmerah na področju varnosti v cestnem prometu bo Izvršni 
■svet Skupščine SR Slovenije do konca leta 1989 oz. do prvega 
tromesečja leta 1990 izdelal kompleksno poročilo o realizaciji 
AKCIJE - 10% in jo poslal v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

Glede na to, da je bilo Poročilo o varnostnih razmerah in drugih 
notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 
1987 in Poročilu o varnostnih razmerah v SR Sloveniji in v prvem 
polletju leta 1988 obravnavano v Skupščini v novembru leta 1988, 
predlagamo, da celotno poročilo organov za notranje zadeve za 
leto 1988 obravnava skupina delegatov vseh zborov za SLO in DS. 
Za vse ostale delegate pa naj bi bilo Poročilo o delu organov za 
notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji 
v letu 1988 le informativnega značaja. Predlagamo objavo letnega 
poročila v skupščinskem Poročevalcu. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Skupina delegatov vseh zborov za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito 

POROČILO 
k poročilu o delu organov za notranje zadeve z oceno varnostne 

problematike v SR Sloveniji v letu 1988 

Skupina delegatov vseh zborov za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito je na svoji seji dne 27. 6. 1989 obravnavala 
poročilo o delu organov za notranje zadeve z oceno varnostne 
problematike v SR Sloveniji v letu 1988, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije poslal v obravnavo njen izvršni svet. 

Uvodno obrazložitev k poročilu je podal republiški sekretar za 
notranje zadeve tov. Tomaž Ertl, ki je uvodoma pojasnil, da poro- 
čilo obravnava izključno tista vprašanja, ki so v pristojnosti služb 
in organov za notranje zadeve, kajti oceno politično-varnostnih 
razmer v SR Sloveniji sta skupščini podala Predsedstvo SR Slove- 
nije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Poudaril je tudi, da se 
letošnje poročilo na področju varovanja ustavne ureditve omejuje 
samo na kazniva dejanja in prekrške s političnim obeležjem, 
emigracijo in tuje obveščevalne službe. Na vsebino tovrstnih 
bodočih poročil bodo vplivale spremembe na področju kazenske 
zakonodaje, prav tako pa tudi odločitve po proučitvi celotne 
zakonodaje na področju notranjih zadev. Tov. Ertl je nadalje 
pojasnil nekatere trende na posameznih delovnih področjih orga- 
nov za notranje zadeve. Podatke iz poročila je dopolnil s stanjem, 
kakršno je bilo v petih mesecih letošnjega leta. 

Na podlagi vsestranske in obširne obravnave poročila ter 
uvodne obrazložitve republiškega sekretarja za notranje zadeve je 
skupina delegatov ugotovila: 

- da je poročilo pripravljeno na podlagi analize podatkov na 
področjih, ki so v pristojnosti in odgovornosti organov za notranje 
zadeve (kazniva dejanja in prekrški s političnim obeležjem; varo- 
vanje državne meje; vzdrževanje javnega reda in miru; gospodar- 
ska, splošna in mladinska kriminaliteta; požarna varnost; varnost 
v cestnem prometu in nekatera druga področja); 

- da poročilo daje dovolj elementov, na podlagi katerih bo 
mogoče razmere na teh področjih uspešno izboljševati. 

Ob tem skupina ugotavlja, da se v skladu s splošnimi družbe- 
nimi interesi in z zahtevami ter prizadevanji za graditev pravne 
države krepijo družbeno-nadzorne funkcije vseh skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti in predvsem Skupščine SR Slovenije, ki je 
v letu 1988 z ustanovitvijo novih delovnih teles in drugačnim 
načinom delovanja zagotovila celovitejše izvajanje stalne druž- 
beno-nadzorne funkcije na področju delovanja organov za notra- 
nje zadeve. 

Glede na to, da so poročilo o varnostnih razmerah in drugih 
notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 
1987 in poročilo o varnostnih razmerah v SR Sloveniji v I. polletju 
1988 obravnavali zbori Skupščine SR Slovenije meseca novembra 
1988, skupina delegatov ugotavlja, da ni razlogov, da se to poro- 
čilo ponovno obravnava na zborih skupščine. Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije podpira predlog skupine, ki gaje oblikovala na 
svoji 15. seji, dne 5. maja 1989, da celotno poročilo organov za 
notranje zadeve v letu 1988 obravnava skupina delegatov vseh 
zborov za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito na 
svoji razširjeni seji. Poročilo o delu organov za notranje zadeve 
z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji v letu 1988 z ugo- 
tovitvami in stališči Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
z ugotovitvami in stališči skupine delegatov vseh zborov za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito naj se objavi 
v skupščinskem Poročevalcu. 

Na osnovi tega je skupina sprejela naslednja 

stališča: 

1. Skupina delegatov vseh zborov za splošno ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito sprejema poročilo organov za notranje 
zadeve z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji v letu 1988. 
Skupina delegatov se pridružuje in podpira ugotovitve in stališča 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki jih je obravnavala na 
svoji seji dne 25. maja 1989. Ob tem skupina delegatov posebei 
poudarja, da so organi za notranje zadeve pri opravljanju svojeqa 
dela na področjih, ki jih obravnava poročilo, delovali v skladu 

z zakonskimi pristojnostmi in pooblastili ter s smernicami Skupš- 
čine SR Slovenije. 

Glede na že vzpostavljene oblike družbeno-nadzorne funkcije 
Skupščine SR Slovenije skupina predlaga, da je treba temu prila- 
goditi tudi način poročanja organov za notranje zadeve skupščini 
in ponovno preveriti smiselnost in namen stalnih letnih poročil 
o delu organov za notranje zadeve in ocenah varnostne problema- 
tike v SR Sloveniji. 

2. Iz poročila je razvidno, da se na posameznih področjih 
ohranjajo razmeroma ugodne varnostne razmere. Izjemi sta pro- 
metna varnost in deloma požarna varnost, kjer prihaja do večjih 
nihanj. Skupina zato predlaga, da se skladno s sprejetimi ugotovi- 
tvami, stališči in sklepi zborov Skupščine SR Slovenije, sprejetimi 
novembra 1988, uvrsti problematika varnosti v cestnem prometu, 
skupaj z uresničevanjem programa skupne akcije »10% manj« na 
dnevni red sej zborov v IV. trimesečju letošnjega leta ter da bi 
o tem skupščina razpravljala hkrati z obravnavo osnutka zakona 
o varnosti v cestnem prometu. Skupina tudi predlaga, da se 
problematika požarne varnosti uvrsti v program dela zborov 
Skupščine SR Slovenije za leto 1990. 

3. Ob obravnavi poročila je skupina posebej ocenila uresničeva- 
nje ugotovitev, stališč in sklepov, ki jih je skupščina sprejela 
novembra 1988 ob obravnavi varnostnih razmer v letu 1987 in v I. 
polletju leta 1988. Ugotovila je, da se že sprejete ugotovitve, 
stališča in sklepi spoštujejo in uresničujejo. Pri tem pa opozarja, 
da samo aktivnost ustreznih upravnih organov in Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ni dovolj za učinkovito razreševanje pro- 
blematike, na katero so zbori skupščine opozorili ob lanskoletni 
obravnavi poročila. Posebno pozornost je skupina namenila tistim 
sklepom, s katerimi so bile naložene konkretne naloge nekaterim 
republiškim upravnim organom (RK za informiranje, RS za pravo- 
sodje in upravo in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije). 
V zvezi s tem skupina ugotavlja: 

- na podlagi obširne informacije predsednika RK za informira- 
nje skupina ocenjuje, da vsi pristojni in odgovorni dejavniki načr- 
tujejo svoje dejavnosti v zvezi z uresničevanjem sprejetih ugotovi- 
tev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije iz leta 1988 na 
področju objektivnega in sprotnega obveščanja. Skupina oce- 
njuje, da se aktivnost RK za informiranje kaže: v ustvarjanju 
pogojev ter razmer za javnost vseh vrst informacij, za odprtost 
virov informiranja; v ustvarjanju možnosti direktnega spoznavanja 
stanja v posameznih okoljih (obiski novinarjev iz drugih republik 
in pokrajin, razgovori, konference itd). Posebej je bilo tudi opo- 
zorjeno, da RK za informiranje pripravlja spremembe in dopolni- 
tve zakona o javnem obveščanju, ki bodo še okrepile odgovornost 
vseh subjektov glede načinov uresničevanja javnosti dela in zao- 
strile merila za profesionalno delo novinarjev; 

— zbori Skupščine SR Slovenije so ob lanskoletni obravnavi 
poročila Republiškega sekretariata za notranje zadeve zadolžili 
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, da prouči in pred- 
laga določene ukrepe na področju dekriminacije kaznivih dejanj 
in gospodarskih prestopkov, ki so družbeno manj nevarni ter 
valorizacijo denarnih kazni. Skupščina SR Slovenije pa je v juliju 
1988 ustanovila Komisijo za proučitev celotne kazenske zakono- 
daje, ki je s sprejetim odlokom o ustanovitvi dobila nalogo, da 
prouči republiško in zvezno materialno ter procesno zakonodajo, 
vključno s predpisi, ki urejajo organizacijo in pristojnost vojaških 
sodišč. 

Komisija je do sedaj pripravila predlog sprememb in dopolnitev 
kazenskega zakona SFRJ, ki so bile v obliki formalne zahteve za 
spremembo zakona posredovane Skupščini SFRJ. Komisija je 
tudi pripravila izhodišča za spremembe in dopolnitve republi- 
škega kazenskega zakona, na osnovi katerih se predvideva obrav- 
nava osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega 
zakona SR Slovenije na septembrskih sejah zborov Skupščine SR 
Slovenije. Strokovno delo v zvezi s tem so opravile pristojne 
republiške institucije, predvsem Republiški sekretariat za pravo- 
sodje in upravo, ki je ob tem izdelal analizo vprašanj dekremina- 
cije kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov, predlog variant- 
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nih rešitev valorizacije denarnih kazni ter pripravil informacijo 
o izvajanju zakona o prekrških: 

- skupina ugotavlja, da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
glede problematike varnosti v cestnem prometu že začel priprav- 
ljati analizo stanja na tem področju. Analiza naj bi bila pripravljena 
že julija letos. Objavili bi jo v Poročevalcu kot gradivo za seje 
zborov Skupščine SR Slovenije. O tem gradivu naj bi razpravljale 
tudi občinske skupščine in drugi družbeni dejavniki; 

- skupina se je podrobno seznanila s problematiko pogojev in 
razmer, v katerih delujejo službe in organi za notranje zadeve. 
V zvezi s tem ugotavlja, da družba v okviru materialnih možnosti 
podpira procese hitrejšega usposabljanja kadrov, modernizacije 
opreme služb za notranje zadeve in podpira takšno usmeritev tudi 
v prihodnje. Glede ocenjevanja razmer in pogojev dela drugih 
služb in organov (pravosodnih, inšpekcijskih itd.) predlaga, da to 
problematiko obravnavajo pristojna delovna telesa, ko obravna- 
vajo redna letna poročila teh organov. 

★ ★ ★ 
Na seji je bilo opozorjeno, da ni dovolj jasna formulacija glede 

varnosti potnikov in blaga v železniškem prometu (poročilo str. 
13, drugi odstavek). V zvezi s tem je RS za notranje zadeve poslal 
dodatno obrazložitev, ki se glasi: 

»Kljub občutno povečanemu prometu na slovenskih železnicah, 
ob večjih prizadevanjih železniških delavcev, ohranja varnost pot- 
nikov in blaga trende iz preteklih let. Na železniških postajah, 
v vlakih in ostalih železniških objektih je bilo storjenih 664 (578) 
kaznivih dejanj, zvečine premoženjskih deliktov. Poleg tega so 
organi za notranje zadeve obravnavali tudi 32 (28) kaznivih dejanj 
ogrožanja javnega prometa ter 76 (72) izrednih dogodkov (iztirje- 
nih vagonov, vlečnih voz, oplaženj (itd.). V teh dogodkih je nastalo 
za 791,2 (35,7) miijonov dinarjev škode.« Skupina meni, da mora 
biti ta dodatna obrazložitev sestavni del poročila o delu organov 
za notranje zadeve z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji 
v letu 1988. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina delegatov vseh zborov za 
splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito 

Ob obravnavi Poročila o delu organov za notranje zadeve 
z oceno varnostne problematike v SR Sloveniji v letu 1988 je 
skupina delegatov vseh zborov za SLO in DS na svoji seji 
dne 27. 6. 1989 sklenila predlagati, da zbori Skupščine SR 
Slovenije v mesecu oktobru tega leta ob osnutku zakona 
o cestnem prometu obravnavajo tudi poročilo o varnosti 
v cestnem prometu, s posebnim poudarkom na uresničeva- 
nju skupnega programa »10% manj«. Glede na to, da so ta 
vprašanja praktična odgovornost nas vseh in da moramo biti 
vsi vključeni v realizacijo tega programa, je prav, da o tem 

gradivu razpravljajo tudi skupščine temeljnih in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti in to pred sejami zborov 
Skupščine SR Slovenije. Skupina zato predlaga, da ta vpra- 
šanja uvrstijo skupščine občin in skupščine posebnih druž- 
benopolitičnih skupnosti na dnevne rede svojih septembr- 
skih sej. Stališča, pripombe in predloge v zvezi z obravnavo 
te problematike pa naj se pošljejo Skupščini SR Slovenije do 
5. oktobra 1989 na naslov: »Skupščina SR Slovenije, Skupina 
delegatov vseh zborov za splošno ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito. 

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE ZADEVE 

PROMETNOVARNOSTNE RAZMERE V SR SLOVENIJI 

in aktivnosti v okviru akcije -10% 

GRADIVO OBRAVNAVA SPLOŠNE ZNAČILNOSTI 
PROMETNOVARNOSTNIH RAZMER V SR SLOVENIJI 
V ZADNJIH DESETIH LETIH IN PRVI POLOVICI LETA 
1989 TER TER AKTIVNOSTI REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANOV IN SVETA ZA VZGOJO IN PREVENTIVO 
V CESTNEM PROMETU SR SLOVENIJE V AKCIJI -10% 
V PRVEM POLLETJU 1989. 
GRADIVO JE PRIPRAVLJENO NA PODLAGI 
STATISTIČNIH PODATKOV RSNZ SRS IN POROČIL 
NOSILCEV AKTIVNOSTI V AKCIJI -10%. 

I. PROMETNOVARNOSTNE RAZMERE V SR 
SLOVENIJI V ZADNJIH DESETIH LETIH 

V zadnjih desetih letih se je na slovenskih cestah zgodilo 63.331 
prometnih nezgod z mrtvimi in telesno poškodovanimi. V njih je 
izgubilo življenje 5.523 oseb, 29.245 je bilo hudo, 54.328 pa lahko 
poškodovanih. Statistični podatki kažejo na izboljševanje pro- 
metne varnosti po letu 1979, ko je bilo na slovenskih cestah 7.537 
prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi, v katerih je umrlo 
735 oseb, 3.368 je bilo hudo in 6.622 lahko poškodovanih. Naju- 
godnejše so bile prometnovarnostne razmere v letu 1985, ko se je 
na slovenskih cestah pripetilo 5.481 prometnih nezgod, ki so 
imele za posledico 464 mrtvih ter 2.531 hudo in 4.855 lahko 
poškodovanih oseb. Po letu I985 pa zopet ugotavljamo slabšanje 
prometnovarnostnih razmer na slovenskih cestah. 

Na slabšanje prometnovarnostnih razmer so vplivali tako sub- 
jektivni kot objektivni faktorji prometne varnosti. 

Kljub temu, da je bila prav subjektivnemu faktorju prometne 
varnosti posvečena posebna pozornost, tako na preventivnem kot 
na represivnem področju, pa le-ta ostaja vzrok večini prometnih 

nezgod na slovenskih cestah. Neprimerna hitrost, neupoštevanje 
prednosti vožnje, nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno 
prehitevanje in vožnja mimo stoječega vozila, neprimerno psi- 
hično stanje voznika ter nepravilnosti pešcev so iz leta v leto 
vzroki več kot 90% prometnih nezgod na slovenskih cestah. Zago- 
tavljanje višje prometne kulture vseh udeležencev v prometu prav 
gotovo ostaja temeljni element izboljševanja prometne varnosti 
na slovenskih cestah. 

Statistični podatki sicer ne opozarjajo na porast prometnih 
nezgod zaradi objektivnega faktorja, dejstvo pa je, da slovenska 
prometna infrastruktura še zdaleč ne ustreza potrebam sodob- 
nega cestnega prometa, na njeno slabšanje pa vplivajo tudi nega- 
tivni gospodarski tokovi. 

Po podatkih za lansko leto imamo v Sloveniji 94,33 km avtocest, 
61,02 km dvopasovnih in polovičnih avtocest, 1.558,9 km magi- 
stralnih, 3.390,4 km regionalnih, 9.104,6 km lokalnih cest ter tisoč 
kilometrov nekategoriziranih cest kot so mestne ulice; gozdne 
ceste, idr. Po oceni strokovnjakov le del cestnega omrežja, pred- 
vsem avtoceste, zadovoljuje sedanje in bodoče prometne potrebe 
na slovenskih cestah. Kar 27 % magistralnih in 62 % regionalnih 
cest je namreč ožjih od 6 metrov, na 4 % magistralnih in 14 
% regionalnih cest pa so vzponi večji od 4 %. Ob prometnih 
konicah se bistveno zmanjša prevoznost 103 km magistralnih 
cest, če pri tem ne upoštevamo posameznih odsekov cest v Ljub- 
ljani in Mariboru. 

Prometnovarnostne razmere tako na slovenskih kot na cestah 
v celotni Jugoslavijil so zahtevale vključitev naše republike in 
države v petletno akcijo Mednarodne organizacije za preventivo 
v cestnem prometu (PRI), ki od odgovornih subjektov zahteva 
znatno povečanje naporov za izboljšanje stanja ter zmanjšanje 
števila prometnih nezgod in smrtnih žrtev za 10 % v primerjavi 
s statističnimi podatki v predhodnem letu. AKCIJO -10 %, ki jo je 
v marcu začel izvajati Jugoslovanski svet za varnost v cestnem 
prometu, je podprl tudi Zvezni izvršni svet. Slovenski izvršni svet 
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Ptd'^iSw'i'iia 1988 sPre'el PROGRAM aktivnosti ZA 
10°/j VARNOSTI V CESTNEM PROMETU (PROGRAM 

II. DOSEDANJE AKTIVNOSTI V OKVIRU AKCIJE 
-10% 

Na podlagi PROGRAMA -10% so vsi nosilci programskih nalog 
(republiški upravni organi in Svet za vzgojo in preventivo v cest- 
nem prometu SR Slovenije) sprejeli lastne programe in pričeli 
z izvjanjem AKCIJE - 10 %. Ker so bile začetne aktivnosti AKCIJE 
^o-/?,R?lr0bneje °P'sane v POROČILU O DOSEDANJIH AKTIV- NOSTIH V OKVIRU AKCIJE - 10% (januar 1989), bomo v nadalje- 
vanju podali realizacijo programskih aktivnosti republiških uprav- 
nih organov v prvem polletju letošnjega leta in sicer 

PROGRAM -10 %. Za izvajanje nujne medicinske pomoči in 
reševalnih prevozov bo komite predpisal standarde in normative, 
s katerimi bo določena tudi kadrovska zasedba in s tem rešen 
problem prisotnosti zdravnika v reševalnem vozilu. 

Na seminarju o zdravstvenem varstvu v cestnem prometu 
v decembru 1988 je Unverzitetni inštitut za medicino dela, pro- 
meta in športa sprejel več zaključkov in predlogov iz področja 
preventivnih zdravstvenih pregledov voznikov, veljavnosti zdrav- 
niških spričeval obveznih zdravstvenih pregledov vinjenih povrat- 
nikov in večkratnih kršilcev cestno-prometnih predpisov ipd. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o varnosti cestnega prometa s tezami za osnutek zakona je komite 
posredoval v obravnavo vsem pooblaščenim zdravstvenim organi- 
zacijam za opravljanje zdravstvenih pregledov voznikov motornih, 

LETO 
PROMETNE NEZGODE POSLEDICE 

SKUPAJ s smrt. 
izidom 

s teles, 
poškod. 

mrtvi 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
SKUPAJ 

7537 
6941 
6499 
6866 
6070 
5546 
5481 
5942 
6364 
6085 

hudo 
pošk. 

663 
502 
497 
516 
472 
440 
426 
444 
508 
474 

št. voznikov 
motor, vozil 

lahko in kmetijskih 
pošk. traktorjev 

št. motor. 
vozil in 

traktorjev 

6874 
6439 
6002 
6350 
5598 
5106 
5055 
5498 
5856 
5611 

735 
558 
565 
569 
527 
492 
464 
504 
558 
551 

63331 4942 58389 5523 

3368 
3140 
2818 
2963 
2557 
2443 
2531 
2968 
3334 
3123 

29245 

6622 
6229 
5779 
6192 
5317 
4931 
4485 
4879 
5167 
4727 

54328 

602680 
625385 
639327 
663765 
674638 
704348 
731235 
754990 
788533 
805700 

496457 
525999 
512522 
535545 
551583 
582314 
593859 
650317 
677872 
703399 

prodano 
gorivo 

(v tonah) 

676751 
639234 
647912 
626048 
569208 
609734 
712292 
701766 
836244 
833318 

2.1. Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je v zvezi z aktiv- 
n^wT'LV T" AKCIJE ~10 % Pričel s pripravo informacije o izvajanju zakona o prekrških, ki naj bi predstavljala podlago za 
sprejem usmeritev za spremembe na področju prava prekrškov 
v smeri večje učinkovitosti na tem področju. Informacija naj bi bila 

domltnfani989VrŠnemU ^ SkuPščine SR Slovefliie predvi- 
S ciljem reševanja problema sprotnejšega usklajevanja višin 

denarnih kazni in drugih dinarskih zneskov v kaznovalnopravni 
zakonodaji je pripravil za Komisijo Skupščine SR Slovenije za 
proučitev kazenske zakonodaje predloge konkretnih zakonodaj- 
nih rešitev. Komisija je gradivo predložila v obravnavo zborom 
Skupščine SR Slovenije kot prilogo k tezam za spremembe in 
dopolnitve Kazenskega zakona SFRJ. Zbori so gradivo sprejeli in 
ga posredovali v obravnavo Skupščini SFRJ. Gradivo v zvezi 
z racionalnejšim določanjem višin denarnih kazni je sekretariat 
posredoval tudi Zveznemu sekretariatu za pravosodje in upravo. 
Po oceni Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo je 
namreč ta problem možno rešiti le skupno v celotni državi, saj npr. 
zvezna zakonodaja predpisuje pretežni del prekrškov s področja 
cestnega prometa. 

2.2. Republiških sekretariat za ljudsko obrambo 

V skladu s PROGRAMOM -10 % in v dogovoru z Republiškim 
svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je Republiški 
,tkn-i-|

at za 'ludsko obrambo v program obrambno -zaščitnega usposabljanja delovnih ljudi in občanov v letu 1988/89 vključil tudi 
ennv ec ? varnostl v cestnem prometu pri prevozu nevarnih snovi. S tem namenom je bilo razdeljenih tudi 10.000 zaibank Ker 
v letošnjem letu ni bilo usposabljanja izvenšolske mladine za 
splošno ljudsko obrambo, bo problematika varnosti v cestnem 
prometu vključena v ta program naslednje leto. 

2.3. Republiški komite za zdravstveno in socialno 
varstvo 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo pripravlja 
nov zakon o zdravstvenem varstvu, v katerem bo opredeljen tudi 

žlvljenje°193 oseb*na^irfmm|987 J° ki *ju90s'^l|i v prometnih nezgodah Izgubilo 

sbsšHSŠSŠ 

2.4. Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 

Komite je na svoji seji 9. junija 1989 sprejel programske aktivno- 
sti oz. smernice načrtov za umirjanje prometa v naseljih ter za 
sodelovanje hendikepiranih oseb v prometu in smernice za zmanj- 
šanje negativnih vplivov cestnega prometa na okolje. Gradivo je 
posredoval upravnim organizacijam in občinskim upravnim orga- 
nom s področja urejanja prostora in varstva okolja. 

2.5. Republiški komite za informiranje 

Komite si je v skladu s PROGRAMOM -10 % prizadeval, da bi 
sredstva javnega obveščanja v svojo uredniško politiko vključila, 
tudi vsebine, pomembne za izobljšanje prometne varnosti. Komite 
ugotavlja, da so te vsebine v sredstvih javnega obveščanja dokaj 
prisotne in vedno bolj postajajo sestavni del uredniške politike 
posameznih sredstev javnega obveščanja (npr. Delo, Dnevnik 
Večer). Radio se vključuje v to problematiko predvsem z raznimi 
obvestili, informacijami, pa tudi s posebnimi oddajami in razgo- 
vori. Se vedno pa ni dovolj izkoriščen televizijski medij, ki bi lahko 
zaradi svojega izjemno velikega vpliva z raznimi tematskimi odda- 
jami, omizji, ipd., veliko več prispeval k osveščanju udeležencev 
v prometu. 

Komite je februarja organiziral pogovor z novinarji o varnosti 
cestnega prometa. Sodeloval je pri obveščanju redakcij o akciji 
Varnost v cestnem prometu, ki je bila izvedena 10. aprila letos. 
V različnih pogovorih z uredniki in novinarji so njegovi predstav- 
niki spodbujali k pisanju o prometni varnosti in o sami AKCIJI -10 
%. Prav tako je redno spremljal pisanje sredstev javnega obvešča- 
nja o najpomembnejših akcijah Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve oz. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 

2.6. Republiški komite za delo 

Republiški inšpektorat je opravljal nadzor na delovnim časom in 
koriščenjem dnevnega in tedenskega počitka poklicnih voznikov 
v javnem cestnem prometu. 

Republiški komite za delo je predlagal amandma k 31. členu 
zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, ki bi odredil in 
sankcioniral odrekanje tedenskemu počitku s strani delavca. 
Kljub temu, da je bil amandma obrazložen in utemeljen s primeri 
iz cestnega prometa in varstva pri delu, s strani zveznih organov ni 
bil upoštevan, ni pa bila podana niti obrazložitev zavrnitve. 
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2.7. Republiški komite za promet in zveze 

2.7.1. Skupnost za ceste 
Z ozirom na težko finančno stanje Skupnosti za ceste Slovenije 

v letu 1989, so bila finančna sredstva za redno vzdrževanje magi- 
stralnih in regionalnih cest v letnem planu določena oz. na osnovi 
normativov ovrednotena v višini, ki zagotavlja pokrivanje 68 
% standarda, le pri avtocestah je bil upoštevan 100 % standard. 
Vendar s finančnimi sredstvi za letno vzdrževanje ni mogoče 
zagotoviti niti 68 % standard vzdrževanja. 

Obnova talnih označb je bila v letošnjem letu iz dejavnosti 
rednega vzdrževanja prenešena med storitve, kar zagotavlja izvr- 
šitev del v planiranem obsegu po enakih kriterijih. Zaradi težke 
finančne situacije so bile v letošnjem prvem polletju zelo okrnjene 
aktivnosti urejanja prometne signalizacije in opreme cest ter 
odpravljanja »črnih točk«. Obnova vertikalne signalizacije naj bi 
bila do konca julija realizirana 40 % glede na letni plan, postavitve 
novih varnostnih ograj in obnova dotrajanih ter osvetlitev preho- 
dov za pešce je predvidena za drugo polovico letošnjega leta. 

Od predvidenih dvanajstih je bila dokončana le sanacija dveh 
»črnih točk«. Na podlagi podatkov o prometnih nezgodah in 
njihovih posledicah je bilo ugotovljenih 266 nevarnih lokacij, ter 
izmed njih kot »črne točke« določeno 155 mest. Skupnost za 
ceste Slovenije si prizadeva, da bi kljub pomanjkanju lastnih 
finančnih sredstev, skupno z Zavarovalno skupnostjo Triglav in 
drugimi zavarovalnicami, ki deljujejo na območju SR Slovenije, 
v obdobju petih letali prej, odpravila teh 155 nevarnih mest, za kar 
bi bilo potrebno najmanj 700 milijard dinarjev. 

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev so bile praktično bloki- 
rane obnovitve in rekonstrukcije cest. Nadaljevala so se le v letu 
1988 pričeta obnovitvena dela na tistih odsekih cest, kjer je bilo to 
nujno zaradi prevoznosti ceste in varnosti prometa. 

2.7.2. SOZD Združena cestna podjetja Slovenije 
Na področju cestnega gospodarstva oz. vzdrževanja in varstva 

potekajo tri pomembne aktivnosti: reorganizacija cestnega 
gospodarstva, sprejem novega Pravilnika o obnavljanju, rednem 
vzdrževanju in varstvu cest ter izdelava normativov in standardov 
za redno vzdrževanje. 

Pomanjakanje sredstev se odraža v stanju cest in objektov, saj 
ni mogoče zagotoviti niti enostavnega vzdrževanja. Da vzdrževa- 
nju cest namenjamo premalo finančnih sredstev, kažejo tudi 
podatki, da države zahodne Evrope namenjajo vzdrževanju cest 
40 do 70 % vseh sredstev, ki jih namenjajo za ceste, v SFRJ 22 %, 
v Sloveniji le 14 %. 

Do konca maja naj bi bila izvedena zamenjava prometnih zna- 
kov z novimi na večini magistralnih cest, na katerih naj bi letos 
obnovili tudi (rumene) robne črte. Na večini kritičnih mest so bile 
postavljene nove varnostne ograje. 
2.7.3. Splošno združenje prometa in zvez 

V skladu s PROGRAMOM -10 % so bila v večini organizacij na 
podlagi internih samoupravnih aktov izvedena preverjanja vozni- 
kov, dodatna usposabljanja ter seznanitev vseh voznikov 
z novostmi Zakona o temeljih varnosti v cestnem prometu. V neka- 
terih organizacijah so v letošnjem letu na podlagi sprejetih pravil- 
nikov o usposabljanju in preverjanju znanja voznikov pričeli 
opravljati, pod nadzorstvom ustreznih komisij, teoretični preizkus 
znanja s področja varnosti cestnega prometa pri vseh tistih vozni- 
kih, ki povzročajo težje prometne nezgode. Poleg teoretičnega 
morajo vozniki opraviti tudi praktični preizkus znanja. 

V vseh organizacijah blagovnega transporta, ki prevažajo 
nevarne snovi, so bila izvedena redna usposabljanja voznikov 
skladno z ADR predpisi. S ciljem intenziviranja notranje kontrole 
so organizacije poostrile kontrolo na terenu (kontrola dokumenta- 
cije, natovarjanja vozil, trajanja vožnje, počitka voznega osebja in 
psihofizičnega stanja voznikov). 

V organizacijah javnega cestnega potniškega prometa je bila 
posebna skrb posvečena normativnemu urejanju, zagotavljanju 
pogojev in prizadevanjem za poenotenje pogojev za opravljanje 
dela voznega osebja, števila članov voznega osebja v avtobusu, 
opravljanje preventivnih tehničnih pregledov vozil, itd. 

V okviru Splošnega združenja prometa in zvez Slovenije je bil 
izdelan daljinar za medkrajevne in hitre avtobusne linije, ki je 
strokovna podlaga za določitev minimalnih voznih časov v skladu 
z določili Zakona o temljih varnosti v cestnem prometu. 

V vzgojno-izobraževalni program voznika-avtomehanika in 
prometnega tehnika je bil uveden poseben predmet »Varnost 
v cestnem prometu«. 
2.7.4. Republiški prometni inšpektorat 

Republiška inšpekcija za ceste je v letošnjih prvih petih mesecih 
pregledala približno 3.500 km Magistralnih in regionalnih cest. Za 
odpravo posameznih pomanjkljivosti je bilo izdanih 15 odločb. Za 
neupoštevanje prepovedi prometa po 85. členu Zakona o cestah 

pa je bilo podanih 166 predlogov za uvedbo postopka o prekršku. 
Za ureditev avtobusnih postajališč izven vozišča na magistralnih 
in regionalnih cestah je bilo opravljeno 30 komisijskih pregledov. 
Sodelovala je tudi pri 12 komisijskih pregledih »črnih točk«. 

Republiška inšpekcija za cestni promet je opravila 36 inšpekcij- 
skih pregledov v prevozniških organizacijah in v večjih organizaci- 
jah, ki opravljajo prevoz za lastne potrebe. Na podlagi pregledov 
je bilo izdanih 16 ureditvenih odločb. Organiziranost in učinkovi- 
tost notranje kontrole še vedno ni zadovoljiva, se pa po ocenah 
inšpekcije stalno izboljšuje. 

V sodelovanju z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve 
so bili opravljeni trije poostreni nazdzori tehnične brezhibnosti, 
opreme in dokumentacije vozil ter upoštevanja predpisov o dovo- 
ljenem trajanju vožnje. Opravljeni so bili tudi 3 nadzori mednarod- 
nega cestnega prometa na mejnih prehodih. Ugotovljeno je bilo, 
da prevozniške organizacije pri prevozu naših delavcev, začasno 
zaposlenih v tujini, pogosto ne upoštevajo predpisov o skupnem 
trajanju vožnje. V tovornem prometu v takih primerih vedno sledi 
začasna prepoved nadaljevanja vožnje, pri prevozu potnikov pa bi 
takšna prepoved prizadela predvsem potnike. Direktorji prevozni- 
ških organizacij so bili na to posebej opozorjeni. 
2.7.5. Zveza obrtnih združenj Slovenije 

Zveza je konec preteklega leta organizirala seminarje, na kate- 
rih so bili udeleženci seznanjeni z Zakonom o temeljih varnosti 
v cestnem prometu, Zakonom o prevozu v cestnem prometu in 
pravilniki izdanimi na osnovi republiškega zakona. Delavci obrt- 
nih zadrug za avtoprevozništvo so dnevno spremljali stanje vozil 
samostojnih avtoprevoznikov. 

2.8. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo 

Komite je v okviru programa izvajanja strokovnega in inšpekcij- 
skega nadzora obrambno-samozaščitnih priprav redno preverjal 
prometnovarnostne načrte vzgojno-izobraževalnih organizacij. 
Za srednje šole je bil izdelan celovit načrt s predlogi za integracijo 
prometno-vzgojnih vsebin v posamezne predmete, na podlagi 
katerega bo pripravljen priročnik z vsebinskimi in didaktičnimi 
napotki. 

Pripravljen je bil program za pridobitev IV. stopnje za poklicne 
voznike motornih vozil ter program za dopolnilno uspodabljanje 
poklicnih voznikov, ki si morajo po zakonu pridobiti strokovno 
izobrazbo IV. stopnje. Oba programa je potrdil Strokovni svet SR 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje in se bosta začela izvajati 
v šolskem letu 1989/90. 

Na enodnevnih seminarjih je v decembru sodelovalo 320 men- 
torjev prometne vzgoje vzgojno-varstvenih organizacij ter 480 
mentorjev prometne vzgoje osnovnih in srednjih šol. Osnovna 
pozornost je bila namenjena izdelavi prometnovarnostnih načrtov 
in urejanju šolskih okolišev, nalogam AKCIJE -10 % ter novostim 
v prometni zakonodaji. 

V marcu je bila izdelana metodologija za izdelavo prometnovar- 
nostnega načrta, pripravljene so bile tudi vsebine prometne 
vzgoje za učbenike spoznavanje narave in družbe za 1., 2. in 3. 
razred osnovne šole ter priročnike za učitelje. V tisku je priročnik 
za opravljanje kolesarskega izpita v osnovni šoli, prenovljena pa 
sta bila pravilnika o pionirski prometni službi in o prometni 
znački. V reviji Ciciban je izšla kot priloga »MOJA PROMETNA 
KNJIŽICA« za 1.,2. in 3. razred osnovne šole. Za mentorje pro- 
metne vzgoje osnovnih šol so bile po regijah v aprilu in maju 1989 
dodatno organizirane enodnevne »pedagoške delavnice«, kjer je 
250 udeležencev spoznalo metodologijo izdelovanja prometno- 
varnostnega načrta. 

Zavod SRS za šolstvo je v sodelovanju z Republiškim svetom za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v okviru razstave učil in 
šolske opreme aprila 1989 na Gospodarskem razstavišču v Ljub- 
ljani predstavil razvejanost interesnih dejavnosti na področju pro- 
metne vzgoje ter učila in opremo za predšolsko vzgojo in osnovno 
šolo. Sodeloval pa je tudi pri organizaciji prikaza števila žrtev 
prometnih nezgod med mladino na Titovi cesti v Ljubljani (april 
1989). 

2.9. Republiška uprava za družbene prihodke 

Da bi zagotovila dosledno izterjavo pravnomočno izrečenih 
denarnih kazni za kršitve cestno prometnih predpisov je Republi- 
ška uprava za družbene prihodke naročila občinskim upravam za 
družbene prihodke, da so dolžne povečati aktivnost na področju 
izterjave teh denarnih kazni in zagotoviti o tem evidenco. 

Po poročilih občinskih uprav za družbene prihodke je bilo od 1. 
1. do 30. 4. od 27.596 primerov (10.005 prenešenih iz leta 1988 in 
17.591 novih) rešenih 13.281, nerešenih pa je ostalo 14.315 pri- 
merov. 
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Občinske uprave posebej opozarjajo na nizko višino denarnih 
kazni tudi v primerjavi s stroški izterjave. Zato občinske uprave 
dajejo prioriteto izterjavi višjih denarnih kazni. 

2.10. Republiški sekretariat za notranje zadeve 

Ob izvajanju rednih delovnih nalog na področju prometne var- 
nosti so organi za notranje zadeve v letošnjem letu posebno 
pozornost namenili izvajanju Programa -10 % za izvajanje upkre- 
pov in aktivnosti organov za notranje zadeve za izboljšanje varno- 
sti v cestnem prometu. V izvajanje AKCIJE -10 % so se na podlagi 
lastnih programov vključile vse uprave za notranje zadeve. 
V skladu s programi so posebno pozornost namenili urejanju 
prometa, nadzoru in kontroli voznikov in vozil, ogledom motornih 
vozil, vzgoji voznikov in izvajanju varstvenih ukrepov, statistično- 
-analitičnim obdelavam na področju cestnega prometa, norma- 
tivnim aktom, notranji kontroli v organizacijah združenega dela 
ter sodelovanju z drugimi organi in organizacijami ter s predstav- 
niki sredstev javnega obveščanja. 

Poleg recfnih aktivnosti so organi za notranje zadeve na javnih 
cestah v prvi polovici leta 1989 izvedli 13 preventivnih akcij in 
poostrenih kontrol prometa na območju naše republike. Kontroli- 
rano je bilo 69.137 voznikov, zaradi manjših kršitev je bilo opozor- 
jeno 7.085 voznikov, na kraju prekrška je bilo denarno kaznovanih 
16.486 udeležencev v cestnem prometu, za hujše kršitve je bilo 
podanih 5.428 predlogov za upravno kaznovanje, zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola je bilo začasno odvzetih 1.056 vozniških 
dovoljenj. 

Na območju celotne države pa je bila izvedena zvezna akcija, ki 
je pozornost namenila predvsem ugotavljanju kršitev predpisov 
o hitrosti. V akciji je bilo na območju Slovenije kontroliranih 6.922 
vozil, od katerih je hitrost prekoračilo 1916 vozil oz. voznikov. 

Poleg zvezne in republiških akcij, v katerih so sodelovali, so 
organi za notranje zadeve posebne akcije izvajali tudi na območ- 
jih posameznih uprav za notranje zadeve, postaj in oddelkov 
milice. Posebno pozornost so namenili preventivni dejavnosti 
(sodelovanju z vzgojnimi in izobraževalnimi organizacijami, sred- 
stvi javnega obveščanja, pevozniškimi in drugimi organizacijami 
ter ostalimi organi in organizacijami, ki delujejo na področju 
prometa), pri izvajanju represivne dejavnosti pa miličniki opozar- 
jajo na neustrezno višino denarnih kazni za kršitve cestnopromet- 
nih predpisov. 

Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so miličniki v prvem 
polletju 1989 napisali 64.571 predlogov za uvedbo postopka o pre- 
kršku zoper 67.105 oseb, od tega zoper 1.388 tujcev. Miličniki so 
sami opravili ali odredili ugotavljanje alkoholiziranosti za 18.574 
udeležencev v prometu. LUgotavljanje vpliva mamil oz. zdravil so 
odredili za 32 udeležencev v prometu. Zaradi vožnje pod vplivom 
alkohola, zdravil oz. mamil je bilo odvzetih 10.549 vozniških dovo- 
ljenj. Zaradi počasne vožnje, tehničnih nepravilnosti, poškodb pri 
prometnih nezgodah ipd. je bilo iz prometa izločeno 38.544 vozil, 
prekinitev nadaljnje vožnje pa je bila odrejena za 12.817 vozil. 
5.271 vozil je bilo napoteno na tehnični pregled. Na kraju prkrška 
je bilo izrečenih 257.267 denarnih kazni, od tega 38.828 zaradi 
neuporabe varnostnega pasu. 33.890 udeležencev v prometu so 
miličniki pisno opozorili, v 376 primerih pa so odredili posebne 
varnostne ukrepe. 

V prvem polletju se je na slovenskih cestah zgodilo 21 promet- 
nih nezgod (lani v celem letu 25) z udeležbo vozil, ki so prevažala 
nevarne snovi, miličniki pa so ob kontrolah prevozov nevarnih 
snovi ugotovili 964 večjih nepravilnosti: 

Do 31. 6.1989 je RSNZ izdal soglasje za spremstvo 131 izrednih 
prevozov, v tem času pa je bilo opravljeno tudi zavarovanje 35 
večjih prireditev. 

Ob nadzoru stanja cestne mreže v Sloveniji delavci organov za 
notranje zadeve tudi v letošnjem letu ne 'ugotavljajo bistvenih 
sprememb. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev do 1. junija 
1989 ni bil rekonstruiran ali obnovljen niti en odsek ceste. Izvajajo 
se le redna vzdrževalna dela. Končana so bila le dela na odseku 
hitre ceste skozi Maribor in na odseku avtomobilske ceste Brat- 
stva in enotnosti Šmarje Sap - Višnja gora. 

Organi za notranje zadeve so sodelovali pri izdelavi poročila 
o varstvu okolja ter pri lokacijskih obravnavah in komisijah za 
tehnične preglede cestnih odsekov (27-krat). Zaradi ugotovljenih 
pomanjkljivosti na cestah, ki so neposredno ogrožale varnost 
prometa, so delavci organov za notranje zadeve v prvem polletju 
letošnjega leta v 376 primerih pisno opozorili vzdrževalce cest, 
v 24 primerih so zaradi ugotovljenih večjih nepravilnosti opozorili 
samoupravne interesne skupnosti za ceste, v 30 primerih pa so 
o nepravilnostih obvestili tudi pristojni upravni organ. S Skup- 
nostjo za ceste so v začetku leta metodološko določili 266 »črnih 
točk« ter na podlagi števila nezgod in njihovih posledic dodatno 
izločili 155 točk, ki jih je potrebno v najkrajšem času sanirati. 
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V prvem polletju letošnjega leta je bilo opravljenih 38 inšpekcij- 
skih pregledov pooblaščenih organizacij za opravljanje tehničnih 
pregledov motornih in priklopnih vozil. Opozorjeni so bili vsi 
kontrolorji, ki pri opravljanju pregledov niso ugotovili manjših 
napak na vozilih. Za Servis Ljutomer pa je bil podan predlog za 
uvedbo disciplinskega postopka. Zaradi pomanjkljivosti opreme 
je bilo 24. 1. 1989 začasno prepovedano opravljanje tehničnih 
pregledov v DO Avtomotor Celje, PE Trbovlje. Z delavci pooblaš- 
čenih organizacij so bili ob inšpekcijskih nadzorih opravljeni tudi 
razgovori o izvajanju AKCIJE -10 %. 

Zaradi velikega zanimanja delovnih organizacij so organi za 
notranje zadeve v sodelovanju z Zvezo združenj šoferjev in avto- 
mehanikov organizirali 6 tridnevnih seminarjev (planirani so bili 
trije), katerih se je udeležilo 284 kandidatov za kontrolorje za 
preventivne tehnične preglede motornih vozil. 

Organi za notranje zadeve so poostrili nadzor nad zakonitostjo 
dela avto šol. Pri inšpekcijskih nadzorih je bilo ugotovljeno več 
pomanjkljivosti pri izvajanju predpisanega programa usposablja- 
nja, hkrati pa je bilo ugotovljeno, da v zadnjem obdobju Avto- 
-moto zveza Slovenije, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije ter pedagoške službe na tem področji niso vršile nad- 
zora. 

Opravljenih je bilo tudi 17 inšpekcijskih nadzorov dela izpitnih 
komisij. Ugotovljene so bile le manjše pomanjkljivosti, ki so jih 
komisije takoj odpravile. 

S ciljem zagotavljanja tekočega prometa in zmanjšanja števila 
nevarnih prehitevanj je bila izdana Odredba o omejitvi prometa 
(Uradni list SRS, št. 21/1989). V okviru spremljanja prometnovar- 
nostnih razmer na slovenskih cestah oz. uresničevanja ciljev 
AKCIJE -10 % so bila poleg vsakoletnega poročila o prometno- 
varnostnih razmerah v predhodnem letu pripravljena tudi nasled- 
nja gradiva: Poročilo o opravljenih aktivnostih v okviru AKCIJE 
-10 % (do 15. 1. 1989), Značilnosti prometnovarnostnih razmer 
v slovenskih občinah v letu 1988, Prometnovarnostne razmere 
v prvih treh mesecih leta 1989 ter Prometnovarnostne razmere 
v SRS v prvih štirih mesecih leta 1989. O zbranih podatkih in 
aktivnostih organov za notranje zadeve v okviru AKCIJE -10 % so 
bila redno obveščena tudi sredstva javnega obveščanja. 

2.11. Republiški svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu 

Republiški svet je svoje delo v skladu s PROGRAMOM -10% 
usmeril predvsem v pripravo gradiv za izvajanje akcij sveta ter 
v sodelovanje z občinskimi sveti in organizacijami, ki jih obvezuje 
PROGRAM -10%, da bi pripravili svoje programe dela in se tako 
vključili v izvajanje nacionalnega programa. 

Svet je v tem obdobju sprejel znak akcije, izdal nalepke in 
zloženko, pripravil 500 velikih tabel -10 % ter oblikoval predlog 
ivključevanja vsebin pomembnih za varnost prometa v programe 
televizije ter zbral ponudbe za oblikovanje sporočil. Z Zavodom za 
varstvo pri delu in Filozofsko fakulteto je sodeloval pri izvedbi 
pilotske raziskave, kako različne skupine udeležencev v prometu 
ocenjujejo stanje prometne varnosti in nekatere najnevarnejše 
situacije. 

Skupaj s Tomosom Koper in Zavodom za šolstvo je bila izve- 
dena nova akcija z geslom Tomos za varnejšo vožnjo. Prizadeva- 
nja v AKCIJI -10 % so predstavili tudi na posebni razstavi o varno- 
sti v prometu na razstavi Učila 89. Poleg stalnih akcij, ki potekajo 
(Varno kolo, tekmovanja Kaj veš o prometu, Brezhibno vozilo je 
varno vozilo, Prometna značka), je svet nadaljeval z razpisom 
o prometni varnosti v Pionirskem listu in z dograjevanjem Pro- 
metne knjižice v Cicibanu. 

Vzpodbudil je akcijo za pripravo standardov, ki bodo omogočili 
ukrepe za umirjanje prometa v naseljih, zlasti pred objekti, kjer se 
zadržujejo otroci in starejši. 

Svet je organiziral posvet za predsednike in tajnike občinskih 
svetov ter sodeloval na posvetih različnih organizatorjev, na kate- 
rih je bilo govora tudi o prometni varnosti. 

Predstavniki sveta ocenjujejo, da na področju informativno- 
propagandne dejavnosti ni bil dosežen poseben preboj. Sredstva 
obveščanja posvečajo varnosti cestnega prometa več pozornosti 
kot v preteklih letih, vendar je le malo novih oblik in oddaj. Izjema 
je TV Ljubljana, ki v oddaji Naše akcije redno tedensko opozarja 
na slabosti in uspehe povezane z varnostjo prometa. 

V avgustu 1988 je svet preko občinskih svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu dal pobudo, da bi tudi družbenopoli- 
tične skupnosti pripravile celovitejše programe za boljšo pro- 
metno varnost. Kljub večkratnim pozivom, organizaciji seminarja 
in razgovorom v večjih središčih je bil odziv izredno slab. Na poziv 
se je do 15. januarja odzvalo le 23 občin in še manj pa je tistih, ki 
so že predložile konkretne programe, kaj nameravajo storiti za 
večjo varnost v cestnem prometu. Po pozivu predsednika sloven- 
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ske skupščine tov. Potrča je svoje programe oz. obvestila, da jih 
pripravljajo, poslalo še 16 občin. Probleme na področju varnosti 
v prometu in nujnost, da vsaka občina pripravi svoj konkreten 
program za večjo varnost v prometu, so člani sveta predstavili tudi 
na sestanku Predsednika IS S SRS s predsedniki IS skupščin 
občin 19. maja 1989. Kljub vsemu programov niso posredovale 
občine Črnomelj, Hrastnik, Izola, Koper, Logatec, Metlika, 
Postojna, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Rib- 
nica, Sežana in Slovenske Konjice. Pri tem ni upoštevano še 
6 ljubljanskih in mariborskih občin, ki poleg mestnih niso pripra- 
vile svojih lastnih programov. 

III. PROMETNOVARNOSTNE RAZMERE V SR 
SLOVENIJI V PRVEM POLLETJU 1989 

Ob upoštevanju sklepa zveznega sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu, da moramo letošnje podatke primerjati s pov- 
prečnimi podatki zadnjih dveh let, lahko v letošnjem prvem pol- 
letju ugotovimo izboljšanje prometnovarnostnih razmer na slo- 
venskih cestah. Težko je oceniti, koliko je zmanjšanje prometnih 
nezgod in njihovih posledic pogojeno z aktivnostmi v okviru 
AKCIJE -10 %. Gotovo pa je, da je potrebno z zastavljenimi 
aktivnostmi z nezmanjšano intenzivnostjo nadaljevati. 

3.1. Število prometnih nezgod 
V letošnjem prvem polletju se je na slovenskih cestah zgodilo 

2.605 prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi, ki so imele 
za posledico 240 smrtnih žrtev, 1.354 hudo in 1.961 lahko poško- 
dovanih oseb. V primerjavi s povprečnimi podatki za enako 
obdobje v letih 1987-88 se je število prometnih nezgod z mrtvimi 
in poškodovanimi zmanjšalo za 8,9 %, število smrtnih žrtev za 
7,0%, število hudo poškodovanih za 7,4 % in število lahko poško- 
dovanih za 12,9 %. 

I. polletje 
PROMETNE NEZGODE 1988 povprečje 

87-88 
1989 

- št. prom. nezg. z mrtvimi 
in pošk. 2934 2861 2605 
- št. mrtvih 275 258 240 
- št. hudo pošk. 1534 1463 1354 
- št. lahko pošk. 2225 2252 1961 

Več prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi se je v pri- 
merjavi s povprečnimi podatki za enako obdobje v letih 1987-88 
zgodilo v februarju (+7,4%) in marcu (+11,0%), medtem ko se je 
v ostalih mesecih zgodilo manj prometnih nezgod in sicer v juniju 
za 18,6 % manj, v maju za 15,6 % manj, v januarju za 15,3 % manj 
ter v aprilu za 9,1 % manj. Porast števila mrtvih smo beležili 
v februarju (+1,4%), marcu (+29,4%) in aprilu (+13,5%), zmanj- 
šalo pa se je v januarju (-22,5%), maju (-1,0%) in juniju (-40,4%). 

Število prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi se je 
v primerjavi s povprečnimi podatki za leti 1987-88 povečalo le ob 
petkih (za 5 prometnih nezgod oz. za 1,0%) in sredah (za 14 
prometnih nezgod oz. za 3,8%), na ta dan pa se je povečalo tudi 
število smrtnih žrtev (za 2 smrtni žrtvi oz. za 5,7%) in 

število poškodovanih (za 20 oz. za 4,5%). Število poškodovanih 
se je povečalo le še ob petkih in sicer za 6 oz. 0,8%. Največ 
prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi se je v letošnjem 
prvem polletju zgodilo ob petkih (485), sledijo: sobota (390), sreda 
(377), nedelja (357), četrtek (356), torek (320) in ponedeljek (319), 
v enem primeru pa dan ni bil naveden. 45 oseb je izgubilo življenje 
ob sobotah, 40 ob petkih, 37 ob sredah, 32 ob nedeljah, 31 ob 
četrtkih, 30 ob torkih in 25 ob ponedeljkih. 

663 prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi se je zgodilo 
od 12. do 16. ure, 653 od 16. do 20. ure, 411 od 20. do 24. ure, 404 
od 8. do 12. ure, 289 od 4. do 8. ure ter 183 od polnoči do 4. ure 
zjutraj, v dveh primerih pa čas nezgode ni znan. Izstopa povečanje 
števila smrtnih žrtev med polnočjo in 4. uro zjutraj (za 12 oz. 
51,1%) ter med 4. in 8. uro zjutraj (za 18 oz. 74,4%). 

136 oseb je izgubilo življenje na kraju nezgode, 104 osebe pa 
med prevozom v bolnišnico. Posledice prometnih nezgod so bile 
hujše v prometnih nezgodah izven naselja, kjer je v primerjavi 
s povprečnimi podatki za leti 1987-88 izgubilo življenje 8 ali 5,4% 
več oseb. Na kraju prometne nezgode izven naselja je sicer 
izgubilo življenje 2,1 % manj oseb, kar 20.4 % ali 10 oseb več pa je 
izgubilo življenje med prevozom v bolnišnico. 

3.2. Mrtvi in poškodovani v prometnih nezgodah 

Na slovenskih cestah je v letošnjem prvem polletju izgubilo 
življenje 240 oseb, od tega 87 ali 36,3 % voznikov osebnih avtomo- 

bilov, 28,7 % potnikov, 18,8 % pešcev, 6,7 % kolesarjev, 12 vozni- 
kov koles z motorjem, 7 voznikov motornih koles, 3 vozniki tovor- 
njakov. V primerjavi s povprečnimi podatki za leti 1987-88 se je 
povečalo število smrtnih žrtev med vozniki osebnih avtomobilov 
(+13,0%) in potniki ( + 16,9%). 

MRTVI IN POŠKODOVANI V PROMETNIH NEZGODAH 
SKUPAJ 

povp. 
87-88 1989 87-88 

MRTVI POŠKODOVANI 

1989 87-88 1989 
VOZNIKI: 
- os.avta 
- tovor, avta 
- avtobusa 
- traktorja 
- mot.kolesa 
- kol. z mot. 
- kolesa 
PEŠCI 
POTNIKI 
ostali 

1089 1024 
61 

3 
24 

167 
547 
285 
578 

1215 
4 

59 
4 

14 
142 
453 
271 
502 

1085 
1 

77 

5 
9 

19 
17 
65 
59 

1 

87 1012 
3 55 

3 
19 

158 
528 
268 
513 

1156 
3 

7 
12 
16 
45 
69 

1 

937 
56 

4 
14 

135 
441 
255 
457 

1016 

SKUPAJ 3973 3555 258 240 3715 3315 

Poškodovani so bili v 1.016 ali 30,6 % potniki, sledijo vozniki 
osebnih avtomobilov (28,3%), pešci (13,8%), vozniki koles 
z motorjem (13,3%), itd. Povečanje števila poškodovanih beležimo 
pri voznikih avtobusov (od 3 na 4) in voznikih tovornih avtomobi- 
lov (od 55 na 56). 

Tujci so bili v letošnjem polletju udeleženi v 120 (+9,5%) pro- 
metnih nezgodah, od tega so 83 ali 69,2% prometnih nezgod tudi 
sami povzročili (+43,1%). V prometnih nezgodah je izgubilo življe- 
nje 12 tujcev, 48 jih je bilo hudo, 47 pa lahko poškodovanih. 

Otroci in mladoletniki so bili udeleženi v 38 (-17,3%) prometnih 
nezgodah s smrtnim izidom ter v 634 (-11,0%) prometnih nezgo- 
dah s poškodovanimi, ki so imele za posledico 26 (-1,8%) mrtvih 
in 712 (-8,0%) poškodovanih otrok in mladoletnikov. V primerjavi 
s povprečnimi podatki za leti 1987-88 se je povečalo število 
smrtnih žrtev med osnovnošolci (od 6 na 8) in mladoletniki (od 
9 na 12). 

3.3. Povzročitelji prometnih nezgod 

V 1.608 ali 61,7 % primerih so v letošnjem prvem polletju 
prometno nezgodo z mrtvimi in poškodovanimi povzročili vozniki 
osebnih avtomobilov, sledijo vozniki koles z motorjem (12,9%), 
kolesarji (6,8%), pešci (5,8%), itd. V primerjavi s povprečnimi 
podatki za leti 1987-88 se je povečalo le število prometnih nez- 
god, ki so jih povzročili kolesarji (od 176 na 178). 

Povzročitelji prometnih nezgod so v 119 primerih tudi sami 
izgubili življenje, v 1371 primerih pa so bili poškodovani. 

Tujci so v letošnjem prvem polletju povzročili 18 (+227,2%) 
prometnih nezgod s smrtnim izidom in 65 (+23,8%) prometnih 
nezgod s telesno poškodovanimi, ki so imele za posledico 28 
smrtnih žrtev, 64 hudo in 62 lahko poškodovanih oseb. Življenje je 
izgubilo 12 (+380%) tujcev in 16 (+300%) naših državljanov, med 
hudo poškodovanimi je bilo 44 (+144,4%) tujcev in 20 (+11,1%) 
naših državljanov, med lahko poškodovanimi pa 28 (+36,5%) 
tujcev in 34 (-13,9%) državljanov SFRJ. 

Otroci in mladoletniki so v letošnjem prvem polletju povzročili 
6 (7) prometnih nezgod s smrtnim izidom in 307 (323) prometnih 
nezgod s poškodovanimi. V teh nezgodah je izgubilo življenje 
5 (5), poškodovanih pa je bilo 263 (266) otrok in mladoletnikov. 
Drugi udeleženci v prometu so tako povzročili prometne nezgode, 
v katerih je izgubilo življenje 21, poškodovano pa je bilo 449 otrok 
in mladoletnikov. V prometnih nezgodah, ki so jih sami povzročili, 
so umrli 4 mladoletniki in 1 otrok star do 4 let, poškodovanih pa je 
bilo 8 otrok stario do 4 let, 22 otrok starih od 4 do 7 let, 89 otrok 
starih od 7 do 14 let ter 144 mladoletnikov (od 14 do 18 let). 

3.4. Vzroki prometnih nezgod 

925 ali 35,5 % prometnih nezgod z mrtvimi in poškodovanimi se 
je v prvem polletju na slovenskih cestah zgodilo zaradi nepri- 
merne hitrosti, kot vzroki prometnih nezgod sledijo: neupošteva- 
nje prednosti vožnje (19,1%), nepravilna stran oz. smer vožnje 
(14,7%), neprimerno psihično stanje voznika (7,7%), prehitevanje 
oz. vožnja mimo stoječega vozila (7,0%), itd. 

V primerjavi s povprečnimi podatki za leti 1987-88 se je pove- 
čalo število prometnih nezgod nastalih zaradi nepravilo nalože- 
nega tovora na vozilu (+29,4%), ostalih nepravilnosti voznika 
(+21,6%), neizkušenosti voznika (+21,6%), nepravilnega srečanja 
(+10,3%) in neustrezne opreme ceste (od 0 na 2). 
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3.5. Število prometnih nezgod po občinah 

Povečanje števila prometnih nezgod z mrtvimi in poškodova- 
nimi smo v letošnjem prvem polletju beležili na območju 20 
slovenskih občin in sicer se je število za 20 povečalo v občini 
Ljubljana - Center, sledijo občine: Vrhnika (+14), Kranj (+11), 
Dravograd (+11), Idrija (+9), Maribor - Tabor (+8), Sežana (+7), 
Laško (+6), Mozirje (+6), Kamnik (+6), Kočevje (+4), Ljubljana 
- Šiška (+4), Ravne na Koroškem (+4), Celje (+3), Lendava (+3), 

Ribnica (+2), za 1 prometno nezgodo pa v občinah: Slovenske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah, Maribor - Tezno in Radlje ob Dravi. 

Povečanje števila mrtvih pa smo beležili na cestah občin: 
Radovljica (+8), Sežana in Brežice (+7), Žalec in Novo mesto 
(+5), Koper in Grosuplje (+4), Ajdovščina ter Vrhnika in Maribor 
(+3), Ljubljana - Moste - Polje in Krško (+2), eno smrtno žrtev 
več pa so imele občine: Laško, Šmarje pri Jelšah, Idrija, Izola, 
Piran, Kočevje, Logatec, Ribnica, Maribor - Tabor, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Lendava in Metlika. 

VZROKI POVZROČITELJI 
Skupaj vozniki 

hitrost 
prehitevanje 
srečanje 
vklj. v prom. 
prednost vož. 
stran, smer vož. 
ustav., parkir. 
psih. st. voz. 
neizkuš. voz. 
ost. neprav. v. 
neprav. pešca 
neprav. pot. 
teh. stanje v. 
tovor navoz, 
cesta 
slabo vozišče 
oprema ceste 
drugi obj. fak. 

os. avta tov. avta avto- 
busa 

trak- 
torja 

mot. 
kolesa 

kolesa 
z mot. 

Skupaj 

925 
182 

16 
92 

498 
383 

8 
201 

20 
87 

151 
1 

11 
11 

1 
8 
2 
8 

2605 

712 
136 

7 
41 

328 
215 

6 
125 

4 
22 

3 
1 
1 
4 
1 
2 

1608 

46 
9 

9 
24 
16 

1 
5 

11 

14 
5 

3 
6 
2 

131 33 42 

62 
5 
3 
3 

11 
23 

7 
3 
1 

1 

1 
121 

73 
22 

3 
17 
61 
85 

37 
5 

20 

3 
2 

3 
1 
5 

337 

kolesa 

12 
4 
2 

16 
60 
37 

20 
6 

21 

pešci potniki ostali 

151 

178 151 
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PRILOGA 1 

AKCIJA -10% 

Število prometnih nezgod 

k'OMULATIVA ZA SEST MESECEV 

ŠTEVILO SUM 
3000 

PRILOGA 2 

2000 

1 000 

AKCIJA -10% 
Število mrtvih v prometnih nezgodah 

KomulatiT* ■■ ■eat maavcsr 

ŠTEVILO SUM 
300 

200 

100 

L-87 L- 88 L-89 POVF' 

LETO 

LETA: 
 87 
 88 
  89 
  POVPREČJE 87-89 

L-87 L-88 L-89 POVP 

LETA : 
--- 87 
  88 
 89 
- - POVPREČJE 87-88 
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iRIIOGA 3 

AKCIJA -10% 
Število poškodovanih v prometnih nezgodah 

KOMULATIVA ZA SEST MESECEV 

LETO 

LETA: 
 87 
 88 
 89 
  povprečje 87-89 
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MESEC 

PRILOGA 4 

AKCIJA -10% 

Število prometnih nezgod 

RSNZ SRS UI 
17.7.1989 

ŠTEVILO 
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RS NZ SSS UI 
17.7.1 989 PRILOGA 5 

AKCIJA -10% 

Število mrtvih v prometnih nezgodah 

ŠTEVILO 

701 
1 

MESEC 

LETA : 
  a 

88 
89 
p i iVPK'ECJE 8 7-8 i 
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RSNZ SSS UI 
17>7.1989 PRILOGA 6 

AKCIJA -10% 

Število poškodovanih v prometnih nezgodah 

* 
,ŠTEVILO 

MESEC 

.. E T A : 

  88 
 89 
- -- i-'iiv'l-'KhCJI: 8 f—88 
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