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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 

— Nadomeščanje izgubljenih kmetijskih 
zemljišč 

Skupina delegatov iz občine 
Sevnica za zbor občin Skupšči- 
ne SR Slovenije je postavila na- 
slednje delegatsko vprašanje: 

Seznanjeni smo z aktivnost- 
mi, ki jih Republiški komite za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano ter Republiški komite za 
varstvo in urejanje prostora vo- 
dita za konkretizacijo načela 
o zaščiti kmetijskih zemljišč I. 
območja. 

Zakon o urejanju prostora 7. 
člen določa, da so zemljišča, ki 
so temelj proizvodnje hrane 
v SR Sloveniji in trajno name- 
njena za kmetijsko proizvodnjo, 
mora investitor nadomestiti. Za- 
to je treba uzakoniti dodatni pri- 
spevek. 

Poleg tega pa 7. člen Zakona 
o urejanju prostora določa, da 
je treba za površine I. območja 
kmetijskih zemljišč, ki izjemoma 
spremenijo namembnost, nado- 
mestiti njihov proizvodni poten- 
cial, kar je mogoče doseči z iz- 
boljšanjem drugih kmetijskih ali 
s kultiviranjem nekmetijskih 
zemljišč. 

Za tak namen odškodnina za 
spremembo namembnosti kme- 
tijskih zemljišč iz 15. člena ne 
zadošča. Zato je potrebno za 
usposabljanje nadomestnih 
zemljišč v skladu s 7. členom 
ZUP zagotoviti dodatni pri- 
spevek. 

Žal pa postopek uzakonjanja 
teh predlogov (bodisi z ustrez- 
nim podzakonskim aktom alis 
spremembo družbenega dogo- 
vora o odškodnini za spremem- 
bo namembnosti kmetijskega 
zemljišča) še ni stekel. 

To dejstvo ovira pripravo in 
financiranje ustreznih progra- 
mov za usposabljanje zemljišč, 
s tem v zvezi pa zaostajajo tudi 
postopki investitorjev velikih re- 
publiških naložb (gradnja verige 

savskih elektrarn, avtocesta, hi- 
tra železnica, plinovod) v Po- 
savju. 

Izvršni svet Slovenije sprašu- 
jemo, kdaj bo Skupščini predlo- 
žil ustrezni podzakonski akt. 

Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije je 

na delegatsko vprašanje sku- 
pine delegatov za gospodarsko 
področje 27. okoliš, Krško za 
Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov iz 
občine Sevnica za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije v zvezi 
s predložitvijo podzakonskega 
akta glede zaščite kmetijskih 
zemljišč oziroma nadomešča- 
njem izgubljenih kmetijskih zem- 
ljišč posredoval naslednji od- 
govor: 

Upoštevaje pobude, ki izhajajo 
iz navedenih delegatskih vpra- 
šanj, ter pobudo Zveze kmetij- 
skih zemljiških skupnosti Slove- 
nije za spremembo zakona 
o kmetijskih zemljiščih je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pri- 
pravil spremembe in dopolnitve 
zakona o kmetijskih zemljiščih, 
ki jih bo predložil Skupščini SR 
Slovenije v obravnavo in sprejem 
za zasedanje zborov v septem- 
bru 1989. 

V teh spremembah in dopolni- 
tvah je predvideno bistveno po- 
večanje odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda, njeno določa- 
nje z zakonom, rok za plačilo in 
obveznost plačila zamudnih 
obresti ob nepravočasnem plači- 
lu. S tem povečanjem odškodni- 
ne se želi doseči boljše varstvo 
najboljših kmetijskih zemljišč in 
obenem sredstva za nadomesti- 
tev proizvodnega potenciala za 
kmetijsko proizvodnjo izgublje- 
nih kmetijskih zemljišč. 

- Rekonstrukcija ceste M-10 na območju 
Trojan 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Žalec je v imenu vseh 
občin celjske regije postavila 
naslednja delegatska vpra- 
šanja: 

1. Ali so za odsek ceste M-10 
Baba-Trojane—Ožbolt priprav- 
ljeni projekti? 

2. Ali je za isti odsek izdelan 
investicijski ali kakršenkoli drug 
program? 

3. Ali so za izvedbo rekon- 
strukcije zagotovljena sredstva 
v planu Skupnosti za ceste Slo- 
venije v letošnjem letu? 

4. Z opredelitvijo te ceste 

v družbenem planu SRS kot pri- 
oritete je Skupščina SRS pred- 
lagala, da se za izvedbo te nalo- 
ge koristi tudi mednarodni kre- 
dit za modernizacijo in obnovo. 
Na natečaj za ta sredstva se 
lahko prijavi odsek ceste Arja 
vas-Ljubljana samo ob do- 
končno določeni trasi in izdela- 
ni dokumentaciji. 

Ker aktivnosti po dosedanjih 
sklepih Skupščine SRS ne teče- 
jo dovolj hitro, ali pa sploh ne 
predlagamo, da Skupščina SRS 
zadolži Izvršni svet, da v okviru 
svojih pristojnosti in odgovor- 
nosti zagotovi realizacijo skle- 

pov, ki so v tej zvezi bili sprejeti 
v Skupščini SRS v letih 1988 in 
1989. 

Delegati iz širše celjske regije 
vedno znova ugotavljamo, da 
se cestna problematika regije, 
zlasti kar se tiče relacije ceste 
Arja vas-Ljubljana stalno od- 
mika od realizacije, medtem ko 
se na nekaterih drugih področ- 
jih SRS intenzivno pričenjajo tu- 
di obsežna nova dela. Potrebe 
po posodobitvi ceste M-10 na 
relaciji Arja vas-Ljubljana ne 
bomo ponovno utemeljevali, saj 
smo to že neštetokrat storili na 
vseh nivojih. 

Zahtevamo jasen odgovor, 
kdaj se bo končno rekonstrukci- 
ja omenjene ceste, ki v nobe- 
nem primeru ni le problem naše 
regije, pričela uresničevati, da 
bomo o tem lahko informirali 
našo delegatsko bazo. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je posredoval nasled- 
nje odgovore: 

Ad 1. 
Na magistralni cesti M-10 med 

Arjo vasjo in Ljubljano je na ob- 
močju Trojan skladno s srednje- 
ročnim planom 1986-1990 pred- 
videna rekonstrukcija ceste 
v dolžini 7,975 km na odsekih 
Ločica-Trojane (291) in Troja- 
ne-Želodnik (292). Rekonstruk- 
cija odseka je razdeljena na tri 
dele: 

- pododsek Baba v dolžini 
1,4 km (rekonstrukcija neugodne 
horizontalne krivine) 

- pododsek Baba-Trojane 
v dolžini 3 km (dograditev tretje- 
ga pasu) in 

- pododsek Trojane-Podmilj 
v dolžini 3,575 km (dograditev 
tretjega pasu), kar je razvidno iz 
grafičnih prilog. 

Za pododsek »Baba« je izde- 
lan projekt za pridobitev gradbe- 
nega dovoljenja (v nadaljevanju 
PGD) in projekt za izvedbo (v na- 
daljevanju PZI), ki ga je izdelal 
Projektivni atelje (št. projekta 
3266 iz leta 1987) in zasnovalni 
projekt viadukta v dolžini 133 m, 
ki ga je izdelal SCT - TOZD Pro- 
jekt (leto 1989). Na podlagi PGD 
in PZI je v izdelavi osnutek loka- 
cijskega načrta, ki ga je investi- 
tor naročil 29. 12. 1988 pri Pro- 
jektivnem ateljeju. Do 16. 6. 1989 
je izdelovalcu naloge po zahtev- 
ku z dne 30. 1. 1989 poslalo ele- 
mente, pogoje in soglsja za LN 
16 nosilcev planiranja in sogla- 
sodajalcev, 11 pa jih svojih ele- 
mentov, pogojev in soglasij še ni 
poslalo: 20 organov, organizacij 
in skupnosti je svoja mnenja in 
stališča posredovalo v fazi pri- 
prave projektne dokumentacije 
in jih pri pripravi osnutka LN nje- 
gov izdelovalec vsebinsko upo- 
števa. 

Za odsek med »Babo« in nase- 
ljem Podmilj sta SCT-TOZD Pro- 

jekt in Projektivni atelje letos iz- 
delala študijo upravičenosti za 
magistralno cesto M-10 Šentilj — 
Dekani, odseka 291 Ločica- 
Trojane in 292 Trojane-Želodnik 
(dograditev pasu za počasna vo- 
zila). Obdelane so bile štiri vari- 
ante križišča M-10 in R-336 na 
Trojanah. Revizijska komisija se 
je odločila za varianto št. 1 s pa- 
sovi za počasna vozila in križiš- 
čem na Trojanah s posebnim pa- 
som za leve zavijalce, katera pa 
dovoljuje tudi eventuelne druge 
rešitve. Naročen je PGD in PZI za 
predmetni odsek razen za ob- 
močje križišča na Trojanah, kjer 
je naročen idejni projekt. Ome- 
njena tehnična dokumentacija 
bo izdelana predvidoma do kon- 
ca oktobra 1989 in bo služila za 
izdelavo LN. 

Ad 2. 
Za navedeni odsek investicij- 

ski program še ni izdelan. Izdela- 
va le-tega bo naročena po tem 
ko bodo izdelani vsi lokacijski 
načrti ter PGD in PZI, kar bo za 
odsek »Baba« predvidoma v ro- 
ku enega meseca, za odsek Ba- 
ba-Podmilj pa v roku 3-4 me- 
secev. 

Ad 3. 
V veljavnem finančnem planu 

Skupnosti za ceste Slovenije za 
leto 1989 je predvideno, da se 
bodo pripravljalna dela pričela 
v letošnjem letu (stroški za pro- 
jekte, odkupi, sprememba na- 
membnosti zemljišča), zato je 
v planu predvideno 
10.746.000.000 din. 

Ad 4. 
Na osnovi izdelane študije 

upravičenosti marcu 1989 je bila 
ocena stroškov rekonstrukcije 
naslednja: 

- pododsek Baba 26 mlrd din 
in 

- pododsek Baba-Trojane- 
-Podmilj 30 mlrd din. 

Skupnost za ceste Slovenije je 
zahtevek za sofinanciranje odse- 
ka ceste M-10 Baba-Trojane- 
Podmilj predložila Mednarodni 
banki za obnovo in razvoj v apri- 
lu leta 1988 (za cca 50% sred- 
stev). Ker se predlagano sofinan- 
ciranje zagotavlja v okviru tretje- 
ga sektorskesga kredita Jugosla- 
viji, ki po oceni glede na potek 
aktivnosti ne bo operativno pred 
fiskalnim letom 1990-1991, je 
Skupnost za ceste pričela z ak- 
tivnostmi za pridobitev dolgo- 
ročnega kredita LB-Temeljne 
banke Celje iz sredstev reprogra- 
miranih tujih kreditov. 

Investitor pričakuje, da bodo 
kreditna sredstva odobrena 
v najkrajšem času in da bo z deli 
možno pričeti že v letu 1989. 

Z rekonstrukcijo odseka M-10 
Baba-Trojane-Podmilj ne bo 
realizirana končna trasa avtoce- 
ste med Arjo vasjo in Ljubljano. 

2 poročevalec 



Ta trasa je namreč del dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije in sicer 
kot obvezno izhodišče za pripra- 
vo srednjeročnih planov samo- 
upravnih organizacij in skupno- 
sti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti v SR Sloveniji. V srednje- 
ročnem planu pa sta za ta odsek 
avtoceste predvideni dve fazi (A 
in B), kar pomeni, da bo trasa do 
leta 1991 usklajena v prostoru. 
Za končno rešitev pa bo potreb- 

no še strokovno preveriti in oce- 
niti dve možni varianti - Motni- 
ško in Trojansko - za kateri je 
po sedanjih raziskavah ocena 
stroškov na kritičnem odseku 
Ločica-Blagovica cca mio USD, 
za celotno avtocesto Arja va- 
s-Ljubljana pa cca 360 mio 
USD. 

Zaradi premajhnih sredstev, ki 
so bila dosedaj namenjena za 
gradnjo cestne infrastrukture, je 

bilo izpolnjevanje planiranih ob- 
veznosti izredno težko, nemalo- 
krat celo nemogoče. Za izboljša- 
nje tega stanja je bil na nivoju 
republike s 1. 7. 1989 sprejet Za- 
kon o povračilu za ceste ob ceni 
naftnih derivatov. Zakon določa 
osnovo za obračun povračila za 
ceste in njegovo višino, izraženo 
v odstotku od te osnove. Slednja 
se je prvič povečala ob sami uve- 
ljavitvi zakona, do 1. julija 1990 

pa se bo postopoma še štirikrat 
(kvartalno) tako, da bo povračilo 
za ceste v povprečju doseglo 
tretjino drobnoprodajne cene 
motornega bencina in plinskega 
olja. S tem bo zakon uredil redno 
zagotavljanje potrebnih sredstev 
za ceste, kar bo v perspektivi 
omogočilo realizacijo vseh plan- 
sko določenih nalog cestnega 
gospodarstva. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA POBUDO SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE NOVA GORICA ZA SPREMEMBO 
ZAKONA O EVIDENCI NASTANITVE OBČANOV IN 
O REGISTRU PREBIVALSTVA  

Skupina delegatov za zbor občin iz občine Nova Gorica je dala 
naslednjo pobudo za spremembo zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva: 

Zakon ureja prijavo in odjavo stalnega ter začasnega prebiva- 
lišča ter vodenje evidence prebivalstva. Iz določil 4. člena izhaja, 
da je občinski upravni organ za notranje zadeve pristojen za 
vodenje registra stalnega prebivalstva, ki vsebuje podatke o prebi- 
valstvu s stalnim prebivališčem v občini in razvida začasnega 
prebivališča, ki vsebuje podatke o prebivalcih z začasnim prebiva- 
liščem. Ugotavlja se, da organizacije združenenega dela, druge 
samoupravne organizacije in skupnosti, državni organi, hišni svet 
ter drugi organi, ki jim zakon v 3. odstavku 1. člena nalaga 
moralno pravico in dolžnost skrbeti za dosledno izvrševanje 
določb s področja prijave in odjave občanov, tega ne izvajajo. 
Tako je njihov prispevek k izboljšanju stanja na tem področju zelo 
skromen. Dejstvo je, da s prijavo stalnega prebivališča lahko 
vsakdo uveljavlja pravice in dolžnosti, ki jih imajo prijavljeni 
občani. To pomeni, da mora občan urediti spremembo naslova na 
vseh dokumentih in da med drugim lahko vloži prošnjo za izdajo 
prepustnice Videmskega sporazuma, se prijavi na razpis za dode- 
litev stanovanja pri Samoupravni stanovanjski skupnosti in 
v delovni organizaciji prosi za socialno pomoč in ne nazadnje ima 
možnost uveljaviti, kot brezposelen občan pravice iz naslova 
zdravstvenega varstva. Zato je stalno bivališče občana pomemben 
element za uveljavljanje njegovih pravic 2. odstavek 6. člena 
zakona nalaga pri prijavi organu obveznost preveriti pravilnost 
naslova, na katerega se občan prijavlja. Niso redki primeri, ko se 
organ ob prijavi ne more prepričati o resničnosti navedb. 

Zato predlagamo, da se 1. odstavek 6. člena dopolni tako, da bi 
organ moral zahtevati od občana na vpogled tudi pravnomočno 
odločbo o pridobitvi stanovanjske pravice na družbenem stanova- 
nju oziroma soglasje lastnika stanovanja. 

Na podlagi 2. odstavka 6. člena mora organ preveriti pravilnost 
naslova na katerega se občan prijavlja. Ker pa iz te določbe samo 
izhaja, da se občan ne more prijaviti v objekt brez hišne številke, 
ne glede na to, ali so pogoji bivanja primerni, predlagamg*>dopol- 
nitev v tem smislu, da se občan ne bi mogel prijaviti v stanovanje, 
ki ne bi ustrezalo pogojem bivanja stanovanjskih standardov 
v družbenem dogovoru ter higiensko sanitarnim pogojem. 

V zvezi z opredelitvijo stalnega prebivališča v 3. členu, kot 
naselja, v katerem se občan naseli z namenom, da v njem stalno 
živi, pripominjamo, da bi moral zakon določiti način dokazovanja 
namena. Kajti zlasti v postopku ugotavljanja dejanskega stanja, 
kjer mora organ najprej ugotoviti, kje je občan nastanjen, nato pa 
še od njega zahtevati, da izkaže namen bivanja, bi tako dokazova- 
nje bistveno vplivalo na odločitev. 

Predvsem pa bi s tem imel organ možnost hitrejšega in učinko- 
vitejšega preverjanja podatkov, ugotavljanje neresničnih navedb 
in preprečevanje izigravanj v zvezi s prijavo ali odjavo stalnega 
prebivališča. 

Glede prijave stalnega prebivališča pa menijo, da bi moral 
občan predložiti na vpogled soglasje stanodajalca in dajemo 
pobudo za spremembo zakona v tem smislu. 

Ugotavljamo, da izvajanje kazenskih sankcij ni dovolj učinko- 
vito. Zato predlagamo, da se prouči možnost izrekanja mandatnih 
kazni in napotitve v občino dejanskega oziroma prejšnjega prebi- 
vališča, tako kot imajo urejeno druge republike v zakonu o prekr- 

ških. Menimo, da bi z učinkovito kaznovalno politiko dosegli več 
reda in boljše stanje na tem področju. 

Na delegatsko pobudo odgovarjamo naslednje: 
Delegatska pobuda skupine delegatov iz občine Nova Gorica za 

spremembo Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva, je skoraj v celoti enaka predlogu tukajšnjega sekre- 
tariata v fazi sprejemanja navedenega zakona v letu 1983. Ob 
sprejemanju zakona smo bili s strani delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije, predvsem pa Zakonodajno pravne komisije opozorjeni, 
da z določbami, ki jih predlagamo v fazi sprejemanja zakona (da 
občan ob prijavi stalnega prebivališča predloži na vpogled 
odločbo o dedelitvi stanovanja, ali pogodbo) kršimo 183. člen 
Ustave SFRJ, ki pravi, da je občanom zagotovljena svoboda giba- 
nja in nastanitve. 

Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
v prvem odstavku 6. člena določa, da mora občan ob prijavi 
stalnega prebivališča predložiti potrdilo o odjavi prejšnjega stal- 
nega prebivališča. V tretjem odstavku tega člena pa je tudi dolo- 
čeno, da lahko uradna oseba, ki ob prejemu prijave podvomi 
v resničnost podatkov, navedenih v prijavi, zahteva od občana 
ustrezna dokazila. To pomeni, da po sedaj veljavnem zakonu ni 
možno v vseh primerih zahtevati ob občanov dokazila o tem, da so 
navedbe o prijavi stalnega prebivališča točne. Uradna oseba lahko 
ob prijemu prijave stalnega prebivališča zahteva od občana 
ustrezna dokazila, samo v primeru, če podvomi v resničnost 
podatkov navedenih v prijavi. V vseh primerih torej ni možno 
zahtevati omenjena dokazila, ker bi bilo to v nasprotju z Ustavo. 

Ugotavljanje pravilnosti naslova v skladu z drugim odstavkom 6. 
člena na katerega se občan prijavlja ne pomeni, da se občan ne 
more prijaviti v objekt brez hišne številke. Ugotavljanje pravilnosti 
naslova pomeni, da mora organ imeti ustrezne evidence o objek- 
tih, ulicah, hišnih številkah in drugih krajih, kamor se občan 
praviloma ne more in ne sme prijaviti, ker objekt ni namenjen za 
bivanje. Če objekt nima hišne številke in občan dejansko tam 
prebiva, ga je upravni organ za notranje zadeve dolžan prijaviti za 
stalno prebivanje. S predlogom, da se ta odstavek dopolni v smi- 
slu, da se občan ne bi mogel prijaviti v stanovanje, ki ne bi 
ustrezalo pogojem bivanja stanovanjskih standardov določenih 
v družbenem dogovoru ter higiensko sanitarnim pogojem, se ne 
strinjamo. Družbeni dogovor določa stanovanjske standarde v pri- 
meru dodeljevanja stanovanj in ga pri prijavi stalnega prebivališča 
ne moremo upoštevati. V kolikor se občan želi prijaviti v tako 
stanovanje in ima soglasje stanodajalca, ga upravni organ za 
notranje zadeve mora prijaviti na tem naslovu za stalno prebiva- 
nje, četudi stanovanje ne ustreza pogojem bivanja stanovanjskih 
standardov določenih v družbenem dogovoru. 

V zvezi s predlogom, da bi zakon moral v 3. členu določiti način 
dokazovanja namena stSlnega prebivanja menimo, da to ni 
potrebno. Občan namreč izkaže namen stalnega prebivanja na 
primer že s samo naselitvijo, z zaposlitvijo v kraju stalnega prebi- 
vališče, z nakupom stanovanja. 

IS Skupščine SR Slovenije, je že predlagal revalorizacijo denar- 
nih kazni iz 21., 22. in 23. člena Zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva. Tako bodo te kazni višje od 
kazni, ki jih je možno izrekati na kraju samem, zato smo mnenja, 
da mandatne kazni ne bi bile učinkovitejše od obstoječe kazno- 
valne politike na tem področju. Z napotitvijo v občino dejanskega 
oziroma prejšnjega stalnega prebivališča se ne moremo strinjati, 
ker bi bila s tem bistveno kršena ustavna pravica občana svobode 
gibanja in nastanitve. Občan ima namreč pravico, da se sam 
odloča, kje bo njegovo stalno prebivališče tudi po izdaji odločbe, 
s katero se ugotovi, da dejansko ne prebiva na naslovu, kjer ima 
prijavljeno stalno prebivališče. 
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
DO DELEGATSKE POBUDE ZA DOPOLNITEV 
ZAKONA O PRAVICAH NA DELIH STAVB IN 
DRUGE S TEM ZAKONOM POVEZANE  
ZAKONODAJE (preureditev skupnih delov hiše) 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegiranje 
delegata v Zbor občun Skupščine SR Slovenije je na svoji 40. seji, 
ki je bila 20. 6. 1989 obravnavala pobudo Mestnega javnega 
pravobranilstva Ljubljana podano na 31. seji zbora občin Skupš- 
čine mesta Ljubljane in sprejela naslednjo 

delegatsko pobudo 
za dopolnitev zakona o pravicah na delih stavb in druge s tem 

zakonom povezane zakonodaje z določbami o načinu, pogojih in 
postopku za preurejanje skupin delov stavb v stanovanja ali, da se 
zaradi specifičnosti problematike sprejme poseben zakon 

Obrazložitev: 
Pravna problematika preureditve skupnih delov hiše je v ljub- 

ljanskem kot tudi slovenskem prostoru že dolgo prisotna. Javno 
pravobranilstvo SR Slovenije je že v letu 1982 pripravilo posebno 
informacijo o njej. Isto pravobranilstvo je tudi v poročilu o delu 
Javnega pravobranilstva SR Slovenije za leto 1987 opozorilo na to 
problematiko in utemeljilo razloge za njeno ureditev. V informaciji 
in poročilu so nakazane možnosti ureditve - preureditve skupnih 
delov stavb bodisi z dopolnitvijo že obstoječih zakonov ali s spre- 
jemom posebnega zakona, ki bo to problematiko, ki je specifična, 
posebej uredil. 

Menimo, da je ustreznejši poseben zakon. Posamezne dopolni- 
tve v zakonih, ki urejajo le podobno problematiko ali pa analogija, 
s katero se v praksi poskušajo urejevati tekoče zadeve, povzročajo 
različne razlage in s tem nove probleme. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude je 
naslednje: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je seznanjem s problema- 
tiko preurejanja skupnih delov stanovanjske hiše. Med drugim je 
že v februarju 1988 obravnaval popolnoma enako pobudo Sku- 
pine delegatov iz občine Ljubljana-Center za ureditev problema- 
tike izrabe podstreh v stanovanjske in druge namene. Tedaj je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zavzel stališče, da je proble- 
matika prenove preurejanja podstrešij in skupnih delov stanovanj- 
ske hiše izrazito interdisciplinarna, pravno sistemsko nepopolno 
urejena in pravno teoretično nerazčiščena glede narave in obsega 
upravičenj tako etažnih lastnikov kot tudi bodočih investitorjev. 
Del te problematike zadeva tudi dopustnost gradnje z vidika 
varnosti za življenje in zdravje ljudi, spomeniško varstvenega 
vidika in interesov uporabnikov posameznih delov stavbe, ki niso 
premoženjskopravni. 

Za razrešitev navedene problematike je bila naročena posebna 
raziskovalna naloga. Na podlagi rezultatov te raziskave naj bi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal tudi ustrezne zako- 
nodajne rešitve. Pri tem bi izhajal iz stališča, da bi bilo iz pravnosi- 
stemskih in praktičnih razlogov iskati rešitve v spremembi in 
dopolnitvi veljavnih predpisov, ki urejajo to področje. Specialni 
zakon za prenovo bi namreč težko izpostavil razmerje do zakonov, 
ki že urejajo posamezna vprašanja vezana na prenovo in bi zaradi 
tega lahko povzročil nove težave pri urejanju teh vprašanj. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se zaveda, da je problema- 
tika preurejanja podstrešij na katero opozarjajo delegati pereča in 
da jo je treba čim prej rešiti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema pobudo Skupine 
delegatov Skupščine Mesta Ljubljane za spremembo zakonov, ki 
urejajo problematiko preurejanja skupnih delov stanovanjske 
hiše. in jo bo upošteval ob reviziji celotne zakonodaje, po spre- 
jetju Ustave SRS. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE LJUTOMER ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SISTEMSKO 
REŠITEV PORAVNAVANJA TEČAJNIH RAZLIK 
ZA MEDNARODNA POSOJILA V KMETIJSTVU 

Skupščina občine Ljutomer je dne 26. S. 1989 sprejela na 
predlog kmetijskih organizacij združenega dela naslednjo dele- 
gatsko pobudo: 

i 
Kmetijskim OZD so bili za potrebe prašičereje v zasebnem kot 

družbenem sektorju odobreni krediti za osnovna sredstva iz sred- 
stev Mednarodne banke za obnovo in razvoj. V skladu z dogovori 
in zakonskimi osnovami so jim do letos poravnavali tečajne raz- 
like za najeta mednarodna posojila najprej Samoupravni sklad za 
intervencije v kmetijstvu in porabo hrane v SRS. sedaj pa Republi- 
ška samoupravna interesna skupnost za pospeševanje proizvod- 
nje hrane. 

V skladu z Zakonom o pospeševanju proizvodnje hrane in 
zagotavljanju osnovne preskrbe (Ur. list SRS št. 46/86) in Zakona 
o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje 
družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanja 
nemotene osnovne preskrbe in za blagovne rezerv (Ur. list SRS št. 
48/87) je Skupščina samoupravne interesne skupnoti sprejela 
program ukrepov pospeševanja družbeno organizirane tržne pro- 
izvodnje hrane v letu 1989 (Ur. list SRS št. 2/89) in na osnovi 
programa je Odbor za pospeševanje proizvodnje hrane sprejel 
navodila za usklajevanje sredstev po programu pospeševanja 
proizvodnje hrane v letu 1989. Iz navodil je razvidno, da SIS za 
pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1989 ne bo poravnavalo 
tečajnih razlik za najeta mednarodna posojila. 

Glede na to, da so koristili dinarske kredite in da je v 3. členu 
zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševa- 
nje družbeno organizirane proizvodnje hrane, zagotavljanje 
nemotene osnovne preskrbe in za blagovne rezerve točno oprede- 
ljeno kaj obsega program pospeševanja družbeno organizirane 
tržne proizvodnje hrane, smatrajo, da niso dolžni poravnavati 
tečajnih razlik; ter da je potrebno poravnavanje tečajnih razlik 
sistemsko rešiti do končnega roka vračanja kreditov, to je do 
1995. leta, ter da mora SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in 
njeni organi upoštevati pri svojem delu navedena zakona. 

Izvršni svet Skupšine SR Slovenije ugotavlja, da se pobuda za 
sistemsko ureditev poravnavanja tečajnih razlik za mednarodna 
posojila v kmetijstvu nanaša na mednarodna posojila, ki so bila 
dodeljena iz sredstev Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Ta 
problematika pa je sistemsko že rešena. Po zakonu o pospeševa- 
nju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe (Uradni 
list SRS, št. 46/86 in 45/87) in zakonu o določitvi obveznosti 
plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane 
tržne proizvodnje hrane, zagotavljanje nemotene osnovne pre- 
skrbe in za blagovne rezerve (Uradni list SRS, št. 48/87) je že 
določena zakonska obveznost, da se tečajne razlike za medna- 
rodna posojila v kmetijstvu, dana do konca leta 1984, plačujejo iz 
sredstev Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje pro- 
izvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe, ker so obvezna 
sestavina programa za pospeševanje proizvodnje hrane. Za poso- 
jila, dana iz sredstev Mednarodne banke za obnovo in razvoj od 
leta 1985 dalje, pa je z zakonom o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino (Uradni list SFRJ, št. 15/77, 61/82, 77/82, 34/ 
83, 70/83, 17/84, 71/84) določeno, da tečajne razlike poravnava 
uporabnik deviz iz teh posojil. 

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije je 
na seji 21. decembra 1988 sprejela program ukrepov pospeševa- 
nja družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane v letu 1989 
(Uradni list SRS, št. 2/89). V tem programu pa kot ukrep ni 
predvideno plačilo tečajnih razlik za mednarodna posojila. 

Ob obravnavi poročila o uresničevanju planskih ciljev na 
področju kmetijstva so vsi trije zbori skupščine SR Slovenije na 
zasedanju 20. 7. 1988 sprejeli sklepe, s katerimi so med drugim 
naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da skupaj 
s Samoupravno interesno skupnostjo za pospeševanje proizvod- 
nje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije in bankami 
vodi tako ekonomsko politiko, da bo omogočena udeležba kmetij- 
stva pri izkoriščanju sredstev za razvoj na ravni republike. Na 
podlagi tega sklepa je bio pričakovano, da bodo sredstva za 
pokrivanje tečajnih razlik za posojila, najeta pri Mednarodni banki 
za obnovo in razvoj za kmetijstvo, zagotovile banke. Ker banke teh 
sredstev za posojila, dana do konca leta 1984 niso zagotovile, je 
Odbor za pospeševanje proizvodnje hrane pri Samopravni inte- 
resni skupnosti na 10. seji 7. 6. 1989 sprejel dopolnitve programa 
ukrepov za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 1989. 

Med te spremembe in dopolnitve je zdaj vključeno tudi izplačilo 
tečajnih razlik za posojila, dana iz sredstev Mednarodne banke za 
obnovo in razvoj do konca leta 1984. 

Čeprav skupščina Samoupravne interesne skupnosti za pospe- 
ševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slo- 
venije teh sprememb in dopolnitev programa pospeševanja proiz- 
vodnje hrane še ni sprejela in niso obljavljene v Uradnem listu SR 
Slovenije, bodo vsem upravičencem tečajne razlike za navedena 
posojila izplačane iz sredstev za program pospeševanja proizvod- 
nje hrane, saj gre za zakonsko obveznost. 
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Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje 
proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe pa bo spre- 
membe in dopolnitve programa pospeševanja proizvodnje hrane 
za leto 1989 sprejela na prvi naslednji seji in jih nato objavila 
v Uradnem listu SRS. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPSCINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV IZ MESTA LJUBLJANE ZA 
ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO PRAVILNIKA O ENOTNI  
METODOLOGIJI ZA IZRAČUN PROMETNE  
VREDNOSTI STANOVANJSKIH HIS IN  
STANOVANJ TER DRUGIH NEPREMIČNIN  

Skupina delegatov za delegiranje delegata v Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je na svoji 40. seji, ki je bila 20. 6. 1989 
obravnavala pobudo Zbora občin Skupščine mesta Ljubljana, 
podano na 31. seji, 11. 5. 1989 in sprejela naslednjo 

DELEGATSKO POBUDO 
za spremembo pravilnika o enotni metodologiji za izračun pro- 

metne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepre- 
mičnin. 

V Pravilniku se za 25. členom doda nov 25. a. člen, ki se glasi: 
»Določbe tega Pravilnika se uporabljajo kot pripomoček pri ugo- 
tavljanju prometne vrednosti tako stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini, kot tudi stanovanjskih hiš in stanovanj v pri- 
vatni lastnini«. 

Obrazložitev: 
Znane so pomanjkljivosti zadnjih let, ki so se pojavljale v prav- 

nem prometu z nepremičninami med družbenim in zasebnim 
sektorjem lastništva (razprodaja družbenega sklada, favoriziranje 
lastnih delavcev v delovnih organizacijah, zniževanje vrednosti 
nepremičnin zaradi zasedenosti, neustrezne cenitve družbenega 
sklada in pdb ). 

Da bi ohranila vrednost družbenega premoženja ter zagotovila 
družbeno nadzorstvo nad prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini, je Skupščina SR Slovenije dne 24. 9. 1986 
sprejela nov zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini (Ur. list SRS, št. 38/86). 

Nov zakon je predvsem želel izenačiti pogoje, ki veljajo za 
pravni promet s stanovanjskom skladom kadar se ta prenaša iz 
družbene lastnine v zasebno s pogoji, ki veljajo za obratni pravni 
promet - iz zasebne v družbeno lastnino. 

Novi zakon je določil, da smejo družbeni subjekti prodajati le 
več kot 10 let stara stanovanja, pri čemer mora družbena pravna 
oseba predhodno s programom ugotoviti ekonomsko smotrnost 
takšne prodaje. Zakon je nadalje postrožil plačilne pogoje pri 
nakupu družbenih stanovanj (kupec je moral plačati kupnino 
v celoti v 30 dneh po potrditvi pogodbe, ker se je sicer pogodba 
štela za razvezano po zakonu). Te določbe so po naših opažanjih 
sprva pokazale pozitivne rezultate - večjo načrtnost pri prodaji 
družbenih stanovanj in hitrejše zbiranje kupnine za prodana sta- 
novanja v stanovanjskih skladih. 

Za izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj je zakon 
predpisal uporabo enotne metodologije, s pomočjo katere naj bi 
se namesto prejšnje gradbene vrednosti stanovanjskega fonda, 
izračunala t. im. prometna vrednost objekta. Zakon je zato predpi- 
sal podlage, na katerih mora metodologija zlasti sloneti; te pa so: 
vrednost stavbnih zemljišč, sorazmerni del stroškov urejanja 
stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi objekti ter naprave, 
gradbena vrednost stanovanjske hiše oz. stanovanja ter stroški 
zunanje ureditve. S pomočjo metodologije naj bi se torej izraču- 
nala t. i. prometna vrednost, ki bo služila za določitev cene, kadar 
se prodajajo sstanovanjske hiše in stanovanja iz družbene last- 
nine. 

Zakon je torej vsekakor dosegel nekatere pozitivne rezultate, ni 
pa zakon dosegel pričakovanih rezultatov glede ugotavljanja pro- 
metne vrednosti prodanega družbenega stanovanja. Kupnine, 
izračunane na podlagi metodologije za izračun prometne vredno- 
sti so Se vedno bistveno nižje od prometnih vrednosti stanovanj, ki 
jih prodajajo občani glede na ponudbo in povpraševanje na trgu. 

Dne 7. 1. 1989 se je zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini spremenil. Opustil je določbo 
prejšnjega zakona, po katerem so lahko družbenopravne osebe 
prodajale le stanovanja starejša od 10 let, pa tudi določbo o tem, 
da morajo pred prodajo izkazati družbeno smotrnost in ekonom- 
sko upravičenost prodaje. Razširil je krog oseb, ki lahko poleg 
imetnika stanovanjske pravice kupujejo družbena stanovanja 

izven natečaja. Uvedel pa je tudi možnost obročnega plačila 
kupnine ob ustrezni valorizaciji neplačanega dela kupnine. Glede 
na ugodnejše pogoje pričakujemo, da se bo prodaja družbenih 
stanovanj bistveno povečala. Povečanje tega prometa samo po 
sebi ni škodljivo za družbeno lastnino, če bi družbena pravna 
oseba za stanovanje iztržila realno tržno vrednost te nepremič- 
nine ter ohranila nezmanjšan sklad družbenih stanovanj. 

V kolikor pristojni organ meni, da formulacija in vsebina predla- 
ganega 25. a člena ni primerna, naj ta organ sam naredi spremebe 
pravilnika tako, da se zagotovi izračun prometne vrednosti proda- 
nega družbenega stanovanja, katerih kupnine so bistveno nižje od 
prometnih vrednosti stanovanj, ki jih prodajajo občani družbeno 
pravnim osebam. 

Glede na vse povedano menimo, da je predlog za spremembo 
pravilnika utemeljen. 

Stališče do delegatske pobude: 
Z zakonom o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 

v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88) je določeno, 
da se stanovanjske hiše in stanovanja lahko prodajajo v skladu 
z zakonom in splošnim aktom družbeno pravne osebe pod pogo- 
jem, da kupnina ni nižja od vrednosti nezasedene stanovanjske 
hiše ali stanovanja na dan prodaje, izračunane po enotni metodo- 
logiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stano- 
vanj. 

Določbe pravilnika se uporabljajo v primerih, kadar gre za 
promet z nepremičninami v družbeni lastnini, pri prenosu nepre- 
mičnine iz družbene v zasebno lastnino in pri prenosu zasebne 
lastnine v družbeno na podlagi zakona (razlastitev, prisilni prenos 
itd.). 

Družbeno pravne osebe se v skladu z zakonom in s svojim 
splošnim aktom same odločajo, katera stanovanja ali stanovanj- 
ske hiše bodo odprodale, pod kakšnimi pogoji oziroma po kakšni 
ceni. Prodajalca pri tem 2. člen zakona zavezuje, da kupnina ne 
sem biti nižja od vrednosti nezasedene stanovanjske hiše ali 
stanovanja na dan prodaje, izračunane po enotni metodologiji za 
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj. 

Pravni promet s stanovanjskimi hišami in stanovanji v zasebni 
lasti ni omejen z veljavnimi predpisi. Ta promet se odvija prosto 
v skladu s ponudbo in povpraševanjem. Pri tem pa ni nobene 
ovire, da se po volji pogodbenih strank prometna vrednost teh 
nepremičnin ne bi ugotavljala na podlagi citiranega pravilnika 

Dopolnitev pravilnika, s katero bi se njegove določbe obvezno 
uporabljale kot pripomoček pri ugotavljanju prometne vrednosti 
tako stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini kot tudi 
stanovanjskih hiš in stanovanj v zasebni lastnini, po mnenju 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ni možna, ker za to 
v zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini ni pravne podlage. Zato Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da pobudfe ni mogoče sprejeti. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE IZ OBČINE DOMŽALE, 
NAJ SE DOSEDANJI OBČINSKI DAVEK IZ OD PO 
MINIMALNI STOPNJI PREDPISUJE NA NIVOJU  
REPUBLIKE Z ZAKONOM    

Zbor združenega dela Skupščine občine Domžale že dalj časa 
ugotavlja, da se vodi republiška politika, ki vedno več prometnih 
davkov preusmerja iz občin na republiko in se ta trend še nada- 
Ijuje. 

Naj omenimo le preusmeritev prometnega davka od alkoholnih 
pijač, ki je znatno oklestila občinske proračune, in tudi davek od 
prodaje motornih vozil. Dejstvo pa je, da tudi davek iz osebnih 
dohodkov delavcev, ki ga lahko predpišejo občine, čedalje bolj 
postaja sistemski vir financiranja v republiki. To potrjuje tudi 
pogojevanje predpisovanja tega davka s strani republike, da si 
občine lahko pridobijo sredstva iz republiških virov, zaradi česar 
so bile po minimalni stopnji 0,75% iz BOD primorane predpisati ta 
davek praktično že vse občine. 

Zbor združenega dela zato daje 
POBUDO, 

naj se dosedanji občinski davek iz osebnega dohodka delavcev 
po minimalni stopnji predpisuje na nivoju republike z zakonom. 

Smatramo namreč, da bi bilo to mnogo bolj racionalno kot 
voditi postopke sprejemanja po vseh občinah, v končni fazi pa je 
rezultat enak. 

Zbor združenega dela Skupščine občine Domžale je dal 
pobudo, naj se dosedanji občinski davek iz osebnega dohodka 
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delavcev po minimalni stopnji predpisuje na nivoju republike 
z zakonom. 

Na podlagi ustavnih pooblastil se uvajajo davki iz osebnega 
dohodka delavcev. V skladu z zakonom o financiranju splošnih 
družbenih potreb se v SR Sloveniji uvajata občinski in republiški 
davek iz osebnega dohodka delavcev. Uvedba in določanje stop- 
nje davka sta v izvirni pristojnosti občine oziroma republike. 

V SR Sloveniji sta uvedena republiški davek iz osebnega 
dohodka po stopnji 0,6% in občinski davek iz osebnega dohodka 
po stopnji 0,75% (od 15.7.1989 je enotna stopnja v vseh občinah). 
Po dogovoru o splošni porabi se davek iz osebnega dohodka po 
stopnji 0,75% upošteva kot kalkulativni element za ugotavljanje 
razpoložljivih prilivov občinskih proračunov. Če občini razpolož- 
ljivi viri z uvedenim davkom iz osebnega dohodka delavcev po 
stopnji 0,75% ne zadoščajo za pokritje dogovorjene porabe, pre- 
jema odstopljeni republiški davek, kar pomeni, da ta stopnja 
pomeni raven, nad katero je občina upravičena do prerazporedi- 
tve vira, ki sicer pripada republiškemu proračunu. 

Zaradi heterogenosti virov prihodkov občinskih proračunov, ki 
jih imajo uvedene občine po zakonu o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih se je z diferen- 
cirano stopnjo davka iz osebnega dohodka v preteklih letih pri 
občinah zmanjšala možnost za oblikovanje prihodkov nad dogo- 
vorjeno porabo (nekatere občine davka iz osebnega dohodka niti 
niso imele uvedenega). Skupščina SR Slovenije je lani sprejela 
olajšave pri zakonu o davkih občanov, ki se kažejo letos v izpadu 
priliva prihodkov iz tega naslova. Zaradi manjših prilivov prihod- 
kov davkov občanov se je spremenil odnos med viri s katerimi 
razpolagajo občine, in prihodkom, ki ga odstopa republika. Zato 
je dejstvo, da imajo trenutno vse občine uveden davek iz oseb- 
nega dohodka po stopnji 0,75% posledica stimulativne zakono- 
daje obdavčevanja zasebnega sektorja in zato bistveno manjših 
prilivov prihodkov iz tega naslova, ne pa potreb za financiranje na 
ravni republike. Podatki kažejo, da se je delež davkov občanov 
v splošni porabi občin zmanjšal, povečal pa delež odstopljenega 
davka s 13,8% v letu 1988 na okoli 30% v letu 1989. 

Občinski davek iz osebnega dohodka je edini davek po avtoma- 
tizmu v občinski pristojnosti za financiranje splošnih družbenih 
potreb, ki daje posamezni občini možnost za prilagajanja razpo- 
ložljivih virov prihodkov obsegu dogovorjene porabe, zato 
pobude v sedanjem sistemu oblikovanja splošne porabe občin, ni 
možno sprejeti. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa bo pobudo 
upošteval v okviru sprememb na področju javnih financ, ki se 
pripravljajo po ustavnih spremembah. 

MNENJA IN STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV ZA GOSPODARSKO 
PODROČJE 30. OKOLIŠ, CELJE, ZA 
SPREMEMBO 47. ČLENA ZAKONA 
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 30. okoliš, Celje, je 
podala naslednjo delegatsko pobudo za spremembo 47. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju: 

'Določilo 47. člena govori o načinu ugotavljanja razlike o oseb- 
nen dohodku za delovnega invalida med osebnim dohodkom na 
»svojem delu« pred nastankom invalidnosti in osebnim dohod- 
kom 'na drugem ustreznem delu*, na katerega je invalid razpore- 
jen po invalidnosti. Po sedanjem določilu je možno upoštevati 
izključno invidualni osebni dohodek, ki ga je invalid prejel v zad- 
njem letu, preden je postal invalid, ne pa tudi morebitnega pre- 
vrednotenja tistih del in nalog, ki štejejo za »svoje delo*. Do 
prevrednotenja lahko pride v času trajanja invalidnosti. Zaradi 
tega prihaja v praksi do veliko primerov, ko invalidi na manj 
zahtevnem in tudi nižje vrednotenem delu, na katerega so razpo- 
rejeni po invalidnosti, dobijo višji OD kot na •svojem* višje vred- 
notenem delu. 

PRIMER: VK tesarje leta 1982 postal invalid in bil razporejen na 
delo čuvaja. Dela in naloge so (konkretno v DO Ingrad Celje) 
prevrednotena leta 1986. Razliko v OD je sicer ves čas prejemal, 
vendar se je ta čedalje bolj zniževala, dokler ni prišlo v letu 1988 
celo do vračanja med letom izplačane razlike. V številu točk je 
danes delo VK tesarja vrednost za 33% več kot delo čuvaja. 
Delavec je pred invalidnostjo veljal za dobrega tesarja, torej ne 
moremo govoriti o nizkem invidiualnem osebnem dohodku pred 
nastankom invalidnosti zaradi nezalaganja pri delu. Od leta 1983 
se je na vsak izdan sklep o višini razlike v OD pritožil in vselej je 
bilo ugotovljeno, da je razlika pravilno ugotovljena. Tudi sodišče 

združenega dela je njegovo pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno. 
Ta primer pa v DO ni osamljen. 

DO se je tudi že sama obrnila na SPIZ, ki trdi. da je ta problem 
dobro znan, vendar zakon (47. člen) ne dovoljuje drugačnega 
ugotavljanja razlik. Skupščina SPIZ SRS je že dala pobudo za 
spremembo 47. člena omenjenega zakona Skupščini SRS, vendar 
ni uspela doseči soglasja za spremembo. 

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

1. S predlagano spremembo 47. člena zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju bi ponovno uvedli način odmere nado- 
mestil zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 
delu, kakršen je veljal pred letom 1984. Po do takrat veljavnem 
statutu SPIZ v SRS se je nadomestilo odmerjalo v višini razlike 
med osebnim dohodkom, ki bi ga delovni invalid prejel za nor- 
malne delovne rezultate, če bi še delal na svojem delu, in osebnim 
dohodkom, ki ga je za normalne delovne rezultate prejel na 
drugem ustreznem delu, h kateremu je bil razporejen zaradi svoje 
invalidnosti. Ob takšni ureditvi so se pri odmeri nadomestil upo- 
števale vse spremembe pri vrednotenju del in nalog, ki jih je 
delavec opravljal pred nastopom invalidnosti, dodatek za minulo 
delo in druge okoliščine. 

V zvezi s to statutarno določbo je bilo mnogo sporov, predvsem 
zaradi tega ker ni bilo možno popolnoma objektivno ugotoviti, 
kakšen osebni dohodek bi delovni invalid prejel, če ne bi postal 
invalid Največ sporov pa je bilo v zvezi z upoštevanjem nadpov- 
prečnih delovnih rezultatov, ki jih je delavec dosegel pred nastan- 
kom invalidnosti. Zaradi tega je bilo v razpravi o sprejemu sedaj 
veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
sprejeto stališče, da se način odmere nadomesti na podlagi preo- 
stale delovne zmožnosti uredi v zakonu in da se pri odmeri 
nadomestil zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu upošteva celoten osebni dohodek, ki ga je dela- 
vec prejemal pred nastankom invalidnosti, torej tudi del osebnega 
dohodka za delovno uspešnosti. Takšna zakonska ureditev je 
dopolnjena še z določbo statuta skupnosti, po kateri se nadome- 
stilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 
delu zviša, če delavec pri tem delu presega normalne delovne 
rezultate, oziroma zniža, če jih ne dosega. 

Veljavna ureditev odmere nadomestil zaradi manjšega oseb- 
nega dohodka na drugem ustreznem delu je rezultat skoraj tride- 
setletnega razvoja sistema odmere teh nadomestil. V tem razvoju 
je kot merilo za odmero nadomestila veljal osebni dohodek na 
drugem ustreznem delu in: plača s stalnimi dodatki, predpisana 
za delovno mesto, na katerem je zavarovanec delal pred nastan- 
kom invalidnosti (od 1.1.1959 dalje), valoriziran osebni dohodek, 
ki ga je delavec imel v zadnjem letu dela na delovnem mestu, na 
katerem je delal, preden je postal invalid (od 1. 1. 1965 dalje), 
valoriziran povprečni osebni dohodek delavcev tiste skupine, 
v kateri je delavec delal v koledarskem letu pred nastankom 
invalidnosti (od 1. 1. 1973 dalje), in osebni dohodek, ki bi ga 
delovni invalid prejel za povprečne delovne uspehe, če bi še delal 
na svojem delu (od 1. 1. 1982 do 31. 12.1983 leta). Vse navedene 
ureditve so bile kompromisna rešitev, ki je bila za nekatere 
delovne invalide ugodna, za druge pa ne. Ob vsaki spremembi so 
se razmerja med posameznimi skupinami delovnih invalidov spre- 
menila, zaradi česar so zlasti tisti, ki se jim je s spremembo 
poslabšal položaj, zahtevali vrnitev na prejšnjo ureditev. Vpraša- 
nje, ali sedanja ureditev odmere nadomestil v 47. členu zakona 
ustreza, je zato nujno treba reševati ob upoštevanju nasprotujočih 
si interesov različnih skupin delovnih invalidov, pri čemer abso- 
lutne, za vse ustrezne rešitve ni. 

2. Skupščina SR Slovenije je jeseni leta 1988 ob obravnavi 
celovitega Poročila o izvajanju sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja med drugim obravnavala tudi več pobud za 
spremembo 47. člena zakona. Pri tem je bilo zavzeto načelno 
stališče, da je pokojninsko in invalidsko zavarovanje po svoji 
naravi dolgoročno in zato terja trdnost predpisov. Pogoste spre- 
membe negativno vplivajo na ta sistem in na pravno varnost. 

Glede na najavljene spremembe zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bilo 
sprejeto stališče, da se revizija posameznih določb republiškega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opravi šele po 
sprejetju sprememb zveznega zakona. 

V delovnem načrtu zvezne skupščine je bilo predvideno, da 
bodo spremembe tega zakona sprejete že sredi letošnjega leta. 
vendar je prišlo do zastoja. Že v razpravah o delovnih gradivih 
predloga za izdajo zakona je prišlo do razhajanj o bistvenih 
vprašanjih, ali naj se z navedenimi spremembami omeji poraba, 
torej zaostrijo pogoji za pridobitev in zniža obseg pravic, ali naj se 
ohranijo že pridobljene oziroma pričakovane pravice, ali naj 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje deluje kot sredstvo soci- 
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alne politike za omilitev posledic prehoda na tržni sistem gospo- 
darstva itd., zato je vprašljivo, če bodo uveljavljene pred koncem 
letošnjega leta. V postopku uskladitve republiškega zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa bo ponovno pro- 
učena problematika odmere nadomestil iz invalidskega zavarova- 
nja ter po potrebi predložena sprememba 47. člena zakona. 

V zvezi s tem skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja posreduje naslednje mnenje: 

Osnovno za odmero nadomestila po 47. členu republiškega 
zakona predstavlja osebni dohodek, ki ga je delovni invalid prejel 
v koledarskem letu pred nastankom invalidnosti, kot je bil ugod- 
tovljen po zaključnem računu. Tako ugotovljen oziroma prejeti 
osebni dohodek iz koledarskega leta pred nastankom invalidnosti 
se nato uskladi na vrednost leta, za katero se odmerja nadome- 
stilo, in sicer glede na porast osebnih dohodkov v tisti temeljni ali 
enoviti organizaciji oziroma pri nosilcu samostojnega osebnega 
dela, pri katerem je bil delovni invalid v delovnem razmerju, ko je 
pri njem nastala invalidnost. Nadomestilo, do katerega je delovni 
invalid upravičen, pa je pod pogojem, da delovni invalid na dru- 
gem ustreznem delu dosega normalne delovne rezultate, enako 
razliki med osebnim dohodkom, ugotovljenim na zgoraj opisan 
način in osebnim dohodkom, ki ga je prejel na drugem ustreznem 
delu. 

Navedena zakonska ureditev odmere nadomestil je dopolnjena 
še s statutarnimi določbami, po kateri se v primeru da delovni 
invalid na drugem ustreznem delu ne dosega normalnih delovnih 
rezultatov, kar ima za posledico nižji osebni dohodek, tudi nado- 
mestilo sorazmerno zniža in obratno poveča, če delovni invalid 
presega normalne dolovne rezultate in zato prejema višji osebni 
dohodek. Prav tako je s statutom skupnosti urejeno tudi določa- 
nje in usklajevanje akontacij nadomestil med letom do dokončne 
odmere po sprejetih zaključnih računih. 

S 47. členom republiškega zakona določen sistem odmere 
nadomestila zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu je povsem ustrezen, če med dnevom nastanka 
invalidnosti in letom, za katero se odmerja nadomestilo ni dalj- 
šega časovnega razdobja. V nasprotnem primeru pa lahko v posa- 
meznih primerih prihaja do določenih odstopanj, kot je le-to 
opisano tudi v posredovani pobudi. Le-te pa pogojuje sistem 
valorizacije osebnih dohodkov iz koledarskega leta pred nastan- 
kom invalidnosti, ki upošteva povprečni porast osebnih dohodkov 
v organizaciji, ne pa tudi spremembe v delitvenih razmerjih, nova 
vrednotenja del in nalog itd. 

Upoštevajoč določbe zveznega zakona (17. člen), ki delovnim 
invalidom zagotavlja le pravico do ustreznega denarnega nado- 
metila, ne pa povsem enakega osebnega dohodka, kot bi ga imeli, 
če invalidnosti sploh ne bi bilo in dejstva, da je ureditev odmere 
nadomestil, ki bi upoštevala vse možne kombinacije, ki jih pogoju- 
jejo različni delitveni sistemi, njihove spremembe in spremembe 
v delovnih procesih praktično nemogoča, je vsekakor potrebno 
temeljito proučiti, ali so posamezna odstopanja, ki jih pogojuje 
veljavni sistem, že zadosten razlog za ponovno spremembo ozi- 
roma dopolnitev sistema odmere nadomestil. 

Pri tem pa tudi ne gre prezreti dejstva, da številne spremembe 
na tem področju zmanjšujejo pravno varnost in povečujejo admi- 
nistrativno delo v organizacijah in skupnosti, ne zagotavljajo pa, 
kot kažejo izkušnje iz preteklih obdobij, v katerih se je sistem 
odmere nadomestil na pobudo posameznikov in delovnih organi- 
zacij, nezadovoljnih s takratno ureditvijo, večkrat spremenil, traj- 
nejših in želenih rezultatov. 

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE do sklepa Odbora za kmetijstvo 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 
v zvezi z uvedbo dokupa pokojninske dobe iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, pred 
uvedbo obveznega zavarovanja kmetov kot 
trajna možnost in v zvezi z ustreznejšo rešitvijo 
za kritje obveznosti iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za kmete iz SR 
Slovenije, ki jih je prizadelo junijsko neurje 

Odbor Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije za kme- 
tijstvo je podprl predlog Zadružne zveze Slovenije za uvedbo 
možnosti dokupa pokojninske dobe iz naslova opravljanja kmetij- 
ske dejavnosti pred uvedbo obveznega zavarovanja kmetov, kot 

trajne možnosti. Hkrati je zadolžil Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije, da skupaj s Skupnostjo pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja poišče ustrezno rešitev za kritje obveznosti iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja za kmete iz SR Slovenije, ki 
jih je prizadelo junijsko neurje. 

K navedenim predlogom daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje mnenje: 

1. Po določbah 159. in 162. člena Zakona o pokojninskem 
zavarovanju so zavarovanci lahko v petih letih od uveljavitve 
tega zakona ob plačilu prispevkov uveljavili vštetje obdobij 
opravljanja samostojne kmetijske dejavnosti pred 31. 1?. 
1983, v zavarovalno dobo. 

Možnost naknadnega vštetja obdobij opravljanja kmetijske 
dejavnosti pred uvedbo obveznega zavarovanja je bila uve- 
dena kot izjemen in prehoden ukrep, s katerim naj bi pred- 
vsem ostarelim kmetom omogočili doseči minimalno pokoj- 
ninsko oziroma zavarovalno dobo, ki je potrebna za pridobi- 
tev pravice do pokojnine. Možnost naknadnega plačila pri- 
spevkov oziroma dokupa zavarovalne dobe predstavlja 
odstop od splošnega načela zavarovalništva, ki poleg načel 
solidarnosti in vzajemnosti velja tudi v pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju in po katerem morajo biti prispevki pla- 
čani pred nastopom zavarovalnega primera, zato je bila 
v zakonu opredeljena kot izjemen ukrep in časovno omejena. 

Po podatkih SPIZ je v obdobju od 1984 do konca leta 1988 
uveljavila dokup zavarovalne dobe preko 40.000 zavarovan- 
cev. Ocenjujemo, da je prišlo do tolikšnega pritiska na dokup 
zavarovalne dobe predvsem zaradi izredno ugodnih pogojev. 
Po sklepu skupnosti je bil namreč znesek prispevka za dokup 
določen glede na poprečni osebni dohodek na zaposlenega 
v republiki v koledarskem letu pred letom, v katerem je bil 
vložen zahtevek za dokup, plačati pa ga je bilo treba v 12 
mesecih po rešitvi zahtevka. Ker skupnost prispevka ni niti 
valorizirala niti obrestovala, je njegova realna vrednost ob 
plačilu predstavljala le še majhen del njegove realne vrednosti 
ob vložitvi zahtevka. Tako so v letošnjem letu plačevali pri- 
spevke za dokup še zavarovanci, ki so zahtevke vložili ob 
koncu leta 1987 - torej je njihov prispevek znašal toliko, kot 
prispevek, ki so ga delavci plačali za svoje zavarovanje v letu 
1986. 

Po posameznih letih je skupnost dovolila dokup zavaro- 
valne dobe naslednjemu številu zavarovancev:  
leto kmetijska obrtali vrhunski sekači delo skupaj 

dejavnost samost. športniki v tujini 
dejavn. 

1984 3lTo 440 
1985 5407 566 
1986 5472 375 
1987 6553 370 
1988 6792 40 
1989 10786 
(M/jO  

Iz navedene preglednice je očitno, da se je v nasprotju 
s pričakovanji, da bo večina upravičencev dokupila zavaro- 
valno dobo v začetku prehodnega obdobja, iz leta v leto 
večalo število zahtevkov za dokup. Glede na to je nujno 
proučiti možnost za uvedbo pravice do naknadnega plačila 
prispevkov za vštetje obdobij opravljanja samostojnih dejav- 
nosti v času pred uvedbo obveznega zavarovanja, oziroma do 
dokupa pokojninske dobe. Takšne zahteve izhajajo tudi iz 
delovnih organizacij, v katerih obstajajo tehnološki oziroma 
ekonomski presežki delavcev. Te zahteve so bile že načelno 
sprejete kot podlaga za spremembe zvezne zakonodaje, ki ji 
bodo sledile ustrezne spremembe republiških predpisov. 
Seveda pa bo pri uvedbi možnosti dokupa pokojninske dobe 
nujno zagotovilo ekonomske kriterije, tako da pravice na 
podlagi teh obdobij ne bodo šle v breme solidarnosti in 
vzajemnosti ostalih zavarovancev, ki so sproti plačevali pri- 
spevke za svoje zavarovanje. 

2. Po sklepu o kriterijih in pogojih pod katerimi se kmetom 
v primerih elementarnih nesreč odpišejo ali zmanjšajo pri- 
spevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje štejejo za 
plačane (UL SRS št. 41/83), se kmetom in članom njihovih 
gospodarstev, ki so prizadeti zaradi elementarnih nesreč, 
lahko odpišejo ali zmanjšajo prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje tako, da se pri uveljavljanju pravic 

68 15 5 3638 
121 38 5 6137 

51 19 2 5919 
92 8 1 7024 

5 4 2 6843 
- 10786 
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štejejo za plačane. Za elementarne nesreče po tem sklepu se 
štejejo: toča, neurja, pozeba, poplava, premikanje zemeljskih 
tal, požar, pogin živine, rastlinske bolezni in škodljivci (od leta 
1988 dalje tudi suša). 

Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo pod pogojem, da je 
škodo ugotovila pristojna občinska komisija. Zmanjšanje ali 
odpis prispevka zaradi elementarne nesreče, ki zahteva širšo 
družbeno akcijo, opravi občinska uprava za družbene pri- 
hodke na podlagi sklepa odbora za plan in finance skupščine 
skupnosti. 

Glede na navedeno ureditev, na strani skupnosti ni ovir za 
zmanjševanje oziroma odpis prispevkov kmetom, prizadetim 
zaradi heurij med letošnjim poletjem. Odbor za plan in 
finance skupščine skupnosti je glede na to že na seji 8. 
avgusta letos opozoril pristojne dejavnike v občinah, naj čim- 
prej pripravijo seznam kmetov, ki so bili prizadeti zaradi teh 
elementarnih nesreč, in ocenijo, za koliko odstotkov so se 
zaradi tega znižali njihovi dohodki. Ko bo skupnost prejela 
navedene podatke, bodo njeni samoupravni organi nemu- 
doma odločili o zmanjšanju oziroma odpisu prispevkov za 
zavarovanje. 

MNENJA IN STALIŠČA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE OB POBUDI OBČINSKE 
KONFERENCE SZDL ORMOŽ V ZVEZI S PET DO 
DESETKRAT POVEČANO ZAVAROVALNO 
OSNOVO    

Svet za družbenoekonomske odnose v kmetijstvu, gozdarstvu 
in na vasi Občinske konference SZDL Ormož je posredoval 
naslednjo vlogo; 

1. Kmete občine Ormož je močno iznenadila in prizadela odloči- 
tev SPIZ-a, da se s 1. julijem 1989 poveča pet do desetkrat (v 
posameznih razredih) zavarovalna osnova. 

2. Kmetje so mnenja, da tako drastično povišanje kljub visoki 
stopnji solidarnosti iz delavskega zavarovanja ogroža že doseda- 
nje pridobitve kmečkih zavarovancev in jih vrača na začetek 
zavarovanja. 

To utemeljujejo z naslednjim: 
— že sedaj (na osnovi informacij) kmetje izstopajo iz višjih 

zavarovalnih razredov v prvega (v enem tednu je iz četrtega v prvi 
zavarovalni razred prestopilo 41 kmetov); 

— tisti kmetje, ki pa o tej problematiki še do sedaj niso bili 
dovolj obveščeni, pa bodo doživeli -pravi šok- ob prejemu polož- 
nice za tretje četrtletje; 

— posledice bodo lahko množično izstopanje iz zavarovanja 
3. V razpravi smo kot poseben problem izpostavili»male kmete« 

(en do tri ha), ki jim je dohodek iz zemlje edini vir preživljanja, ki 
pa že do sedaj z največjimi težavami poravnavajo celotne druž- 
bene obveznosti. 

Zahtevamo od najodgovornejših v slovenski družbi, da ta vaški 
sloj opredeli tako, da bomo v bodoče vedeli, kaj sploh so (sociali- 
stični dninarji, vaška revščina). 

0 navedenih vprašanjih daje Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije naslednja 

mnenja in stališča 
1. Letni prispevki za pokojnino in invalidsko zavarovanje kme- 

tov bi se načeloma morali obračunavati od njihovih osebnih 
dohodkov. Ker pa se osebni dohodek kmetov ne ugotavlja, se jim 
obračunavajo od osnov, ki jih je določila Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja s svojim sklepom o načinu izvajanja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o osnovah za 
odmero in obračunavanje in plačevanje prispevkov za zavaro- 
vance - kmete in člane njihovih gospodarstev, ki se jim ne 
ugotavlja osebni dohodek (Ur. I. SRS, št. 17/84 in 14/86). Z navede- 
nim sklepom je določenih 10 zavarovalnih osnov, od katerih znaša 
najnižja pol zneska najnižje pokojninske osnove, najvišja pa toliko 
kot najvišja pokojninska osnova. Med navedenimi zavarovalnimi 
osnovami lahko kmetje ne glede na velikost kmetije in njene 
dejanske proizvodnje zmožnosti izberejo zavarovalno osnovo 
v skladu s svojim interesom in gmotnimi zmožnostmi. 

Drug element, ki vpliva na višino letnih prispevkov, je prispevna 
stopnja. Skupnost obračunava prispevke za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje kmetov po enaki prispevni stopnji, kot velja za 
delavce v združenem delu, in sicer upošteva tako prispevek, ki se 
izplačuje iz bruto osebnega dohodka, kot tudi prispevek, ki se 
izplačuje iz dohodka organizacije združenega dela, vendar se 
obračunava glede na izplačane bruto osebne dohodke delavcev. 

Od uvedbe obveznega pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja se prispevne stopnje povečujejo. Tako je znašala stopnja 
prispevka iz bruto osebnih dohodkov v letu 1984 - 12,54%, v letu 
1989 pa 19,1%. Prispevna stopnja iz dohodka, ki se obračunava 
glede na maso sredstev za osebne dohodke, pa je v letu 1984 
znašala 1,5%, v letu 1989 pa 2,9%. Zneski prispevkov so se 
v zadnjih letih povečevali tudi zaradi večjega obremenjevanja 
bruto osebnih dohodkov in s tem povezanega povečanja faktorja 
za preračun neto osnove na bruto osnove za obračun prispevkov. 

Obremenitve kmetov, ki so se zavarovali od 5. zavarovalne 
osnove, ki združenim kmetom zagotavlja enak obseg pravic, kot je 
zagotovljen delavcem v prvem letu po uvedbi enotnega zavarova- 
nja, v letu 1988 in v prvem polletju letošnjega leta, so razvidne iz 
naslednje razpredelnice. 
Leto Znesek zavarov. osnove Mesečni Povprečni OD 

Neto Bruto prispevek delavca 
1984 11.868 16.422 12.306 27.762 
1988 200.146 343.540 68.364 719 544 
1989 531.392 888.571 195.130 2 976 987 
(I-VI) 

Iz primerjave zneskov osnov za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje kmetov in povprečnih osebnih dohodkov zaposlenih 
delavcev je očitno, da se je realna vrednost zavarovalnih osnov 
v obdobju od vključitve kmetov v enoten sistem zavarovanja 
kmetov bistveno zmanjšala. Tako je bil v letu 1984 znesek 5. 
zavarovalne osnove za kmete 2,3-krat manjši od povprečnega 
osebnega dohodka v istem letu, v letu 1988 že 3,6-krat manjši, že 
v prvem polletju letošnjega leta pa že kar 5,6-krat manjši. Če bi 
tako kot v prejšnjih letih veljali nespremenjeni zneski zavarovalnih 
osnov do konca leta, bi glede na izredno hitro rast inflacije ob 
koncu leta predstavljali manj od desetine povprečnega osebnega 
dohodka. 

Zaradi navedenega zmanjševanja realne vrednosti zavarovalnih 
osnov, do katerega je prišlo ob le enkratnem usklajevanju na leto, 
je skupnost v začetku julija 1989 prešla na sistem medletnega 
povečevanja zavarovalnih osnov glede na medletne uskladitve 
pokojnin. Ker veljajo medletne uskladitve pokojnin od 1. januarja, 
usklajeni zneski zavarovalnih osnov pa le v drugi polovici leta, je 
Odbor za plan in finance skupščine Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja povečal zavarovalne osnove za dva- 
kratni odstotek povečanja pokojnin. Namesto za 213,95%, za 
kolikor so se pokojnine povečale do konca junija 1989, so bile 
zavarovalne osnove povečane za 427,9% oziroma s faktorjem 
5,28. 

S takšnim načinom prehoda na medletno usklajevanje zavaro- 
valnih osnov je dejansko prišlo do enkratnega skoka obremenitev 
s prispevki. Utemeljitev, da bo z večjim povečanjem zavarovalnih 
osnov v drugem polletju nadomeščen izpad iz prvega polletja, ko 
so bile določene prenizko, dejansko predpostavlja neko vrsto 
povečanja obveznosti za nazaj, kar je tako s pravnega kot vsebin- 
skega stališča sporno. Ob tem vprašanju je bilo v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije že izoblikovano stališče, da je primerneje 
postopoma preiti na medletno povečevanje zavarovalnih osnov. 
Glede na takšno stališče bo Skupščina Skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja predvidoma že v oktobru ponovno 
razpravljala in odločala o možnostih, da v letošnjem letu ne bi več 
povečevala zavarovalnih osnov glede na medletne uskladitve 
pokojnin, opravljene v drugem polletju. 

V Izvršnem svetu Skupščine SRS je bilo že sprejeto načelno 
stališče, naj bi delovni ljudje, ki opravljajo samostojne poklicne 
dejavnosti, in kmetje sami prijavljali svoje mesečne osebne 
dohodke, od katerih so dolžni plačevati prispevke za družbene 
dejavnosti, s tem da le-ti ne bi smeli biti nižji od najnižjega zneska 
pokojninske osnove oziroma za kmete ne nižji od polovice tega 
zneska. Ker bi šlo pri tem za sorazmerno veliko spremembo 
dosedanjega sistema obračunavanja prispevkov, ki terja spre- 
membe zakonov in samoupravnih splošnih aktov skupnosti, jo bo 
možno uveljaviti šele v začetku naslednjega leta. 

2. Po sedanji ureditvi pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja se lahko kmetje samostojno odločajo, od katere zavarovalne 
osnove se bodo zavarovali ne glede na velikost kmetije oziroma 
ustvarjeni dohodek. Pri tem velja, da imajo združeni kmetje, ki so 
ob upokojitvi zavarovani najmanj od 5. zavarovalne osnove, 
v načelu enak obseg zagotovljenih pravic kot delavci, ostali 
kmetje pa le pravico do pokojnine. V praksi so za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje kmetov zelo pomembni najnižji zneski 
pokojnin. Ne glede na pokojninsko dobo in osnovo, od katere je 
bil zavarovan, se namreč združenemu kmetu, ki se je zavaroval 
najmanj od 5. zavarovalne osnove, odmeri pokojnina od najnižje 
pokojninske osnove, drugim kmetom pa najmanj v znesku pokoj- 
nine po poprej veljavnem zakonu o starostnem zavarovanju kme- 
tov (od 1. 8. 1989 dalje - 1,196.460 din). Do uvedbe medletnega 
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usklajevanja je bilo za individualne kmete s kratko pokojninsko 
dobo pravzaprav vseeno, od katere zavarovalne osnove so se 
zavarovali, saj so skoraj v vsakem primeru lahko dosegli le zago- 
tovljen znesek pokojnine. To je bilo posebno izraženo v letih 
z visoko stopnjo inflacije. Zaradi tega se je večina kmetov zavaro- 
vala bodisi od 5. zavarovalne osnove (združeni kmetje) bodisi od 
1. zavarovalne osnove (drugi kmetje). S povečevanjem zavaroval- 
nih osnov glede na rast pokojnin bo takšno stanje odpravljeno in 
ponovno uveljavljeno načelo, da ima tista, ki plačuje višje pri- 
spevke, tudi višjo pokojnino. 

3 Ob sprejemanju zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju v letu 1983 je bilo uveljavljeno stališče, da se morajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovati vsi kmetje, tudi tisti z gospo- 
darsko šibkih kmetij. Načelno opredelitev o obveznosti zavarova- 
nja vseh kmetov pa je težko uresničiti, ker ni objektivnih meril, po 
katerih bi lahko ugotavljali lastnost kmeta. Zakon je prepustil 
določitev načina ugotavljanja lastnosti zavarovanca ureditvi 
v samoupravnih splošnih aktih skupnosti. Skladno s tem poobla- 
stilom je skupnost v svojem statutu določila, da se morata 
obvezno zavarovali kmet, ki je nosilec kmetijske dejavnosti na 
kmetiji (lastnik, zakupnik, najemnik in drugi), in član njegovega 
gospodarstva, ki opravljata kmetijsko dejavnost kot svoj edini ali 
glavni poklic. 

Kdaj se šteje, da kmet opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic, je negativno opredeljeno - kmetovanje je edini 
poklic, če kmet ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne 
poklicne dejavnosti, glavni poklic pa tedaj, če je v delovnem 
razmerju s polovico ali manj delovnega časa. Glede na velike 
razlike v dohodkovni moči kmetij in težnjo, da se vsakemu kmetu 
omogoči vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je 
bila takšna opredelitev edina možna. 

V zakonu ni sankcij, ki bi kmeta silile v pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. Podobno nalogo irna le poseben prispevek, ki ga 
morajo plačevati lastniki kmetijskih zemljišč; na katerih ni nihče 
vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V letu 1989 
morajo ta prispevek plačevati občani, ki imajo dohodek od kmetij- 
skih zemljišč, na katerih katastrski dohodek presega 29.030. din, 
in niso pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje. Prispevek 
se obračuna po stopnji 12,6% od odmere osnove. Ta prispevek 
predstavlja na večjih kmetijah občutno obremenitev, čeprav na 
njegovi podlagi kmetje ne pridobijo nobenih pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Zato se vsaj en kmet ali član 
kmečkega gospodarstva raje pokojninsko in invalidsko zavaruje, 
saj prispevek za zavarovanje od najnižje osnove bistveno ne 
presega navedenega prispevka, vendar se mu čas, za katerega je 
plačan, šteje v zavarovalno dobo. 

Zaradi uvedbe tega posebnega prispevka se torej na vsaki 
močnejši kmetiji zavaruje vsaj en član gospodarstva, ne more pa 
vplivati na interes drugih članov gospodarstva za vključitev 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Oni se praktično samo- 
stojno odločijo, ali se bodo izjasnili, da opravljajo kmetijsko dejav- 
nost kot svoj glavni ali edini poklic, ali pa izjavijo, da jih vzdržuje 
naosilec kmetijske dejavnosti. Iz zbranih podatkov o številu kme- 
tov, ki so se vključili v pokojninsko in invalisko zavarovanje, pa je 
možno ugotoviti, da je med člani kmečkih gospodarstev velik 
interes. 

V razpravi o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojniskem 
in invalidskem zavarovanju, ki je načrtovana za zadnje četrtletje 
leta 1989, pa bo treba glede na ugotovitve, pridobljene ob uresni- 
čevanju zakona, nujno proučiti vprašanje obveznega zavarovanja 
malih kmetov. Pri tem bi bilo treba proučiti možnosti za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje v ožjem obsegu kot je zagotovljeno 
delavcem, kar bi omogočilo tudi plačevanje nižjih prispevkov. 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Maribor Tabor, ki jih je sprejel ob 
obravnavi informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pobudi tega 
zbora 

Družbenopolitični zbor Skupščine občine 
Maribor-Tabor je na 27. redni seji, dne 21/3- 
1989, ob obravnavi Informacije Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ob pobudi 

našega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE: 

1. Zbor je posredovano Informacijo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije obrav- 
naval in jo sprejel z ugotovitvijo, da je Infor- 
macija kompleksnejša in popolnejša od 
vseh dosedanjih odgovorov na podano de- 
legatsko pobudo. Zadnja Informacija oz. 
odgovor že daje boljši vpogled v problema- 
tiko tega področja, predvem pa kaže na 
določen napredek in premik, ki je bil nare- 
jen v smislu zahtev predsedstva ZZB NOV 
Maribor Tabor, v roku zadnjih dveh let,, kar 
je bila podana delegatska pobuda. 

2. Glede uporabe in vzdrževanja protoko- 
larnih objektov predlagamo naslednje spre- 
membe: 

a) Stanovanjski objekti vila Jadranka 
v Strunjanu, vila Vikrče v Tacnu in objekt na 
Snežniški 8 v Ljubljani - se naj izločijo iz 
seznama protokolarnih objektov in se pre- 
nesejo v domeno in upravljanje za to odgo- 
vorne službe pri Samoupravni stanovanjski 
skupnosti. 

b) Iz seznama protokolarnih objektov se 
naj izključita vila Tartini v Strunjanju in vila 
Triglav na Pokljuki, ki sta še po 13. členu 
odloka o opravljanju protokolarih zadev 
v SR Slovenji, namenjeni za oddih predstav- 
nikov SR Slovenije. Objekta se naj prenese- 

ta v upravljanje delovne skupnosti upravnih 
organov Skupščine SR Slovenije ali kakršni 
drugi organizaciji združenega dela ter se 
tako razbremeni stroške protokola znotraj 
proračuna. 

c) Hotel Kokra se prav tako naj izključi iz 
seznama protokolarnih objektov in prenese 
v upravljanje Centru za usposabljanje vodil- 
nih delavcev pri Gospodarski zbornici Slo- 
venije. 

d) Proizvodne dejavnosti, s katerimi se 
ukvarja servis za protokolarne storitve in to: 
kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja, konjere- 
ja, vrtnarstvo, lovstvo, čebelarstvo, ribištvo 
ipd., se naj prenesejo v upravljanje organi- 
zacijam združenega dela. Predlagamo kot 
primer: 

- gozdarstvo in lovstvo se preda v uprav- 
ljanje Gozdnemu gospodarstvu Gorenjske, 

- ostale kmetijske dejavnosti pa v uprav- 
ljanje Kmetijsko živilskemu kombinatu Go- 
renjske. 

3. Posebne pravice so v Informaciji naj- 
manj predstavljene, žal pa ravno na tem 
področju predsedstvo ZZB NOV Maribor Ta- 
bor dvomi o zapisanem, da pravic v smislu 
privilegijev ni (največ pripomb se nanaša 
predvsem na koriščenje raznih prevozov 
upokojenih funkcionarjev). 

4. Na podlagi vsega navedenega predla- 
gamo, da se materija odloka o opravljanju 
protokolarnih zadev v SR Sloveniji nadome- 
sti z zakonom. Izvajanje le-tega pa naj bo 
pod nadzorom določenega organa skupšči- 
ne, ki bo dolžan letno poročati zborom 
Skupščine SR Slovenije. 

Pri pripravi zakona pa se naj zlasti prouči- 

jo protokolarni dogodki v smislu oženja gle- 
de na nastale družbenogospodarske raz- 
mre, predvsem pa naj se vse protokolarne 
zadeve vežejo izključno na opravljanje dolž- 
nosti, ki izhaja iz določene funkcije. Prisotni 
so namreč pomisleki, da posamezni organi 
Izvršnega sveta širijo krog protokolarnih 
dogodkov (9. člen odloka o opravljanju pro- 
tokolarnih zadev v SR Sloveniji). 

5. Predlagamo ukinitev veljavnosti zako- 
na o izjemnem priznavanju in odmeri sta- 
rostne pokojnine osebam, ki imajo posebne 
zasluge s tem, da ne posegamo v pridoblje- 
ne pravice posameznikov, ki so jim bile do- 
deljene v skladu z navedenim zakonom. 
Ocenjujemo, da ta navedeni zakon več ni 
potreben, kar potrjuje tudi informacija, daje 
bila zadnja taka pokojnina priznana 27/12- 
1984. Predlagamo, da se v zakon o pokoj- 
ninsko invalidskem zavarovanju vgradi 
možnost izjemnega priznavanja pokojnin in 
se morebiti problemi rešujejo po redni za- 
konski poti. 

6. Pobude se posredujejo Izvršnemu sve- 
tu Skupščine SR Slovenije, kije pooblaščen 
za izvajanje obstoječih predpisov ter pripra- 
vo predlogov sprememb predpisov. 

S pripombami bomo seznanili skupino 
delegatov za republiško skupščino ter po 
potrebi pripravili podrobnejšo obrazložitev 
posameznih pobud tako, da bo postopek 
lahko stekel po delegatski poti v skupščin- 
skih zborih. 

7. Zbor tudi ugotavlja, da je pobuda za 
ukinitev Sveta republik že osvojena s 55. 
amandmajem k ustavi SR Slovenije. 
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STALIŠČA 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v zvezi s pobudami in predlogi, ki izhajajo 
iz sklepov družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Maribor Tabor 
k informaciji, ki je bila pripravljena na pobudo tega zbora in objavljena 
v Poročevalcu štev. 9/88 

V zvezi s pobudami in predlogi, ki izhajajo 
iz sklepov Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine občine Maribor-Tabor k infor- 
maciji, ki je bila pripravljena na pobudo 
tega zbora (in objavljena v Poročevalcu št. 
3/88) je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zavzel naslednja stališča: 
1. Protokolarne objekte, ki so še v uporabi 
SR Slovenije, v celoti upravlja Servis za pro- 
tokolarne storitve. Servis je bil ustanovljen 
kot posebna strokovna služba Izvršnega 
sveta prav zato ker je v taki organizacijski 
obliki možno kombinirati naloge za državne 
organe in za druge uporabnike. Tako se 
lahko zmogljivosti protokolarnih objektov 
in njim pripadajočih površin koristijo čim- 
bolj gospodarno ter se v njih lahko odvijajo 
turistično-gostinske, kulturne, rekreacijske, 
športne in podobne dejavnosti, ne da bi bil 
okrnjen njihov osnovni namen 

Posamezne objekte bo sicer še potrebno 
usposobiti, da bodo primerni za gostinsko 
turistično ponudbo na višjih ravneh. Kljub 
temu pa se je v času delovanja Servisa (od 
1/9-1988) fizični obseg dejavnosti znatno 
povečal, v gostinstvu kar za šestkrat. Za leto 
1989 je npr. v vseh objektih Servisa načrto- 
vano 11.500 .nočitev, od tega predstavlja 
znaten del ponudba na najvišji ravni, in do 
20.000 obrokov. V tem obsegu sta zajeta 
tudi vila Tartini in vila Triglav na Pokljuki, ki 
se dejansko ne uporabljata več za počitni- 
ško dejavnost. Cene v vse objektih so dolo- 
čene po tržni vrednosti ločeno za tuje in 
domače goste. Za protokolarne dogodke pa 
Servis obračunava Protokolu storitve po ce- 
ni, ki zajema le dejanske stroške. Vse cene 
se mesečno usklajujejo. 

Glede na to, da pomeni leto 1989 prvo, 
prehodno sezono obratovanja Servisa v no- 
vih pogojih, ki zahtevajo tudi nujne izboljša- 
ve. je bilo predvideno, da bi Servis v tem 
letu dosegel 40% sredstev, potrebnih za 
obratovanje z lastno dejavnostjo. Že poroči- 
lo za prvo tromesečje pa je pokazalo, da je 
Servis z lastnimi prihodki ustvaril že 58% 
vseh potrebnih sredstev in se je torej predvi- 
deno razmerje med prihodki iz proračuna in 
lastne dejavnosti obrnilo. Poslovni rezultati 
in velik interes tujih in domačih gostov potr- 
jujejo pravilnost sprejete usmeritve. 

V zvezi s pobudami, da se določeni objek- 
ti (vili Tartini in Triglav, hotel Kokra) in de- 
javnosti (gozdarstvo, kmetijstvo, itd.) prene- 
sejo na druge uporabnike Izvršni svet meni. 
da taki predlogi niso sprejemljivi. Vsi objekti 
so vključeni v program dejavnosti Servisa in 
se odpirajo za javnost tako, da kot celota 
omogočajo kombinirano ponudbo na raz- 
ličnih lokacijah in ravneh storitev. V nekate- 
rih objektih se do nadaljnjega še odvijajo 
dosedanje aktivnosti (npr. Center za uspo- 
sabljanje vodilnih delavcev, ki koristi del 
prostorov hotela Kokra), v sodelovanju 
z Univerzo in drugimi institucijami pa se 
oblikujejo tudi novi koncepti. 

Glede drugih dejavnosti kot so kmetij- 
stvo, gozdarstvo itd. pa je potrebno pouda- 
riti, da gre zgolj za izrabo naravnih danosti, 

ki obstoje zlasti v kompleksu Brdo in da se 
večji del proizvodnje uporablja za lastne 
potrebe ali pa kot popestritev turistično go- 
stinske ponudbe (lov. konjereja). Gre za za- 
okrožen kompleks zemljišč, ki z objekti tvo- 
rijo funkcionalno celoto in na katerih se 
vzporedno in kombinirano odvijajo različne 
dejavnosti. Kompleks Brdo le kot celota ob- 
jektov. naprav in površin ter dejavnosti, ki 
se na njih odvijajo ustreza pogojem za go- 
stinsko turistično ponudbo na najvišji ravni, 
čemur je prvenstveno namenjen. Zato teh 
dejavnosti ni mogoče deliti in prenašati na 
različne upravljalce ne da bi bila okrnjena 
izjemna krajinska, kulturna in zgodovinska 
ter gospodarska celota, ki jo je potrebno 
ohranjati in razvijati. Premalo poglobljene, 
čeprav na prvi pogled racionalne rešitve bi 
utegnile povzročiti nepopravljivo škodo. 

V zvezi s predlogom, da se del objektov, 
ki se delno že uporabljajo tudi kot stanova- 
nja (Memorialni center Vikrče, Snežniška 
8 in vila Jadranka) prenese v upravljenje 
stanovanjskim skupnostim in tako zmanjša 
stroške proračuna, Ip/ršni svet ne vidi pred- 
nosti take rešitve. Že v informaciji poslani 
Skupščini občine Maribor-Tabor in v neka- 
terih odgovorih na delegatska vpašanja je 
bilo navedeno, da nosilci stanovanjske pra- 
vice za tisti del prostorov, ki jih uporabljajo 
v teh objektih, plačujejo najemnino in druge 
pripadajoče stroške. Najemnina se obraču- 
nava na podlagi vrednotenja, ki je sprejeto 
v samoupravni stanovanjski skupnosti. 
Sredstva iz najemnin se v celoti namenjajo 
za vzdrževanje teh stavb in se ne prelivajo 
v druge namene. 

Stroške tekočega vzdrževanja in obrato- 
vanja vile Jadranka v Strunjanu v celoti kri- 
jeta Josip in Nada Vidmar, ki imata na njej 
po pogodbi iz leta 1963 pravico dosmrtne 
uporabe. 

Stroški za navedene objekte oziroma nji- 
hove posamezne dele torej ne bremenijo 
republiškega proračuna. 

2. Odlok o opravljanju protokolarnih za- 
dev natančno določa v katerih primerih se 
uporabljajo prevozna sredstva, prav tako pa 
tudi krog upravičencev do uporabe prevoz- 
nih sredstev. Vezano na določila prej nave- 
denega odloka ugotavljamo, da privilegijev 
v smislu 3. točke sklepa ni. 

Glede na pripombe v zvezi s koriščenjem 
prevoznih sredstev s strani upokojenih no- 
silcev najvišjih družbenih funkcij poudarja- 
mo, da se prevoz upokojenih funkcionarjev 
opravlja v primerih, ko le ti opravljajo neka- 
tere družbene funkcije oziroma imajo dolo- 
čene zadolžitve v republiških in zveznih or- 
ganih in organizacijah. V takih primerih se 
prevoz opravi na podlagi naloga, ki ga služ- 
bi za opravljanje prevoznih storitev sporoči 
organ ali organizacija, za katero oziroma 
v imenu katere upokojeni funkcionar oprav- 
lja določeno nalogo, torej po postopku, ki 
ga je potrebno opraviti pred pričetkom vsa- 
kega prevoza. 

Izhajajoč iz načela ekonomične uporabe 
prevoznih sredstev ter da bi bila ta kar naj- 

bolj izkoriščena, proste zmogljivosti vozne- 
ga parka lahko koristijo tudi organizacije 
združenega dela seveda pod pogojem, da 
plačajo ceno za opravljeno prevozno sto- 
ritev. 

3. Pomisleki, da se krog protokolarnih 
dogodkov neupravičeno širi, niso utemelje- 
ni. Protokol SR Slovenije je v letu 1989 do 
rebalansa brez dodatnih sredstev izpolnje- 
val in redno izplačeval račune, kljub temu, 
da je bil letni poračun samo za 70% večji od 
lanskoletnega, kar je realno več kot prepo- 
lovitev stroškov v odnosu na leto 1989. 

Za nobenega od dosedanjih protokolar- 
nih dogodkov ni mogoče trditi, da ne bi 
imeli takega značaja. Protokol bo pripravil 
ob koncu leta natančnejšo analizo protoko- 
larnih dogodkov in višine stroškov posa- 
meznih kategorij dogodkov in o tem poro- 
čal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije. 

Glede pobude, da se vsebina odloka 
o opravljanju protokolarnih zadev v SR Slo- 
veniji nadomesti z zakonom. Izvršni svet 
meni, da je ni mogoče sprejeti. Po vsebini 
gre pri navedenem odloku za vprašanja iz- 
ključno organizacijsko tehnične narave, ki 
določajo pravila ravnanja vseh uporabnikov 
protokolarnih storitev (državnih organov in 
DPO). Taka vprašanja pa se urejajo z izvršil- 
nimi predpisi, ne pa z zakoni. 

4. Zakon o izjemnem priznanju in odmeri 
starostne pokojnine osebam, ki imajo po- 
sebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74) 
v 1. členu določa, da so lahko upravičenci 
do take pokojnine le osebe, ki imajo poseb- 
ne zasluge na področju revolucionarnega 
dela pred NOB ali med njo, temveč tudi 
osebe, ki imajo posebne zasluge na področ- 
ju politične, znanstvene, kulturne ali druge 
družbene dejavnosti. Zato Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ne soglaša s pobu- 
do za ukinitev tega zakona, ker ocenjuje, da 
je tudi v bodoče potrebno ohraniti ta inšti- 
tut. Potrebno bo na primer dodeliti izjemno 
pokojnino priznanemu kulturnemu delavcu, 
ki bi zaradi znanih dohodkovnih razmer na 
področju kulture imel izredno nizko pokoj- 
nino in podobno. 

V izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 
so v pripravi spremembe zakona o izjem- 
nem priznanju in odmeri starostne pokojni- 
ne osebam, ki imajo posebne zasluge. Vse- 
bina sprememb je naslednja: 
- kot upravičenci do izjemne pokojnine 

se iz zakona črtajo osebe, ki imajo posebne 
zasluge na področju revolucionarnega dela 
pred NOB in med njo, 

- določena izjemna pokojnina ne more 
biti večja kot je najvišja pokojnina s polno 
pokojninsko dobo, odmerjena v tekočem 
letu in usklajena po določbah zakona o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, 

- odločba Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o dodelitvi oziroma odmeri izjem- 
ne pokojnine se objavi v Uradnem listu SRS. 

Izvršni svet bo proučil v katerem zakonu 
naj bodo zajeta ta vprašanja in predlagal 
najustreznejše rešitve. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

OCENA 

doseženih globalnih razmerij v ustvarjanju in delitvi dohodka 

v gospodarstvu SR Slovenije v prvem polletju 1989 in 

uresničevanje bilance nalog in sredstev SIS družbenih 

dejavnosti 

(elementi splošne bilance sredstev) 

Tokrat objavljamo Oceno doseženih globalnih razmerij 
v ustvarjanju 1989 in uresničevanje bilance nalog in 
sredstev SIS družbenih dejavnosti z elementi splošne 
bilance sredstev, ki služi kot dodatno gradivo ob obrav- 
navi predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o proračunu SR Slovenije za leto 1989 kot pripomoček za 
osvetlitev problemov in razmer v delitvi narodnega do- 
hodka 

I OCENA DOSEŽENIH GLOBALNIH RAZMERIJ 
V USTVARJANJU IN RAZPOREJANJU PRIHODKA 
GOSPODARSTVA SR SLOVENIJE TER PRI 
OBLIKOVANJU IN DELITVI DOHODKA IN BRUTO 
DOBIČKA V PRVEM POLLETJU 1989 PO 
POLLETNIH OBRAČUNIH V POGOJIH NOVEGA 
OBRAČUNSKEGA SISTEMA 

1. Učinki novega obračunskega sistema na izkazane poslovne 
rezultate organizacij v gospodarstvu v prvem polletju 1989. 

Pri ocenjevanju rezultatov finančnega poslovanja slovenskega 
gospodarstva v prvem polletju letošnjega leta, ki so jih organiza- 
cije s področja gospodarstva izkazale v polletnih periodičnih 
obračunih, moramo ugotoviti, da zanje veljajo tri bistvene značil- 
nosti: 

- neprimerljivost letošnjih izkazanih rezultatov poslovanja 
z lanskoletnimi rezultati 

- nejasnost oziroma ekonomsko-vsebinska nedorečenost vrste 
izkazanih postavk po novem sistemu obračuna tako pri obračunu 
finančnega uspeha kot v obračunu premoženja 

- dvomljivost v realnost doseženih finančnih rezultatov, zlasti 
obračuna poslovnega izida, izkazanega v kategorijah dohodka, 
dobička in akumulacije, tako na ravni posamezne organizacije, 
kot na ravni celotnega slovenskega gospodarstva. 

Z novim sistemom so v obračun finančnega poslovanja uvedene 
nekatere nove ali pa po vsebini bistveno spremenjene ekonomske 
kategorije, ki naj bi bile bolj prilagojene kategorijam tržnega 
gospodarstva: ponovno je uveden sistem obračuna po fakturirani 
realizaciji, v obračunu poslovnega izida je vpeljana kategorija 
dobička kot osnovnega kazalca uspešnosti poslovanja, med viri 
premoženja se ukvarjajo različne oblike kapitaia - poleg družbe- 
nega kapitala delniški kapital, kapital individualnega lastnika, 
med sredstvi kategorije materialnih naložb namesto dosedanjih 
kategorij osnovnih sredstev, kategorije finančnih naložb, itd. 

Letošnji polletni obračun finančnega poslovanja je pomenil 
- tako na ravni posamezne organizacije, pa tudi na ravni celot- 
nega slovenskega gospodarstva — prvi preizkus novega obračun- 
skega sistema, ki pa so ga morali v organizacijah pripraviti v zelo 
kratkem času od samega sprejema novega zakona o računovod- 
stvu oziroma od objave celovitega zakona z vsemi spremembami 
in dopolnitvami. Zato je bilo pri njegovem sestavljanju med finač- 
nimi strokovnjaki in računovodji v organizacijah še precej nejas- 
nosti. Vsi potrebni izvedbeni predpisi, pravilniki in navodila za 
sestavo obračuna so bili sprejeti praktično tik pred tem, ko je bilo 
treba izdelati polletne obračune (zlasti npr. novi pravilnik o revalo- 
rizaciji). Zato že zaradi časovne stiske pri izdelavi polletnih obra- 
čunov ni bilo mogoče pričakovati, da bodo vse organizacije 
povsem korektno obračunale vse elemente v bilancah. 

Na vprašanje, ali je novi obračunski sistem kot tak zagotovil 
večjo realnost v obračunu poslovnega izida ter v bilancah stanja 

oz. premoženja posamezne organizacije, na tej podlagi pa tudi 
bolj realen obračun vrednosti proizvodnje, dohodka in dobička ter 
akumulacije na ravni celotnega gospodarstva kot makroekonom- 
skih kategorij, ki naj bi odražale novoustvarjeno vrednost in 
uspešnost poslovanja narodnega gospodarstva v sedanjih razme- 
rah visoke inflacije, moramo žal odgovoriti negativno. 

Že ob pripravi in sprejemanju sedanjih sistemskih rešitev so 
uradna stališča SR Slovenije do predloženih sprememb v obra- 
čunskem sistemu, podprta z argumenti finančne stroke v Slove- 
niji, opozarjala na to, da bodo nove rešitve v sistemu obračuna, 
zlasti še predloženi novi sistem revalorizacije, tako kot je bil 
predložen, dejansko omogočal celo večje prikrojevanje finančnih 
izidov, kot jih je dopuščal dosedanji sistem obračuna. V teh 
stališčih je SR Slovenija opozarjala na to, da predložene rešitve 
v novem obračunskem sistemu dejansko ne spoštujejo dveh 
osnovnih mednarodno sprejetih načel, ki jih je računovodska 
stroka spoznala kot ključna: 

- da je v obračunu finančnega izida treba vse odhodke obraču- 
navati po dejanskih nakupnih cenah posameznega obračunskega 
obdobja, torej po cenah istega obdobja, v katerih se obračunavajo 
tudi prihodki 

- da se rezultatov revalorizacije sredstev oz. virov sredstev 
v razmerah visoke inflacije ne sme obravnavati kot elemente 
prihodkov oz. odhodkov, pač pa kot elemente obračuna premo- 
ženja. 

Zato si je SR Slovenija na zvezni ravni prizadevala za drugačne 
rešitve, zlasti na področju sistema revalorizacije, ki pa v končno 
sprejetih rešitvah v zakonu niso bile upoštevane in sprejete. 

Kot kažejo polletni obračuni, so se opozorila o tem, da novi 
sistem dejansko omogoča dodatno »krojenje« poslovnih izidov, 
tudi uresničila. Sistem revalorizacije je zastavljen tako, da 
podjetja obvezno revalorizirajo samo stalna poslovna sredstva (po 
starem: osnovna sredstva) in trajne vire poslovnih sredstev, vse 
druge naložbe in vire (npr. stanje zalog), pa tudi npr. porabo zalog 
v proizvodnji in amortizacijo (kar je bilo doslej obvezno) pa le po 
lastni presoji. Pri tem pa rezultate opravljene obvezne revaloriza- 
cije podjetja zdaj vnašajo nejjosredno v obračun uspeha, kar 
v njem povzroči napihovanje obračunanih prihodkov. Prihodek po 
novem je glede na celotni prihodek, ki bi ga obračunali po starem 
sistemu, krepko večji, saj je v njem bistveno večji »prispevek« t. 
im. prihodkov od financiranja, ki so po novem vključeni v obračun 
prihodkov. Materialni stroški pa so po novem obračunu dodatno 
podcenjeni zaradi efektov nove filozofije revalorizacije (opuščena 
je revalorizacija porabe surovin in materialov ter revalorizacija 
nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov, ki se je doslej 
obračunavala med porabljenimi sredstvi, prav tako tudi ni več 
obvezne revalorizacije amortizacije itd.). 

2. Vplivi novega sistema obračuna na izkazane globalne rezul- 
tate poslovanja gospodarstva Slovenije: 

V kolikšni meri so prikazani polletni poslovni rezultati, ki jih je 
Služba družbenega knjigovodstva zbrala in obdelala na ravni 
celotnega slovenskega gospodarstva, v globalu »prenapihnjeni«, 
je izredno težko ugotoviti iz dveh razlogov: 

- prvi razlog je v tem, da so organizacije sestavile polletne 
bilance po t. im. »skrajšani shemi« (pri čemer vrste novih elemen- 
tov v obračunu, npr. elementov t. im. finančnih prihodkov in 
finančnih odhodkov v bilanci uspeha organizacijam ob polletju ni 
bilo potrebno razčlenjeno prikazati, pač pa le skupaj v eni sami 
postavki; bilanco stanja pa so izpolnjevale samo velike in srednje 
organizacije). Vprašanje je, v kolikšni meri je takšna »racionaliza- 
cija« dejansko razbremenila delo pri sestavi polletnih obračunov 
v posameznih organizacijah, dejstvo pa je, da je zaradi »skrajša- 
nih shem« analitična vrednost podatkov iz polletnih obračunov na 
ravni celotnega gospodarstva bistveno okrnjena, saj onemogoča 
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vsakršno analizo strukture teh postavk. 
- drugi bistveni razlog, ki onemogoča stvarno analizo doseže- 

nih rezultatov poslovanja v letošnjem prvem polletju, in njihovo 
primerjavo z lanskoletnimi rezultati, pa je ta, da organizacijam 
v teh obračunih ni bilo treba izpolniti podatkov za predhodno leto, 
zaradi česar na ravni zbirnih obdelav teh podatkov na ravni 
panog, dejavnosti in seveda na ravni celotnega gospodarstva 
Slovenije ni možno izdelati celovitejših primerjav letošnjih rezulta- 
tov z lanskoletnimi, razen za zelo majhno število kategorij. 

Ob tem je seveda v izkazane finančne rezultate svoje »učinke« 
vpletla tudi izredno visoka inflacija, katere vplivi so praktično na 
vse kategorije finančnega poslovanja tolikšni, da v pretežni meri 
zabrišejo stvarne ekonomske učinke realnih premikov in rezulta- 
tov poslovanja. Prav tako pa izkrivljajo stvarno sliko o realni 
vrednosti in strukturi premoženja, tako na ravni posamezne orga- 
nizacije, kot na makroekonomski ravni. Ob tem letos še bolj kot 
v preteklem letu povzročajo skoraj nerazrešljive probleme velike 
razlike v izkazani dinamiki posameznih globalnih kategorij cen, ki 
jih spremlja uradna statistika, in ki služijo kot t. im. deflatorji za 
preračunavanje nominalne dinamike posameznih kategorij 
ustvarjanja in razporejanja razpoložljivih sredstev v gospodarstvu 
v realne in pri ocenjevanju realnega gibanja posameznih kompo- 
nent porabe. Razlike v izkazani letni dinamiki rasti življenjskih 
stroškov in rasti cen na drobno so npr. v prvem polletju letos 
v primerjavi z enakim obdobjem lani znašale skoraj 40 indeksnih 
točk, razlike v dinamiki cen na drobno in cen proizvajalcev v indu- 
striji pa kar 130 indeksnih točk. Ob takšnih razlikah v izkazani 
dinamiki rasti posameznih globalnih kategorij cen lahko z upo- 
rabo ene ali druge kategorije cen »izračunamo« bistveno različne 
realne premike v dinamiki posameznih kategorij v polletnih 
finančnih obračunih gospodarstva. 

Ob vseh teh omejitvah smo v Zavodu SRS za družbeno planira- 
nje vendarle skušali ovrednotiti letošnje polletne finančne rezul- 
tate, kot jih izkazuje zbirna bilanca uspeha na ravni celotnega 
gospodarstva Slovenije, in jih primerjati s »predelanimi« poslov- 
nimi rezultati gospodarstva iz lanskega prvega polletja. 

Prav tako smo skušali oceniti, kaj se letos v primerjavi z lanskim 
letom dogaja v t. im. globalni bilanci razporejanja dohodka gospo- 
darstva Slovenije, to je v strukturi vseh obveznosti, ki jih je 
gospodarstvo v delitvi ustvarjenega rezultata pokrivalo za zadovo- 
ljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter za SIS materi- 
alne proizvodnje, in končno v razporeditvi tistega dela izkazanega 
rezultata, ki je gospodarstvu »ostal« za osebne dohodke, skupno 
porabo in za akumulacijo. 

2.1. Analiza izkazanih razmerij v oblikovanju prihodkov in 
odhodkov gospodarstva Slovenije in oblikovanju dohodka in 
dobička v polletnih poslovnih rezultatih: 

če poskušamo soočiti »primerljive« kategorije, kot so prikazane 
v priloženi tabeli 1 (Oblikovanje prihodkov in odhodkov ter bruto 
dobička in ustvarjenega dohodka gospodarstva Slovenije v prvem 
polletju 1989 in njihova primerjava z doseženimi rezultati poslova- 
nja v prvem polletju 1989, preračunanimi na novi sistem obra- 
čuna) se pokažejo naslednje primerjave: 

Skupaj je ves prihodek slovenskega gospodarstva v prvem 
polletju letos znašal blizu 206 tisoč mlrd din in je bil za prek 600% 
večji, kot je znašal za prvo polletje lani preračunani »primerljivi« 
celotni prihodek gospodarstva. V tem okviru so t. im. poslovni 
prihodki (torej tisti, ki so v lanskem letu oblikovali pretežen del 
celotnega prihodka) v prvem polletju letos oblikovali le tri četrtine 
vsega prihodka in so bili v primerjavi z lanskim prvim polletjem 
večji za okoli 488% (kar je toliko, kot je v tem obdobju znašala rast 
cen na drobno). Ob tem je seveda potrebno upoštevati, da je na 
izkazane poslovne prihodke v letošnjem prvem polletju vplival 
prehod na obračun prihodkov po sistemu fakturirane realizacije (v 
lanskem prvem polletju je fakturirana, toda neplačana realizacija 
znašala okoli 3% tedanjega celotnega prihodka). 

V strukturi vseh prihodkov posebno pozornost in strukturno 
analizo zahtevajo t. im. prihodki od financiranja, ki se doslej 
v pretežni meri niso obračunavali v bilanci uspeha, pač pa v okviru 
t. im. revalorizacijske bilance. Z novim sistemom pa se vsi ti 
elementi pojavljajo neposredno v obračunu uspeha kot t. im. 
prihodki od financiranja. Sem sodijo celotni obračunani prihodki 
od obresti (tako realnih kot revalorizacijskih), učinki obračunane 
revalorizacije dinarskih terjatev in obračunane pozitivne tečajne 
razlike. Med finančne prihodke pa se všteva tudi pozitivna razlika 
med obračunano obvezno revalorizacijo osnovnih sredstev in 
revalorizacijo trajnega kapitala. Zaradi že omenjene »skrajšane 
sheme« (v bilančnih obrazcih so organizacije izpolnile samo 
podatek o skupnih prihodkih od financiranja, ne pa tudi razčlenje- 
nih podatkov po posameznih vrstah teh prihodkov) lahko ugoto- 
vimo le, da so celotni finančni prihodki v gospodarstvu v letoš- 
njem prvem polletju predstavljali kar slabo četrtino vseh prihodov 
(ali v znesku skoraj 49 tisoč mlrd din); v kolikšni meri pa so ti 
prihodki, zlasti tisti del, ki je rezultat razlike med obračunano 

revalorizacijo osnovnih sredstev trajnega kapitala prenapihnjeni, 
je iz izkazanih podatkov nemogoče konkretno ugotoviti. Vsekakor 
pa za velik del teh prihodkov lahko trdimo, da po svoji ekonomski 
vsebini ne pomenijo nikakršnih »prihodkov«, pač pa čiste ele- 
mente prevrednotenja premoženja zaradi inflacije, ki bi morali biti 
vključeni v bilanco stanja. 

Vsi odhodki gospodarstva, ki po novem sistemu vstopajo 
v obračun finančnega uspeha (celotno gospodarstvo jih je 
v prvem polletju letos izkazalo v skupni višini okoli 150 tisoč mlrd 
din) pa so bili v primerjavi s »preračunanimi« celotnimi odhodki 
v lanskem prvem polletju večji za okoli 590%, kar pomeni, da je 
bila njihova »primerljiva« rast za okoli 10 indeksnih točk nižja od 
»primerljive« rasti celotnih prihodkov (njihov delež v »primerlji- 
vem« celotnem prihodku gospodarstva se je zmanjšal od okoli 
96,5% lani na 94,7% letos), kar bi na prvi pogled lahko vodilo 
v zaključek, da je gospodarstvo v letošnjem letu »uspelo« izbolj- 
šati ekonomičnost poslovanja. 

Ko pa poskušamo primerjati posamezne globalne kategorije 
odhodkov, izkazane v letošnjem obračunu na ravni gospodarstva, 
s »primerljivimi« kategorijami iz lanskega polletnega obračuna, 
pa spet lahko ugotavljamo, da so na nižjo rast odhodkov pred- 
vsem vplivale možnosti, ki jih daje oz. predpisuje sam obračunski 
sistem. 

V okviru vseh odhodkov so se materialni stroški, kot jih je 
v letošnjem prvem polletju obračunalo slovensko gospodarstvo, 
v primerjavi z obračunanimi »primerljivimi« materialnimi stroški 
v prvem polletju lani povečali le za 470% (kar je manj od dosežene 
488% rasti cen na drobno, oziroma precej manj kot je bila v tem 
obdobju izkazana rast cen industrijskih proizvajalcev, ki je zna- 
šala kar 620%). Težko je reči, v kolikšni meri je tako izkazani realni 
padec materialnih stroškov morda res rezultat gospodarnejše 
porabe surovin in materialov ali pa n. pr. posledica zmanjšanja 
carinskih in drugih uvoznih obremenitev, ki so bile uveljavljene na 
začetku leta oziroma v teku prvega polletja (vpliva teh uvoznih 
razbremenitev na stroške uvoženega materiala in surovin ni zane- 
mariti, vendar se ga iz teh podatkov ne da kvantificirati). Z goto- 
vostjo pa lahko trdimo, da je k temu v pretežni meri prispeval 
spremenjen sistem revalorizacije, ki med drugim ne predpisuje 
več obvezne revalorizacije porabljenih surovin in materialov ter 
gotovih proizvodov, pač pa le-to prepušča prostim odločitvam 
samih organizacij. Da so organizacije letos v bistveno manjši meri 
revalorizirale materialne stroške, kažejo podatki, da so letos izka- 
zani učinki revalorizacije materialnih stroškov (skupaj z drugimi 
rezervacijami materialnih stroškov) v primerjavi s celotno vred- 
nostjo obračunanih materialnih stroškov v globalu gospodarstva 
predstavljali le 6% (v prvem polletju lani pa 11%). 

Prav tako so letos tudi stroški obračunane amortizacije gospo- 
darstvo precej manj bremenili kot lani, saj revalorizacija amortiza- 
cije (ki je doslej pomenila strošek poslovanja) ni več predpisana, 
namesto nje pa se med letom revalorizirajo osnovna sredstva, 
pozitivna razlika med to revalorizacijo in revalorizacijo trajnih 
virov se obravnava kot prihodek od financiranja! Posledica tega 
je, da je gospodarstvo v globalu letos ob polletju obračunalo za 
30-50% manjšo realno amortizacijo kot v prvem polletju lani, kar 
je v obračunu uspeha omogočilo »napihovanje« izkazanega 
dohodka, dobička in akumulacije, po drugi strani pa se na ta 
način nepravilno (previsoko) vrednoti tudi sedanja vrednost 
osnovnih sredstev kot osnova za začasno revalorizacijo osnovnih 
sredstev med letom. Rezultat revalorizacije osnovnih sredstev je 
tako prevelik, kar v obračunu dodatno povečuje »obračunsko« 
izkazan poslovni izid. 

Ob tem je potrebno opozoriti tudi na problematičnost podatkov 
o prirastu družbenega kapitala (dosedanjega poslovnega sklada), 
kot ga izkazujejo podatki iz agregirane bilance stanja za velike in 
srednje organizacije: le-ta je nominalno mnogo nižji od rasti cen 
na drobno v tem obdobju, s katerim bi morali revalorizirati nje- 
govo začetno stanje. Verjetno je to predvsem posledica možnosti, 
ki jo daje novi zakon, po kateri so nekatera podjetja (verjetno kar 
precejšnje število) knjižila revalorizacijo poslovnega sklada 
začasno med revalorizacijsko rezervo (le-ta v polletni bilanci slo- 
venskega gospodarstva izkazuje zelo visok znesek). 

Čeprav je že v dosedanjem sistemu bilo vrednotenje oziroma 
obračun materialnih stroškov ena od najbolj šibkih točk obračun- 
skega sistema, pa žal lahko ugotavljamo, da so najnovejše rešitve 
na tem področju prinesle samo še dodaten korak nazaj od real- 
nega obračuna materialnih stroškov. 

Če se dotaknemo še kategorije t. im. odhodkov od financiranja 
kot »protikategorije« finančnih prihodkov, ki se po novem vklju- 
čujejo v obračun uspeha, lahko ugotovimo, da je gospodarstvo 
v prvem polletju letos obračunalo v globalu precej manjše 
odhodke od financiranja, kot je izkazalo vseh prihodkov od finaci- 
ranja: obračunalo je skoraj za 49 tisoč mlrd din finančnih prihod- 
kov in le okoli 40,5 mlrd din finančnih odhodkov. Med finančne 
odhodke, ki se po novem obračunavajo v bilanci uspeha, se 
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vštevajo vsa plačila za obresti iz finančnih transakcij (tako realne 
kot revalorizacijske), dalje obračunana revalorizacija dinarskih 
obveznosti in obračunane negativne tečajne razlike iz finančnih 
razmerij. Mednje se prišteva tudi t. im. negativna razlika med 
opravljeno obvezno revalorizacijo osnovnih sredstev in revaloriza- 
cijo trajnega kapitala. Tudi za precejšen del teh »odhodkov« lahko 
trdimo, da po svoji ekonomski vsebini dejansko pomenijo učinke 
prevrednotenja posameznih virov premoženja in ne elemente 
obračuna uspeha. 

Gospodarstvo Slovenije je tako ob polletnem obračunu v glo- 
balu »pridelalo« za preko 8 tisoč mlrd din »presežka« finančnih 
prihodkov nad obračunanimi finančnimi odhodki, kije v obračunu 
uspeha povečeval izkazani poslovni izid - bruto dobiček in doho 
dek Tako kot smo glede finančnih prihodkov ugotovili, da zaradi 
skrajšane sheme izpolnjevanja polletnega obračuna organ,zacije 
niso izpolnjevale razčlenjenih podatkov po posameznih vrstah teh 
prihodkov tudi za finančne odhodke žal ni mogoče ugotoviti 
njihove strukture in lahko o razlogih za to da je gosp^arstvo 
v prvem polletju izkazalo precej ugoden »saldo« finančnih prihod 
kov nad finančnimi odhodki, le ugibamo Menimo pa da jever- 
jetno treba iskati razloge predvsem v velikem presežku učinkov 
revalorizacije materialnih naložb nad učinki revalorizacije traj- 
nega premoženja (oz. poslovnega sklada). 

Ne nazadnje je na izkazani poslovni izid slovenskega gospodar- 
stva v prvem polletju letos vplivalo tudi v bilanci uspeha izkazano 
oz. obračunano povečanje vrednosti zalog proizvodnje in gotovih 
izdelkov (skoraj v višini 9 tisoč mlrd din, kar je po dimenziji enako 
dvem tretjinam izkazanega bruto dobička v gospodarstvu), ki se 
v obračunu uspeha odštevajo od odhodkov in torej povečujejo 
izkazani dohodek in bruto dobiček. V primerjavi z obračunano 
vrednostjo prirasta teh zalog v prvem polletju lani je letos gospo- 
darstvo v globalu obračunalo skoraj za 10-krat večjo vrednost, kar 
je bistveno več, kot je v tem obdobju znašala rast cen (ob tem pa 
kažejo podatki statistike, da se fizični obseg zalog gotovih proiz- 
vodov v industriji v letošnjem prvem polletju v primerjavi z lanskim 
polletjem ni prav nič povečal). Zato lahko pretežni del obračuna- 
nega prirasta vrednosti zalog iznad rasti cen pripišemo »obračun- 
skemu« napihovanju dohodka oz. dobička. 

Kot rezultat razlike med obračunanimi celotnimi prihodki in 
odhodki je tako slovensko gospodarstvo v prvem polletju letos 
izkazalo za okoli 13,3 tisoč mlrd din bruto dobička. Ko smo 
poskušali izračunati, kolikšen bi bil izkazani bruto dobiček 
v prvem polletju lani, so izračuni pokazali, da bi znašal bruto 
dobiček v prvem polletju lani v gospodarstvu Slovenije le nekaj 
nad 1 tisoč mlrd din. Izkazana vrednost bruto dobička v prvem 
polletju letos v gospodarstvu Slovenije je bila po teh primerjalnih 
izračunih kar 12-krat večja od »preračunane« vrednosti bruto 
dobička, ki bi jo lani v prvem polletju izkazalo slovensko gospo- 
darstvo, če bi že obračunavalo poslovne rezultate po letošnjem 
sistemu. Tudi, če te primerjave niso povsem korektne, pa vendarle 
lahko trdimo, da so v letošnjih izkazanih rezultatih skrite precejš- 
nje deformacije, ki so omogočile izkazovanje ugodnejših poslov- 
nih izidov, kot so bili realno doseženi oziroma da je precejšen del 
izkazanega bruto dobička v slovenskem gospodarstvu »plod« 
obračuna. 

2.3. Analiza izkazanih razmerij v razporejanju dohodka gospo- 
darstva v prvem polletju letos: 

Spričo vseh omenjenih problemov in »defektov« v obračunu 
finančnega uspeha je seveda na osnovi izkazanih podatkov iz 
periodičnega obračuna na makroekonomski ravni zelo težko oce- 
njevati, v kolikšni meri so bila izkazana razmerja v razporejanju 
dohodka v letošnjem prvem polletju stvarna in v kolikšni meri 
skladna z zastavljeno delitveno politiko za letošnje leto. Prav tako 
zaradi obračunskih sprememb tudi ni možna neposredna primer- 
java z lanskoletno strukturo razporejanja dohodka v gospodar- 
stvu. 

Primerjava globalnih elementov razporejanja dohodka na ravni 
gospodarstva Slovenije, kot ga kažejo podatki iz t. im. zbirne 
bilance »razporeditve rezultatov« s primerljivimi elementi razpo- 
rejanja dohodka iz prvega polletja lani, ki po novem sistemu 
oblikujejo razporejeni dohodek (glej Tabelo 2 v prilogi) kaže 
naslednje: 

Po grobih preračunih je bil v polletnih obračunih izkazani raz- 
porejeni dohodek gospodarstva Slovenije - z vsemi elementi 
»napihnjenosti« v obračunu (v globalu je gospodarstvo razpore- 
dilo za 33,9 tisoč mlrd din dohodka) v prvem polletju letos kar za 
okoli 570% večji od preračunanega »primerljivega« razporeje- 
nega dohodka iz lanskega prvega polletja. Ob takšnem razporeje- 
nem dohodku kaže primerjava posameznih elementov delitve 

dohodka v letošnjem prvem polletju v primerjavi s prvim polletjem 
lani izredno ugodne premike v korist gospodarstva: 

- Vse obveznosti, ki jih je gospodarstvo obračunalo iz 
dohodka in iz osebnih dohodkov za zadovoljevanje skupnih in 
splošnih potreb ter za SIS materialne proizvodnje skupaj so zni- 
žale udeležbo v razporejenem dohodku za 2 strukturni točki (od 
41 3% na 39,4%), predvsem na račun krepkega znižanja deleža 
prispevkov in davkov iz osebnih dohodkov (njihov delež v razpore- 
jenem dohodku se je znižal od 28,2% na 23,8%), medtem ko se je 
delež prispevkov in davkov iz rezultata povečal (od 13,1% na 
15,6% razporejenega dohodka). Iz podatkov, ki jih vsebujejo pol- 
letni obračuni poslovanja, ni možen podrobnejši vpogled v struk- 
turo vseh teh obveznosti1. 

- Del dohodka, ki ga je gospodarstvo razporedilo ob polletju 
za čiste osebne dohodke in skupno porabo, se je v primerjavi 
z lanskim prvim polletjem tudi znižal (v strukturi izkazanega raz- 
porejenega dohodka se je njihov delež zmanjšal od 45,1% na 
slabih 39,5%). Bruto osebni dohodki, ki so se po novem sistemu 
v pretežni meri obračunali kot poslovni odhodki pred ugotovitvijo 
bruto dobička, le v majhnem delu pa kot element delitve dobička, 
so glede na preračunano »primerljivo« dinamiko rasti dohodka 
namreč rasli precej zmerneje. Obračunani čisti osebni dohodki na 
delavca so bili v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem 
lani višji za okoli 506%. 

- Kot končen rezultat celotne opravljene delitve »ustvarjenih« 
rezultatov poslovanja v letošnjem prvem polletju po novem 
sistemu pa je gospodarstvo Slovenije v globalu izkazalo za preko 
7 tisoč mlrd din akumulacije, kar je skoraj 10-krat toliko, kot je 
znašala izkazana akumulacija gospodarstva v lanskih polletnih 
obračunih. 

Ob tem je bilo v prvih šestih mesecih letos v 536 organizacijah 
(od 3.542) izkazano za 3 tisoč milijard din izgube; od tega jo je 
skoraj tri četrtine v industriji. Znaten del izgube (kar 33%) je tako 
imenovane izgube na substanci. Poleg te izgube morajo letos 
organizacije pokriti tudi izgubo iz prejšnjih let, ki so jo ugotovile 
v bilanci skritih izgub in skritih rezerv. Ta znaša 1.270 milijard din 
in zadeva 136 organizacij. 

Tudi če odštejemo velike izgube, ki jih je letos izkazalo gospo- 
darstvo, in potrebo po pokritju tistih iz prejšnjih let, je v polletnih 
računih izkazana neto akumulacija bistveno večja od izkazane 
v lanskem letu. 

Jasno pa je, da je spričo vseh omenjenih »obračunskih možno- 
sti«, ki jih je dal novi obračunski sistem, izkazana akumulacija 
v prvem polletju letos krepko računsko prenapihnjena. Po svoji 
ekonomski vsebini torej izkazana akumulacija ne predstavlja le 
novoustvarjene vrednosti - sredstev za razširjeno reprodukcijo 
- pač pa tudi »ostanek« učinkov revalorizacije, ki se skozi delitev 
ni potrošil. Če bi namreč v celotnem obračunu »očistili« oziroma 
izločili vse »učinke« revalorizacije, ki so v bilanci uspeha napihnili 
poslovne rezultate, bi ugotovili, da je od celotne izkazane akumu- 
lacije v slovenskem gospodarstvu za razširjeno reprodukcijo 
ostalo zelo malo. 

Na osnovi analize doseženih rezultatov poslovanja gospodar- 
stva v prvi polovici letošnjega leta zato izkazanih bilančnih razme- 
rij v oblikovanju in razporejanju razpoložljivih sredstev na ravni 
celotnega gospodarstva Slovenije ne moremo in ne smemo jemati 
kot podlago za ocene oz. projekcije možnih celoletnih poslovnih 
rezultatov in s tem za projekcije možnih celoletnih razmerij 
v splošnih bilancah sredstev. Obračun poslovanja v gospodarstvu 
v drugi polovici leta bo lahko prinesel močno drugačna razmerja 
v oblikovanju in razporejanju poslovnih rezultatov. Ob sedanjih 
bistvenih razlikah v rasti cen (proizvajalčeve, cene na drobno) 
lahko verjetno računamo na to, da bo sedaj veljavni obračunski 
sistem v drugi polovici leta deloval ostreje. 

Upamo pa lahko, da bo glede na ugotovljene anomalije, ki so jih 
pokazali polletni obračuni, in ki bodo verjetno v celotnem jugoslo- 
vanskem gospodarstvu pokazale podobno sliko, že v drugem 
polletju spremenjen in dopolnjen obračunski sistem, zlasti še tisti 
del, ki se nanaša na sistem revalorizacije, tako da bi organizacije 
v celoletnih bilancah izkazale realnejšo sliko o tem, kakšna so 
stvarna razmerja v oblikovanju in razporejanju novoustvarjene 
vrednosti in v premoženjskih bilancah tako na mikro ravni, kot na 
ravni celotnega slovenskega gospodarstva. 

1 Zato smo (v Tabeli 3 v prilogi) prikazali podrobne podatke o tem, 
koliko ie gospodarstvo letos v primerjavi z lanskim letom vplačalo 
obveznosti iz dohodka in iz osebnih dohodkov za zadovoljevanje 
posameznih skupnih in splošnih potreb ter za SIS materialne proiz- 
vodnje, iz evidence SDK o vplačilih gospodarstva na račune posa- 
meznih nosilcev teh obveznosti. 
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TABELA 1 

OBLIKOVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV TER BRUTO DOBIČKA IN USTVARJENE6A DOHODKA GOSPODARSTVA SLOVENIJE V PRVEM POLLETJU 1 9 B 9 
IN NJIHOVA PRIMERJAVA Z DOSEŽENIMI REZULTATI POSLOVANJA V PRVEM POLLETJU 1988, "PRERAČUNANIMI* NA NOVI SISTEM OBRAČUNA 

- v ilrd.din 

I.-VI.1989 

(1) 

I.-VI.1988 

Realizirano 
po podatkih 
iz periodić. 
obračuna 
I-VI.1988 

(2) 

Preračun na 
novi siste« 
obračuna 

(3) 

STRUKTURA V I 

I-VI.1989 I-VI.1988 

Realizirano Preračun 
po obračunu na novi 
I-VI.1988 siste« 

(4) (5) (4) (1:3 

I. PRIHODKI 60SP0DARSTVA SKUPAJ 215.715,1 
v te* : 
1. Poslovni prihodki 154.725,8 

v te* : fakturirana - 
neplačana realizacija 

1.1. Prihodki od prodaje 
proizvodov in storitev 104.831,4 

1.2. Prihodki od prodaje blaga 49.894,4 

2. Prihodki od financiranja 48.789,6 
3. Izredni prihodki 2.189,7 

26.152,1 

25.442,9 

17.922,3 
7.521,5 

683,7 
5,5 

29.115,9 

26.297,6 

854,8 

18.524,4 
7.773,2 

2.812,8 
5,5 

100,0 

75,2 

51,0 
24,2 

23,7 
1,1 

100,0 

97,7 

68.8 
28.9 

2,3 
0,0 

100,0 

90,3 

' 9 M7 

63.6 
26.7 

V 
0,0 

706,5 

588,0 

566,0 
642,0 

II. ODHODKI GOSPODARSTVA SKUPAJ 
v te« : 
1. Materialni stroSki 

v te« : revalorizacija in 
rezerv.»aterial.str. 

2. Amortizacija 
v te« :revaloriz.a»ortiz. 

3. Nematerialni stroški skupaj 
v te«: vkalkulirani prispevki, 
neodvisni od dohodka 

4. Vkalkulirani bruto osebni 
dohodki 

5. Nabavna vrednost prodanega 
blaga 

6. Odhodki financiranja 
7. Izredni odhodki 
8. Povečanje vrednosti zalog 

proizvodnje (saldo! 

III. BRUTO DOBIČEK 

IV. USTVARJENI DOHODEK 

194.780,6 

66.666,8 

4.162,8 

3.668,2 

24.879,7 

620,7 

20.766,3 

43.228,5 

40.563,5 
3.804,8 

8.797,2 

13.320,3 

31.858,5 

20.096,1 

11.507,5 

1.254,8 

932,9 
149,7 
850,3 

7.072,2 

375,9 
130,0 

833,6 

5.965,2 

28.077.0 

11.621.1 

750.0 

783,2 

917.1 

66,8 

3.449.1 

7.072,Z 

4.937.2 
130,0 

833,6 

1.048,0 

4.497,0 

94,7 

32,4 

2,0 

1.8 

12,1 

0,3 

10,1 

21,0 

19,7 
1.9 

4,3 

6,5 

15,4 

77.1 

44.2 

4,8 

3,6 
0,6 
3,3 

27,2 

1,5 
0,5 

3,2 

22,9 

96,4 

39,9 

2.6 

2.7 

3,2 

0,2 

11,8 

24.3 

17,0 
0,4 

2,9 

3,6 

15.4 

694,0 

574,0 

468,0 

929,0 

602,0 

61!,0 

822,0 

1055,0 

1271,0 

708,0 
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TABEL« 2 : 

PHIHERJAVA ELEHEMTOV RAZPOREJENEGA DOHODKA V GOSPODARSTVU SLOVE* 1 JE V POTEH POLLETJU 1989 
S ■PRIMERLJIVIM1 ELEMENTI II PRVEGA POLLETJA 1988, KI PO NOVEM ZAKOHU 0 

RAČUNOVODSTVU OBLIKUJEJO RAZPOREJENI DOHODEK 
- v ailij. din 
- tekoče cene 

I.-VI.1988 1.-VI.1989 

RAZPOREJENI DOHODEK 

v te« : 

I.OBVEZNOSTI IZ DOHODKA IN 
IZ OSEBNIH DOHODKOV SKUPAJ 
od tega : 
1. Prispevki in davki iz 

rezultata za skupne in 
splošne potrebe in za SIS 
•aterialne proizvodnje 

2. Prispevki in davki iz 
osebnih dohodkov 

II.DRUGE OBVEZNOSTI 
od teqa : 
l. Kritje izgube iz 

prejšnjih let 
2» Udeležba drugih ozd 

v skupne« dohodku 

III. DEL RAZPOREJENEGA DOHODKA 
ZA CISTE 00, SKUPNO PORABO 
IN AKUMULACIJO 
od tega : 

1. Cisti osebni dohodki 
2. Skupna poraba iz BOS 
3. Investicijska skupna 

poraba 

4. AKUMULACIJA 

5.J61.938 *1 33.849.?»« 

2.»88.779 13.339.134 

662.456 

1.426.323 

19.146 

19.146 

2.954.S13 

2.156.687 
79.255 

146.514 

671.557 

5.277.833 

8.861.2«1 

111.287 

8.811 

112.276 

2».386.111 

11.775.487 
3M.966 

726.971 

7.»82.986 

STRUKTURA v I INDEKSI 
   I.-VI.1989/ 
I.-VI. 1988 I.-VI.1989 I,-VI.19® 

1H,S 

41,3 

13.1 

28.2 

M 

»,4 

58.3 

4»,6 
1,6 

2,9 

13,2 

!»»,« 

39,4 

15,6 

23,8 

«,3 

8,3 

6«,3 

34,8 
2,< 

O ^ M- 

2»,9 

669,« 

638,5 

796,7 

565,2 

576,« 

534.1 

69»,# 

572,5 
l«l»,6 

496.2 

1*55,1 

OPOMBA: Podatki za obdobje I.-VI.1988 so vzeti iz periodičnih obračunov gospodarstva za prvo polletje 1988. 

*1 Izkazana vrednost razporejenega dohodka gospodarstva za obdobje I.-VI.1988 predstavlja seštevek vseh tistih ele.entov 
razporejanja dohodka, ki jih je izkazalo gospodarstvo v polletne« obračunu lani, ki oblikujejo razporejeni dohodek po nove« 
obračunske« siste«u. Dejansko izkazani razporejeni dohodek v prve« polletju lani, obračunan po lanske« sis.e«u, je 
znašal 6.212.369 »ilij. din. 
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TABELA 3 : PREGLED REALIZIRANIH ( VPLAČANIH ) OBVEZNOSTI, KI JIH 60SPODARSTVO SR SLOVENIJE POKRIVA IZ 
USTVARJENEGA DOHODKA OZIROMA DOBIČKA IN IZ OSEBNIH DOHODKOV 

- po podatkih SDK iz evidence B - 2 (Bruto vplačila prihodkov DPS in SIS) 

^ - v »ilij. din 

I-VII.1989 I-VII.1988 Indeks I-VIII.1988 I-VIII.1989 Indeks 
I-VI1.1989/ I-VIII.1989/ 
I-VII.1988 I-VIII.1988 

I. OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA ZA 
SKUPNE POTRESE 1.736.943 11.231.889 589,1 2.116.028 15.873.445 750.« 
v te# : 1 

1.Prispevki iz dohodka in 
iz bruto OD gospodarstva za 
S I S Družbenih dejavnosti 1.001.782 5.908.930 589,8 1.245.111 9.517.296 764,4 

2.Prispevki iz dohodka in 
iz bruto OD gospodarstva 
24 S P 1 Z 735.161 4.322.959 588,0 870.917 6.356.149 729,8 

II. DAVKI IZ DOHODKA IN IZ 
OSEBNIH DOHODKOV GOSPODARSTVA 86.162 501.000 581,5 97.858 1.037.412 1060,0 

III. OBVEZNOSTI IZ DOHODKA 
OZ. DOBIČKA GOSPODARSTVA ZA 
S I S MATERIALNE PROIZVODNJE 389.635 1.838.650 471,9 495.939 3.406.005 686,8 

SKUPAJ VSE OBVEZNOSTI ( I. do III.) 2.212.740 12.571.539 568,1 2.709,825 

- Indeks rasti cen na drobno v SRS 651 

20.316.862 749,7 

720,6 

I. OBVEZNOSTI GOSPODARSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB 
- v »ilij. din 

I-VII.1989 I-VII.1988 Indeks I-VIII.1988 
I-VII.1989/ 
I-VII.1988 

I-VIII.1989 Indeks 
I-VIII.1989/ 
I-VIII.1988 

A. PRISPEVKI IZ DOHODKA OZ. DOBIČKA GOSPODARSTVA ZA SKUPNE POTREBE: 1) 

1. Prispevek za usierjeno 
izobraževanje 125.994 717.538 569,5 

2. Prispevki za raziskovalno 
dejavnost 78.246 411.863 564,7 

3. Prispevki za zdravstveno 
varstvo 60.870 115.120 189,1 

4. Prispevek za zaposlovanje 6.309 34.912 553,4 

5. Prispevki kulturni skupn. Slovenije - 250.596 
6. Prispevek telesnokult.skupn.Slovenije - 7.197 

7. Prispevek za S P I Z 38.094 517.939 1360,0 

SKUPAJ PRISPEVKI ZA SKUPNE POTREBE 
IZ DOHODKA OZ. DOBIČKA ( 1 do 7 ) 309.513 2.055.165 664,0 

183.445 

119.046 

67.163 
8.991 

40.226 

418.871 

1.502.597 

826.995 

228.338 
67.104 

590.051 
14.570 

1.031.651 

819,1 

694,7 

340,0 
746,3 

2564,6 
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B. PRISPEVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV GOSPODARSTVA ZA SKUPNE POTREBE: 

1. Prispevek za izobraževanje 186.607 1.055.207 565,5 218.193 1.510.373 692,2 
2. Prispevek za zdravstvo 298.191 2.044.429 685,6 359.080 2.953.787 8;i,6 
3. Prispevek za socialno skrbstvo 32.664 182.641 559,1 38.160 257.855 675,7 
4. Prispevek za otroško varstvo 141.183 784.342 555,5 165.628 1.109,002 669,6 
5. Prispevek za kulturo 48.610 146.803 302,0 57.381 205.714 358,5 
6. Prispevek za telesno kulturo 15.925 83.372 523,5 18.806 121.123 644,1 
7. Prispevek za zaposlovanje 7.183 74.910 1042,9 9.218 129.787 1409,0 

8. Prispevek za SPI Z 697.067 3.805.020 545,9 830.691 5.324.498 641 ,0 

SKUPAJ PRISPEVKI GOSPODARSTVA 
IZ OSEBNIH DOHODKOV 
ZA SKUPNE POTREBE ( 1 do 8) 1.427.430 8.176.724 572,8 1.697.157 11.612.139 684,2 

- Indeks rasti cen na drobno v SRS 651,1 720,6 

1) V letu 1988 so se ti prispevki pokrivali iz doseženega dohodka TOZD, v letošnje* letu pa se pokrivajo iz-ustvarjenega bruto 
dobička v okviru t.in. "prispevkov iz rezultata'. 

II. OBVEZNOSTI IZ DOHODKA IN IZ OSEBNIH DOHODKOV GOSPODARSTVA ZA ZADOVOLJEVANJE SPLOSNIH POTRES' 
- po podatkih SDK iz evidence B - 2 (Bruto vplačila prihodkov DPS in SIS! 

- v sili j. din 

-VII. 1989 I-VI1.1988 Indeks I-VI11.1988 I-VII.-I.I98? Indeks 
I-VI 1.1989/ I-VII 1.1989/ 
I-VII.1988 I-VIII.1988 

A. DAVKI IZ DOHODKA OZ. IZ DOBIČKA ; 

1. Republiški davek iz dohodka 1! 19.736 143.56S 727,4 19.689 509,354 ij8,,0 

B. DAVKI IZ OSEBNIH DOHODKOV GOSPODARSTVA : 

1. Republiški davek iz osebnih 
dohodkov 32.822 194.555 592,8 38.924 271.672 698,? 

2. Občinski davek iz osebnih 
dohodkov 24.S34 144.590 555,4 30.7,:.. 200.341 6j,.,! 

3. Dodatni prispevek solidarnosti 
iz osebnih dohodkov 3.970 7,636 192,3 4,225 9.880 i.4,? 

SKUPAJ DAVKI IZ 
OSEBNIH DOHODKOV GOSPODARSTVA 62.826 346.781 551,9 73.871 481,293 651,3 

4. Prispevek solidarnosti 
iz dohodka oz. dobička 3,608 10.651 295,9 4.298 46.9s5 1692,r 

- Indeks rasti cen na drobno v SRS 

II V letu 1988 se je davek pokrival iz doseženega dohodka TOZD, v letošnjem letu pa iz ustvarjenega bruto 
dobička kot t.in. "davek iz rezultata". 
Visoka rast obveznosti iz tega vira v prvih sedaih oz.osmih aesecih letos v pri menjavi z istim obdobje« lani je posledica 
tega, da so bile lani akontacije davka iz dohodka vpoklicane šele v zadnjih aesecih leta. 

651,1 720,6 
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III. OBVEZNOSTI IZ DOHODKA OZ. DOBIČKA GOSPODARSTVA ZA S I S MATERIALNE PROIZVODNJE 1) 
- po podatkih SDK i* evidence B - 2 (Bruto vplačila prihodkov DPS in SIS) - 

- v lilij, din 

I-VII.1989 I-VI1.1988 Indeks I-VIII. 1988 I-VIII.1989 Indeks 
I-VII.1989/ I-VIII. 1989/ 
I-VH.1988 I-VIII.1988 

1. Stanovanjski prispevek 
»solidarnost v stan.,radnji 52.435 3*8.961 651,2 61.327 487 418 817 9 

2. Prispevek za koiunalne "B ™7'' 
objekte skupne rabe 72.9»8 427.756 586,7 82.94» 666.619 731,4 

i: 

». C:« " 5K'5 "-2J! 

dela stroškov enostavne 
reprodukcije v 26 Ljubljana 131.192 461.894 354,3 176.191 1.144.746 593 1 

6. Prispevek za usposabljanje 
zetljišč za družbeno organizirano 
ktetijsko proizvodnjo 28.358 7».377 345,7 32.147 184.711 576,4 

7. Prispevek za obra.bo pred točo 265 613 231,3 316 873 V k T 
8 .Prispevki za intervencije v ' 

proizvodnjo hrane in blagovne 

"tj™? 63,456 368.767 486,5 83.265 666.189 888,1 
- za republiške intervencije 

v proizv.hrane in blag.rezerve 41.688 211.124 506,5 55.157 46? w riri 
- za občinske intervencije * , 

v proizv.hrane in blag.rezerve 21.768 97.583 448,3 28.iee 213.897 725,4 

SKUPAJ OBVEZNOST! IZ DOHODKA OZ. 
DOBIČKA GOSPODARSTVA DO S I S 
KATERIALNE PROIZVODNJE ( 1 do 8 ! 389.635 1.838.658 471,9 495.939 3.885 

- Indeks rasti cen na drobno v SRS 

686,8 

651'l 728,6 

1988 T " tl pr'Spfvkl Zi SIS ,a^er'i'ne proizvodnje pokrivali iz doseženega dohodka TOZD, v letošnje« letu pa se pokrivajo iz ustvarjenega bruto dobička v okviru t.i», 'prispevkov iz rezultata'. 

18 
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IV. OSTALI PRISPEVKI,KI SO SE V LETU 1988 POKRIVALI IZ DOHODKA GOSPODARSTVA, 
V LETU 1989 PA V OKVIRU NEMATERIALNIH STROSKOV 1) 

- po podatkih SDK i: evidence B - 2 (Bruto vplačila prihodkov DPS in SIS) - 
- v «ilij. din 

I-VII.1989 I-VII.1988 Indeks I-VIII.1988 1-VIII.1989 Indeks 
I-VII.1989/ I-VIII.1989/ 
I-VII.1988 I-VIII.1988 

1. Prispevek za SLO 16.492 77.695 471,4 19.424 119.859 565,6 

2. Prispevek za zaklomiča 2.252 9.814 435,8 2.47» 11.914 441,9 

3. Prispevek za uporabo , 
.estnega ze.ljiiča 18.219 62.02» 341,4 22.818 46.638 204,5 

4. Prispevek OZD za Stipendiranje 26.975 146.671 543,7 31.367 211.324 641,8 

720 6 
- Indeks rasti cen na drobno v SRS   _    

1) V letu 1988 so se ti prispevki pokrivali iz doseženega dohodka TOZD, v letoinjei letu pa se v skladu : novi« zakono« o 
računovodstva ti prispevki obračunavajo v okviru ne.aterialnih strotkov ( torej pred ugotovitvijo dohodka oz. dobička) kot 
t.i«, "vkalkulirani prispevki, ki so neodvisni od dohodka oz. dobička'. 

REALIZACIJA SREDSTEV ZA SPL05NE POTREBE V OBDOBJU JANUAR - AVGUST 1989 

(v ailijon din) 

Realizacija Indeks 
  I-VIII 1989 
I-VIII 1988 I-VIII 1989   

I-VIII 1988 

1. Davek iz osebnih dohodkov 92.465 622.145 672,8 

2. Davki od zasebnega sektorja 62.H8 311.551 500,8 

3. Davek iz dohodka TOZD «.689 1) 519.354 »D 

4. Teteljni proietni- davek 643.499 3,721.211 578,1 

5. Ostali pro»etni davki 277.135 1,612.495 582,1 

6. Drugi davki občanov 7.111 32.233 453,9 

7. Takse in drugi prihodki organov 17.186 78.165 4o7,5 

8. Carine in drugi prihodki federacije 2) 66.667 369.236 553,9 

SKUPAJ 1,185.55« 7,254.38« 611,9 

Rast cen na drobno v SRS __ "  

1) Primerljiva osnova bi »orala v letu 1988 vključevati tudi obračunane, vendar ne vplačane obveznosti za davek iz dohodka. 
V te« prUeru bi osnova znašala 66.00« »io din. 

2) Upoitevane so sa«o carine in drugi prihodki federacije vplačani na teritoriju SR Slovenije. 
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II. PRIHODKI IN ODHODKI SIS DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI 

1. Bilanca nalog in sredstev SIS družbenih dejavnosti za leto 
1989 

V Skupščini SR Slovenije je bila v aprilu obravnavana bilanca 
nalog in sredstev samoupravnih interesnih skupnosti družbenih 
dejavnosti v letu 1989, po kateri bi se vrednost programov družbe- 
nih dejavnosti v letošnjem letu realno povečala za 2,6%. Če bi 
hoteli realizirati vse programe in naloge iz sprejete bilance, bi se 
morale v letošnjem letu, deloma zaradi nerealiziranih plačil pro- 
gramov v lanskem letu in deloma zaradi prenosa sredstev iz 
lanskega v letošnje leto, obremenitve povečati za 5,7. 

Skladno z določili Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Sk>venije za obdobje 1986-1990 in upoštevaje sklep Skupščine 
bR Slovenije ob obravnavi bilance nalog in sredstev SIS družbe- 
nih dejavnosti v letu 1989, samoupravne interesne skupnosti valo- 
rizirajo cene storitev in programov z gibanjem cen na drobno in 
gibanjem osebnih dohodkov v gospodarstvu in s tem vrednost 
programov prilagajajo tekočim gibanjem. 

2. Prihodki 
V prvem polletju letošnjega leta je veljal zvezni interventni 

zakon, ki je sredstva samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti zelo restriktivno omejeval. Na začetku leta je bilo 
v zakon vgrajeno trimesečno zaostajanje za rastjo cen, kasneje, 
po spremembi zakona, pa se je to zaostajanje nekoliko zmanjšalo. 
Samoupravne interesne skupnosti so morale zniževati prispevne 
stopnje, da se je višina sredstev prlagajala okvirom, določenih 
z zakonom. Zato se je v prvi polovici leta začel oblikovati znaten 
primanjkljaj sredstev glede na ovrednotene programe, ki ga po 
prenehanju veljavnosti zveznega interventnega zakona samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti niso moale na 
hitro odpraviti. 

Po prenehanju veljavnosti zakona so samoupravne interesne 
skupnosti sicer začele dvigovati prispevne stopnje, vendar pa 
prenizko naravnanih prispevnih stopenj v začetku leta ni bilo 
mogoče na hitro povečevati. Poleg tega pa se tudi efekti zvišanih 
prispevnih stopenj, zlasti še zaradi zamika pri plačilih prispevkov, 
pokažejo šele kasneje. V juniju so se v globalu prispevne stopnje 
iz bruto osebnih dohodkov za SIS družbenih dejavnosti povečale 
za 0,35% od bruto osebnih dohodkov, v mesecu juliju za 0,61% od 
bruto osebnih dohodkov, ter v mesecu avgustu še za nadaljnjih 
0,92% od mase bruto soebnih dohodkov. 

V mesecu avgustu pa se je situacija bistveno izboljšala Na 
znatno povečan priliv sredstev SIS družbenih dejavnosti v tem 
mesecu so vplivale tako zvišane prispevne stopnje kot tudi sred- 
stva, ki so jih organizacije vplačale po poračunu na podlagi 
periodičnih obračunov za prvo polletje leta 1989. (Po poračunu so 
za SIS družbenih dejavnosti vplačana sredstva v višini okoli 1100 
milijard din). 

V obdobju prvih osmih mesecev so prilivi sredstev SIS družbe- 
nih dejavnosti znašali v globalu 12.371 milijard din, kar je za 
663,3% več sredstev kot v enakem lanskem obdobju. (Tabela: 
Realizacija prispevkov SIS iz družbenega in zasebneoa sektoria 
v letu 1989) 

3. Usklajenost prihodkov in odhodkov v osmih mesecih 
Kljub dvigu prispevnih stopenj, prilivi sredstev SIS družbenih 

dejavnosti v obdobju januar-julij še niso zadoščali za realizacijo 
ovrednotenih programov po bilanci nalog za to obdobje. V primer- 
javi z ovrednotenimi programi za obdobje prvih sedmih mesecev 
so znašali primanjkljaji sredstev SIS družbenih dejavnosti dobrih 

1000 milijard din, kar je pomenilo kar dobrih 12% manj sredstev 
kot so znašali ovrednoteni programi. 

V globalu so realizirana sredstva v obdobju prvih osmih mese- 
cev že dosegla višino ovrednotenih programov za to obdobje kot 
izhajajo iz bilance sprejete v Skupščini SR Slovenije. Po posamez- 
nih SIS prilivi sredstev pa še niso usklajeni z njihovimi odhodki za 
to obdobje. 
4. Realna vrednost prihodkov 

Zaradi velikega nihanja prihodkov po mesecih (ki so se nomi- 
nalno mesečno stalno povečevali, vendar manj od mesečne rasti 
cen), so bile realne vrednosti mesečnih prihodkov v prvih petih 
mesecih stalno manjše od realne vrednosti v preteklem letu. 
V mesecu juniju so se prihodki že začeli realno dvigovati, vendar 
je šele skupaj v osmih mesecih realna vrednost prihodkov enaka 
kot je bila lansko leto. Če pa upoštevamo še projekcijo nominalnih 
prihodkov, pa se izkaže, da bo realna vrednost vseh prihodkov 
vseh SIS za okoli 11% večja (in torej višja od z bilanco določenega 
realnega dviga prihodkov), (graf: Realni prihodki SIS) 
5. Reševanje likvidnostnih problemov 

Že v mesecu juliju sta Izobraževalna skupnost Slovenije in 
Kulturna skupnost Slovenije s krediti iz svojih sredstev pomagali 
reševati najbolj pereče likvidnostne probleme nekaterih občinskih 
izobraževalnih oz. kulturnih skupnosti. Tako so občinske izobra- 
ževalne skupnosti v juliju dobile kredite v višini 85 milijard din, 
občinske kulturne skupnosti pa kredite v višini 45 milijard din. 

Po julijskem priporočilu Skupščine SR Slovenije so republiške 
samoupravne interesne skupnosti iz naslova sredstev poračuna 
po periodičnem obračunu začasno namenile 488 milijard din 
sredstev za občinske SIS. Od skupnnih sredstev je bilo za, zdrav- 
stveno skupnost namenjenih 295,4 milijard din, za občinske izo- 
braževalne skupnosti 125 milijard din, za občinske skupnosti 
otroškega varstva 63,2 milijard din in za skupnosti socialnega 
skrbstva 4,6 milijard din. (Tabele: Krediti občinskim SIS iz presež- 
kov republiških SIS, drugi krediti občinskim SIS od republiških 
SIS, skupaj krediti občinskim SIS od republiških SIS) 
6. Projekcije do konca leta 

Ocenjujemo, da bodo pod predpostavko 25% mesečne rasti 
osebnih dohodkov in 25% mesečne rasti cen na drobno v vseh 
naslednjih mesecih do konca leta 1989 v globalu prilivi sredstev 
zadoščali za realizacijo ovrednotenih programov po skupščinski 
bilanci. 

Pod zgornjimi predpostavkami bi v celem letu 1989 v globalu 
SIS družbenih dejavnosti združile okoli 38.100 milijard din, ovred- 
noteni programi za leto 1989 po skupščinski bilanci pa bi pod 
istimi predpostavkami znašali okoli 36.000 milijard din. To 
pomeni, da bodo prilivi sredstev za dobrih 6% višji od ovrednote- 
nih programov. (Tabela: Ocena prihodkov in odhodkov SIS druž- 
benih dejavnosti za leto 1989) 

V globalu bf do konca leta lahko realizirali programe in naloge 
iz bilance nalog in sredstev za leto 1989. Po posameznih SIS, 
zlasti v zdravstvu in otroškem varstvu, pa bodo prihodki do konca 
leta še vedno nekoliko nižji od ovrednotenih programov. V vseh 
ostalih SIS družbenih dejavnosti pa bodo prilivi sredstev večji kot 
znašajo ovrednoteni programi. Zato bi bilo nujno zagotoviti preli- 
vanje sredstev med SIS družbenih dejavnosti na podoben način 
kot je bilo sklenjeno 26. julija v Skupščini SR Slovenije; pod 
danimi predpostavkami bi se morali omejiti nominalni odhodki 
v SIS. (Tabela: Projekcija odhodkov SIS družbenih dejavnosti 
v letu 1989 - po dejavnostih). 

V letošnjem letu se obremenitve za SIS družbenih dejavnosti ne 
bi smele več povečevati, preko sprememb prispevnih stopenj pa 
bi bilo potrebno zagotoviti, da bi bili prilivi sredstev po namenih 
SIS čimbolj usklajeni z ovrednotenimi programi. 
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2AVOS SR SLOVENIJE ZA 
DRUŽBENO PLANIRANJE 

Sektor za socialni razvoj 

REALIZACIJA PRISPEVKOV SIS IZ DRUŽBENESA IN ZASEBNE6A SEKTORJA V LETU 1989 

v •ilijonih din 

I. PRISPEVKI IZ BOD 

Otroiko varstvo-občina 
Otroško varstvo-republika 
Občinske izobraževalne skupnosti 
Kulturna skupnost Slovenije 
Občinske kulturne skupnosti 
TKS Slovenije 
Občinske TKS 
Socialno skrbstvo 
Zdravstveno varstvo 
Zveza skupnosti za zaposlovanje 
SKUPAJ IZ BOD 

Realizacija 
I-VIII I-VIII 

1988 1989 

141,611 
81,726 

291,681 
36,181 
41,387 

2,199 
22,993 
51,719 

478,868 
12,163 

1,157,517 

Indeks 
I-VIII 1989 

I-VIII 1988 

Realizacija Indeks Indeks Indeks 
VIII 1989 VIII 1989 VIII 1989 pop.I-VIII 89 

VII 1989 pop. 1988 pop. 1980 

947,889 
549,117 

2,127,429 
1,78« 

284,987 
227 

164,111 
344,851 

3,921,687 
169,588 

8,411,576 

674.2 
671.9 
695.1 

4.9 
688.6 

11.8 
713.7 
680.1 
821.3 

1,405.2 
726.7 

285,576 
162,175 
625,819 

226 
83,844 

17# 
53,184 

182,6(5 
1,236,682 

■/3,388 
2,623,481 

151.3 
143.2 
151.1 
982.6 
146.3 

4,250.8 
167.9 
148.6 
150.7 
183.9 
151.2 

1,288.8 
1,255.0 
1,354.2 

3.3 
1,255.7 

51.6 
1.480.7 
1.260.8 
1,554.2 
3.068.9 
1,388.8 

534.7 
531.5 
548.4 

3.2 
533.5 

8.6 
571.1 
529.7 
616.1 
887.1 
556.6 

II. PRISPEVKI IZ DOHODKA 

Zdravstveno varstvo 
Obč. skupnosti za zaposlovanje 
Izobraievalna skupnost Slovenije 
Raziskovalna skupnost Slovenije 
Občinske raziskovalne skupnosti 
Kulturna skupnost Slovenije 
TKS Slovenije 
SKUPAJ IZ DOHODKA 

III. SKUPAJ IZ BOD IN DOH 

Zdravstvo skupaj 
Zaposlovanje skupaj 
KSS skupaj 
TKSS skupaj 

SPIZ 
- iz BOD 
- iz dohodka 

SKUPNA PORABA SKUPAJ 
- iz BOD 
- iz dohodka 

84,062 
11,099 

223,248 
139,062 

5,681 

463,151 

292,320 
82,692 

1,851,710 
948,284 
42,583 

724,202 
17,902 

3,959,693 

1,628,658 12,371,269 

562,138 
23,162 
36,181 
2,899 

1,157,559 
1,186,926 

58,633 

2,778,216 
2,264,433 

4,214,807 
252,200 
725,982 

18,129 

8,367,796 
7,076,064 
1,291,732 

20,739,065 
15,487,640 

347.7 
745.0 
829.4 
681.9 
749.6 

854.9 

141,486 
39,224 

957,112" 
472,381 
20,451 

413,809 
8,954 

2,053,417 

763.3 4,676,818 

513,784 5,251,425 

749.7 
1,088.9 
2,006.5 

863.8 

722.9 
639.3 

2,551.2 

746.5 
684.0 

1,022.1 

1,378,088 
112,524 
414,835 

9,124 

2,718,667 
2,871,137 

639,538 

7,387,485 
4,694,538 
2,692,947 

308.0 
308.5 
327.0 
313.5 
320.0 
352.8 
319.9 
326.7 

159.1 
214.8 
352.9 
325.5 

164.9 
145.1 
296.1 

184.4 
148.5 
318.9 

1,566.5 
2,686.3 
3,132.2 
2,568.5 
2,665.2 

3,410.5 

197.9 1,877.4 

1,555.5 
2,923.7 
5.979.4 
2.769.5 

1,487.9 
1,170.7 

12,130.9 

1,712.9 
1,283.3 
4.112.6 

404.6 
707.9 
757.5 
644.5 
693.7 

822.1 

620.8 

594.6 
819.1 

1,310.5 
687.9 

574.1 
500.0 

3,062.8 

601.1 
529.2 

1,002.5 

Cene na drobno v SRS 720,6 128,8 1884,5 529,2 

poročevalec 
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KREDITI OBČINSKI« SIS IZ PRESEŽKOV REPUBLIŠKIH SIS (v tisoč din) 

Zdravstvo Izobraževanje Kultura Otroško varstvo Social. skrbst. SKUPAJ 

Ajdovščina 
Breiice 
Celje 
Cerknica 
Črnomelj 
Domžale 
Dravograd 
Bornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kamnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Novo mesto 
Ormož 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroške« 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Skofja Loka 
Šmarje pri Jelšah 
Tolmin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob Savi 
Žalec 

2,175,325 
2,089,056 
7,307,708 
1,782,390 
1,476,018 
2,468,401 

981,156 
1,643,533 
3,050,713 

2,559,101 
4,021,825 
3,785,473 
6,622,878 
3,227,387 
3,174,798 ■ 

15,107,915 
2,253,321 
2,646,551 
1,317,662 
1,491,677 
4,699,269 

85,255,712 
1,692,871 

34,741,380 
1,669,827 
1,802,775 
8,301,664 
1,706,461 
9,748,929 

358,960 
1,125,922 
3,193,411 
7,074,607 
3,032,101 
5,504,047 
6,157,560 
1,668,054 
1,562,562 
3,958,601 
2,337,521 
4,298,356 
1,318,844 
i,666,577 
3,843,084 
4,577,343 
1,985,948 
2,202,210 
1,824,933 
3,342,313 
8,430,971 

■ 1,753,141 
2,171,779 
3,248,659 

2,200,000 
1,000,000 
3,000,000 
1,200,000 
1,000,000 
5,000,000 

2,000,000 

1,300,000 
1,500,000 

520,000 
2,000,000 

1,500,000 
1,300,000 

3,000,000 
2,000,000 
2,000,000 

1,000,000 

1,500,000. 
1,600,000 

30,000,000 

4,000,000 
3,000,000 
5,000,000 
1,600,000 
2,000,000 
1,330,000 
2,000,000 

1,200,000 
4,000,000 

700,000 
1,950,000 
2,700,000 
3,000,000 

10,000,000 
3,000,000 

620,000 

3,000,000 
2,000,000 
1,800,000 
1,000,000 

1,400,000 
5,000,000 

1,900,000 
120,000 

2 j 460,000 
100,000 
180,000 

0 
0 
0 

1,100,000 
288,000 
170,000 
300,000 

0 
877,486 

30,700,000 
500,000 

1,600,000 
0 

1,200,000 
0 

170,000 
0 

86,000 
35,000,000 

90,000 
0 

3,846,000 
0 
0 

1,575,000 
7,520,000 
1,800,000 

100,000 
3,240,000 

350,000 
3,350,000 

50,000 
1,580,000 

253,000 
0 

361,644 
9,960,000 

579,000 
0 

385,000 
0 

166,000 
513,000 
318,000 

0 
125,000 
450,000 

1,690,000 
0 
0 
0 

906,000 
975,000 

4,436,000 
887,000 
734,000 

1,073,000 

700,000 
450,000 

1,000,000 
1,257,000 
2,274,000 
1,147,000 
3,000,000 
4,848,000 
1,036,000 

885,000 

550,000 
485,000 

10,066,000 

4,000,000 
3,450,000 

551,000 
1,600,000 

900,000 
2,000,000 

1,050,000 
1,226,000 

606,000 
1,294,000 
1,065,000 
1,707,000 

581,000 
540,000 

1,000,000 
1,663,000 

700,000 
1,000,000 

668,000 

898,000 

292,225 
163,921 

163,997 
61,739 

148,355 
43,486 

311,786 

297,672 

'162,643 
119,155 

1&6,655 

1,212,791 
59,260 

703,961 

285,998 

176,851 

169,505 

7,473,550 
4,347,977 

17,203,708 
3,969,390 
3,390,018 
7,468,401 

981,156 
4,716,533 
4,314,710 
1,649,739 
2,370,000 
3,829,101 
7,021,825 
6,068,314 

• 41,140,364 
6,174,367 
8,086,584 

19,955,915 
7,786,993- 
4,646,551 
3,487,662 
1,654,320 
6,789,424 

120,255,712 
4,019,526 
2,085,000 

79,866,171 
' 1,729,067 

I,802,775 
13,676,864 
16,226,461 
19,996,929 
2,609,960 
7,965,922 
5,773,411 

15,128,568 
3,082,101 
9,334,047 

II,922,558 
2,368,054 
4,657,077 

17,912,601 
6,961,521 

16,005,356 
5,284,844 
2,826,577 
5,009,064 
9,753,343 
5,003,946 
5,002,210 
3,787,438 
3,792,313 

10,120,971 
1,753,141 
4,469,779 
8,248,659 

SKUPAJ 295^440,000 124,920,000 115,053,130 63,208,000 4,560,000 603,181,130 



BRUSI KREDITI OBČINSKIH SIS OD REPUBLIŠKIH SIS (y tlso( dinj 

Zdravstvo Izobraževanje Kultura Otroško varstvo Social. skrbst. SKUPAJ 

Ajdovščina 0 
šefice 2,000,000 2,000,000 
Ce'je 2,700,000 2,700,000 
Cerknica 1,000,000 1,000,000 
£rno«elj 0 
Doižale q 
Dravograd q 
Gornja Radgona g 
6rosuplje q 
Hrastnik 1,400,000 1,400,000 

^.Idrija 1,000,000 1,000,000 
Ilirska Bistrica 1,100,000 1,100,000 
Izola 0 
Jesenice 2,500,000 - 2,500,000 
Ka*nik 2,000,000 2,000,000 
Kočevje 1,200,000 1,200,000 
Koper 6,000,000 6,000,000 
Kranj 0 
Krško 1,800,000 1,800,000 
Laško 1,500,000 1,500,000 
Lenart g 
Lendava q 
Litija 0 
Ljubljana 9,000,000 9,000,000 
Ljutoier q 
Logatec • 500,000 500,000 
Maribor 15,000,000 15,000,000 
Metlika . 5 
Mozirje " q 
Murska Sobota 3,758,000 3,758,000 
Nova 6orica 2,963,000 2,963,000 
Novo aesto • ' 8,000,000 8,000,000 * 
0r«oi 380,000 380,000 
Piran 1,320,000 1,320,000 
Postojna 1,600,000 1,600,000 
Ptuj 3,000,000 . 3,000,000 
Radlje ob Dravi 500,000 500,000 
Radovljica t 0 
Ravne na Koroškei 0 
Ribica 1,200,000 1,200,000 
Sevnica q 
Sežana 3,100,000 3,100,000 
Slovenj Bradec 0 
Slovenska Bistrica 0 
Slovenske Konjice 2,000,000 2,000,000 
Šentjur pri Celju 500,000 500,000 
Skofja Loka q 
S»arje pri Jelšah 2,000,000 2,000,000 
Toliin 650,000 650,000 
Trbovlje 850,000 850,000 
Trebnje 1,000,000 1,000,000 
Tržič " 0 

Velenje q 
Vrhnika _ . 2,000,000 2,000,000 
Zagorje ob Savi 1,300,000 1,300,000 
Žalec q 

SKUPAJ 0 84,821,000 0 0 0 84,821,000 
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SKUPAJ KREDITI OBČINSKIH SIS OD REPUBLIŠKIH SIS (v tisoč din) 

Zdravstvo Izobraževanje Kultura Otroško varstvo Social. skrbst. SKUPAJ 

Ajdovščina 
Brežice 
Celje 
Cerknica 
Crno»elj 
Do* ž a 1 e 
Dravograd 
Gornja Radgona 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Ilirska Bistrica 
Izola 
Jesenice 
Kasnik 
Kočevje 
Koper 
Kranj 
Krško 
Laško 
Lenart 
Lendava 
Litija 
Ljubljana 
Ljutomer 
Logatec 
Maribor 
Metlika 
Mozirje 
Murska Sobota 
Nova Gorica' 
Novo mesto 
Orno ž 
Piran 
Postojna 
Ptuj 
Radlje ob Dravi 
Radovljica 
Ravne na Koroške« 
Ribnica 
Sevnica 
Sežana 
Slovenj Gradec 
Slovenska Bistrica 
Slovenske Konjice 
Šentjur pri Celju 
Skofja Loka 
Snarje pri Jelšah 
ToUin 
Trbovlje 
Trebnje 
Tržič 
Velenje 
Vrhnika 
Zagorje ob S«vi • 
Žalec 

2,175,325 
2,089,056 
7,307,708 
1,782,390 
1,476,018 
2,468,401 

981,156 
1,643,533 
3,050,713 

2,559,101 
4,021,825 
3,785,473 
6,622,878 
3,227,387 
3,174,798 

15,107,915 
2,253,321 
2,646,551 
1,317,662 
1,491,677 
4,699,269 

85,255,712 
1,692,871 

0 
34,741,380 

1,669,827 
1,802,775 
8,30*1,864 
1,706,461 
9,748,929 
' 358,960 
1,125,922 
3,193,411 
7,074,607 
3,032,101 
5,504,047 
i,157,560 
1,668,054 
1,562,582 
3,958,601 
2,337,521 
4,298,356 
1,318,844 
1,666,577 
3,843,084 
4,577,843 
1,985,948 
2,202,210 
1,824,933 
3,342,313 
8,430,971 
1,753,141 
2,171,779 
3,248,659 

2,200,000 
3,000,000 
5,700,000 
2,200,000 
1,000,000 
5,000,000 

o 
2,000,000 

0 
2,700,000 
2,500,000 
1,620,000 
2,000,000 
2,500,000 
3,500,000 
2,500,000 
6,000,000 

0 
4,800,000 
3,500,000 
2,000,000 

0 
1,000,000 
9,000,000 
1,500,000 
2,100,000 

45,000,000 
0 
o 

7,758,000 
5,963,000 

13,000,000 
1,980,000 
3,320,000 
2,930,000 
5,000,000 

500,000 
1,200,000 
4,000,000 
1,900,000 
1,950,000 
5,800,000 
3,000,000 

10,000,000 
5,000,000 
1,120,000 

0 
5,000,000 
2,650,000 
2,650,000 
2,000,000 

0 
0 

2,000,000 
2,700,000 
5,000,000 

1,900,000 
120,000 

2,460,000 
100,000 
180,000 

0 
0 
0 

1,100,000 
288,000 
170,000 
300,000 

0 
877,486 

30,700,000 
500,000 

1,600,000 
0 

1,200,000 
0 

170,000 
0 

86,000 
35,000,000 

90,000 
0 

3,846,000 
0 
0 

1,575,000 
7,520,000 
1,800,000 

100,000 
3,240,000 

350,000 
3,350,000 

50,000 
1,580,000 

253,000 
0 

361,644 
9,960,000 

579,000 
0 

385,000 
0 

166,000 
513,000 
318,000 

0 
125,000 
450,000 

1,690,000 
0 
0 * 
0 

906,000 
975,000 

4,436,000 
887,000 
734,000 

0 
0 

1,073,000 
0 
o 

700,000 
450,000 

1,000,000 
1,257,000 
2,274,000 
1,147,000 
3,000,000 
4,848,000 
1,036,000 

0 
0 
0 

885,000 
0 

550,000 
485,000 

10,066,000 
0 
0 
0 

4,000,000 
3,450,000 

551,000 
.1,600,000 

900,000 
2,000,000 

0 
1,050,000 
1,226,000 

0 
606,000 

1,294,000 
1,065,000 
1,707,000 

581,000 
540,000 

1,000,000 
1,663,000 

700,000 
1,000,000 

668,000 
0 
0 
0 

898,000 
0 

292,225 
163,921 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

163.997 
61,739 

0 
0 
0 

148,355 
43,486 

0 
311,786 

0 
297,672 

0 
0 

162,643 
119,155 

0 
186,655 

0 
1,212,791 

59,260 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

703,961 
• 0 

0 
285.998 

0 
176,851 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

169,505 
0 
0 
0 
0 
0 

7.473.550 
6,347,977 

19,903,708 
4,969,390 
3,390,018 
7,468,401 

981,156 
4,716,533 
4,314,710 
3,049,739 
3,370,000 
4,929,101 
7,021,825 
8,568,314 

43,140,364 
7,374,387 

14,086,584 
19,955,915 
9,586,993 
6.146.551 
3,487,662 
1,654,320 
6,789,424 

129,255,712 
4,019,526 
2,585,000 

94,866,171 
1,729,087 
I,802,775 

17,634,864 
19,189,461 
27,998,929 
2,989,960 
9,285,922- 
7,373,411 

18,128,568 
3,582,101 
9,334,047 

II,922,558 
3,568,054 
4,657,077 

21,012,601 
6,981,521 

16,005,356 
7,284,844 
3,326,577 
5,009,084 

11,753,843 
5,653,948 
5,852,210 
4,787,438 
3,792,313 

10,120,971 
3,753,141 
5,769,779 
8,248,659 

SKUPAJ 295,440,000 209,741,000 115,053,130 63,208,000 4,560,000 688,002,130 
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Ocena prihodkov in odhodkov SIS družbenih dejavnsti za celo leto 1989 

- v mi o din 
- tekoče cene 

□cena Ocena Razlike Pokritje 
prihodkov *) ovrednotenih 1-2 v % 

1989 programov po 
bilanci 

1 2 3 4 

Skupnosti otroškega varstva 4.723.231 4.774.141 50.910 98,9 
Občinske izobraževalne 
skupnosti 6.537.726 6.468.8i1 68.8jj 101,1 
Kulturna skupnost Slovenije 2.266.911 1.009.383 1.257.528 ,^4,6 
Občinske kulturne skupnosti 889.253 887.374 1.8(9 100,^ 
Telesnokulturna skupnost 
Slovenije 67.858 53.870 13.988 126,0 
Občinske telesnokulturne 
skupnosti 547.410 435.856 111».<jj4 1*-*j,6 
Skupnosti socialnega 
skrbstva 1.084.327 1.058.862 25.465 102,4 
Skupnosti zdravstvenega 
varstva 13.805.139 14.191.098 - 385.959 97,3 
Skupnosti za 
zaposlovanje 1.004.826 554.113 450.<13 181,3 
Izobraževalna skupnost 
Slovenije 4.663.542 4.119.308 544.234 113,2 
Raziskovalna skupnost 
Slovenije 2.502.628 2.297.305 205.323 108,9 
Občinske raziskovalne 
skupnosti 157.896 106.652 51.244 148,0 

Skupa j 38.250.741 35.956.833 2.293.914 
- 436.869 

+ 2.730.783 

106,4 

*) Vključeni tudi prenosi sredstev iz leta 1988 
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PROJEKCIJA ODHODKOV SIS DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 1989 - po dejavnostih 
(v lilijonih din) 

Zdravstvo Raziskov. Izobraž. Kultura Tel. kult. Otr. var. Soc. skrb. Zaposl. Skupaj 

Prograe 88 1,273,681 194,182 876,4« 162,561 47,»56 432,411 99,18» 37,480 3,125,»11 

I. ODHODKI - NESECNO 

Januar 
Februar 

Narec 
April 

Naj 
Junij 
Julij 
Avgust 

September 
Oktober 
Noveaber 
Deceaber 

289,239 
239,613 
271,91» 
353,88» 
629,»68 
757,945 

1,»44,796 
1,301,889 
1,627,362 
2,034,202 
2,542,753 
3,178,441 

35,445 
40,590 
46,061 
59,947 

106,563 
128,395 
176,987 
220,539 
275,673 
344,592 
430,740 
538,425 

153,80» 
174,926 
197,288 
256,901 
474,876 
565,824 
783,191 
972,504 

1,215,630 
1,519,538 
1,899,422 
2,374,278 

28,637 
33,107 
37,891 
49,277 
82,708 

101,198 
138,690 
173,662 
217,078 
271,347 
339,184 
423,980 

8,076 
9,588 

11,241 
14,587 
23,349 
25,985 
35,»20 
44,459 
55,574 
69,468 
86,835 

108,544 

75,354 
88,408 

102,536 
133,189 
202,789 
254,»80 
345,»26 
435,329 
544,162 
680,202 
850,252 

1,062,815 

17,650 
21,011 
24,690 
32,033 
43,779 
56,138 
75,528 
96,»19 

120,(24 
15»,»30 
187,537 
234,422 

9,809 
11,830 
14,065 
18.229 
22,330 
29.230 
38,993 
49,912 
62,389 
77,987 
97,484 

121,854 

538,»1» 
619,»72 
7(5,683 
918,041 

1,582,463 
1,918,796 
2,638,232 
3,294,314 
4,117,892 
5,147,365 
6,434,2(7 
8,042,758 

II. ODHODKI - KUMULATIVNO 

Januar 
Februar 

Narec 
April 

Naj 
Junij 
Julij 
Avgust 

Septeaber 
Oktober 
Noveaber 
Deceiber 

209,239 
448,852 
720,762 

1,074,642 
1,703,709 
2,461,654 
3,506,450 
4,808,340 
6,435,702 
8,469,904 

11,012,657 

35,445 
76,035 

122,096 
182,043 
288,607 
417,002 
593,989 
814,528 

1,090,201 
1,434,793 
1,865,533 

153,800 
328,725 
526,014 
782,914 

1,257,790 
1,823,615 
2,606,806 
3,579,310 
4,794,940 
6,314,478 
8,213,901 

28,637 
61,743 
99,635 

148,911 
231,619 
332,817 
471,507 
645,169 
862,247 

1,133,594 
1,472,777 

14,191,098 2,403,957 10,588,179 1,896,757 

8,076 
17,664 
28,905 
43,492 
63,841 
89,826 

124,846 
169,305 
224,879 
294,347 
381,182 
489,726 

75,354 
163,761 
266,298 
399,486 
602,275 
856,355 

1,201,381 
1,636,710 
2,180,872 
2,861,074 
3,711,326 
4,774,141 

17,650 
38,661 
63,351 
95,384 

139,164 
195,302 
270,830 
366,849 
486,873 
636,903 
824,441 

1,058,862 

9,8»9 
21,639 
35,7»4 
53,933 
76,263 

105,494 
144,487 
194,399 
256,788 
334,775 
432,259 
554,113 

538,110 
1,157,082 
1,862,765 
2,780,806 
4,363,269 
6,282,065 
8,920,297 

12,214,610 
16,332,503 
21,479,868 
27,914,075 
35,956,833 

V projekciji je upoštevano kot izhodišče prograa v letu 1988, dosežena rast cen na drobno v SR Sloveniji in izreki odbora 
udeležencev družbenega dogovora o gibanju osebnih dohodkov do vključno avgusta. Za obdobje zadnjih štirih »esecev letošnjega 
leta je predvidena 25 1 popredna »esečna rast tako aaterialnih stroškov, kot tudi osebnih dohodkov. Projekcija vsebuje 
realno povećanje prograiov v letu 1989 za 2,6 1, kakor je bilo predlagano v bilanci nalog in sredstev SIS družbenih 
dejavnosti, ki je bila podlaga za sprejea sklepa Skupščine SR Slovenije z dne 14. 4. 1989. 
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URESNIČEVANJE 

ekonomske politike v letu 1989 in nadaljnji ukrepi 

protiinflacijskega značaja* 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je 18. 9. 1989 
predložil Skupščini SR Slovenije gradiva, ki se nanašajo na 
ekonomsko politiko v letu 1989 in ukrepe protiinflacijskega 
značaja. Med te ukrepe sodijo osnutki zakonov: o spremem- 
bah zakona o financiranju federacije; o sistemu družbenega 
nadzora cen; o določitvi virov sredstev za financiranje zvez- 
nih blagovnih rezerv; o posebnih davščinah pri uvozu kme- 
tijskih in živilskih proizvodov; o spremembah zakona 
o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov 
mednarodnih finančnih organizacij, za katere je dala federa- 
cija garancijo ali supergarancijo, in kreditov iz meddržavnih 
sporazumov; o spremembah in dopolnitvah carinskega 

zakona in osnutek odloka o dopolnitvi odloka o ciljih in 
nalogah skupne monetarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1989, ki so poslani vodjem skupin 
delegatov za Zbor združenega dela in Zbor občin. O razširi- 
tvi predlogov dnevnih redov z navedenimi akti naj bi se 
delegati opredelili pri določitvi dnevnega reda 27. 9. 1989. 
V sklopu spremljajočih gradiv, ki jih je pripravil Zvezni 
izvršni svet za zmanjšanje inflacije je tudi gradivo »Uresni- 
čevanje ekonomske politike v letu 1989 in nadaljnji ukrepi 
protiinflacijskega značaja«, ki ga zaradi pomembnosti 
v celoti objavljamo. 

Zvezni izvršni svet je 15. septembra 1989 poslal Skupš- 
čini SFRJ gradivo z naslovom Uresničevanje ekonomske 
politike v letu 1989 in nadaljnji ukrepi protiinflacijskega 
značaja, ki ga je Zvezni izvršni svet sprejel na seji 14. 
septembra 1989. Na tej seji je ZIS tudi sklenil, da pošlje 
omenjeno gradivo Skupščini SFRJ v obravnavo. 

Na omenjeni seji je ZIS sprejel tudi separate h gradivu 
Uresničevanje ekonomske politike v letu 1989 in nadalj- 
nji ukrepi protiinflacijskega značaja, ki jih je tudi poslal 
v obravnavo Skupščini SFRJ. Ta gradiva so: 

— Temelji razvojne politike 
— Monetarna politika in predlogi ukrepov 
— Nekateri protiinflacijski ukrepi na fiskalnem po- 

dročju 
— Ocena aktualnega položaja na področju osebnih 

dohodkov s predlogi ukrepov 
— Socialna politika v pogojih reforme gospodarskega 

sistema in graditev nove ekonomske politike, z informa- 
cijo o sprejetih ukrepih in dejavnostih za zavarovanje 
življenjskega standarda najbolj ogroženih kategorij pre- 
bivalstva 

— Makroekonomska politika na področju ekonomskih 
odnosov s tujino 

— Uresničevanje ekonomske politike na področju 
tržišča blaga in cen v letu 1989 in nadaljnji protiinflacijski 
ukrepi 

Zvezni izvršni svet je na omenjeni seji določil tudi 
besedila posameznih zakonov, namenjenih uresničitvi 
opredelitev v temeljnem gradivu, s separati, ki bodo 
dostavljeni Skupščini SFRJ v obravnavo in sprejem. 
V prilogi pa je seznam predpisov, ki jih je ZIS določil na 
seji 14. septembra 1989, ko je tudi sklenil, da jih pošlje 
Skupščini SFRJ v obravnavo in sprejem. 

PREDPISI, ki jih je Zvezni izvršni svet 
določil na seji 14. septembra 1989 in 
jih posredoval Skupščini socialistične 
federativne republike Jugoslavije 
v obravnavo in sprejem. 

Predpisi iz pristojnosti Zveznega zbora 

1. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o finančnem poslovanju, s predlogom 
zakona - hiter postopek 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in 
družbenem planu Jugoslavije s predlogom zakona 
- hiter postopek 

3. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o preprečevanju nelojalne konkurence in 
monopolističnem sporazumu, s predlogom zakona 
- hiter postopek 

4. Predlog za izdajo Zakona o blagovnih rezervah, 
s predlogom zakona - hiter postopek 

5. Predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti 
Zakona o temeljih poslovanja ogranizacij združenega 
dela na področju prometa, blaga in storitev v prometu 
blaga in o sistemu ukrepov, ki preprečujejo rušitev enot- 
nosti jugoslovanskega tržišča na tem področju - hiter 
postopek 

Predpisi iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin 

6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o financiranju federacije - skrajšani postopek 

7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona - skrajšani postopek 

8. Osnutek zakona o spremembah zakona o načinu in 
pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov mednarod- 
nih finančnih organizacij, za katere je izdala federacija 
garancijo ali supergarancijo in kreditov iz meddržavnih 
sporazumov - skrajšani postopek 

9. Osnutek zakona o sistemu družbenega nadzora cen 
- skrajšani postopek 

10. Osnutek zakona o posebnih davščinah pri uvozu 
kmetijskih in živilskih proizvodov - skrajšani postopek 

11. Osnutek zakona o določitvi virov sredstev za 
financiranje zveznih blagovnih rezerv - skrajšani po- 
stopek 

12. Dopolnilni predlog k osnutku zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o obdavčevanju izdelkov in 
storitev v prometu 

Prevedeno v službi Skupštine SR Slovenije 
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UVODNE OPOMBE 
Od začetka delovanja so vsa aktivnosti Zveznega izvršnega 

sveta na področju gospodarskega sistema in ekonomske politike 
usmerjene k oblikovanju in uresničevanju nove zasnove družbe- 
noekonomskega razvoja in k postopnemu premagovanju dolgo- 
letne ekonomske, razvojne, socialne in politične krize. Gospodar- 
ska reforma in nova ekonomska politika vsebujeta temeljite spre- 
membe družbenoekonomskega sistema, ki omogočajo oblikova- 
nje integralnega tržišča, na podlagi ekonomske prisile zagotav- 
ljajo pogoje za učinkovito in smotrno gospodarjenje, kakor tudi za 
večje motivacijo, samostojnost in odgovornost gospodarskih sub- 
jektov pri opravljanju podjetniških funkcij in sprejemanju razvoj- 
nih odločitev v pogojih tržne konkurence in realnega vrednotenja 
proizvodnih dejavnikov. Cilj vseh sprememb je sprostitev in aktivi- 
ranje razvojnih moči in možnosti družbe, preprečitev razvojne 
stagnacije, odpiranje procesov kakovostnih sprememb gospodar- 
ske strukture, obvladovanje socialnih problemov, zaviranje in 
zmanjšanje inflacije in s tem tudi zagotovitev trajne stabilizacije 
vsega jugoslovanskega gospodarstva ter njegovo postopno inte- 
griranje v svetovno tržišče. 

Od samega začetka svojega delovanja Zvezni izvršni svet 
dosledno izvaja novo ekonomsko politiko, ki je zaokrožena v Pro- 
gramu ukrepov ekonomske politike za leto 1989, ki ga je Zvezni 
izvršni svet sprejel v začetku junija letos in zaokrožuje sistemske 
spremembe, ukrepe makroekonomske politike in tekoče ekonom- 
ske politike. 

Sprejeti ukrepi liberalizacije uvoza in cen, deregulacije in raz- 
bremenitve (posebej izvoznega gospodarstva) so v zelo kratkem 
času dali izjemno pozitivne rezultate. Liberalizacija uvoza in libe- 
ralizacija razpolaganja z devizami ter razbremenitev uvoznih inpu- 
tov za izvozno proizvodnjo so krepko dinamizirali izvoz, ki v zad- 
njih mesecih kaže znake ekspanzije. Na deviznem tržišču je 
ponudba deviz stalno večja od povpraševanja, tako da je Narodna 
banka konstantni neto kupec deviz. To dejstvo, kakor tudi poveča- 
nje izvoza in deviznega neblagovnega priliva iz tujine od turizma 
in od drugih storitev so vplivali na zelo hitro rast deviznih rezerv 
države, ki dosegajo okoli 5 milijard dolarjev. Tako visoka raven 
deviznih rezerv pomeni, da država, v pogojih globoke ekonomske 
krize in visoke inflacije dosega izjemno ugodne rezultate na 
zunanjem področju. Take devizne rezerve so odprle manevrski 
prostor za sprejetje nadaljnjih ekonomskih ukrepov, namenjenih 
povečevanju ponudbe na tržišču. Pod vplivom liberalizacijskih 
ukrepov, deregulacije, razbremenitve in zmanjševanja porabe pa 
se povečuje domača proizvodnja, ki ob omejenem domačem 
povpraševanju nujno sili podjetja v izvoz. 

Zaradi številnih dvomljivih terjatev in deficita, ki so se leta in leta 
kopičili, ker ni finančne discipline, ker niso urejeni odnosi pri 
delitvi dohodka in osebnih dohodkov, zaradi neučinkovite in pre- 
majhne kontrole oblikovanja monetarnih agregatov, so nekatere 
negativne avtonomne težnje iz predhodnega obdobja prisotne 
tudi letos. To posebej velja za zelo visoko stopnjo inflacije, za 
delitev dohodka in osebnih dohodkov mimo ustvarjenih rezultatov 
dela in za reproduciranje izgub. 

Sprejete sistemske spremembe in sprejem zakonov, ki so 
v skupščinskem postopku, pa so izhodišče za sprejetje novih 
učinkovitih ekonomskih ukrepov, ki bi, če bi bili usklajeno konsi- 
stentno in hkrati sprejeti, vplivali na uresničitev ključne naloge 
— na preprečevanje nadaljnje rasti inflacije. Ob spremljanju letoš- 
njih gibanj je Zvezni izvršni svet pripravil nadaljnje ukrepe, makro- 
ekonomske politike protiinflacijskega značaja. Sprejete so že ali 
pa je že predlagan sprejem ukrepov na področju kreditno-mone- 
tarne politike, davčne politike, na področju ekonomskih odnosov 
s tujino, na področju splošne in skupne porabe, na področju 
delitve osebnih dohodkov, razvojne politike in na področju soci- 
alne politike. Temeljne smeri teh ukrepov so omenjene v tem 
gradivu, v posebnih separatih pa so, skupaj s predlogi konkretnih 
predpisov podrobno predstavljeni makroekonomski ukrepi z ome- 
njenih področij. 

I. TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 

1. Vse od prevzema dolžnosti je Zvezni izvršni svet intenzivno 
pripravljal predlog sistemskih in drugih predpisov, s katerimi se 
zaokroža gospodarska reforma. Pripravljal pa je tudi ukrepe 
tekoče ekonomske politike, usmerjene k deregulaciji, liberaliza- 
ciji, razbremenjevanju, urejanju monetarnega področja, k spod- 
bujanju varčevanja in k večji uporabi sredstev prebivalstva. Vse te 
aktivnosti sestavljajo celoto sistemskih sprememb, ukrepov 
makro-ekonomske politike in tekoče ekonomske politike, sprejeti 
pa so bili v skladu z zasnovo nove ekonomske polftike, ki jo 
zaokroža Program ukrepov ekonomske politike za leto 1989. 

Kljub kratkemu časovnemu obdobju, v katerem sprejeti ukrepi 
objektivno niso mogli pokazati vseh učinkov, so za gospodarska 
gibanja na zaključku prvega in v začetku drugega polletja zna- 
čilne mnoge pozitivne težnje. To posebej velja za izjemno dobro 
devizno likvidnost države, za povečanje izvoza in vse druge 
ugodne rezultate na področju ekonomskih odnosov s tujino, 
kakor tudi za odkup rekordnih količin pšenice v zelo kratkem 
času, na področju kmetijstva pa tudi za ocene o precej večjih 
jesenskih pridelkih kot lani. Domače tržišče je dobro preskrbljeno. 
Delovanje tržišča in ukrepi ekonomske politike so odprli procese, 
ki so omogočili odpravo največjega dela cenovnih disparitet. 
Pospešen je proces odpiranja malih firm, medtem ko je evidentno 
tudi povečanje zaposlenosti na tej podlagi. Povečuje se nadalje 
produktivnost dela v industriji. Realno se povečujejo investicije, 
po večletnem zmanjševanju gradbene dejavnosti pa je tudi nara- 
slo število efiktivnih delovnih ur na tem področju. Sprostitev 
razpolaganja z devizami je vplivala na večji priliv nakazil, prihod- 
kov iz tujskega turizma in na izjemno dobro delovanje deviznega 
tržišča (do 13. septembra letos je Narodna banka Jugoslavije 
kupila za več kot 60 milijonov dolarjev deviz, skupne devizne 
rezerve pa so 12. septembra 1989 znašale 5 milijard dolarjev. Pri 
operacionalizaciji Programa ekonomske politike za leto 1989 in 
obravnavanju predlogov konkretnih ukrepov, ki imajo velik proti- 
inflacijski vpliv, v Skupščini SFRJ niso bili sprejeti nekateri pred- 
logi Zveznega izvršnega sveta, nekateri drugi predlogi pa so bili 
bistveno spremenjeni. To je po eni strani okrnilo celoto zasnove 
ekonomske politike, po drugi strani pa prej sprejeti ukrepi v krat- 
kem obdobju niso mogli dati polnih učinkov (tako na primer 
učinki razbremenjevanja izvoznega gospodarstva krepkeje priha- 
jajo do izraza avgusta meseca). Ob številnih nesorazmerjih in 
dubiozah iz prejšnjih obdobij in pod vplivom avtonomnih tokov so 
se v takih okoliščinah pokazala tudi negativna gibanja: pospešena 
je stopnja inflacije in v zadnjih treh mesecih znaša stopnja rasti 
maloprodajnih cen več kot 28%; razmerja pri delitvi se poslabšu- 
jejo na račun akumulacije; kljub realnemu zmanjšanju prihodkov 
se zelo počasi omejujejo pravice na področju splošne in skupne 
porabe v ožjih družbeno-političnih skupnostih, tako da je izjemno 
oteženo financiranje nekaterih družbenih dejavnosti, čeprav se po 
drugi strani ne zmanjšujejo obremenitve gospdarstva; ne zmanj- 
šujejo pa se niti socialne napetosti. 

2. V prvih osmih mesecih letos je bila industrijska proizvodnja 
za 2,4% večja kot v enakem obdobju lani.1 Pozitivno je vsekakor, 
da je letošnje povečanje proizvodnje rezultat večje produktivnosti, 
ne pa posledica zaposlenosti, kakor tudi dejstvo, da je proizvod- 
nja večja ob zmanjšani porabi električne energije in naftnih deri- 
vatov. Protiinflacijski značaj ukrepov, posebej tistih ukrepov, ki 
omejujejo domače povpraševanje, kakor tudi začeti procesi struk- 
turnih sprememb, vplivajo na upočasnjevanje rasti proizvodnje, 
čeprav so pravilne kvalitativne spremembe na tem področju 
mogoče le na podlagi povečevanja izvoza. 

V prvih sedmih mesecih je v primerjavi z enakim obdobjem lani 
najbolj narasla proizvodnja delovnih sredstev (6,5%), manjša rast 
pa je bila zabeležena v proizvodnji reprodukcijskega materiala 
(2,2%) in pri porabi blaga (1,1%). Konec julija so bile zaloge 
končnih industrijskih proizvodov za okoli 4,5% manjše kot decem- 
bra lani. Ker pa so bile v prvih sedmih mesecih minulega leta 
zaradi visoke konjunkture ob zamrznjenih cenah zaloge zmanj- 
šane za okoli 14%, je mogoče ugotoviti, da je bilo ob 2,4% rasti 
industrijske proizvodnje celotna realizacija za manj kot 1% večja. 
Ob upoštevanju izvoznih dosežkov je mogoče sklepati, da se je 
realizacija industrijske proizvodnje na domačem tržišču realno 
zmanjšala. Ta sklep je skladen s podatki o realnem zmanjšanju 
prometa domače trgovine. 

Ker pa si lahko domača proizvodnja zagotavlja uvozni repro- 
dukcijski material in ker je liberaliziran uvoz, tako da ni treba 
v proizvodnji kopičiti prekomernih zalog tega materiala, upada pa 
tudi trend industrijske proizvodnje, kar je normalen pojav ob 
sprejemanju protiinflacijskih ukrepov - je mogoče oceniti, da bo 
industrijska proizvodnja v letu 1989 za 2% večja kot v minulem 
letu. Ta napoved pa je lahko ogrožena, če izvozna realizacija ne 
potegne za seboj domače proizvodnje. Upočasnjevanje realizacije 
na domačem trgu, zmanjševanje prometa v trgovini in zmanjševa- 
nje porabe so prav tako normalne posledice protiinflacijskega 
značaja sprejetih ukrepov, po drugi strani pa vse to odpira prostor 
za preusmerjanje proizvodnje proizvajalcev k svetovnem tržišču in 
nadaljnjemu povečevanju izvoza. 

3. Na področju kmetijske proizvodnje pridelek pšenice ustreza 

1 Industrijska proizvodnja se |e v prvih o«mlh mesecih n»|bol| povečala v SR 
Makedoniji (5,6%) In v SH Sloveniji (4,1%), nadalje na območju SR Srbi|e brei 
SAP -2,8%), v SAP Vojvodini je bila za 2,4% večja, v SR Bosni In Hercegovini (2%) 
in v SR Hrvatski (0,8%), medtem ko je bila v SR Crni gori man|ia za 0,1% v SAP 
Kosovo pa za 1,7%. 
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ocenam (5,6 milijona ton). V kratkem časovnem obdobju je bila 
odkupljena rekordna količina pšenice - 3,45 milijona ton oziroma 
61,2% pridelanih količin, kar je gotovo absoluten in relativen 
odkupni rekord. 

Pri odkupu so se tržne cene oblikovale med 3.600 in 4.800 
dinarji za kilogram pšenice (po ocenah je znašala povprečna 
odkupna cena 4.000 dinarjev), zaščitna cena za I. vrsto pšenice pa 
je znašala 3.000 dinarjev za kilogram. Po ocenah raven zaščitne 
cene ustreza pravi funkciji te cene, saj bi se v nasprotnem primeru 
cene na trgu oblikovale na daleč višji ravni; na stabilizacijo cen pa 
je vplivala tudi ponudba pšenice iz zveznih blagovnih rezerv. 

Glede na ocene o pridelku jesenske setve ter ob upoštevanju 
vseh ukrepov, ki jih Zvezni izvršni svet sprejema na agrarnem 
področju in ob zmanjšanju organizirane prireje živine v letošnjem 
letu, je mogoče v prihodnjem letu pričakovati stabilizacijo živin- 
ske proizvodnje. Ukrepi, ki individualnim proizvajalcem zagotav- 
ljajo enakopraven položaj z družbenim sektorjem, pa bodo vplivali 
na povečanje proizvodnje. 

Pravočasno predpisovanje zaščitnih cen, vsi ukrepi na področju 
kreditne politike (neposredno kreditiranje zasebnih kmetov, pove- 
čanje stopnje reeskonta, zmanjšanje obrestne mere na kredite iz 
primarne emisije in poenostavitev obračunavanja obresti, prilaga- 
janje sistema obračuna obresti na kredite in plačevanje teh obre- 
sti v kmetijskih proizvodnih ciklusih, odlaganje vračanja obresti 
na kredite iz primarne emisije), ukrepi na področju davčne in 
carinske politike (izenačevanje zasebnega in družbenega sektorja 
glede davčnih oprostitev pri nakupu opreme, orodij in rezervnih - 
delov za kmetijsko mehanizacijo in gradbeni material, oprostitev 
plačevanja carin in posebnih davščin za uvozne inpute v kmetij- 
stvu, povečanje obsega regresa nekaterih inputov v kmetijstvu), 
predpisi na področju delovne zakonodaje, pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, tujih vlaganj, kakor tudi ukrepi, ki jih Zvezni 
izvršni svet priporoča republikam in avtonomnima pokrajinama, 
da jih sprejmejo v okviru svojih pristojnosti (področje lastništva na 
kmetijskih zemljiščih, davčna politika, dopolnilne dejavnosti 
v kmetijskih gospodarstvih in drugo), bodo kratkoročno stabilizi- 
rali celotno kmetijsko proizvodnjo, dolgoročno pa bodo zagotav- 
ljali precejšnje presežke za izvoz. 

Ob upoštevanju jesenskih pridelkov2 (pričakovani pridelek 
koruze, sladkorne pese, sončnic in soje), kakor tudi učinki predla- 
ganih ukrepov za izboljšanje položaja agrarne proizvodnje, napo- 
vedujejo, da bo stopnja rasti kmetijske proizvodnje v letu 1989 
večja od prvotno napovedane (5%). 

4. Po predhodnih podatkih se je število nočitev turistov v prvih 
osmih mesecih letos zmanjšalo za 7% v primerjavi z enakim 
obdobjem lani: število nočitev domačih turistov je za več kot 8%, 
tujih pa za 7% manjše. V letošnji sezoni se je bistveno poslabšal 
image Jugoslavije kot turistične destinacije na mednarodnem 
tržišču, kar je vplivalo na zmanjšanje tujega turističnega prometa. 
K temu so precej prispevali ekološki problemi na Jadranu in 
negativna publiciteta glede tega, nadalje družbeno-ekonomski in 
politični položaj v državi, zaostajanje obstoječe infrastrukture in 
ponudbe kompletiranih dejavnosti ter kakovost turističnih proiz- 
vodov glede na zahteve sodobnega turističnega povpraševanja. 
Poleg tega je letos prišlo do nepričakovanega upadanja turistič- 
nih potovanj iz pomembnih držav proti Sredozemlju in do krepitve 
povpraševanja na kontinentalnih turističnih območjih, kar je 
posebej negatvno vplivalo na rezultate turističnega prometa 
s tržiščem ZR Nemčije. Po drugi strani pa je Visoka rast cen 
vplivala na nadaljnje upadanje domačega turističnega prometa. 

Celotni devizni prahodek od turizma je bil v prvih sedmih 
mesecih za 14,6% večji kot v enakem obdobju lani (konvertibilni 
devizni prihodek je večji za 12,5%), kar dokazuje, da tuji turisti 
povečujejo izvenpenzionsko porabo. K temu so precej prispevale 
nove oblike turistične pondube, (navtični turizem in dr.). Ocenjuje 
se, da bo letošnji devizni prihodek od turizma dosegel predvidene 
okvire (2,1 milijarde dolarjev). 

5. Izjemno ugodni rezultati so doseženi na področju menjave 
blaga in storitev s tujino. Dinamiziranje in izvozne težnje pogoju- 
jejo ekspanzijo izvoza. To potrjuje podatek, da je v zadnjih treh 
mesecih stopnja rasti izvoza blaga v primerjavi z ustreznim lan- 
skoletnim obdobjem znašala 14,1%, medtem ko je v prvih petih 
mesecih dosegala le 2,1%. Posebej je dinamiziran izvoz na kon- 
vertibilno območje: v obdobju junij-avgust se je ta izvoz povečal 
za 25%, medtem ko je v prvih petih mesecih stopnja rasti znašala 
2,4%. K pospeševanju izvoza so prispevali ukrepi razbremenjeva- 
nja izvoznega gospodarstva, ustrezna tečajna politika, kakor tudi 

2 Ob upoštevanju povprečnih donosov v predhodnem petletnem obdobju na| bi 
bil na površinah, ki so zasejane s koruzo, letos pridelek koruze za 43% večji kot 
lani. Pričakuje se tudi povečanje proizvodnje sladkorne pese za okoli 40%, 
sončnic za približno 14% in soje za 10%, medtem ko bo pridelek rlia manjši za 
okoli 40%, tobaka pa za okoli 12%. 

nujno zmanjšanje domačega povpraševanja kot posledica spre- 
jetja ukrepov ekonomske politike protiinflacijskega značaja. 

V prvih osmih mesecih letos je celoten izvoz blaga3 znašal 8,2 
milijarde dolarjev, kar je za 6,9% več kot v enakem obdobju lani. 
Izvoz blaga na konvertibilno območje je znašal 6,4 milijarde dolar- 
jev ali za 8,8% več, na klirinško območje pa se je izvoz povečal za 
0,4%. Propulzijo izvoza, ki je izkazan v tekočih dolarjih, zmanjšuje 
dejstvo, da se je vrednost dolarja v primerjavi z drugimi konverti- 
bilnimi valutami letos precej povečala. 

Če namreč ne upoštevamo učinkov sprememb medvalutnih 
razmerij, znaša povečanje konvertibilnega izvoza v prvih osmih 
mesecih 14,2%. V okviru celotnega izvoza se povečuje delež 
rednega izvoza, kakor tudi tistih oblik izvoza, ki so rezultat dolgo- 
ročnih razvojnih oblik sodelovanja (na podlagi vlaganj tujih oseb 
v domače OZD, na podlagi dela domačih OZD v tujini, na podlagi 
replasmaja), kakor tudi dolgoročne proizvodne kooperacije. 

Taka dinamika izvoza, liberalizacija in razbremenjevanje izvoza 
so omogočili dinamiziranje uvoza. Celoten uvoz blaga je v prvih 
osmih mesecih znašal 8,8 milijarde dolarjev in je bil za 8,9% večji 
kot v enakem obdobju minulega leta. Uvoz s konvertibilnega 
območja je dosegel 7,1 milijarde dolarjev in je bil za 15,9% večji, 
s klirinškega tržišča pa se je uvoz zmanjšal za 13,7%. Uvoz 
reprodukcijskega materiala se je povečal za 7,6%, uvoz blaga 
široke porabe za 20,6% in opreme za 8,8%. Celotna gibanja 
v blagovni menjavi so vplivala na trgovinski deficit v višini 592 
milijonov dolarjev (pri menjavi s konvertibilnim območjem 733 
milijonov dolarjev). Kljub vsemu je uvoz precej manjši od načrto- 
vanega. Zato poteka ta nadaljnja sistemska liberalizacija in raz- 
bremenjevanje uvoza, saj bo večji uvoz stabilizacijsko vplival na 
tržišče. Kar 86,5% celotnega uvoza je liberaliziranega, raven 
deviznih rezerv, stopnja liberalizacije domačih cen in uvozna 
gibanja pa so izhodišče nadaljnji liberalizaciji. 

Pokritost izvoza z uvozom je znašala 53,3% (v enakem obdobju 
lani 95%), na konvertibilnem območju pa 89,7% v primerjavi 
z 95,6% v enakem obdobju lani. To je posledica ugodne politike 
v letu 1989, saj je povečanje ponudbe in izvoza med drugim 
temeljilo tudi na boljši preskrbljenosti z uvoženim blagom. 

V prvih mesecih letos je bil tekoči trend konvertibilnega izvoza 
v dolarjih nekoliko počasnejši, v drugem četrtletju pa se je pospe- 
šil. Na uvoznem področju se je v prvih mesecih letos nadaljevala 
ekspanzija konvertibilnega izvoza iz minulega leta, aprila pa so 
začela ta gibanja stagnirati.5 Ob upoštevanju sedanjih izvoznih 
gibanj, omejevanju domačega povpraševanja kot nujne posledice 
protiinflacijskih ukrepov, ob večji ravni proizvodnje kot v enakem 
obdobju lani, kakor tudi ob upoštevanju dodatnih ukrepov, name- 
njenih pospeševanju izvoza, ocene kažejo, da bo izvoz v letu 1989 
večji kot je bilo prvotno ocenjeno (večanje rasti konvertibilnega 
izvoza je bilo ocenjeno v višini 7,2%, klirinškega pa v višini 2,1%). 

Pri tekočih transakcijah s tujino je bilo v prvih sedmih mesecih 
ustvarjenih za 1.279 milijonov dolarjev suficita, od tega pri 
menjavi s konvertibilnim območjem 849 milijonov dolarjev, pri 
menjavi s klirinškim območjem pa 430 milijonov dolarjev. Neto 
devizni prihodek od storitev se je povečal za 15,7% (na konvertibil- 
nem območju za 9,7%) in je znašal 1.734 milijarde dolarjev (na 
konvertibilnem območju 1.479 milijard dolarjev). 

V sedmih mesecih so celotna odplačila srednjeročnih in dolgo- 
ročnih kreditov znašala 1.098 milijonov dolarjev (konvertibilna 998 
dolarjev), refinansirani del dolga pa je znašal 965 milijonov dolar- 
jev. S tem se je celoten srednjeročni dolg do tujine zmanjšal za 
451 milijonov dolarjev, na podlagi refinanciranja obresti pa se je 
dolg povečal za 150 milijonov dolarjev (neto učinek 301 milijon 
dolarjev). Celotna efektivna plačila na podlagi uporabe kreditov in 
odplačila zunanjega dolga so znašala 2.214 milijonov dolarjev, 
v konvertibilni valuti 2.072 milijonov dolarjev, tako da je negativen 
neto transfer kapitala na podlagi odplačil in uporabe sredstev 
znašal okoli 1,54 milijarde dolarjev. Ocenjuje se, da bo neto odliv 
kapitala v letu 1989 znašal preko 3 milijarde dolarjev oziroma okoli 
5% ocenjenega družbenega proizvoda. Ker je rast družbenega 
proizvoda letos ocenjena na 1,5%, je očitno, da kljub pozitivnim 
rezultatom, ki jih pokaže zmanjševanje zunanjega dolga, te tran- 
sakcije vplivajo na rast inflacije v Jugoslaviji. Prišlo pa je tudi do 
izboljšanja bonitet jugoslovanskega dolga na mednarodnem 
sekundarnem tržišču kapitala kot posledica večjega povpraševa- 

jPodatkl o izvozu In uvozu blaga so Iz poročila ZSS štev. 375. 
Po ocenah Inštituta za zunanjo trgovino bi rast konvertibilnega izvoza v prvih 

osmih mesecih znašala 15% (namesto 8,8%7, če bi dolar ohranil vrednost do 
konvertibilnih valut iz decembra leta 1988. 
5 Po zadnjih razpoložljivih podatkih so bile Izvozne cene v prvih sedmih mesecih 
letos za en odstotek večje kot v enakem obdobju lani, medtem ko so bile uvozne 
cene za en odstotek manjše. 

30 poročevalec 



nja za odkup dolga, zelo visokih deviznih rezerv države, kakor tudi 
zaradi reprogramiranja nekaterih dolgov. 

Ukrepi liberalizacije pri zunanjem ekonomskem poslovanju (v 
tem okviru tudi razpolaganje z deviznim varčevanjem) so od aprila 
dalje dinamizirali devizni priliv pri nakazilih. V prvih treh mesecih 
je povprečen mesečni priliv na deviznih računih občanov znašal 
okoli 466 milijonov dolarjev, v drugem trimesečju pa se je priliv 
povečal na 560 milijonov dolarjev mesečnega povprečja. Hkrati se 
je v drugem trimesečju zmanjšalo dviganje efektive, tako da je bilo 
mesečno povprečje nižje in je znašalo le 360 milijonov dolarjev, 
medtem ko je v prvih treh mesecih ta dvig dosegel 460 milijonov 
dolarjev. Julija se je nadaljeval hitrejši priliv deviz od povpreč- 
nega, medtem ko je bil odliv upočasnjen, tako da je od začetka 
leta do konca julija neto devizni priliv za okoli 5% manjši kot 
v enakem obdobju lani (v prvih šestih mesecih je bil za 13% 
manjši). 

Ugodna gibanja na področju neto priliva na devizne račune 
občanov, zabeležena v drugem trimesečju (povprečno mesečno 
okoli 200 milijonov dolarjev), se bodo tudi nadalje spodbujala, 
nadaljevalo pa se bo tudi ustrezno angažiranje teh sredstev v raz- 
vojne namene. Sistemske rešitve so dale nujne temelje za taka 
gibanja, njihovo uresničevanje pa bi moralo, ob ustreznih progra- 
mih, izkoristiti te potenciale. Čeprav se je zaradi manjšega neto 
deviznega priliva od nakazil delavcev v prvih treh mesecih ta 
devizni priliv v prvih sedmih mesecih, v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, zmanjšal, je bil ta priliv samo julija za 24% večji kot 
v enakem mesecu lani. 

V skladu s politiko ohranjanja cenovne konkurenčnosti doma- 
čega izvoza na svetovnem tržišču, dosežene konec minulega leta, 
je bila do 12. septembra letos opravljena nominalna efektivna 
depresiacija tečaja dinarja za 462,1%. Zaradi hitrejše mesečne 
rasti cen od pričakovane pa na koncu posameznih mesecev 
depresiacija tečaja dinarja zaostaja za relativnimi razmerji cen na 
drobno, kar se nadomešča do 10. v prihodnjem mesecu ob pozi- 
tivni margini (okrepljeni depresiaciji) povprečno za okoli 2%, da bi 
bil tako kompenziran učinek zmanjšanja izvoznih spodbud v višini 
približno 2%, opravljen konec februarja letos. Ustvarjajo se pogoji 
za tržno oblikovanje tečaja dinarja, vendar povezano s tržnim 
oblikovanjjem obrestnih mer, ob ustrezni vlogi Narodne banke 
Jugoslavije pri oblikovanju tega tečaja. 

V prvih štirih mesecih letos je terjatveni saldo na klirinških 
računih Narodne banke Jugoslavije povečan za 440 milijonov 
dolarjev. Sprejetje ustreznih ukrepov konec aprila letos pa je 
vplivalo na zmanjšanje terjatvenega salda, tako da se je do konca 
junija zmanjšal za 204 milijone dolarjev in je znašal 1610 milijonov 
dolarjev. Po ukinitvi Odloka o odložitvi plačevanja izvoza na to 
območje (konec julija) se je terjatveni saldo nekoliko povečal, 
tako da je v začetku septembra znašal 1658 milijonov dolarjev. Za 
uresničitev cilja - zadrževanje terjatvenega salda na ravni začetka 
leta - bodo sprejeti ukrepi, ki bodo vplivali na izpeljavo te naloge 
in kar je še posebej pomembno, eliminirali inflacijske vplive,do 
katerih prihaja na podlagi oblikovanja denarja zaradi rasti suficita 

Celotne devizne rezerve so 12. septembra 1989 znašale 4.967,6 
milijonov dolarjev, kar je za 1.662,9 milijonov dolarjev več kot 
konec minulega leta. To pomeni, da so višje od zneska trimeseč- 
nih povprečnih plačil tujini (na račun uvoza blaga in storitev, 
plačil obresti in odplačila glavnice dolga). Skupna devizna politika 
je kot cilj določila tudi ohranjanje deviznih rezerv na ravnni 
približno dvoinpolmesečnih plačil tujini. Sredi marca letos so 
devizne rezerve znašale 2.940,1 milijona dolarjev, v drugem četrt- 
letju pa so se stalno povečevale, če k temu dodamo še zmanjšanje 
kratkoročnega dolga tujini, je jasno, da devizna likvidnost države 
zagotavlja redno izpolnjevanje vseh obveznosti do tujine, da krepi 
zaupanje naših upnikov in odpira prostor povečevanju ponudbe 
na domačem tržišču. Poleg uporabe deviznih rezerv za povečeva- 
nje ponudbe na domačem tržišču, lahko pričakujemo, da bodo 
celotne obresti na rezerve v tujih bankah znašale okoli 500 milijo- 
nov dolarjev. 

Rekordna raven deviznih rezerv oziroma njihovo povečanje za 
več kot 2 milijardi dolarjev (ob vključitvi zmanjšanja kratkoroč- 
nega dolga pa to povečanje znaša več kot 2,3 milijarde dolarjev) 
v zadnjih petih mesecih zagotavlja stabilnost in varnost pri vode- 
nju tekoče ekonomske in razvojne politike in še posebej protiinfla- 
cijske politike. Ker noben protiinflacijski program ni bil izpeljan 
brez določenih rezerv, doseženi rezutlati še pridobivajo na 
pomenu, če posebej upoštevamo, da je bila dosežena taka raven 
deviznih rezerv ob rednem odplačevanju zunanjega dolga v višini 
več kot dve milijardi dolarjev. Do sedaj je bilo odkupljenih za 315 
milijonov dolarjev dolgov, tako da je celoten dolg za 556 milijonov 
dolarjev manjši, ustvarjeni dobiček pa dosega 241 milijonov do- 
larjev. 

Naraščanje rezerv pri Narodni banki Jugoslavije v glavnem 
izvira iz odkupa deviz z intervencijami na deviznem tržišču (glede 
na to, da je bila od maja dalje ponudba stalno večja od povpraše- 

vanja) in z odkupom efektivnega tujega denarja. Z ukrepi, s kate- 
rimi je Narodna banka Jugoslavije dovolila povečanje deviznih 
rezerv poslovnih bank, je omogočena precej hitrejša rast rezerv 
v poslovnem bančništvu - do 12. septembra so se v primerjavi 
s koncem leta 1988 devizne rezerve pri Narodni banki Jugoslavije 
povečale za 39%, rezerve poslovnega bančništva pa za 79,2%. To 
je zelo pomembno, saj gre za neinflacijsko rast in je rezultat 
deviznega varčevanja na računih občanov in prenosa tega varče- 
vanja na poslovne banke. Neto kratkoročna aktiva poslovnih bank 
je v celoti in pri vseh posamično visoko pozitivna, kar je eden od 
najpomembnejših kazalcev izjemno dobre zunanje likvidnosti 
države. Izjemno ugodni rezultati na področju ekonomskih odno- 
sov s tujino, zmanjšanje zunanjega dolga, še posebej pa poveča- 
nje deviznih rezerv države, so zagotovili nujno podlago za sprejem 
ukrepov na drugih področjih ekonomske politike, ki imajo protiin- 
flacijski značaj. 

6. V minulem obdobju je bila pospešena rast cen, obdobje med 
zaporednimi spremembami cen izdelkov in storitev pa je bilo vse 
krajše. To potrjujejo podatki o mesečnih stopnjah rasti cen na 
drobno v letu 1989.6 

Najpomembnejši elementi pospeševanj inflacije so indeksacije 
in vgrajevanje inflacijskih pričakovanj v osebne dohodke in cene. 
Inflacijska pričakovanja in indeksacije je mogoeč odpraviti le 
s poglobljenimi ukrepi ekonomske politike, ob nujnem zmanjša- 
nju domačega povpraševanja in okrepitvi konkurence na doma- 
čem tržišču, tudi z uvozom. Zvezni izvršni svet je v okviru svojih 
pristojnosti sprejel oziroma predlagal kompleks makroekonom- 
skih ukrepov protiinflacijskega značaja, vendar pa je treba za 
učinkovito obvladovanje inflacije nujno čimprej ugotoviti vse defi- 
cite in dubioze na ravneh vseh družbenopolitičnih skupnosti, 
v vseh SIS, v družbenih dejavnostih, v velikih podjetjih in bankah 
ter začeti z njihovo sanacijo iz realnih virov. 

Cene proizvajalcev industrijskih izdelkov so v primerjavi z giba- 
nji v minulem obdobju, julija in avgusta nekoliko počasneje naraš- 
čale kot cene na drobno. Ce bi se trendi počasnejše letošnje rasti 
proizvajalnih cen stabilizirale, bi to lahko bil eden od znakov, da 
se bo stopnja rasti inflacije v prihodnejm obdobju zmanjševala. Na 
tržišču se začenja spreminjati ravnanje podjetij, ocenjuje pa se, da 
bo ekonomska prisila v prihodnjem obdobju zavrla pospeševanje 
stopnje rasti inflacije in, ob delovanju novega ekonomskega 
sistema, zagotovila popolnejše delovanje tržišča in učinkovitejše 
izvajanje ukrepov, ki so že sprejeti ali predlagani, s tem pa vplivala 
na zmanjšanje stopnje rasti inflacije. 

Ob sprostitvi cen se od marca do danes povsem svobodno 
oblikujejo cene za okoli 73,8% izdelkov v industriji; na izdelke, 
katerih cene se oblikujejo na podlagi skupnih elementov, odpade 
okoli 12,6%, tako da se na ta način skupaj oblikujejo cene 86,4% 
vseh industrijskih izdelkov, medtem ko katera od oblik neposred- 
nega nadzorstva cen (predpisan način oblikovanja ali dajanje 
soglasja) velja za 13,6% industrijskih izdelkov.7 

Celotna rast cen v industriji je od začetka leta do avgusta 
dosegla 504,8%8, cene pod neposredno kontrolo so se povečale 
za 550,9%, tako da je stopnja njihove rasti večja kot pri cenah, ki 
so se svobodno oblikovale (511,8%). Ti podatki kažejo, da upo- 
raba sistema indeksacije, ki se skriva v vsebini načina oblikovanja 
cen (ki sestavlja pretežni del neposrednega nadzorovanja cen), 
pomeni pomemben generator inflacije, kakor tudi, da popravlja- 
nje cenovnih disparitet za vsako ceno in neodvisno od tržnih 
gibanj nujno pripelje do pospeševanja inflacije. 

Podobno je tudi z dosedanjo uporabo sistema skupnih ele- 
mentov. 

Prodaja blaga iz zveznih blagovnih rezerv je vplivala na upočas- 
njeno povečanje cen nekaterih prehrambnih proizvodov, kar je, 
ob ustrezni ravni zaščitne cene pšenice, stabilizacijsko delovalo 
na tržišču blaga in cen. Učinki preprečevanja uporabe čeka kot 
kreditnega sredstva so zabeleženi tudi pri upadanju prometa 
v trgovini, kar se postopoma prenaša tudi na ravnanje proizvajal- 
cev. Ocenjuje se, da bodo proizvajalci v bodoče pri odločanju 
o povečevanju cen namenjali večjo pozornost ocenjevanju mož- 

6 Mesečne stopnje rasti cen na drobno so v odstotkih neto znašale: januar 
15,2%, februar 21,7%, marec 18,5%, april 26,4%, maj 23,4%, juni] 29,8%, julij 
31,3%, avgust 28,3%. 
7 Ker način oblikovanja določa pravila in merila za oblikovanje cen na podlagi 
relevantnih svetovnih cen, ta merila pa podjetja samostojno uporabljajo, 
»prava« neposredna kontrola cen vetja le za 0,7% izdelkov, katerih cene se 
oblikujejo na podlagi soglasja. 8 Avgusta so se, v primerjavi z decembrom 1988, najhitreje povečale cene 
delovnih sredstev (za 613,5%), cene potrošnega blaga (za 512,8%), cene repro- 
dukcijskega materiala pa so se povečale za 488,4%. 
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nosti plasmaja in da bo tudi to vplivalo na upočasnjevanje stopnje 
rasti inflacije 9 

Številne dvomljive terjatve in deficiti v tako imenovanem javnem 
sektorju, v bankah in podjetjih (med katerimi mnoge niso niti 
identificirane), ki se kumulirajo v daljšem časovnem obdobju, 
številna strukturna neskladja in neravnovesja, ki so nastajala prav 
tako v daljšem časovnem obdobju, finančna nedisciplina kot 
posledica teh dolgoročnih komuliranih neravnovesij in avto- 
nomno ter neregulirano oblikovanje plačilno sposobnega povpra- 
ševanja, pritisk rasti stroškov na podlagi obresti in tečaja ter 
posebej zaradi inflacijskih pričakovanj, ki so izrazito poudarjena 
preko anticipirane indeksacije osebnih dohodkov in cen, vplivajo 
na sprejem in predlaganje dodatnih ukrepov ekonomske politike 
z izrazito protiinflacijso usmeritvijo. 

7. V sedmih mesecih10 letos so celotni prihodki za splošne in 
skupne potrebe znašali 98,5 tisoč milijard dinarjev. Nominalno so 
se povečali za 421,7%, realno pa so se zmanjšali za 18,5%. Pri tem 
so se prihodki za splošne potrebe povečali za 381,5% (realno so 
se zmanjšali za 24,8%), za skupne potrebe pa za 448,5% (realno so 
se zmanjšali za 14,4%). Prihodki federacije so narasli za 384%. Pri 
financiranju prihodkov za splošne družbene in skupne potrebe se 
je delež sredstev gospodarstva povečal z okoli 54%, kolikor je 
znašal v enakem obdobju lani, na 56%, delež srestev prebivalstva 
pa se je zmanjšal s 6,1% na 5,1%. Obravnavano po območjih 
posameznih republik in avtonomnih pokrajin, je bila v enakem 
obdobju zabeležena najpočasnejša rast prihodkov proračuna na 
območju SR Srbije brez SAP (294%) in v SR Hrvatski (350%)." 

V strukturi prihodkov za splošne potrebe odpade na prometni 
davek okoli 63%. Pri celotni rasti vseh prihodkov v višini 381,5% je 
prometni davek povečan za poribližno 443%; največji porast je pri 
republiškem prometnem davku (525%), sledi mu 71% zaradi trans- 
formacije občinskih prometnih davkov v republiške oziroma v po- 
krajinske. 

Ukrepi razbremenjevanja na področju splošne porabe so bili 
sprejeti le na ravni federacije. Proračun federacije je združen, 
njegov delež v ocenjenem družbenem proizvodu pa se je z 11,7% 
v letu 1988 zmanjšal na 7,14% letos, kar pomeni realno zmanjša- 
nje v višini 32%. Skupščina SFRJ je republikam in avtonomnima 
pokrajinama ter občinam priporočila, da združijo proračunsko in 
izvenproračunsko porabo in sprejmejo ustrezne ukrepe za nji- 
hovo racionalizacijo in razbremenjevanje. Zaenkrat niso znani 
učinki teh aktivnosti. 

Pri financiranju splošne in skupne porabe veliko problemov 
nastaja zaradi zamud plačil za te namene. Največji inflacijski 
davek plačujejo proračuni in družbene dejavnosti, medtem ko se 
zamude pri plačilu davkov in prispevkov kažejo kot pritisk na 
cene. Zaradi tega je nujno treba še nadalje skrajševati roke plače- 
vanja davkov in prispevkov, vsekakor pa je treba obračunavati in 
plačevati prispevke na osebne dohodke ob vsakem izplačilu oseb- 
nih dohodkov. Prav zaradi upoštevanja teh problemov je Zvezni 
izvršni svet predlagal Skupščini SFRJ sprejem ustreznega pred- 
pisa, ki je bil v nekoliko spremenjeni obliki tudi sprejet. Zaradi 
velikega pomena tega vprašanja je Zvezni izvršni svet predlagal 
bistveno skrajševanje rokov za plačevanje davkov. Zvezni izvršni 
svet ima pozitiven odnos do problemov, s katerimi se objektivno 
soočajo družbene dejavnosti in je v okviru svoje pristojnosti 
ustrezno razbremenil uvoz za potrebe družbenih dejavnosti (opro- 
stitev velja tudi za podjetja in občane pri uvozu opreme), predlagal 
pa je - kar je Skupščina SFRJ sprejela - odpravo omejevanja 
prihodkov splošne in skupne porabe z možnostjo retroaktivnega 
povečevanja te porabe. 

Zvezni izvršni svet je predlagal sprejetje Dogovora o zmanjšanju 
deleža sredstev za splošne in skupne potrebe v narodnem 
dohodku, s katerim bi uredili relativno stopnjo rasti teh prihodkov 
v letih 1989 in 1990, pri čemer usklajevanje še ni zaključeno. 

Realno zmanjševanje prihodkov za splošne in skupne potrebe 
je v največji meri posledica obstoječega sistema alimentiranja 
prihodkov, saj ob visoki inflaciji zamude avtomatsko pripeljejo do 
počasnejše rasti teh prihodkov od rasti cen. Pravi izhod za zmanj- 
ševanje izdatkov za splošno in skupno porabo pa je zoževanje 
pravic uporabnikov. Delež zveznega proračuna je v družbenem 

Za sedanj nI mogoče oceniti, do katere meje podjetja zmanjšujejo proizvodnjo, 
da bi ohranila raven cen, v katere iahko vkaikuiirajo vse svoje stroške. Upadanje 
prometa na drobno ne spremlja zmanjševanje cen, temveč zmanjševanje proiz- 
vodnje. 10 Vir: »Nekateri protiinflacijski ukrepi na tiskalnem področju« — Zvezni sekreta- 
riat za finance. 11 Hitreje kot prihodki federacije so naraščali prihodki v SR Bosni in Hercegovini 
(523%), v SR Črni gori (424%), v SR Makedoniji (412%), SR Sloveniji (424%), SAP 
Kosovo (456%) in SAP Vojvodini (389%). 

proizvodu manjši. Skupščina SFRJ pa je priporočila skupščinam 
drugih družbenopolitičnih skupnosti, da vse svoje prihodke in 
izdatke izkažejo enotno preko bilance splošne in skupne porabe, 
da bi se na podlagi celotne ocene lahko oblikovala ustrezna 
politika na tem področju, ki bi bila usmerjena k varčevanju in 
zmanjševanju deleža te porabe v družbenem proizvodu. 

Ker so se posamezne družbene dejavnosti znašle v izredno 
težkem materialnem položaju, je nujno ali zmanjševanje števila 
uporabnikov (oziroma zmanjševanje pravic), ali pa iskanje realnih 
virov za pokrivanje njihovih izgub. Povečevanje participacije upo- 
rabnikov je lahko eden od načinov za zagotavljanje nujnih sred- 
stev, ob ustrezni racionalizaciji poslovanja. 

8. Delitev osebnih dohodkov je v minulih mesecih leta potekalo 
mimo mehanizmov, določenih z Družbenih dogovorom, pri čemer 
ima ta družbeni dogovor določene pomanjkljivosti. Nominalni 
osebni dohodki so se od oktobra lani (po dvigu nominalnega 
sidra) iz meseca v mesec povečevali hitreje, kot so naraščale cene 
in življenjski stroški. Kljub visoki rasti cen so bila taka gibanja 
značilna za minuli del leta. Povprečen čisti osebni dohodek na 
delavca je junija znašal 3,321.042 in je bil za 810% večji kot 
v enakem mesecu lani, realno pa je bil večji za 31%. Čisti osebni 
dohodek na delavca je bil v prvem polletju letos, v primerjavi 
z enakim obdobjem lani, nominalno večji za 490,7%, realno pa za 
9,2%. Junija je bil realni osebni dohodek za 18,3% večji kot 
decembra lani. 

Dejstvo, da se je v prvi polovici leta produktivnost dela pove- 
čala, vendar tudi dejstvo, da se osebni dohodki tekoče indeksirajo 
znatno hitreje od rasti cen, sta vplivali na to, da so realni osebni 
dohodki naraščali precej hitreje od rasti produktivnosti dela. 
Povečanje realnih osebnih dohodkov je nad vsemi realnimi krite- 
riji in možnostmi, če pa še upoštevamo, da okoli 35% podjetij 
izplačuje osebne dohodke večkrat mesečno, je povsem jasno, da 
ima tako povečanje osebnih dohodkov večstranski inflacijski 
vpliv. 

V primerjavi z inflacijo se osebni dohodki pojavljajo v dveh 
funkcijah. Po eni strani kot element oblikovanja povpraševanja na 
tržišču in po drugi strani kot element oblikovanja stroškov poslo- 
vanja po enotah.12 Osebni dohodki v gospodarstvu so njegov 
največji posamični strošek. Njihov delež v bruto družbenem proiz- 
vodu v povprečju znaša okoli 12%, kar je že sama po sebi visoka 
številka. Če pa še upoštevamo, da materialni inputi enega sektorja 
prav tako vsebujejo osebne dohodke dajalcev, potem je ta odsto- 
tek (oziroma stroškovni vpliv osebnih dohodkov na celotno proiz- 
vodnjo) torej večji od prej omenjenega odstotka. Teoretično je 
mogoče družbeni proizvod totalno dekomponirati na elemente 
družbenega proizvoda (osebni dohodki, amortizacija in presežek 
dela) in uvozno substanco. Pri taki dekompoziciji je delež osebnih 
dohodkov že več kot 20 let stabilen in znaša med 38 in 40%. 

To stabilno ohranjanje deleža osebnih dohodkov pomeni, da 
vsako povečevanje osebnih dohodkov, ki ne temelji na povečanju 
obsega proizvodnje, zahteva ustrezno povečevanje cen. Celotna 
vsota stroškov je omejena z možno ceno. Če gre kateri od stro- 
škov »naprej« - v tem primeru gre za osebne dohodke - bi 
morale druge sestavine (kapital, uvoz, družbena nadgradnja) 
v ustrezni meri zmanjšati svoj delež - v nasprotnem primeru 
neizogibno pride do povečanja cen oziroma v organizacijah, ki 
cen ne morejo povečati, do - izgub. K temu je treba dodati še vse 
tisto, kar se dograjuje na osebne dohodke gospodarstva, vključno 
tudi osebne dohodke v negospodarstvu. 

Zaradi takih gibanj osebnih dohodkov in njihovega inflacijskega 
delovanja je, kljub nespornemu dejstvu, da se položaj zaposlenih 
glede višine osebnih dohodkov kratkoročno izboljšuje, nujno 
treba z dodatnimi ukrepi uvesti ustrezni red pri delitvi dohodka in 
osebnih dohodkov. 

9. V sedmih mesecih letos so se celotna izplačila za investicije 
v osnovna sredstva povečala v primerjavi z enakim obdobjem lani, 
za 448%. Nadaljevale so se težnje povečevanja deleža izplačil iz 
lastnih sredstev investitorjev (junija so ta sredstva znašala 87,2% 
vseh izplačil), tako da je v vsem obdobju za vsa izplačila za 
investicije iz lastnih sredstev odpadlo 88,2%. Ob upoštevanju rasti 
proizvajalnih cen v enakem obdobju, je mogoče oceniti, da so ob 
visoki nominalni rasti izplačil investicije realno manjše za več kot 
20%. Po drugi strani je na podlagi rasti proizvodnje delovnih 
sredstev, po podatkih o izvozu in uvozu opreme, po podatkih rasti 
efektivnih delovnih ur v gradbeništvu 13 in na podlagi sprememb 

Večkratno Izplačilo osebnih dohodkov med mesecem po eni strani povečuje 
hitrost obtoka denarja, po drugi strani pa zaradi načina obračunavanja in 
plačevanja davkov in prispevkov ne zagotavlja pravočasne alimentacije za 
ustrezne proračune in sklade. 13 Tudi po popravljenem podatku je v prvih petih mesecih letos, v primerjavi 
z enakim lanskoletnim obdobjem, število opravljenih delovnih ur v gradbeništvu 
večje za 1%, enaka rast pa je bila zabeležena v prvem polletju, kakor tudi v prvih 
sedmih mesecih. 
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zalog mogoče oceniti, da je realni obseg investicij za okoli 2% 
večji kot v prvem polletju lani. Čeprav se časovno ne pokrivajo 
izplačila za investicije z dejansko opravljenimi deli, so velike 
razlike, ki se pojavljajo med realno rastjo investicij in realnim 
zmanjšanjem izplačil za investicije, znak, da v prihodnjem 
obdobju lahko pride do ustavitve izplačil, saj ne bo razpoložljivih 
sredstev za te namene.14 Po drugi strani so po periodičnih obraču- 
nih za prvo polletje letos izgube v gospodarstvu večje od celotnih 
izločanj sredstev za akumulacijo, kar še dodatno zaostruje pro- 
blem zagotavljanja sredstev za investicije. 

10. V prvem polletju letos je bilo skupno število zaposlenih na 
ravni iz enakega obdobja lani. V družbenem sektorju se je število 
zaposlenih zmanjšalo za 0,1% (v gospodarstvu za 0,4%), medtem 
ko je v individualnem sektorju lastnine zabeležena rast števila 
zaposlenih v višini 3,6%. Da bi se odprl prostor za povečanje 
realnih osebnih dohodkov v družbenem sektorju, je nujno treba 
relativno zmanjšati število zaposlenih, tako da bi morala zaposle- 
nost v individualnem sektorju naraščati mnogo hitreje. Ocenjeno 
je, da je kljub pozitivnim gibanjem na področju zaposlovanja 
v individualnem sektorju lastnine, ki so se začela februarja letos, 
še nadalje mnogo ovir pri razvoju malega gospodarstva in večjem 
zaposlovanju na tem sektorju lastništva. To velja za davčno poli- 
tiko občin, za obstoječe urbanistične plane, ki se počasi spremi- 
njajo in prilagajajo zahtevam drobnega gospodarstva, kakor tudi 
za nekatere druge institucionalne ovire, na katere trčijo lastniki 
malih firm. 

11. Po predhodnih podatkih je bil promet blaga v trgovini na 
drobno julija letos za 16,6% realno manjši kot v enakem mesecu 
leta 1988. V primerjavi z junijem pa se je julija letos promet 
zmanjšal za 6,6%. Ti podatki opozarjajo na precejšnje odstopanje 
od dolgoletnih trendov, saj je bila v zadnjih dvajsetih letih raven 
prometa v juliju v stalnih cenah povprečno za okoli 2% večja od 
junijske ravni trgovinskega prometa. 

V prvih sedmih mesecih pa se je promet v trgovini na drobno, 
v primerjavi z enakim obdobjem lani, realno zmanjšal za 12,1%.15 

Do realnega upadanja prometa v trgovini na drobno prihaja 
v trenutku, ko naraščajo realni osebni dohodki. To je mogoče 
pojasniti z dejstvom, da v pogojih visoke inflacije stroški za 
prehrano in fiksni izdatki gospodinjsta za stanovanje, ogrevanje, 
razsvetljavo in komunalne storitve povečujejo svoj delež v celot- 
nih odhodkih. Drugo dejstvo pa je, da velik del nabav za življenj- 
ske potrebe kupci opravijo na tržnici in preko sindikalnih organi- 
zacij v podjetjih. 

Zaradi sprejetih protiinflacijskih ukrepov je mogoče realno pri- 
čakovati nadaljevanje trendov realnega upadanja prometa, kar je 
dodatni ekonomski dejavnik, ki bo vplival na povečevanje izvoza 
in upočasnjevanje rasti cen na domačem tržišču. Ker je proizvod- 
nja, namenjena izvozu, oproščena carin in uvoznih dajatev, je 
zmanjševanje stroškov na uvozni strani v pogojih zmanjševanja 
domačega povpraševanja dodatni faktor, ki mora pospešiti izvoz 
in celotno domačo proizvodnjo. 

Usposabljanje trgovine za prevzemanje pomembnih tržnih funk- 
cij je izredno pomembna naloga, vendar so velika ovira številni 
monopoli velikih trgovinskih in proizvodnih podjetij. Sistemski 
okviri za drugačno ravnanje trgovine so začrtani v temeljnih 
obrisih, v prehodnem obdobju pa je zelo važna vloga blagovnih 
rezerv, regionalno usmerjanje uvoza in drugo. 

12. Monetarno-kreditni tokovi so v celoti počasnejši od stopnje 
rasti cen, čeprav so bila gibanja precej nad načrtovano nominalno 
stopnjo. Monetarna gibanja so bila v celoti zelo ekspanzivna, in 
sicer zaradi pospeševanja obračanja denarja (kar ni bilo upošte- 
vano pri načrtovanju monetarnih agregatov) in tudi zaradi tega, 
ker so tokovi kreiranja denarja (predvsem primarnega denarja), na 
katere NBJ nima neposrednega vpliva, neutralizirali restriktivno 
delovanje monetarno-kreditne politike. Gre za tokove na podlagi 
rasti deviznih rezerv - ker njihova rast ni posledica povečanja 
zadolževanja v tujini - učinka rasti terjatvenega klirinškega salda 
pri NBJ, na podlagi kreditov iz primarne emisije za selektivne 
namene, terjatev NBJ od federacije in za neregularne denarne 
tokove. Na ta način je bil oblikovan prostor za realizacijo dejan- 
skih in anticipiranih stroškov preko cen, realiziranih na tržišču. 

Rast denarne mase v prvih sedmih mesecih je znašala 55.150 
milijard dinarjev ali 218% v primerjavi s koncem leta 1988 in je 

14 Podatke o izplačilih za investicije zbira in objavlja SDKJ in zadevajo uporab- 
nike družbenih sredstev. Zaradi različnih lastninskih oblik (družbena, mešana, 
zadružna in zasebna lastnina) je nujno treba zagotoviti zakonske pogoje za 
prilagajanje sistema spremljanja in objavljanja teh podatkov. Krepitev ekonom- 
ske moči podjetij v drugih oblikah lastnine, te in druge informacije o poslovanju 
vseh podjetij pridobivajo na pomenu zaradi pravočasnega sprejemanja ustrez- 
nih ekonomskih ukrepov. 15 Realno upadanje prometa je bilo zabeleženo v vseh republikah: v Hrvatski za 
14,1%, Srbiji za 13,9%, Črni gori za 13,6%, Sloveniji za 11,6%, Bosni In Hercego- 
vini 8,4% in v Makedoniji za 4,1%. 

poročevalec 

zaostajala za rastjo cen na drobno, ki so se povečale za 342%. 
Julija je bila, podobno kot aprila, zabeležena rast denarne mase 
hitrejša od rasti cen na drobno (v primerjavi z junijem je rast 
denarne mase znašala 48,2%, rast cen na drobno pa 31,3%. 

Tudi v letošnjem letu se je nadaljeval večletni trend zmanjševa- 
nja povpraševanja po denarju, ki je bil izražen s povečanjem 
hitrosti denarnega obtoka. Poleg julijskega zmanjšanja se je 
hitrost denarnega obtoka od začetka leta povečala za 38,5%. 
Čeprav na hitrost denarnega obtoka vplivajo tudi drugi dejavniki, 
zahteva to preučitev stopnje restriktivnosti monetarne politike. 
Upadajoče denarno povpraševanje oziroma povečevanje hitrosti 
denarnega obtoka v pogojih visoke inflacije omejujoče deluje na 
učinkovitost monetarne politike glede urejanja količine denarja 
zaradi večje stopnje negotovosti, posebej na področju cen. 

Plasmaji bank so se v prvih sedmih mesecih, v primerjavi z zak- 
ljučkom minulega leta, manj povečali kot je znašala rast denarne 
mase. Nominalno so se povečali za preko 113 tisoč milijard 
dinarjev ali za 138,7%. 

Od začetka leta do konca julija se je dinarsko varčevanje pove- 
čalo za 185,1%. Kratkoročno varčevanje se je pri tem povečalo za 
220% in je znašalo okoli 71% vseh varčevalnih depozitov prebival- 
stva. V enakem obdobju se je devizno varčevanje nominalno 
povečalo za 301%, ob izključitvi učinkov deviznega tečaja pa to 
pomeni zmanjšanje za 2,8%. Hkrati so se kratkoročni devizni 
depoziti povečali za 8,3%. 

II - GLOBALNA OCENA EKONOMSKEGA 
POLOŽAJA IN PRISTOP K EKONOMSKI POLITIKI 

1. Gospodarski položaj lahko opredelimo z nekaj izrazitimi 
značilnostmi. Gospodarska gibanja so na nekaterih področjih že 
pokazala dokaj močne učinke sprejetih ukrepov; to velja pred- 
vsem za področje zunanje-ekonomskih odnosov, za nekatere 
agregate domačega povpraševanja, kakor tudi za spremembe 
v interni ekonomiji in v zvezi s tem, za obnašanje podjetij. Zabele- 
ženo je povečanje produktivnosti dela, zmanjšanje porabe ener- 
gije na enoto proizvoda, skrajševanje časa pri vezavi sredstev 
v zalogah16 (koeficient obračanja blaga v prvih šestih mesecih 
letos se je s prejšnjih 2 povečal na 4), usmerjanje dela gospodar- 
stva k izvozu, spremembe v strukturi virov sredstev za naložbe in 
drugo. To so šele prvi učinki makroekonomske politike na gospo- 
darjenje v podjetjih, prave spremembe v njih in njihovo strukturno 
prilagajanje pa bo šele sledilo. Po drugi strani se prenos teh 
učinkov na zaviranje stalnega pospeševanja inflacije šele priča- 
kuje, za njeno zmanjševanje pa se morajo zapreti še vedno obsto- 
ječe vrzeli na monetarnem in fiskalnem področju ter zagotoviti 
nadaljnjo liberalizacijo uvoza. Ekonomska politika je v tem tre- 
nutku soočena s spontano indeksacijo osebnih dohodkov, 
s katero naj bi presegli inflacijska pričakovanja in ki je postala 
glavni stroškovni faktor v kratkoročnem mehanizmu reproducira- 
nja inflacije. 

Na področju končne domače porabe, kljub temu, da se osebni 
dohodki realno povečujejo, povpraševanje prebivalstva po indu- 
strijskem blagu realno upada; spreminja se namreč struktura 
potrošnje prebivalstva - na škodo povpraševanja po industrij- 
skem blagu, ki dokaj intenzivno upada'7. Bolj dinamičen del 
končnega povpraševanja doma je, sodeč po razpoložljivih podat- 
kih, investicijsko povpraševanje. Realni obseg investicij je bil 
v prvem polletju letos nekaj večji kot v prvem polletju lani; vendar 
se je to po vsej verjetnosti dogajalo mimo realno razpoložljivih 
sredstev za investicije, kar pomeni, da v tem trenutku še ni 
mogoče oceniti, da so pramagani značilni trendi osemdesetih let, 
ko so stalno upadale investicije v osnovna sredstva ,e. 

Najbolj dinamična oblika celotnega končnega povpraševanja je 
izvoz, s trendom naraščanja v letošnjem letu; v primerjavi s prete- 
klim letom - če izključimo spremembe medvalutnih razmerij 
(krepitev dolarja) - se je izvoz povečal za 14,2%, pri čemer pa je 
večje učinke sprejetih ukrepov za razbremenjevanje izvoznega 
gospodarstva pričakovati šele v zadnjem trimesečju tega leta, kar 
bi pomenilo nadaljnjo pospešitev izvoza. 

Ko govorimo o industrijski proizvodnji, s katero se v največji 

16 Ta proces se opaža tako pri zalogah gotovih izdelkov (zaradi dragih kreditov 
za obratna sredstva) kot tudi pri zalogah surovin in reprodukcijskega materiala, 
zaradi dobrega delovanja deviznega tržišča in liberalizacije uvoza in kar je pri 
podjetjih ustvarilo varnost, da bodo v vsakem trenutku lahko uvozila in plačala 
ta uvoz. 17 O tem pričajo podatki o hitrem upadanju prometa v trgovini na drobno, ki se 
v pretežnem delu nanaša na industrijsko blago za široko porabo. 18 Na tem mestu je treba posebej poudariti, da naša statistika ni prilagojena 
novemu sistemu, ker se tekoče, konjunkturno, na področju investicij spremlja 
samo družbeni sektor - pa tudi ta le deloma (v glavnem preko izplačil za 
Investicije, ki v celoti ne morejo predstavljati vse investicijske dejavnosti). Če 
upoštevamo, da novi gospodarski sistem na tržišu izenačuje vse oblike lastnine, 
je več kot jasno, da bo treba v skladu s tem spremeniti naš statistični sistem. 
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meri opredeljuje tudi skupna proizvodna dinamika v državi, dose- 
danja izvozna ekspanzija ni omogočila celotnega alimentiranja 
upadanja notranjega povpraševanja po industrijskem blagu. Ta 
problem je še izrazitejši, ker mora zaradi sprejetih ukrepov na 
področju povpraševanja doma in ukrepov, ki bodo začeli veljati 
v naslednjih mesecih (menica in nasploh urejanje stanja v mone- 
tarni sferi), priti do nadaljnjega upadanja skupne notranje porabe 
in sicer v obsegu, ki bi ogrozil prejšnje napovedi, da bo letos 
industrijska proizvodnja za okoli 2% večja kot je bila lani - če se 
to v celoti ne nadomesti z dodatnim povečanjem izvoza. Padec 
notranjega povpraševanja in padec proizvodnje sta, gledano krat- 
koročno, nujna posledica protiinflacijskih ukrepov (ni znana 
nobena uspešna protiinflacijska politika, pri kateri ni prišlo do 
začasnega upadanja (proizvodnje). 

V tem trenutku tudi ni tako bistvena ocena skupnega fizičnega 
obsega industrijske proizvodnje in skupnega družbenega proiz- 
voda v letošnjem letu, kot je pomembna ocena, da bi že konec 
tega leta oziroma na prehodu iz tega v naslednje leto, ekspanzija 
izvoza lahko začela kompenzirati padec notranjega povpraševa- 
nja; predpostavke za to so ustvarjene z ukrepi razbremenitve in 
s stimulacijo izvoza (posebej popolna oprostitev uvoznih obreme- 
nitev izvoznikov - in to neposredno, ne pa preko vračila, saj 
pričakujemo učinke prav konec leta). 

Celotna ekonomska in razvojna politika bo dolgoročno usmer- 
jena k temu, da se zagotovi stalna ekspanzija izvoza (celo okrog 
20% na leto) z ustreznim povečanjem uvoza oziroma povečanjem 
deleža naše skupne menjave v družbenem proizvodu. Taka eko- 
nomska politika je v tem trenutku nujna ne zaradi likvidnostnih 
razlogov, pač pa zaradi proizvodnje. Zagotavlja plasman (torej 
tudi rast proizvodnje), ekonomičen obseg, izpostavlja naše proiz- 
vajalce konkurenci in jih sili, da bistveno spremenijo svoje para- 
metre gospodarjenja. 

Devizne rezerve so se od začetka mandata tega Zveznega izvrš- 
nega sveta povečale za okoli 2 milijardi dolarjev, upoštevaje 
zmanjšanje kratkoročnega dolga, pa za 2,3 milijarde dolarjev. 
Njihova raven je sedaj takšna, da zagotavlja varno zunanjo likvid- 
nost, ne le pri obstoječem režimu sicer že liberaliziranega uvoza, 
pač pa tudi pri njegovi dodatni liberalizaciji. Uvoz omogoča vode- 
nje razvojne politike in izboljšuje naše ugodnosti pri tujih partner- 
jih. Pozitiven proces je tudi disperzija dela deviznih rezerv na 
poslovne banke in visoka zunanja likvidnost teh bank. S tem se 
emisija angažira v manjši meri, kot če bi bile vse te rezerve 
skoncentrirane pri Narodni banki Jugoslavije, kratkoročna neto 
devizna pozicija vseh poslovnih bank, ki je osnovni parameter 
tekoče likvidnosti države, pa je visoko pozitivna. Z vsem tem so 
ustvarjeni vsi bistveni pogoji za protiinflacijsko politiko ,9. Če teh 
rezerv ne bi bilo, bi se morali za izvajanje reforme dodatno 
zadolžiti 

Vsi ti ukrepi so dali gospodarstvu občutek varnosti, da lahko 
uvaža, da se nadaljujejo procesi liberalizacije uvoza in usklajeva- 
nje z liberalizacijo cen. Očitna je sprememba odnosov v interni 
ekonomiji: ne le da je povečan obseg proizvodnje v letošnjem letu 
ustvarjen brez povečanja zaposlenosti, pač pa dejstvo, da je 
obratni kapital drag, uvoz pa varen, pripelje tudi do tega, da 
gospodarstvo ne kopiči zalog na tradicionalen način - najprej 
reprodukcijski material za lastno proizvodnjo, potem pa kopičenje 
končnih izdelkov v trenutku, ko plasman upada - ampak pove- 
čuje obračanje sredstev in racionalneje posluje. Takšen položaj 
po eni strani omogoča, po drugi pa zahteva, da se formira tržišče 
vrednostnih papirjev, tržišče denarja v povezavi z deviznim tržiš- 
čem in da se med njimi vzpostavijo celovita razmerja. S tem bodo 
ustvarjeni pogoji za učinkovitejšo in tržno zasnovano ureditev 
gospodarskih tokov. 

Kljub vsem tem procesom in nekaterim direktnim ukrepom, se 
je inflacija v preteklem delu tega leta pospeševala. Poleg indirekt- 
nih ukrepov (prek monetarne politike ali vplivanja na povpraševa- 
nje prebivalstva) so bili namreč sprejeti tudi neposredni ukrepi za 
upočasnitev rasti cen - kot so razbremenitev gospodarstva, 
zmanjšanje proračuna federacije (republike, posebno pa občine 
niso sprejele ustreznih ukrepov za zmanjšanje lastnih proraču- 
nov), liberalizacija uvoza, direktna oprostitev uvoznih dajatev za 
izvoznike, nadalje posegi iz rezerv, s katerimi so stabilizirane 
odkupne cene; odkup je kljub relativno slabi letini rekorden. 
Poglavitni faktorji dinamike cen so v tem trenutku predvsem 
inflacijska pričakovanja, naraščajoči stroški na enoto dela, ki jih 
povzroča indeksiranje osebnih dohodkov glede na ta pričakova- 
nja ter maneverski prostor v monetarni sferi, ki še vedno obstoji, 
da bi se to pokrilo. K temu je treba dodati, da obstoje še vedno 
visoki notranji primanjkljaji - nekateri so znani, nekatere je treba 

™ Vsako uspešno uresničevanje protiinflacijskega programa je izhajalo, poleg 
ostalega, od povečane ravni deviznih rezerv. 

šele identificirati, predvsem pri poslovnih bankah - kar pomeni, 
da je velik del obstoječe porabe, računajoč tu tudi izgubarje 
v gospodarstvu, nepokrit. Podjetja povečane stroške prevalijo na 
cene, položaju na tržišču pa se prilagajajo z zmanjšanjem lastne 
proizvodnje. Nadaljnje zmanjšanje notranje potrošnje bo ta pro- 
ces pripeljalo do meja rentabilnosti. 

2. Kot je bilo videti, so že ustvarjene nekatere bistvene predpo- 
stavke za uspešno protiinflacijsko politiko, medtem ko nekatere 
druge še vedno niso. Zaradi tega bi bil vsak pristop, ki bi izhajal iz 
radikalnega administrativnega vmešavanja - za kar obstoje v tem 
trenutku določene težnje - neuspešen. Prvič, inflacijska pričako- 
vanja in prilagojenost inflaciji, niso enaki na vseh področjih. 
Posebno zaostaja področje skupne in splošne porabe, na katerem 
zaradi inflaciji neprilagojenega instrumentarija in zamud pri pla- 
čevanju, ki bi se morale maksimalno pospešiti (samo na nekaj 
dni), prihodki realno zelo hitro upadajo. V kolikor teh vprašanj 
hitro ne uredimo, bo pri vsakem spreminjanju cen ta sektor 
povečal pritisk za izterjavo zaostalih pravic pri povečevanju cen. 
Proračuni plačujejo torej največji »inflacijski davek«, pri čemer 
sredstev proračuna ni mogoče obrestovati z oročanjem, denar pa 
se v nobenem trenutku ne umakne iz obtoka. Kar zadeva mone- 
tarno sfero, razen ukrepov dolgoročnejšega značaja (predvsem 
»de iure« priznavanja javnega dolga javnega sektorja na vseh 
ravneh, njegovo znižanje in neiflatomo financiranje, kot tudi 
zagotavljanje transparentnosti izkazovanja dejanske kvalitete kre- 
ditnega podjetja bank in dejanskega premoženjskega položaja 
družbenih podjetij ob sanacijskih ukrepih, se mora v relativno 
kratkem roku zaustaviti nadaljnje prilagajanje monetarne politike 
inflaciji in vzpostaviti oster nadzor nad gibanjem monetarnih 
agregatov, upoštevaje tudi povečanje koeficientov obračanja. To 
zahteva, ob že obstoječih instrumentih, prilagajanje metodologije 
projektiranja monetarnih (pa tudi fiskalnih) nominalnih limitov ter 
upoštevanje hitrosti obtoka denarja pri njihovem določanju in 
korekciji. Razen tega, monetarna politika sedaj ni sposobna, da 
uniči učinke avtonomnega kreiranja denarja, zaradi suficita 
v deviznih transakcijah, kar je treba zagotoviti. 

Eden največjih problemov je v tem trenutku indeksacija osebnih 
dohodkov. Omogoča jo tudi sistem, večkratno izplačilo osebnih 
dohodkov pa pomeni povečanje obračanja in dejansko povečanje 
monetarne ekspanzije (pri monetarni politiki, ki tega ne upošteva). 
Pri tem pa pogostejša izplačila niso značilna za sektorje, kjer je 
osebni dohodek kritično nizek, pač pa za sektorje, kjer je denar, 
kjer se lahko cene nenehno povečujejo. Takšno inflatorno delova- 
nje osebnih dohodkov vsekakor krepijo vplivi stavk, organiziranih 
z namenom, da se osebni dohodki povečajo, nadalje zahteve za 
»šok terapijo« ter ustvarjanje vzdušja, v katerem se pričakuje 
njihovo zamrzovanje. Pri tem se mora vprašanje absolutne ravni 
povprečnega osebnega dohodka in vsakega posamičnega 
dohodka ločiti od vprašanja vloge osebnih dohodkov v inflator- 
nem mehanizmu. Vzroki nizke ravni osebnih dohodkov so namreč 
večkratni in dolgoročni, pomembno mesto med njimi pa zavze- 
majo odliv dela, sicer skoraj stagnantnega, družbenega proizvoda 
za servisiranje tujega dolga in učinek presežka zaposlenih v druž- 
benem sektorju, kar vse je treba vključiti v celotno ceno dela 
v okviru celotne cene izdelka. Z drugimi besedami, danes je 
relativno nizek poprečni osebni dohodek posledica ekstenzivnega 
zaposlovanja oziroma visoke cene dela v pretekelm desetletju, 
v katerem so bile cene drugih proizvodnih dejavnikov bistveno 
podcenjene. Prizadevanja, da se z indeksacijo akontacij pokrijejo 
inflacijska pričakovanja, lahko dajo le kratkoročne učinke na 
realne osebne dohodke in dolgoročne učinke na stopnjo inflacije, 
ker je iluzija, da bi se osebni dohodki lahko trajno realno povečali, 
kadar za to ni podlage v realno realiziranem dohodku oziroma 
proizvodnji. 

Prostor, tako za povečanje investicij kot za sprejemanje pre- 
sežka zaposlenih iz sedanjih zmogljivosti družbenega sektorja, je 
mogoče odpreti v zasebnih naložbah in nasploh s stimuliranjem 
drobnega gospodarstva ter uveljavitvijo vseh oblik lastnine (poleg 
družbene, zasebne, mešane in zadružne). Ta proces se je začel, 
vendar se zaradi številnih ovir ne odvija dovolj hitro, zaradi česar 
je potrebno, da se v tem pogledu na ravni republik določijo 
stimulativna »pravila igre« in da se občinam odvzame ali da se jim 
vsaj bistveno zoži možnost svobodnega arbitriranja v teh vpraša- 
njih. Poleg omenjenih učinkov bi hitrejša ekspanzija tega sektorja 
dala hitre učinke tudi na gospodarsko rast v celoti in na strukturne 
spremembe v gospodarstvu — kar so vse dolgoročnejše predpo- 
stavke stabilizacije - odnos do zasebnih vlaganj domačih oseb pa 
predstavlja tudi svojevrsten preizkus za potencialne tuje vlagatelje 
oziroma za hitrejše pridobivanje tujega kapitala. 

Ob koncu je treba reči, da se dolgoročni program reform in vsak 
kratkoročni program za zmanjševanje inflacije soočata z rezi- 
stentnostjo določenih področij do nujnih sprememb. Če upošte- 
vamo, da morajo ključni ukrepi s stališča stabilizacije delovati 
sinhronizirano na področju delitve in osebnih dohodkov, na 
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fiskalnem področju, v monetarni sferi, v sferi ekonomskih odno- 
sov s tujino, ob določenih ukrepih na tržišču blaga in na področju 
cen ter ob določenih razvojnih in socialnih predpostavkah 
— potem se na nekaterih področjih taki ukrepi soočajo z zelo 
močnimi odpori, ker v bistvu pomenijo zoževanje sedanjih pravic 
in obsega porabe. Na področju osebnih dohodkov je njihovo 
desetletje dolgo realno upadanje objektivno pogojeno s stagna- 
cijo proizvodnje in okoliščino, da se občuten del družbenega 
proizvoda neizogibno odliva za servisiranje dolga, ki smo si ga 
naložili v »letih gospodarskega razcvta« kakor tudi z ekstenzivnim 
zaposlovanjem v tem obdobju. Dejstvo je, da je poprečen osebni 
dohodek danes nizek in premajhen, vendar teh razmerij ni 
mogoče popraviti z odpiranjem prostora za povečanje lastnih 
osebnih dohodkov z enormno rastjo cen. 

Na področju fiskusov in v monetarni sferi, kjer so že zdavnaj 
sprejete načelne opredelitve, je praktična realizacija v nasprotju 
z regionalnimi ali panožnimi interesi ter je ni mogoče izvesti ali pa 
je blokirana. V novejšem času ali že preje ni znan noben uspešen 
model za zmanjševanje inflacije, ki ni vseboval realne redukcije na 
obeh omenjenih področjih. 

III - SMERI DELOVANJA EKONOMSKE POLITIKE 
V PRIHODNJEM OBDOBJU 

Predlog makroekonomske politike in ukrepov v njenih osnovnih 
področjih izhaja iz celovitega koncepta in od med seboj odvis- 
nega delovanja posameznih politik z jasno protiinflacijsko usmeri- 
tvijo. Pri tem se izhaja iz dejstva, da je del novega gospodarskega 
sistema dorečen, preostali del pa bo tak kmalu. 

Sprejeti so namreč, in že delujejo, osnovni sistemski zakoni: 
Zakon o podjetjih, Zakon o bankah in drugih finančnih organizaci- 
jah, Zakon o računovodstvu, Zakon o finančnem poslovanju, 
Zakon o Narodni banki Jugoslavije. V skupščinski proceduri pa so 
predlogi drugih pomembnih zakonov, s katerimi se dopolnjujejo 
sistemske spremembe: Zakon o delovnih odnosih, Zakon o zuna- 
njetrgovinskem poslovanju, Zakon o deviznem poslovanju. Zakon 
o temeljnih lastninsko-pravnih odnosih, Zakon o vrednostnih 
papirjih, Zakon o osnovah davčnega sistema. V celoto ukrepov, ki 
se predlagajo, sodijo zakoni: Zakon o družbeni kontroli cen, 
Zakon o blagovnih rezervah, Zakon o določanju virov sredstev za 
financiranje zveznih blagovnih rezerv, ki imajo značilnosti sistem- 
skih zakonov. V to celoto ukrepov, ki se predlagajo za sprejem, 
sodi tudi vrsta sprememb in dopolnitev veljavnih zakonov, ki 
zadevajo fiskalno politiko, splošno in skupno porabo ter krepitev 
finančne discipline. Poleg tega se intenzivno pripravljajo in bodo 
Skupščini SFRJ kmalu dostavljeni, predlogi naslednjih zakonov: 
Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega zavarovanja, Zakon 
o stavkah, Zakon o zadrugah, Zakon o carinskih conah, Zakon 
o zavarovanju, Zakon o ustanovah. Predlogi v teh zakonih pred- 
stavljajo hrbtenico sistemskih sprememb, s katerimi se določa 
novi ekonomski sistem in ustvarjajo možnosti za sprejemanje 
učinkovitih ukrepov na področju makroekonomije. Z vsem tem so 
jasno določene osnove sistema, njegovi najvitalnejši elementi že 
delujejo, to pa omogoča dopolnitve Programa in sprejemanje 
dodatnih ukrepov na vseh področjih makroekonomske politike. 
Brez teh sistemskih predpogojev predlagani - kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi in celotna makroekonomska politika — ne bi 
mogli dati rezultatov, nekaterih ključnih ukrepov pa sploh sprejeti 
ne bi mogli. 

V takih razmerah — v katerih bo naslednja faza popolnega 
definiranja gospodarskega sistema terjati tudi dodatne ustavne 
spremembe - predstavljajo predlagani ukrepi integralno celoto, 
pri čemer ni pozabljeno nobeno ključno področje. Poleg predlo- 
gov zakonov, s katerimi se bo zaokrožil sistemski okvir reforme, 
se predlagajo tudi ukrepi makroekonomske politike v fiskalni 
politiki, monetarno-kreditni politiki, politiki ekonomskih odnosov 
s tujino, politiki delitve dohodka in osebnih dohodkov, na 
področju tržišča in cen, razvojni politiki in socialni politiki. Zago- 
tovljene sistemske in materialne osnove omogočajo, da se bodo 
protiinflacijski učinki teh ukrepov popolno izrazili. Zvezni izvršni 
svet bo iniciral ustrezne aktivnosti pri spremembi Ustave Jugosla- 
vije, predvsem tiste, ki se nanašajo na zagotavljanje ustavne 
možnosti za oblikovanje enotnega fiskalnega sistema, sprememb 
na področju lastnine in lastninskih odnosov, kot tudi za reformo 
političnega sistema. V zvezi s tem predstavlja posebni problem 
vprašanje, kako prebroditi dejstvo, da družbena lastnina nima 
titularja oziroma ta ni definiran, gre pa za odkup družbenih podje- 
tij in nujno spremembo titularja oziroma lastnika, posebno v pri- 
merih sanacije. Začasno rešitev je treba poiskati brez čakanja na 
nadaljnje spremembe ustave, da bi tao ustvarili možnosti za 
odkup del» ali vsega družbenega podjetja, pri čemer bi lahko 
sredstva usmerili v posebne družbene sklade (namenjene sanaciji, 
financiranju socialnih programov, razvojnih programov itd.). 

Zaradi tega, ker nekateri predlogi Zveznega izvršnega sveta 
v skupščini SFRJ niso bili sprejeti (menice, vrstni red poravnave 
obveznosti, večkratno izplačilo akontacij osebnih dohodkov), 
počasnosti, da bi v drugih družbenopolitičnih skupnostih spreme- 
nili ravnanje (zmanjševanje pravic in racionaliozacija institucij 
v splošni in skupni porabi, sanacije izgub), kot tudi obstoja števil- 
nih monopolov na trgu in različnih oblik netržnega obnašanja 
podjetij, Zvezni izvršni svet ponovno predlaga nekatere že predla- 
gane ukrepe, ki zagotavljajo celovitost koncepta protiinflacijske 
politike. 

1. - S stališča dezindeksacije in skupnega stabilizacijskega 
delovanja, predstavlja hrbtenico predlagane celotne makroeko- 
nomske politike monetarna politika. Brez nje ni mogoče izvajati 
niti kratkoročne niti dolgoročne stabilizacijske politike. Ampak, če 
bi ta delovala sama zase, brez učinkovitega delovanja makroeko- 
nomske politike na drugih področjih, bi se njeni učinki kazali bolj 
v poslabševanju likvidnosti in zmanjševanju proizvodnje kot pa 
v stabiliziranju cen. Monetarna politika sama ne bi zmogla razbiti 
sistema vsesplošne indeksacije nominalnih agregatov v našem 
gospodarstvu. 

Da bi monetarni politiki sploh omogočili opravljanje njenih 
nalog in da bi sploh ustvarili možnosti za to, da bi vse emisijske 
kanale postavili pod nadzor monetarne politike, je treba najprej 
identificirati vse deficite v državi — v gospodarstvu, v bankah, 
v splošni in skupni porabi — zagotoviti realne vire denarja za 
sanacijo teh subjektov ali pa likvidirati tiste subjekte, ki jih ni 
mogoče sanirati z realnimi sredstvi. V tem pogledu ne morejo biti 
izjema niti družbenopolitične skupnosti na vseh ravneh; tudi one 
morajo sanirati svoje deficite na tržni način. Taka sanacija terja 
sprejem ustreznega zakona in zagotovitev vseh pogojev za funkci- 
oniranje trga blaga, vrednostnih papirjev in kapitala. Veljavne in 
predlagane sistemske rešitve dajejo na to potrebne sistemske 
možnosti. V tem procesu sanacije se mora zagotoviti pravico 
subjektom, ki vlagajo sredstva, da sami odločajo o tem, v katera 
podjetja oziroma banke bodo vlagali. Kar zadeva banke, se na 
osnovi novega zakona o bankah v bistvu vse na novo ustanavljajo, 
»licenco« za njihovo delo pa daje narodna banka, potem ko 
identificira njihov položaj. Poseben problem predstavlja sanacija 
subjektov v gospodarsko manj razvitih območjih, ki zahteva 
posebni pristop in vire denarja zanjo, vendar v okviru enotnega 
gospodarskega sistema. To zahteva tudi transformacijo obstoje- 
čega Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Zaradi vsega tega vsebujejo ukrepi, s katerimi naj bi zagotovili 
učinkovito delovanje monetarne politike, predloge neodložljivih 
sprememb zakonodaje, s katerimi je treba odpraviti neusklajeno- 
sti Zakona o Narodni banki Jugoslavije z Zakonom o bankah in 
drugih finančnih organizacijah. Na enak način je treba določiti 
pristojnosti in pravice Narodne banke Jugoslavije pri nadzoru 
poslovanja bank in dejanju dovoljenj za njihovo delo. Ustvarjajo 
se predpogoji za delo tržišča denarja in kratkoročnih vrednostnih 
papirjev in za pravice Narodne banke Jugoslavije za interveniranje 
na tem trgu kot novega instrumenta denarne politike. Trg denarja 
in kratkoročnih vrednostnih papirjev se bo oblikoval v oktobru, 
tržišče vrednostnih papirjev pa do konca leta. V zvezi s tem je 
treba kompletirati tudi funkcijo deviznega trga. V Zakonu o sana- 
ciji bank se bodo določili pogoji za intervencijo države pri sanaciji 
bančnega sistema v določenih razmerah. Takoj je treba razvelja- 
viti prehodne odredbe v Zakonu o Narodni banki Jugoslavije, ki 
dovoljujejo, da ostajajo prihodki od emisije v narodnih bankah 
republik in pokrajin in subvencioniranje posojil za kmetijstvo iz 
emisijskih prihodkov. V to domeno institucionalnega prilagajanja 
spada tudi ustvarjanje institucionalnih pogojev za oblikovanje 
javnega dolga (federacije in drugih družbeno-političnih skupno- 
sti) kot tudi spremembe zakonov z drugih področij, s katerimi naj 
bi preprečili monetizacije raznih primanjkljajev in prelaganje 
izgub na nenadzorovano denarno ponudbo. 

Nujni so posegi za sanacijo bank, ki zadevajo podzakonske akte 
na področju nadzora kvalitete poslovanja bank, pa tudi ustrezen 
postopek saniranja bank, da bi se le-te znebile oziroma »očistile« 
nagomiljenih problematičnih aktiv in drugih »lukenj« v bilancah. 
S tem bi se omogočilo tržno oblikovanje obresti na nižji ravni na 
zdravih osnovah in čistimi bilancami bank. 

V tretji sklop nalog spadajo aktivnosti za sanacijo javnega 
sektorja in onemogočanje monetizacije njegovih primanjkljajev 
Najprej pa je treba jasno definirati pojem javnega sektorja (poleg 
bilance proračuna federacije sodijo k temu še proračuni vseh 
družbenopolitičnih skupnosti, proračuni takoimenovane skupne 
porabe in parafiskalnih inštitucij - vse do bilance uspeha 
Narodne banke Jugoslavije), njegovega primanjkljaja m javnega 
dolga, kot tudi določitev možnih virov in načinov financiranja tega 
primanjkljaja. 

V četrti sklop nalog sodijo ukrepi za dograjevanje instrumentov 
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denarne in devizne politike (intervencije Narodne banke Jugosla- 
vije na trgu denarja in kratkoročnih vrednostnih papirjev, na 
področju obrestnih mer Narodne banke Jugoslavije, obveznih 
rezerv, refinanciranja NBJ, zahtev na osnovi klirinške menjave 
itd). 

Sicer pa mora biti sama denarna politika sedaj skrajno restrik- 
tivna, vse kanale emisije mora postaviti pod strogo kontrolo, pri 
aktiviranju in realizaciji kvantitativnih ciljev pa mora upoštevati 
tudi hitrejše obračanje denarja. Zato se predlagajo v sprejem ali 
pa so že sprejeti, kratkoročni ukrepi v denarni politiki, ki so 
v pristojnosti bodisi skupščine SFRJ, Sveta guvernerjev Narodne 
banke Jugoslavije ali ZIS. Ti ukrepi poleg drugega predvidevajo 
ukinitev avtomatičnega načina plačevanja v primerih, ko so terja- 
tve klirinškega salda višje od manipulativnega posojila, onemogo- 
čajo uporabo primarne emisije Narodne banke Jugoslavije za 
kreditiranje dospelih terjatev v tujini in stimuliranje plačila teh 
terjatev; omenjeni ukrepi predvidevajo tudi določanje tečajnih 
razlik pri NBJ kot javnega dolga federacije na trajnih osnovah, 
ukrepe na področju zadolževanja v tujini, ukrepe v sektorju kredi- 
tiranja kmetijstva, zmanjševanje možnosti možnega avaliranja 
vrednostnih papirjev, povečanje obrestnih mer na blagajniške 
izpiske, povečanje razlik med minimalno in maksimalno vsoto, ki 
jo banke smejo oziroma morajo imeti na deviznih računih (s tem 
se bankam omogoča, da vodijo lastno likvidnostno politiko, 
s čimer naj bi se zmanjšal pritisk na primarno emisijo itd.). 

V kolikor se z rednimi ukrepi denarne kontrole (obvezne 
rezerve, blagajniški izpiski, eskontne stopnje in slično) ne bi 
zagotovila dosega kvantitativnih ciljev denarne politike, se kot 
skrajni ukrep predvideva limitiranje plasmajev iz emisije in kot 
zadnji, limitiranje plasmajev bank. Zvezni izvršni svet stoji na 
stališču, da se ne smejo menjati kvantitativni monetarni cilji, ki so 
bili določeni sredi letošnjega leta. 

2. - Skupaj z ukrepi denarne politike morajo delovati tudi 
ukrepi, s pomočjo katerih se bo zagotovilo krepitev finančne 
discipline in onemogočilo, da bi ukrepe omejitvene denarne poli- 
tike razvrednotilo neregularno kreiranje povpraševanja. Zato se 
predlagajo spremembe v Zakonu o finančnem poslovanju, ki 
zadevajo vrstni red poravnave prispelih obveznosti nelikvidnih 
podjetij. Te obveznosti naj bi dobile prednost pri izplačilih pred 
izplačilom osebnih dohodkov, razen zajamčenih, izplačilo oseb- 
nih dohodkov naj bi bilo odvisno od doseženih rezultatov dela, 
izplačila mesečnih akontacij osebnih dohodkov se omejujejo na 
enkrat mesečno. V spremenjenem zakonu o finančnem poslova- 
nju naj bi dali ZIS pooblastilo, da lahko predpiše podrobnejše 
pogoje za odobravanje potrošniških posojil. Zaradi pomembnosti 
teh vprašanj bi morali ta zakon spremeniti in spremembe sprejeti 
po hitrem postopku. V Zakonu o računovodstvu bodo temeljito 
preučili (na osnovi rezultatov poslovanja januar-junij in januar- 
september letos) vse veljavne rešitve s stališča njihovih možnih 
vplivov na inflacijo oziroma realnost izkazovanja rezultatov poslo- 
vanja pravnih oseb (način usmerjanja učinkov revalorizacije, 
bilanciranje latentnih rezerv in izgub in slično). Finančno disci- 
plino bo okrepila tudi opustitev uporabe jugo menice kot plačil- 
nega sredstva. To menico bodo prenehali uporabljati konec sep- 
tembra, skladno z že sprejetimi spremembami Zakona o finanč- 
nem poslovanju. 

3. - S sistemskega stališča je najbolj občutljivo področje 
fiskalne politike in splošne ter skupne porabe, ker federacija nima 
vseh pristojnosti za vodenje te politike; to še posebno velja za 
davčno politiko. V sedanji ustavni ureditvi je nujno, da se te 
možnosti zagotovijo s konsenzom republik in pokrajin. Poseben 
problem predstavlja trenutno na tem področju mehanizem načina 
poravnave obveznosti, in to iz dveh razlogov. Zaradi zamud pri 
plačevanju prispevkov in dajatev za skupno in splošno porabo, 
plačata ti dve porabi največji inflacijski davek, pomanjkanje 
denarja pa skušajo nadoknaditi s povečanjem prispevnih stopenj. 
Taka neažurnost pa onemogoča dezindeksacijo. V trenutku, ko se 
bo pričela rast cen umirjati, bo pomenilo plačevanje zaostalih 
obveznosti za skupno in splošno porabo objektivno povečanje 
deleža teh obveznosti v delitvi oziroma realno povečanje obreme- 
njenosti gospodarstva. Zato so predlagani ukrepi na področju 
mehanizma plačevanja usmerjeni na kar najbolj sprotno plačeva- 
nje obveznosti do federacije. To pa ne bo dovolj, če se ustrezni 
ukrepi ne bodo sprejeli za vse vrste prihodkov. 

V zvezi s tem se predlaga naslednje: Sprejem dogovora 
o zmanjšanju deleža za splošno in skupno porabo v narodnem 
dohodku, določila dogovora pa bi morala biti obvezna za vse 
udeležence; V družbenopolitičnih skupnostih in sisih na vseh 
ravneh, bi morali najkasneje do konca letošnjega leta odkriti vse 
primanjkljaje in dubioze, obenem pa določiti dinamiko in načine 
njihovega pokritja z realnim denarjem (vključno z uporabo vred- 
nostnih papirjev). V ta namen se bo preučila upravičenost spre- 
jema posebnega predpisa (ali le dopolnitve veljavnih - o finanč- 

nem poslovanju in računovodstvu), s katerim bi uredili odprta 
vprašanja v zvezi z določanjem in pokrivanjem vseh primanjkljajev 
in dubioz; V vseh družbenopolitičnih skupnostih in sisih je treba 
prevetriti pravico koristnikov, s tem, da se nekatere pravice zmanj- 
šajo, nekatere pa odpravijo. Poleg ostalega je treba v zvezi s tem 
pohiteti s sprejemom in uresničevanjem predpisov na področju 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja. 

Na vseh ravneh je treba pospešiti procese preoblikovanja in 
racionalizacije sisov oziroma organizacij družbenih dejavnosti. 
V zvezi s tem bo sprejet Zakon o ustanovah, s katerim se bo, poleg 
ostalega, uredilo tudi vprašanje njihovega organiziranja in finan- 
ciranja. Istočasno je treba organizacije družbenih dejavnosti 
spodbujati k tržnemu gospodarjenju in zagotavljati denar na tej 
osnovi (nbamesto s fiskalnim načinom), povečati participacijo 
porabnikov storitev in drugo. 

Pri določanju novega rebalansa proračuna federacije je treba 
vsestransko preučiti pravice koristnikov denarja iz proračuna. 
Ohraniti je treba vsaj tolikšno restriktivnost, kot je bila sprejeta pri 
zadnjem rebalansu. Zato, da se delež proračuna federacije v druž- 
benem proizvodu države ne bi povečal. Na ravni federacije bo do 
konca tega leta določena skupna vsota javnega dolga s predlaga- 
nim modelom in dinamiko njegovega pokritja s kvalitetnimi viri 
sredstev. S predlaganimi spremembami Zakona o financiranju 
federacije se bo, poleg drugega, omogočila federaciji udeležba na 
tržišču denarja in kapitala tako, da bo lahko federacija plasirala 
svoja sredstva in se zadolževala. Zato se bo pospešilo sprejema- 
nje tudi ostalih predpisov (o tržišču denarja in kapitala, o vred- 
nostnih papirjih itd ). 

S spremembami ustreznih predpisov naj bi zagotovili hitrejšo 
poravnavo obveznosti za splošno in skupno porabo. Tako bi 
preprečili padanje realne vrednosti denarja za te namene, obenem 
pa tudi zahteve in pritiske skupne in splošne porabe za novim 
denarjem. V zvezi s tem je na ravni federacije predlagano nasled- 
nje: skrajševanje rokov, v katerih je treba vplačati pobrani pro- 
metni davek in davek od fakturirane realizacije, zmanjšanje seda- 
njega števila stopenj in tarifnih postavk, poenostavitev tehnike 
obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov. Predlagane so 
tudi spremembe na področju plačevanja carin, da bi bili prihodki 
od carin plačani hitreje. 

S spremembami Odloka o ciljih in nalogah skupne denarne 
politike in skupnih osnov kreditne politike v 1989. letu, naj bi 
onemogočili najemanje posojil s strani družbenopolitičnih skup- 
nosti in sisov za pokrivanje tekočih odhodkov, če so le-ti višji od 
določenih okvirov in pravic. 

Za izboljšanje fiskalnega sistema in politike, s tem pa tudi za 
politiko splošne in skupne porabe, bodo imeli posebni pomen 
novi predpisi o osnovah davčnega sistema in skupnih osnovah 
davčne politike, ki so že dalj časa v proceduri usklajevanja. S temi 
predpisi se, poleg ostalega, določajo vrste davkov, pomembnih za 
enotno jugoslovansko tržišče, davčni viri, osnove, obvezniki, 
usklajevanje davčnih stopenj, usklajevanje davčnih olajšav, opro- 
stitev itd. 

Na umirjanje rasti splošne in skupne porabe bodo vplivali pred- 
vsem ukrepi, s pomočjo katerih naj bi zagotovili skladnejšo rast 
osebnih dohodkov. Enake učinke mora imeti zaostrovanje 
finančne discipline, k temu pa naj bi prispevale tudi dodatne 
spremembe predpisov o finančnem poslovanju. 

4. - Problem presežka zaposlenih in nizkih osebnih dohodkov 
v zvezi s tem je mogoče rešiti na dva načina - s hitrim poveča- 
njem družbenega proizvoda ali zmanjševanjem števila zaposlenih 
- ali pa s kombinacijo obeh možnosti. Seveda se misli na kvali- 
tetno rast družbenega proizvoda ob upoštevanju podjetniške eko- 
nomike, ki bo izhajala iz povečane učinkovitosti podjetništva 
kvalificiranih kadrov - pri čemer je osebni dohodek faktor motiva- 
cije za delo - pri čemer se misli na njegovo valorizacijo na trgu in 
diferenciacijo osebnih dohodkov po resničnih rezultatih, ki jih 
posamezniki dosegajo. Tržnemu gospodarjenju odgovarja institu- 
cija kolektivnih pogodb in v sistemu, v katerem se uvaja plurali- 
zem lastnin, je institucija kolektivnih pogodb najboljša rešitev. 
Zato je treba ustvarjati razmere, da bodo delavci sami zahtevali 
kolektivne pogodbe. V primerih, v katerih so se podjetja opredelila 
za ocenjevanje doseženih rezultatov dela tudi skozi osebne 
dohodke in kjer so uvedli kolektivne pogodbe, se v načelu družba 
ne vmešava v delitev osebnih dohodkov. V sedanjem prehodnem 
obdobju je treba ustrezno regulirati to področje, kar se posebej 
nanaša na sedanje inflacijske razmere. 

Indeksacija osebnih dohodkov s katero nekateri anticipirajo 
celo prihodnje povečanje cen, zahteva najprej preprečevanje 
kaotičnega povečevanja osebnih dohodkov, ki ne upoštevajo 
doseženih rezultatov poslovanja, in drugič, ponovitev prejšnjega 
predloga ZIS, ki obravnava dinamiko izplačila osebnih dohodkov 
in vrstni red poravnave obveznosti v primeru nelikvidnosti. To 
zahteva določitev izhodiščnih vrednosti v družbenem dogovoru 
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na enotni načn, dosledno spoštovanje dogovora in samoupravnih 
splošnih aktov o delitvi, pri čemer se smejo osebni dohodki 
povečevati samo na osnovi realnega stanja, preprečiti pa je treba 
povečevanje akontacij osebnih dohodkov na osnovi anticipacije 
in predpostavk ter ugibanj o bodočih rezultatih. Predlagani ukrepi 
na tem področju izhajajo iz veljavnega sistema in ne slonijo na 
nobenih intervencijskih ukrepih. 

5. - Nujne materialne predpostavke za stabilizacijo so za sedaj 
povsem zagotavljene na področju ekonomskih odnosov s tujino 
Hiter porast deviznih rezerv in v tem trenutku njihov visok nivo, je 
dosežen pri tekočem prilivu - ob vračilu dela dolga (skupna vsota 
dolgov tujini je zmanjšana), plačilu obresti in zmanjšanju kratko- 
ročnega dolga. Zato se je Zvezni izvršni svet opredelil za to, da se 
makroekonomska politika na tem področju usmerja na blagovno 
tržišče in preskrbo, pri čemer se bo politika zmanjševanja uvoznih 
dajatev (taks, carinskih obremenitev, posebnega davka na uvo- 
ženo blago), ki je bila doslej usmerjena izključno k proizvodnji, 
sedaj usmeriti k potrošnji - predvsem k blagu za široko porabo 
- in k povratnemu delovanju na proizvajalce preko tržišča. Takšna 
raven deviznih rezerv omogoča razen povečanja uvoza tudi bolj 
gibljivo politiko določanja deviznega tečaja, bolj primerno tržišču. 
Pri tem bo tekoča politika na tem področju upoštevala nujnost 
zagotavljanja občutljivega ravnotežja med temi potrebami in 
potrebo, da morajo biti devizne rezerve sposobne zagotavljati 
likvidnost v vsakem trenutku, tudi takrat, ko bi se poseglo po 
radikalnih stabilizacijskih ukrepih. 

V uresničevanju tega koncpeta bosta najbolj občutljivi točki 
naslednji: Prvič; banke, ki prehajajo na novi način poslovaja in 
bodo - take kot so danes - resno pretresene z novim zakonom in 
drugič; trgovina, katere monopol se - kot monopoli velikih proiz- 
vajalcev - zaperstavlja ukrepom, s pomočjo katerih bi zagotovili 
večjo konkurenco na trgu. Sistemski pogoji za odpravljanje tega 
monopola so dani (vključujejo tudi široke možnosi ustanavljanja 
zasebnih trgovinskih podjetij in svoboden uvoz). Vendar je za 
učinke potreben čas. Zato je v prehodnem obdobju nujna aktivna 
vloga blagovnih rezerv, najbrž pa bo potrebno tudi določeno 
regionalno kontingentiranje ali uvažanje določenega blaga od 
cenejših proizvajalcev. 

Dolgoročna politika na tem področju teži za tem, da se z eko- 
nomsko racionalnim gospodarskim razvojem zagotovi rast izvoza, 
z uspešnim izvozom izboljšujejo ekonomski odnosi s tujino, preko 
njih pa naj bi pozitivno vplivali na kvaliteto gospodarjenja in 
stabilizacijo gospodarstva. 

5 sprotno gospodarsko politiko se bodo še nadalje izboljševali 
pogoji, s pomočjo katerih bodo subjekti gospodarjenja uresniče- 
vali ekonomske odnose s tujino, pri čemer jih bo silil predvsem 
njihov ekonomski interes. Pri tem ostaja tečaj dinarja osnovni 
faktor ohranjanja oziroma izboljševanja cenovne konkurenčnosti 
in vrednotenja rezultatov dela v izvoznih poslih. 

Tistim gospodarskim sub|ektom, ki uvažajo zaradi proizvodnje 
za izvoz, pa niso oproščeni plačila carine in uvoznih dajatev, se bo 
zagotovilo hitro vračilo plačanih carin in uvoznih dajatev. Odvisno 
od bilančnih možnosti in sprotnih potreb, se lahko uvedejo posa- 
mične selektivne spodbude, ki bodo namenjene dosegu konkret- 
nih ciljev in bodo prenehale veljati z dosegom namena, zaradi 
katerega so bile uvedene. Nadaljevalo in še povečalo se bo spod- 
bujanje izvoza kmetijsko-prehrambnih proizvodov do višine, ki jo 
zahteva premagovanje tujih preprek in jo dopuščajo mednarodne 
norme. Ker je rok plačila iz tujine za izvoz trajni problem, se bodo 
kreditirali novi načini podpore izvozu, ti krediti pa naj bi nadome- 
stili podporo, ki je prej obstajala v okviru selektivne kreditne 
politike. Za izvoz opreme in ladij in za investicijska dela v tujini na 
kredit, se bodo zagotavljala stabilna sredstva, preprečevalo pa se 
bo erozijo pri njihovi porabi. Pri sklepanju izvoznih poslov in 
pogodb o investicijskih delih v tujini morajo nosilci poslov bolj 
misliti na to, kdaj in kako bodo dobili plačlo. To mora biti njihova 
skrb, ne pa skrb države. Pri plačevanju v blagu, je treba najprej 
skleniti pogodbe s koristniki tega blaga. Ustvarile se bodo institu- 
cionalne osnove za prodajo terjatev, ki jih je težko izterjati. 

Liberalizacija uvoza je trajna sistemska in reformska opredelitev 
in je »v službi« ukrepov za zniževaje inflacije. V kratkem času sta 
bili uresničeni dve pomembni obliki liberalizacije, ki bosta vplivali 
na nadaljnji potek dogajanja v borbi za stabilizacijo tržišča in cen, 
za izboljšanje ekonomskih odnosov s tujino. Najprej je bil plačila 
carine in uvoznih dajatev oproščen uvoz, namenjen izvozu pod 
določenimi pogoji, nato pa je bila izvedena liberalizacija uvoza, ki 
je v globalu uravnotežena z ravnijo liberalizacije cen oziroma je 
celo malo višja. Sedaj se je pričel proces, v katerem se na osnovi 
liberalizacije uvoza (in zmanjšanih uvoznih dajatev), s pomemb- 
nejšim uvozom blaga za široko porabo, vpliva na zmanjševanje 
rasti cen in monopolnega ravnanja na trgu; ta proces se bo še 
naprej krepil, saj zanj obstajajo vsi materilani pogoji. 

6 - Osnovna naloga ekonomske politike na področju trga blaga 

je institucionalna in funkcionalna vzpostavitev tega tržišča na 
osnovi reformiranega gospodarskega sistema. Predvsem se bodo 
spodbujala transformacija in sprememba strukture notranje trgo- 
vine, predvsem zaradi ustanovitve manjših in srednje velikih 
podjetij vseh lastninskih oblik. S tem se bodo ustvarjali pogoji za 
krepitev vpliva trgovine na rast ponudbe, gibanje cen in drugo. Da 
bi se omogočilo svobodno delovanje tržišča in samostojnost 
gospodarskih subjektov pri opravljanju prometa blaga, se bo 
ukinila veljavnost zakona o đsnovah poslovanja organizacij zdru- 
ženega dela na področju prometa blaga in storitev in o sistemu 
ukrepov, s katerimi se ruši enotnost jugoslovanskega tržišča. Do 
takrat, da se bo trgovina usposobila za opravljanje teh nalog, 
bodo opravljale naloge dopolnjevanja ponudbe in usklajevanja 
s povpraševanjem, blagovne rezerve. Po drugi strani pa se bo 
spodbudilo širše uvajanje kodiranja in vključevanje v evropski 
sistem (EAN), unifikacija postopkov in regulative v spremljajočih 
dejavnostih in drugo. V sprejem se bo predlagal »kodeks potroš- 
nikov«, večji vpliv naj bi dobili organizirani potrošniki zlasti 
s pomočjo informiranja in povečanega varstva njihovega interesa 
v potrošnji. Pospešilo se bo prilagajanje standardov našega blaga 
s standardi evropskih držav. 

V odvisnosti od gibanja ponudbe in povpraševanja na domačem 
trgu in gibanja cen, se bo opravljala nadaljnja liberalizacija bla- 
govnih režimov, popolno ali delno selektivno oproščanje plačila 
izvencarinskih dajatev pri uvozu. Vse to je namenjeno temu, da bi 
zagotovili vpliv tuje konkurence na določanje cen izdelkov naše 
domače proizvodnje. 

Z dopolnitvami rešitev na področju blagovnih rezerv se bo, 
poleg funkcionalne racionalizacije, uresničil stabilizacijski in 
intervencijski značaj blagovnih rezerv. Promet blaga na trgu se ne 
bo omejeval, razen v izjemnih primerih, ki jih bo določil zakon. 
Protimonopolna politika bo zasnovana na zagotavljanju pogojev 
za krepitev konkurence s spodbujanjem rasti skupne ponudbe - iz 
domače proizvodnje in iz uvoza. 

Predlagan bo nov Zakon o nelojalni konkurenci, ki bo, upoše- 
vaje dejstvo, da bo prišlo do ustanavljanja podjetij vseh oblik 
lastnine, spodbujal svobodno tekmovanje na trgu in omogočal, da 
se bodo lahko podjetja bolj upirala na uzance oziroma poslovne 
običaje. 

S predlaganimi rešitvami v Predlogu zakona o sistemu druž- 
bene kontrole cen, se cene oblikujejo skladno s pogoji na trgu, 
zmanjšuje se število oblik neposredne kontrole cen, podrobneje 
se določajo pogoji, kdaj se sme predpisati neposredna kontrola 
cen. V gospodarski infrastrukturi in dejavnostih, katerih proizvod- 
nja ima posebni pomen za skupne reprodukcijske tokove in giba- 
nja na trgu, se cene oblikujejo na osnovi skupnih meril. Na 
področju kmetijstva se ohranja inštitut zaščitnih cen kot posebni 
instrument zavarovanja domače proizvodnje, te zaščitne cene pa 
bodo imele nov značaj in funkcijo. Organizacije in skupnosti, 
katerih cene se oblikujejo s pomočjo skupnih meril, so jih dolžne 
določiti in dostaviti v vpogled Zveznemu izvršnemu svetu do 
konca septembra 1989. leta. 

Inšpekcijski organi bodo okrepili aktivnosti pri spremljanju 
gibanja cen in elementov strukture cen, predvsem pri cenah tistih 
proizvodov, kjer obstajajo elementi monopolne strukture ali so 
očitno porušeni odnosi med ravnjo cen surovin in končnih izdel- 
kov ali obstaja dogovarjanje monopolistov. V primeru rušenja 
odnosov in nivoja cen ter predpisov o cenah, se bodo predpisali 
ukrepi družbenega nadzora cen. 

Z ozirom na velik vpliv, ki ga imajo cene stanovarljsko-komunal- 
nih storitev in v prometu na življenjski standard prebivalstva, 
morajo organi vseh družbenopolitičnih skupnosti preučiti te cene 
in, ustrezno položaju, ukrepati v okviru njihove pristojnosti. 

7. - Vse naštete spremembe makroekonomske politike na teh 
ključnih področjih so v neposredni vzajemni soodvisnosti z raz- 
vojno politiko. Njena usmeritev mora zagotoviti proces takšnih 
strukturnih sprememb, ki bodo jugoslovansko gospodarstvo 
usposobile za integralno izvozno usposobljeno gospodarstvo. To 
ne pomeni samo bistveno višje udeležbe izvoza v družbenem, 
ampak tudi prilagajanje vsega gospodarstva - tudi tistih delov, ki 
ne izvažajo - pogojem mednarodne menjave in standardov 
gospodarjenja (tudi višjo produktivnost, učinkovitost, kvaliteto in 
drugo).20 

V tem kontekstu postaja čas največji problem predvsem zaradi 
možnosti sprejemanja presežka delavcev, ki se bodo pojavili 

™ To zahteva tudi spremembe struKlure naložb za vlaganja, ki imajo precejšnji 
vložek manjkajočih in dragih resursov, kot so kapital in energija, k vlaganjem 
z Večjim vložkom znanja in dostopnejših resursov (odpiranje novih delovnih 
mest, razvoj terciarnih dejavnosti itd.), kot tudi v izgradnjo povsem novih infra- 
struktur, kot je na primer informatika. Poleg tega je zelo pomembno ustvarjanje 
razmer za ekspanzijo tiste proizvodnje, ki jo je mogoče hitro povečati in lahko 
hitro vpliva na skupno gospodarsko aktivnost; to velja predvsem za kmetijstvo. 
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zaradi prilagajanja tržnim pogojem gospodarjenja - bodisi ob 
sanacijah, likvidacijah ali tehnoloških spremembah v podjetjih. 
Ob široki podpori in odpravljanju vseh ovir pri ustanavljanju malih 
podjetij (v zasebnem in družbenem sektorju), zahteva to tudi 
preobrazbo socialne politike, ki mora ob socialni zaščiti družine, 
kar počne sedaj, zagotoviti tudi omenjeni razvojni aspekt - fluktu- 
acijo, prekvalifikacije in splošno prestrukturiranje delovne sile. 

Nov koncept družbeno-gospodarskega razvoja, ki sloni na spre- 
membah v gospodarskem sistemu, ekonomski in razvojni politiki, 
zahteva tudi celovito in temeljito razdelavo novega koncepta 
socialne politike. ZIS meni, da je treba trajne rešitve socialnih 
problemov iskati v usposabljanju gospodarstva za novi razvoj, 
v učinkovitejšem gospodarjenju, povečevanjem dohodka in pro- 
duktivnosti dela in v delitvi po rezultatih dela. 

Razčlemba osnovnega koncepta socialne politike mora vsebo- 
vati predvsem ukrepe in dejavnost na dveh osnovnih področjih: 
(1) zaščita življenjskega standarda socialno ogroženih prebivalcev 
in (2) socialno varnost delavcev v razmerah gospodarske reforme 
in strukturnega prilagajanja gospodarstva. 

Prvo področje - socialna politika v ožjem pomenu - obsega že 
znane ukrepe, ki jih je treba le dopolniti. V središču skrbi družbe 
in sprejemanja ukrepov mora biti družina. Za uresničevanje soci- 
alno-varstvenih ukrepov, ki so usmerjeni k zavarovanju življenj- 
skega standarda socialno ogroženega prebivalstva in so v pristoj- 
nosti republik in pokrajin, obstaja vrsta zakonskih pravic kot tudi 
načinov za njihovo uresničevanje. Težaven gospodarski položaj 
družbe zahteva, da republike in pokrajini v celoti uresničijo svoje 
ustavne in zakonske obveznosti in poiščejo še dodatne možnosti 
za zavarovanje življenjskega standarda socialno ogroženih prebi- 
valcev. Ukrepi morajo vsebovati obseg in način pridobivanja pra- 
vic ter vire sredstev za njihovo realizacijo. Posebno pomembno je 
operacionalizirati model ustreznih evidenc, mrežo institucij in 
zagotoviti nujno število ustreznih ljudi, ki bodo to uresničevali in 
spremljali. Čeprav federacija na tem področju nima ustavne odgo- 
vornosti niti ustreznih pooblastil, bo prispevala svoj delež pri 
zagotavljanju dopolnilnega denarja za zavarovanje standarda naj- 
bolj ogroženih kategorij prebivalstva z namenskim usmerjanjem 
dela davkov, predvsem pa z rešitvami na drugih področjih sistema 
in ekonomske politike, s katerimi bo prispevala k premagovanju 
socialnih problemov. 

Med večje probleme, ki se bodo pojavili v procesu gospodarske 
reforme, ki zahteva prilagajanje trgu in strukturne spremembe, bo 
spadal problem socialne varnosti delavcev, ki bodo morali kot 
presežki delovne sile zapustiti svoja delovna mesta. ZIS meni, da 
je nujno najti družbeno in ekonomsko racionalne mehanizme, 
s pomočjo katerih bo mogoče reševati te probleme. Tako se bo 
olajšalo in pospešilo ekonomsko ozdravitev podjetij in prestruktu- 
riranje gospodarstva. To terja sprejem oziroma prilagoditev 
obstoječih socialnih programov na vseh ravneh, da se preuči 
ustreznost teh programov glede na aktualno problematiko kon- 
kretnih okolij, v katerih ti problemi nastajajo in v katerih se morajo 
reševati. Izhajajoč iz tega, predlagane rešitve v Zakonu o osnovnih 
pravicah iz delovnega razmerja, terjajo prednostno reševanje 
materialne in socialne varnosti delavcev, ki bodo v procesu 
gospodarske reforme ostali brez dela. Rešitve omenjenega 
zakona jamčijo eno od pravic na osnovi dela - pravico do dela 
v drugi organizaciji oziroma pri drugem delodajalcu z uporabo 
tudi drugih pravic kot so: prekvalifikacija in dokvalifikacija, dokup 

delovne dobe, enkratno nadomestilo v obliki odpravnine kot tudi 
druge oblike sprejemanja in pomoči določenemu številu delavcev 
za določeno obdobje. Vire sredstev za te namene mora predvideti 
vsak socialni program, s tem, da so možni viri sredstev: rezervni 
skladi, odstotek od dobička, prispevki iz osebnih dohodkov, pri- 
spevki od zaslužka od solidarnostnega delovnega dne, depoziti 
družbenopolitičnih skupnosti, posojila itd. 

Federacija bo v okviru svojih pravic in dolžnosti ustvarjala 
sistemske in ekonomske možnosti za reševanje teh problemov, 
podpirala bo tudi ustanavljanje novih programov. Tudi Zvezni 
izvršni svet bo, v sodelovanju z republikami in pokrajinama, 
v okviru svojih pristojnosti in možnosti, pomagal zagotavljati 
dodatna sredstva za te namene iz virov, kot so: sredstva občanov, 
tuja vlaganja, izdajanje vrednostnih papirjev na tržišču kapitala, 
davki in oprostitve, denar, ki bo na voljo po transformaciji sklada 
za razvoj gospodarsko manj razvitih oumočij. Ta sredstva se bodo 
uporabljala skladno z ekonomskimi merili. 

Gledano v celoti, bosta hitrost in učinkovitost, s katerima bomo 
reševali probleme socialne varnosti delavcev, ki bodo ostali brez 
dela, odvisni tako od sprejemanja in uresničevanja celotnih spre- 
memb v družbenem in gospodarskem sistemu s strani vseh druž- 
benih in gospodarskih subjektov in družbenopolitičnih skupnosti, 
kot tudi od racionalnosti in učinkovitosti njihovih socialnih pro- 
gramov (z zagotovljenimi sredstvi). Istočasno bo hitrost, s katero 
bomo premagali te probleme, vplivala tudi na dinamiko gospodar- 
ske reforme. 

8 - Omenjene spremembe v sistemu in makroekonomski poli- 
tiki, zahtevajo tudi korenite spremembe funkcij in načina delova- 
nja vrste obstoječih institucij - kot so banke, SDK, administracija 
itd. - do ukinjanja obstoječih in ustanovitve celega niza novih 
institucij. Kot generalna obstaja zahteva zmanjšanja števila zapo- 
slenih v administraciji in pvoečanje učinkovitosti njenega dela. 

V tem smislu je ZIS sprejel sklepe, s katerimi je naložil vsem 
zveznim organom uprave in zveznim organizacijam, da ukrenejo 
potrebno za ustvarjanje pogojev za racionalizacijo in moderniza- 
cijo delovnega procesa in zmanjšanje skupnega števila zaposle- 
nih v teh organih in organizacijah. V zvezi s tem je v aktih 
o organizaciji in sistematizaciji nalog in poslov, zmanjšano število 
delovnih mest za okrog 800, z novelacijo Zakona o osnovah 
sistema državne uprave pa so ustvarjene normativne možnosti za 
nadaljnjo racionalizacijo in izboljšanje dela zvezne uprave. 

Racionalizacija zvezne uprave,o pravljena marca 1989. leta (s 
katero je bilo zmanjšano tudi število resorjev), se bo nadaljevala 
tudi s preučitvijo ustavno-pravnih možnosti, da bi se določena 
strokovna in druga neupravna opravila, ki jih sedaj opravljajo 
določene zvezne organizacije, strokovne in druge službe, oprav- 
ljale izven strukture zvezne uprave, tisti, ki bi to opravljali, pa bi se 
financirali z lastnimi dohodki. 

★ ★ ★ 

Celoto reformnih sprememb v gospodarstvu in družbi je 
mogoče uresničiti samo s kombinacijo sistemskih sprememb, 
ukrepov makroekonomske politike, socialne politike in ukrepi 
sprotne gospodarske politike. Izrazito protiinflacijska usmeritev 
vseh teh ukrepov v novih sistemskih razmerah zagotavlja ozračje 
in učinkovite mehanizme za trajno obvladovanje inflacije. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega 

prometa (ESA - 751) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. 9 1989 
določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA, 

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: 

- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za 
notranje zadeve, 

- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 

- Dore DOVEČAR, namestnik republiškega sekretarja za 
notraje zadeve. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE 
ZADEVE 

POVZETEK 
S predlaganim osnutkom zakona je dopolnjen oziroma 

spremenjen Zakon o varnosti cestnega prometa, ki je bil 
sprejet v letu 1982 in dvakrat, to je v letu 1984 in 1986 še 
dopolnjen oziroma spremenjen. 
Z osnutkom zakona se iz veljavnega zakona črtajo določbe, ki 
urejajo vprašanja, ki jih novi Zakon o temeljih varnosti cest- 
nega prometa sam rešuje. Poleg tega so v njem povzete tiste 
določbe pravilnikov izdanih na podlagi Zakona o varnosti 

cestnega prometa za katere je nujno, da so sankcionirane (po 
zakonu o prekrških sprejetim po izdaji teh pravilnikov namreč 
s pravilniki ni mogoče predpisovati sankcij) oziroma vse tiste 
določbe, ki za občana pomenijo pravico in dolžnost. 

Povsem iz varnostnih razlogov so v osnutku zakona predla- 
gane dopolnitve nekaterih določb, ki se nanašajo na ravnanje 
udeležencev v prometu - od voznikov motornih vozil do peš- 
cev, predvsem pa določbe, ki se nanašajo na varnost otrok na 
poti v in iz vzgojno-varstvene organizacije. Poleg tega so 
spremenjene nekatere določbe, ki urejajo usposabljanje kan- 
didatov za voznike vozil na motorni pogon. 

Poglavitna novost, ki je predlagana z osnutkom zakona pa je 
registracija koles z motorjem in obvezno zavarovanje le-teh za 
škodo povzročeno drugemu. 

1. člen 

V zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št.5/82, 
40/84 in 29/86) se v 2. člen u številke v oklepaju »63/80 in 4/81« 
nadomesti s številko »50/88«. 

2. člen 

V 3. člen u se na koncu prve alinee doda besedilo »še zlasti 
v okviru predšolskega, osnovnošolskega in srednješolskega pro- 
grama vzgoje oziroma izobraževanja« 

3. člen 

V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »registracijo« vstavita 
besedi »in evidentiranje« 

4. člen 

V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Organizacije 
združenega dela druge samoupravne organizacije in skupnosti ter 
organi, so dolžni urediti promet na svojemobmočju v skladu 
z zakonom o temeljih varnosti cestnega promet, tem zakonom in 
predpisi izdanimi na njuni podlagi«. Na koncu prvega odstavka se 
pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo: »tistih, ki se nana- 
šajo na varnost prometa pa tudi organi za notranje zadeve«. 

V drugem odstavku se med besedo »na« in besedo »parkirnih« 
vstavi besedilo »in neposredno ob«. 

Prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

5. člen 

V 9. členu e v prvem odstavku med besede »skupščina« in 
besedo »je« doda besedilo »mora imeti izdelan program za izbolj- 
šanje prometne varnosti in«. 

V drugi točki drugega odstavka se med besedo »parkiranih« in 
besedo »vozil« vstavi besedilo »ali zapuščenih«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:»0 
zadevah iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pristojna 
organa odločata na podlagi predhodnega mnenja pristojne 
uprave za notranje zadeve«. 

Sedanjemu petemu odstavku, ki postane šesti odstavek se med 
besedo »magistralnih« in besedo »cestah« vstavi besedilo »in 

regionalnih«; besedilo »z republiško skupnostjo za ceste« pa 
nadomesti z besedilom »s Skupnostjo za ceste SR Slovenije«. 

6. člen 

V 10. členu se v drugi točki prvega odstavka beseda »prven- 
stveno« črta. 

V peti točki se besedilo »psihoaktivnih zdravil« nadomesti 
z besedilom »zdravil, na katerih je označeno, da se ne smejo 
uporabljati pred in med vožnjo«. 

Na koncu prvega odstavka se doda nova 7. točka, ki se glasi: 
»7.očitno pod vplivom alkohola« je oseba, za katero se z analizo 
krvi ali krvi in urina ali po drugi metodi merjenja količine alkohola 
v organizmu ugotavlja, da ima v krvi koncentracijo alkohola višjo 
kot 1,50 g/kg, ali za katero se ne glede na koncentracijo alkohola 
v krvi s strokovnim pregledom ugotovi, da kaže očitne znake 
alkoholnih motenj.« 

7. člen 

V 11. členu se med besedo »dejavnost« in besedo »vzdrževa- 
nja« vstavi beseda »rednega«. 

8. člen 

12. člen se črta. 

9. člen 

13. člen se črta. 

10. člen 

V 15. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Voznik vozila na motorni pogon mora voziti tako, da ima vozilo 
ves čas v oblasti ter da je vsak trenutek zmožen storiti vse, kar je 
glede na prometne razmere, stanje in okoliščine na cesti dolžan 
storiti. 

Sedanji 15. člen postane drugi odstavek. 

11. člen 

V 16. členu se 1., 2., 3., 5.in 7. točka prvega odstavka črtajo. 

poročevalec 39 



12. člen 

17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Voznik kolesa ne sme voziti po kolesarski stezi ali kolesarskem 

pasu s hitrostjo več kot 25 km na uro«. 

13. člen 

18. člen se črta. 

14. člen 

19. člen se črta. 

15. člen 

V 21. členu se črta besedilo »ali parkirati«. 

16. člen 

V 23. členu se besedilo »motornega vozila« nadomesti z besedi- 
lom »vozila na motorni piogon«. 

17. člen 

Za 23. členom se doda nov 23 a člen, ki se glasi: 

»23. a člen 

Prepovedano je ustavljati ali parkirati na označenih dovozih do 
objektov ali označenih prostorih, ki so namenjeni za dostop vozil 
prve pomoči ali gasilske službe in na označenih prostorih, ki so 
rezervirani za parkiranje posebej določenih vozil ter nad talnimi 
priključki za vodo in vodnimi zasuni. 

Na prometnih površinah, namenjenih za ustavljanje in parkira- 
nje vozil, na katerih je z označbami na vozišču določen prostor za 
vsako posamezno vozilo, sme voznik ustaviti oziroma parkirati 
vozilo samo na takem prostoru in tako, kot določajo označbe«. 

18. člen 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Stroške 
odvoza in varovanje zapuščenega vozila plača lastnik oziroma 
imetnik pravice razpolaganja z vozilom«. 

19. člen 

28. člen se črta. 

20. člen 

29. člen se črta. 

21. člen 

V 30. členu se prvi stavek prvega odstavka in drugi odstavek 
črtata; v drugem stavku prvega odstavka pa se črta beseda »tudi«. 

22. člen 

Naslov 6.podpoglavja III.poglavja se dopolni z besedilom »in 
vprežnih vozil«. 

23. člen 

Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:»Predpi- 
sane naprave na vozilih v cestnem prometu morajo delovati brez- 
hibno«. 

Na koncu se dodajo nov četrti, peti in šesti odstavek, ki se 
glasijo: 

»Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve 
sumi, da naprava ne deluje pravilno lahko odredi, da se na kraju 
samem ali na drugem prostoru opravi poseben pregled tahografa 
in vseh z njim povezanih drugih elementov, ki morajo biti vgrajeni 
na vozilu za pravilno delovanje naprave. 

Poseben pregled iz prejšnjega odstavka opravljajo organizacije, 

ki so pooblaščene za kontrolo meril. O delovanju naprave izdajo 
pismeno mnenje. 

če se s pregledom iz prejšnjega odstavka ugotovi, da naprava 
nepravilno deluje, plača stroške tega pregleda voznik«. 

24. člen 

Za 31. člen se vstavi nov 31 a člen, ki se glasi: 

»31. a člen 

če segajo na vozilu na motorni pogon vgrajene naprave več kot 
2 metra čez najbolj oddaljeno točko na sprednji ali zadnji strani 
vozila (dvigalo, žerjav, idr.) mora biti na takih napravah s sprednje 
oziroma zadnje strani in z vsake bočne strani najmanj po ena tabla 
kvadratne oblike, velikosti 50 x 50 cm, pobarvana izmenoma 
s poševnimi vzporednimi črtami oranžne in bele barve, ki odse- 
vajo svetlobo. 

Table iz prejšnjega odstavka morajo biti nameščene tako, da ne 
ovirajo vidljivosti vozniku. Od površine vozišča table ne smejo biti 
oddaljene več kot 2,60 m in ne manj kot 0,40 m«. 

25. člen 

V 32. členu se besedilo »V javnem linijskem cestnem prometu 
ali v prostem« nadomesti z besedilom »V javnem prevozu v med- 
krajevnem in prostem«. 

26. člen 

V prvem odstavku 33. člena se besedilo »v javnem linijskem 
javnem primestnem ali v prostem « nadomesti z besedilom »v 
javnem prevozu v medkrajevnem, primestnem ali prostem«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Avtobus zgibne konstrukcijske sestave se lahko uporablja na 

cestah, kjer so postajališča za to vrsto vozil izven vozišča in 
v primeru ko pogoji ceste ob upoštevanju vremenskih razmer 
omogočajo varen promet teh vozil«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za javni mestni 

promet«. 

27. člen 

V 35. členu se dodajo novi 2., 3., 4. in 5. odstavki, ki se glasijo: 
»Posebno predelani vpreženi voz ali traktorski priključek, ki ga 

po cesti vleče traktor, mora imeti kolesa s pnevmatikami in na 
zadnji strani dve rdeči luči za označevanje vozila, dve rdeči 
zavorni luči, dva smerna kazalca in dva odsevnika, nameščene po 
predpisih, ki veljajo za priklopna vozila. 

Vprežni voz ali traktorski priključek iz prejšnjega odstavka mora 
biti pripet k traktorju z ojnico tako, da je razdalja med traktorjem 
in vp reže i m vozom ali traktorskim priključkom ves čas vožnje 
enaka, da je zagotovljena stabilnost obeh vozil in da se vprežni 
voz ali traktorski priključek ne more sam odpeti. 

če je posebno predelani vprežni voz ali traktorski priključek 
brez zavor, ne sme njegova skupna masa presegati mase trak- 
torja, h kateremu je pripet. 

Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti pešec ne sme upravljati, vleči 
ali potiskati ročni voziček, vprežni voz ali traktorski priključek po 
cesti. 

28. člen 

V drugem odstavku 36. člena se besedilo »mora imeti v cestnem 
prometu nadomesti z besedilom »v cestnem prometu ne sme 
prevažati tovora, mora pa imeti. 

V drugem stavku tretjega odstavka se beseda »signalov nado- 
mesti z besedilom »ustreznih znakov. 

29. člen 

Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi: 

»36. a člen 

Vozila na motorni pogon morajo imeti v cestnem prometu 
stekla.luči, smerne kazalce in registrske oziroma evidenčne 
tablice čiste tako, da služijo svojemu namenu. 
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Voznik je pred uporabo vozila dolžan z njega odstraniti sneg, 
led in druge snovi, ki bi lahko ob speljevanju ali med vožnjo padle 
na vozišče ali na druge udeležence v cestnem prometu. 

30. člen 

V prvem odstavku 38. člena se beseda »samostojno nadomesti 
z besedo »brez spremstva. 

V drugem odstavku se besedilo »otroci mlajši od sedmih let in 
otroci do 14 nadomesti z besedilom »otroci od 7. do 14 (varianta: 
otroci do 10). 

31. člen 

Za 40. členom se dodajo novi 40.a, 40.b in 40.c člen, ki se 
glasijo: 

»40.a člen 

Oseba ne sme med vožnjo vstopiti v vozilo ali izstopati iz njega 
in ne odpirati vrat ali se nagibati iz motornega vozila. 

40.b člen 

Predmeti oziroma tovor se ne smejo prevažati tako, da bi bili 
pritrjeni na podvozje vozila. 

46.b člen 

Z vozili, ki so označena s tablicami za preizkušnjo ni dovoljen 
javni prevoz tovora. 

Določilo prejšnjega odstavka ne velja za posebej prirejena 
vozila za prevoz čebel. 

37. člen 

Za 48. členom se vstavi nov 48.a člen, ki se glasi: 

»48.a člen 

Lastniki domačih živali morajo storiti vse, kar je potrebno, da 
žival ni oziroma ne pride brez nadzora na cesto. 

Kadar prečka cesto ali na prehodu čez železniško progo v rav- 
nini brez zapornic ali polzapornic, mora voznik vprežnega vozila 
voditi vprežno žival na povodcu tako, da hodi pred njo ali ob njej. 

38. člen 

Voznik ne sme voziti oseb v zaprtem prostoru motornega vozila, 
če se ne da odpirati od znotraj, razen v vozilih organov za notranje 
zadeve in pravosodnih organov. 

40.c člen 

Z vozili, ki so označena s tablicami za preizkušnjo razen sovoz- 
nika ni dovoljen javni prevoz potnikov oziroma prevoz potnikov za 
lastne potrebe. 

32. člen 

V prvem odstavku 41. člena se besedilo »v javnem linijskem 
nadomesti z besedilom »v javnem medkrajevnem.Doda se nov 
četrti odstavek, ki se glasi:»Vztopanje oziroma izstopanje potni- 
kov iz avtobusa, ki vozi v linijskem cestnem prometu je dovoljeno 

le na avtobusnih postajah ali postajališčih. 

33. člen 

V 43. členu se v prvem stavku prvega odstavka in drugem 
odstavku beseda »in nadomesti z besedo »ali ter v prvem stavku 
prvega odstavka za besedo »oseba vstavi besedilo »starejša od 12 
let. 

34. člen 

V četrtem odstavku 45. člena se beseda »in nadomesti z besedo 
»ali. 

Na koncu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Na kolesu z motorjem se sme voziti le toliko oseb, kot je na 

njem sedežev, ki jih je vgradil proizvajalec oziroma je predvidel 
njihovo vgraditev in potrebne opreme za potnika. 

35. člen 

četrti odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ponjave, verige, vrvi, stranice kesona in druga sredsta za 

pritrjevanje tovora ter rezervna kolesa morajo biti pritrjena na 
vozilu tako, da ne povzročajo hrupa, nevarnosti ali ovire za ostale 
udeležence v prometu«. 

36. člen 

Za 46. člen se vstavita nova 46.a in 46.b člena, ki se glasita: 

»46.a člen 
Na prtljažniku, ki je pritrjen na streho osebnega avtomobila se 

lahko vozijo predmeti oziroma tovor, katerega masa ni večja od 
dovoljene obremenitve po tovarniški dokumentaciji vozila. 

V osebnem avtomobilu se ne smejo prevažati predmeti, ki bi 
zmanjševali vidno polje voznika ali ovirali voznika pri vožnji. 
V prednjem prtljažniku osebnega avtomobila se ne smejo preva- 
žati predmeti, zaradi katerih se ne da popolnoma zapreti pokrov 
prtljažnika. 

V drugem odstavku 49. člena se besedilo »izven naselja nado- 
mesti z besedilom »kjer ni javne razsvetljave ali pločnika. 

Dodata se novi tretji in četri odstavek, ki se glasita: 
»Pešec, ki je očitno pod vplivom alkohola ne sme hoditi po 

vozišču. 
Po cesti ni dovoljeno smučanje, sankanje, drsanje, kotalkanje in 

rolkanje«. 

39. člen 

V 50. členu se prvi odstavek črta. 
Drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi. 

40. člen 

V drugem odstavku 52. člena se beseda »vzgojnovarstveni 
zavod nadomesti z besedo »vzgojnovarstveno organizacijo. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Otroci, ki obiskujejo vzgojnovarstveno organizacijo ali malo 

šolo, morajo na poti do organizacije in iz nje domov po cesti imeti 
spremstvo osebe starejše od 14 let. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi- 
:»Starši, posvojitelj, rejnik, skrbnik ali oseba, ki mu je otrok 
izročen v varstvo je dolžna zagotoviti spremstvo po prejšnjem 
odstavku. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek se 
besedilo »ob sprejemu novih učencev te nadomesti z besedilom 
»nove učence in njihove starše oziroma tiste, ki skrbijo zanje. 

41. člen 

V 54. členu se v prvem odstavku besedilo »Voznik, ki z vozilom 
prečka površino za pešce nadomesti z besedilom »Voznik, ki vozi 
po posebnih prometnih površinah za pešce ali, ki prečka površino 
za pešce, sme voziti največ s hitrostjo povprečne peš hoje in pri 
tem. 

V drugem odstavku se med besedo »luže in besedo »mora 
vstavi besedilo »ali snežna brozga. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Voznik, ki vozi po makadamskem ali blatnem vozišču mora 

vožnjo prilagoditi tako, da ne ogroža in ne povzroča škode drugim 
udeležencem v prometu z izmetavanjem kamenja ali blata izpod 
koles vozila. 

42. člen 

Prvi in drugi odstavek 55. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Upravni organ pristojen za promet, ki odredi splošno prepoved 
prometa ali prepoved prometa za posamezno vrsto vozil na cesti, 
delu ceste ali posameznem cestnem odseku, mora o tem obvestiti 
pristojno upravo za notranje zadeve najmanj tri dni pred uveljavi- 
tvijo takšne odredbe. 

Organizacija za vzdrževanje cest oziroma izvajalec rekonstruk- 
cijskih ali obnovitvenih del na cesti mora v primeru če se zaradi 
rekonstrukcije, obnavljanja ali rednega vzdrževanja ceste ustavi 
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ali ovira promet, najmanj tri dni pred pričetkom del o tem obvestiti 
pristojen organ za notranje zadeve. 

V tretjem odstavku se med besedo cest in besedo »mora vstavi 
besedilo oziroma izvajalce rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del 
na cesti. 

43. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Organizacija za vzdrževanje cest oziroma izvajalec del, ki mora 

zaradi del na cesti urediti promet vozil le po enem prometnem 
pasu, mora poskrbeti za varno izmenično puščanje vozil na obeh 
skrajnih točkah cestnega odseka tako, da: 

- namesti začasne naprave, ki dajejo svetlobne, prometne 
znake z lučmi rdeče in zelene barve - če je odsek nepregleden in 
trajajo dela daljši čas: 

- delavec organizacije združenega dela, ki izvaja dela daje 
znake z dviganjem oziroma spuščanjem rdeče in zelene zasta- 
vice ali z nameščanjem posebnega znaka okrogle oblike premera 
najmanj 40 cm, ki ima na eni strani vrisan simbol prometnega 
znaka »prepovedan promet v eno smer, na drugi strani pa zeleno 
polje z belim robom - če je odsek pregleden po vsej dolžini in 
trajajo dela le krajši čas. 

Rdeči znaki pomenijo prepoved vožnje, zeleni pa dovoljujejo 
vožnjo. 

44. člen 

Prvi odstavek 60. člena se črta. 

45. člen 

Na začetku 16.podpoglavja V.poglavja se doda besedilo »Hrup 
in. 

46. člen 
Za prvim odstavkom 61. člena se vstavi nov odstavek, ki se glasi: 
»Če voznik ne odstrani tovora, ki pade ali snovi, ki se razlije iz 

vozila ali povzročitelj ne odstrani snovi iz prejšnjega odstavka 
mora to opraviti organizacija za vzdrževanje cest takoj, ko je o tem 
obveščena. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

47. člen 
Za 61. členom se doda nov 61.a člen, ki se glasi: 

»61 .a člen 

Voznik ne sme z vozilom na motorni pogon povzročati nepo- 
trebnega hrupa, zlasti pa ne sme: 

1. brez potrebe pustiti motorja v teku, kadar vozilo stoji; 
2. močno dodajati plina motorju, kadar vozilo stoji, ali sunkovito 

speljavati z močnim dodajanjem plina; 
3. pustiti motorja v teku, kadar vozilo stoji pred zaprtim cestnim 

prehodom čez železniško progo; 
4. voziti v ovinkih in v križiščih s premočnim pospeškom ali brez 

potrebe premočno zavirati; 
5. brez potrebe uporabljati zvočnih znakov«. 

48. člen 

V 62. členu se v prvem odstavku besedilo: »in kadar jim je 
dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih oziroma poškodo- 
vanih vozil«, nadomesti z besedilom »in pri spremljanju športnih 
in drugih prireditev na cesti«. 

49. člen 

V 63. členu se besedilo »o prometnih pravilih« in besedilo »ter 
pomenu« črtajo. 

50. člen 

V 64. členu se drugi in tretji odstavek črtata. 

51. člen 

V prvem odstavku 65. člena se številka »148« nadomesti s šte- 
vilko »153«; na koncu pa pika črta in doda besedilo »ali je v vozilu 
udeleženem v prometni nezgodi«. 

66. člen se črta. 

67. člen se črta. 

52. člen 

53. člen 

54. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve mora 

takoj oditi na kraj prometne nezgode v kateri je udeleženo vozilo, 
ki prevaža nevarne snovi ali če pride do izlitja nevarnih snovi. 
Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve mora oditi 
takoj na kraj prometne nezgode v kateri je nastala manjša premo- 
ženjska škoda, če povzročitelj ni dal osebnih podatkov in podat- 
kov o zavarovanju vozila ali o povzročeni škodi na vozilu, katerega 
voznik ni prisoten, ni obvestil pristojni organ za notranje zadeve«. 

69. člen se črta. 

70. člen se črta. 

71. člen se črta. 

55. člen 

56. člen 

57. člen 

58. člen 
72. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kdor je bil kakorkoli udeležen v prometni nezgodi v kateri je 

nastala le manjša premoženjska škoda ne sme pred zaključkom 
dejanj in ukrepov, ki jih na kraju prometne nezgode opravijo 
pristojne uradne osebe uživati alkoholnih pijač, mamil ali mamil, 
ki so na seznamu zdravil«. 

59. člen 

V 73. členu se črta besedilo »v kateri je kdo izgubil življenje ali je 
bil poškodovan ali je nastala večja premoženjska škoda«. 

60. člen 

V 75. členu se za četrti odstavek vstavi nov peti odstavek, ki se 
glasi: 

»Izjemoma se lahko izda dovoljenje za športno ali drugo priredi- 
tev na cesti tudi, ko na določenem odseku ceste ni obvozne ceste, 
vendar samo za čas najredkejšega prometa. V tem primeru se sme 
prepovedati promet največ za dve uri neprekinjeno. 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 
Na koncu se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita: 
»Dovoljenje za prireditev na cesti je treba izdati najmanj osem 

dni pred prireditvijo. 
Prejemnik dovoljenja za športno ali drugo prireditev je dolžan 

izvršiti vse potrebne ukrepe za varnost prireditve«. 

61. člen 

V 76. členu se beseda »tekmovalna« nadomesti z besedo »prire- 
ditvena«; beseda »tekmovalcev« pa se nadomesti z besedo »ude- 
ležencev prireditve«. 

62. člen 

Za 76. člen se vstavi nov 76.a člen, ki se glasi: 

»76.a člen 

Organizacija, ki vpiše športno hitrostno prireditev v koledar 
prireditev, je dolžna predlog koledarja predložiti v mnenje organu, 
pristojnemu za izdajo dovoljenja za to prireditev. 

Predlog koledarja prireditev mora vsebovati podatke o organi- 
zatorju, vrsti prireditve, času izvedbe in prireditveni progi«. 
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63. člen 70. člen 

V 77. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se 
glasi: 

»Vlogi za dovolitev športne ali druge prireditve na cesti se 
morajo priložiti izjave oseb odgovornih za varno izvedbo priredi- 
tve, da so seznanjene in pristajajo na naloge in odgovornosti za 
pravočasno in dosledno izvrševanje ukrepov določenih v dovo- 
ljenju«. 

V drugem odstavku se beseda »tekmovalcev«, nadomesti 
z besedama »udeležencev prireditve«. 

Tretji odstavek se črta. 
V četrtem odstavku, ki postane tretji, se besedilo »športni kole- 

dar« nadomesti z besedilom »koledar prireditev«. 

64. člen 

Za 77. člen se vstavita nova 77.a in 77.b člena, ki se glasita: 

»77.a člen 

Udeležence športne ali druge prireditve na cesti smejo spremljati 
le vozila, ki so označena s posebnim znakom, ki ga določi organi- 
zator prireditve. 

Opis oblike in merila posebnega znaka iz prvega odstavka tega 
člena je organizator prireditve dolžan priložiti vlogi za dovolitev 
športne ali druge prireditve na cesti. 

77.b člen 
Po potrebi se v zavarovanje prireditve na cesti vključijo tudi 

organi za notranje zadeve. Če so pooblaščene uradne osebe 
organa za notranje zadeve odrejene v zaporo cest ali preusmeritev 
prometa na obvozne ceste, kot tudi, če zapore cest izvajajo tako, 
da z motoriziranim spremstvom spremljajo udeležence prireditve, 
jim mora organizator prireditve povrniti stroške, ki so jim nastali 
z organizacijo in izvedbo zavarovanja«. 

65. člen 

V 79. členu se v prvem odstavku besedila »voznike inštruktorje« 
nadomesti z besedilom »osebe iz prvega odstavka 155. člena tega 
zakona«. 

Drugi odstavek se črta. 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve odredi 

na strokovni pregled o ugotavljanju alkoholiziranosti osebo, ki ne 
more opraviti preizkusa alkoholiziranosti z ustreznimi sredstvi ali 
aparati«.V četrtem odstavku se beseda »naprave« nadomesti 
z besedilom »sredstev ali aparata«. 

Tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

66. člen 

80. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Strokovne preglede za ugotavljanje alkoholiziranosti oziroma 
stanja pod vplivom mamil ali zdravil, na katerih je označeno, da se 
ne smejo uporabljati pred in med vožnjo, opravljajo zdravstvene 
organizacije, ki jih določi predstojnik Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo. 

Predstojnik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve 
natančneje predpiše način in postopek za opravljanje strokovnih 
pregledov iz prejšnjega odstavka«. 

67. člen 

81. člen se črta. 

68. člen 

V 82. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Voznik traktorja mora med vožnjo v cestnem prometu uporab- 

ljati očala in druge pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v njego- 
vem vozniškem dovoljenju za vožnjo traktorja«. 

69. člen 

V 83. členu se med besedilo »cestnega prometa« in besedilo 
»ali voznik« vstavi besedilo »potrjeno za vrsto vozila, ki ga vozi«. 

V 84. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se 
glasi: 

»Avtošola se lahko organizira kot dejavnost v izobraževalni 
organizaciji v avtomoto društvih, organizacijah ljudske tehnike ali 
združenju šoferjev in avtomehanikov ali ustanovi kot podjetje. 
Dejavnost avtošole lahko opravlja tudi Izobraževalni center orga- 
nov za notranje zadeve«. 

71. člen 

Drugi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Avto šola mora imeti najmanj tri voznike inštruktorje, ki so 

v rednem delovnem razmerju, po potrebi pa tudi voznike inštruk- 
torje, ki to delo opravljajo po pogodbi o delu. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Avto šola sme uporabljati za poučevanje kandidatov v vožnji le 

tista motorna vozila, s katerimi razpolaga ali vozilo last kandidata, 
ki ga poučuje. Vozilo, ki je v lasti kandidata se sme uporabljati za 
učenje vožnje, če je pomožna zavora v dosegu roke voznika 
inštruktorja«. 

Tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Četrti odstavek, ki postane peti odstvek se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Avto šola lahko pripravlja kandidate za voznike tudi izven 

svojega sedeža, če so izpolnjeni pogoji iz prvega in četrtega,od- 
stavka 85. člen a tega zakona, kar mora pred pričetkom opravlja- 
nja poučevanja izven sedeža avto šole ugotoviti občinski upravni 
organ za notranje zadeve na območju katerega bo avto šola 
opralvjala to dejavnost. Ta organ opravlja tudi nadzorstvo na 
zakonitostjo delovanja avto šole na njegovem območju«. 

72. člen 

V 87. členu se v prvem odstavku beseda »lahko« črta. 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če avto šola v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, 

ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena, se avto 
šoli izreče ukrep prepovedi opravljanja te dejavnosti«. 

73. člen 

V drugem odstavku 88. člena se na koncu pika črta in doda 
besedilo »in o vodenju evidenc«. 

74. člen 

89. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidati za voznika traktorja, delovnega stroja, motokulti- 

-vatorja ali kolesa z motorjem se za teoretični del vozniškega 
izpita oziroma preizkus znanja predpisov o varnosti cestnega 
prometa lahko pripravljajo tudi sami. 

Kandidat, ki se je za teoretični del vozniškega izpita oziroma 
preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega prometa priprav- 
ljal sam in je pri teoretičnem delu izpita oziroma preizkusa znanja 
predpisov o varnosti cestnega prometa trikrat zaporedoma neu- 
spešen, mora nadaljevati usposabljanje za teoretični del vozni- 
škega izpita oziroma preizkusa znanja predpisov o varnosti cest- 
nega prometa v avto šoli«. 

75. člen 

90. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Avto šola v kateri je kandidat uspešno končal usposabljanje iz 

teoretičnega dela predpisanega programa mora omogočiti, da se 
prične usposabljati v praktični vožnji v enem mesecu po prigla- 
sitvi. 
Kandidat za voznika vozil na motorni pogon se lahko vpiše v avto 
šolo ne glede na svoje stalno prebivališče«. 

76. člen 

Za 90. členom se vstavita nov 90.a in 90.b člen, ki se glasita: 

»90.a člen 

Avto šola, vozniki inštruktorji in učitelji predpisov so dolžni 
voditi evidenco iz drugega odstavka 88. člena. 

Kandidati za voznike opravljajo v avto šoli preizkus znanja iz 
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teoretičnega in praktičnega dela predpisanega programa uspo- 
sabljanja. 

Preizkus znanja iz teoretičnega dela v avto šoli se opravlja na 
testih, ki morajo biti usklajeni s predpisanim programom uspo- 
sabljanja. Skladnost testov ugotovi in potrdi Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve. 

90.b člen 

Vozila avto šol, na katerih se kandidati za voznike učijo vožnje, 
morajo imeti predpisano opremo in morajo biti tehnično brez- 
hibna. 

Med učenjem kandidatov za voznike smejo biti v oziroma na 
vozilu na motorni pogon samo kandidati in voznik inštruktor. 

Vozila na motorni pogon, na katerih se kandidati za voznike 
učijo vožnje morajo biti označena s posebnimi tablicami («L« 
tablice), dokler se z vozilom opravlja poučevanje«. 

77. člen 

Drugi odstavek 90. člena se črta. 

78. člen 

91. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Kandidat za voznika traktorja se sme učiti v praktični vožnji po 

cesti pod nadzorstvom voznika inštruktorja, ki ima vozniško dovo- 
ljenje za vožnjo traktorja«. 

79. člen 
V 94. členu se v prvem odstavku besedilo »lahko dobi oseba, ki 

ima najmanj izobrazbo, pridobljeno« nadomesti z besedilom »in 
dovoljenje učitelja predpisov lahko dobi oseba, ki ima najmanj 
5.stopnjo izobrazbe pridobljene«. 

V četrtem odstavku se besedilo »Posebna izobraževalna skup- 
nost za pedagoško usmeritev in posebna izobraževalna skupnost 
za promet in zveze« nadomesti z besedilom »Izobraževalna skup- 
nost Slovenije«. 

80. člen 

V tretjem odstavku 95. člena se besedilo: »določita posebna 
izobraževalna skupnost za pedagoško usmeritev in posebna izo- 
braževalna skupnost za promet in zveze« nadomesti z besedilom 
»ter način vodenja evidenc usposabljanja voznikov inštruktorjev 
določi Izobraževalna skupnost Slovenije«. 

81. člen 

V 98. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Voznik inštruktor in učitelj predpisov morata usposabljati kan- 

didata za voznika po predpisanem programu usposabljanja«. 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Voznik inštruktor, ki je v delovnem razmerju v avto šoli, sme 

pripravljati kandidate za voznike v praktični vožnji motornega 
vozila največ osem ur dnevno, voznik inštruktor, ki to delo oprav- 
lja začasno ali občasno, pa največ štiri ure dnevno«.V četrtem 
odstavku se beseda »motornega« črta ter za besedama »vozniško 
dovoljenje« doda besedilo »oziroma vozniško dovoljenje za vož- 
njo traktorja«. 

Sedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, 
tretji, četrti in peti odstavek. 

82. člen 

V 99. členu se v prvem odstavku za besedo »vozila« doda 
besedilo »oziroma traktorja« besedila »če ima v organizmu kaj 
alkohola« pa črta. 

Drugi odstavek se črta. 
Tretji in četrti odstavek se nadomesti z novim tretjim odstav- 

kom, ki se glasi: 
»Voznik inštruktor ne sme dovoliti kandidatu za voznika vožnje 

po cesti, če meni, da zaradi utrujenosti, bolezni, duševnega sta- 
nja, vpliva alkohola, mamil ali zdravil, na katerih je označeno, da 
se ne smejo uporabljati pred in med vožnjo ne more zanesljivo 
voziti«. 

83. člen 

Za 103. člen se vstavi nov 103.a člen, ki se glasi: 

»103.a člen 

Predsedniki, namestniki predsednikov in člani izpitnih komisij 
za voznike motornih vozil ne morejo biti osebe, ki so v organiza- 
ciji, ki izobražuje kandidate za voznike, v delovnem razmerju ali 
v njej opravljajo začasna oziroma občasna dela. 

Pri izpitu posameznega kandidata za voznika traktorja ne more 
biti predsednik oziroma član komisije oseba, ki je poučevala tega 
kandidata«. 

84. člen 

V prvem odstavku 105. člena se številka »156« nadomesti s šte- 
vilko »169«. 

85. člen 

Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi: 

»106.a člen 

Predsednik izpitne komisije za voznike traktorjev, delovnih stro- 
jev, motokultivatorjev in koles z motorjem mora imeti najmanj 
peto stopnjo izobrazbe pridobljene po ustreznih programih sred- 
njega izobraževanja. 

Predsednik in člani so lahko le osebe, ki so najmanj eno leto 
neprekinjeno poučevale v avto šoli kandidate za voznike motornih 
vozil ali kandidate za voznike traktorjev. 

Predsednik in člani komisije iz prvega odstavka tega člena 
morajo imeti opravljen preizkus usposobljenosti pred pristojno 
izpitno komisijo za voznike motornih vozil«. 

86. člen 

V 107. členu se na koncu drugega odstavka pika spremeni 
v vejico in doda besedilo »za kandidata za voznika kolesa z motor- 
jem pa se ugotavlja tudi praktično znanje tehnike vožnje kolesa 
z motorjem « 

87. člen 

V 108. členu se v tretjem odstavku za besedilom »iz 106. člena 
tega zakona postavi pika, ostalo besedilo pa črta. 

88. člen 

V109. členu se na koncu tretjega odstavka dodata dva stavka, ki 
se glasita: 

»Desetletni rok veljavnosti vozniškega dovoljenja se šteje od 
dneva njegove izdaje oziroma podaljšanja njegove veljavnosti. 
Osebam, starim več kot 55.let se vozniško dovoljenje za vožnjo 
traktorja izda oziroma podaljša do dopolnjenega 65.leta, vendar 
pa rok veljavnosti ne more biti krajši od treh let«. 

89. člen 

111. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravico voziti delovni stroj ali motokultivator lahko pridobi 

oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je dopolnila starost 18 let za vožnjo delovnih strojev 

oziroma 15 let za vožnjo motokultivatorjev; 
2. da je napravila preizkus znanja iz predpisov o varnosti cest- 

nega prometa za delovni stroj oziroma motokultivator. 
Pravico voziti kolo z motorjem lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje: 
1. da je dopolnila 14 let; 
2. da je napravila preizkus znanja iz predpisov o varnosti cest- 

nega prometa za kolo z motorjem; 
3. da je uspešno opravila preizkus o praktičnem znanju tehnike 

vožnje kolesa z motorjem. 
Potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa za 

delovni stroj ali motokultivator se izda na lastno zahtevo osebi, ki 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka, za kolo z motorjem pa osebi, 
ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka. 

V potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa se 
označijo vrste vozil za katera velja potrdilo. 

Če komisija za preizkus iz 104. člena tega zakona utemeljeno 
sumi, da oseba iz zdravstvenih razlogov ni zmožna varne vožnje 
kolesa z motorjem, napoti kandidata k pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu, da ga ta napoti na zdravstveni pregled. 
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» 
Veljavnost potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega 

prometa ni omejena. 

90. člen 

Prvi odstavek 112. člen a se nadomesti z dvema odstavkoma, ki 
se glasita: 

»Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil izda oziroma 
podaljšuje njegovo veljavnost na zahtevo upravičenca občinski 
upravni organ za notranje zadeve, na območju katerega ima 
upravičenec stalno prebivališče. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja ter potrdilo o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa izda oziroma podaljša 
veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo traktorja, na zahtevo 
upravičenca občinski upravni organ za notranje zadeve na 
območju katerega ima upravičenec stalno oziroma začasno prebi- 
vališče več kot šest mesecev«. 

91. člen 

115. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če se voznik preseli iz ene občine v drugo, se mora v 15 dneh 

prijaviti občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve, na 
območju katerega ima novo stalno prebivališče, da ga vpiše 
v evidenco voznikov. 

Vojaška oseba, kateri je v času služenja vojaškega roka izdal 
vozniško dovoljenje občinski upravni organ za notranje zadeve na 
območju katerega je opravljala vozniški izpit, se mora v 15 dneh 
po odsluženju vojaškega roka prijaviti občinskemu upravnemu 
organu za notranje zadeve, na območju katerega ima stalno 
prebivališče, da ga vpiše v evidenco voznikov«. 

92. člen 

V 116. členu se besedilo »od 194 do 199. člena« nadomesti 
z besedilom »209.,211.in 212. člena«. 

93. člen 

Za 116. členom se vstavi nov 116.a člen, ki se glasi: 

»116.a člen 

Predsednik republiškega komiteja za promet in zveze v soglasju 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve izda natančnejše 
predpise za izvajanje programa učenja in preverjanja znanja iz 
170. člena Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa ter poo- 
blasti delovne organizacije, ki opravljajo javni prevoz in druge 
družbene organizacije za izvajanje tega programa. 

94. člen 

V četrtem odstavku 117. člena se besedilo »eno leto« nadomesti 
z besedilom »tri leta«. 

95. člen 

119. člen se spremeni tako, da e glasi: 

»Predsednik za zdravstveno varstvo pristojnega republiškega 
upravnega organa izda v soglasju z republiškim sekretarjem za 
notranje zadeve natančnejše predpise o načinu in postopku izda- 
janja zdravniških spričeval; o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati vozniki traktorjev oziroma koles z motorji; pooblasti 
zdravstvene organizacije za opravljanje zdravniških pregledov ter 
imenuje zdravniško komisijo iz 118. člena tega zakona«. 

96. člen 

Drugi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi:»Stro- 
ške zdravstvenega pregleda iz 120. in 124. člena tega zakona 
voznikov motornih vozil in traktorjev, ki so vozniki pri organizaciji 
združenega dela, drugi samoupravni organizaciji, skupnosti ali 
organu ali pri posamezniku, plača vselej organ, organizacija ali 
posameznik, pri katerem je voznik zaposlen. Stroške zdravstve- 
nega pregleda iz 120. in 124. člena tega zakona voznikov, ki jim 
vožnja ni poklic, krije, če se ugotovi nesposobnost voznika, voznik 
sam, če se ugotovi sposobnost pa pristojna zdravstvena skup- 
nost« 

Varianta: 
»Stroške zdrvstvenega pregleda iz 120. in 124. člena tega 

zakona, voznikov motornih vozil in traktorjev, ki so vozniki pri 
organizaciji združenega dela, drugi samoupravni organizaciji, 
skupnosti ali organu ali pri posamezniku, plača vselej organ, 
organizacija ali posameznik, pri katerem je voznik zaposlen, stro- 
ške zdravstvenega pregleda voznikov, ki jim vožnja ni poklic, pa 
krije voznik sam«. 

97. člen 

V tretjem odstavku 124. člena se črta zadnji stavek. 

98. člen 

125. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»125. člen 

Motorna in priklopna vozila, traktorji, traktorski priklopniki in 
kolesa z motorjem, ki se posamično izdelujejo ali predelujejo ali 
imajo okvarjene sklope in naprave bistvene za varno udeležbo 
v prometu, se morajo preden gredo v promet preizkusiti glede 
varnostno-tehničnih karakteristik. 

Motorna in priklopna vozila, traktorje, traktorske priklopnike in 
kolesa z motorjem preizkušajo organizacije, ki jih za to pooblasti 
Republiški sekretar za notranje zadeve. O opravljenem preizkusu 
se izda potrdilo. 

Stroške preizkusa plača lastnik oziroma imetnik pravice razpo- 
laganja z vozilom. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o opremi preizkušanju vozil in izdajanju ter vsebini in obliki 
potrdila o opravljenem preizkusu«. 

99. člen 

Za 125. člen se vstavita nov 125.a in 125.b člen, ki se glasita: 

»125.a člen 

Pooblaščena organizacija iz 125. člena tega zakona mora opra- 
viti strokovni pregled motornega vozila, priklopnega vozila, trak- 
torja, traktorskega priklopnika ali kolesa z motorjem strokovno 
pravilno v skladu z veljavnimi predpisi in dokumentacijo izdelo- 
valca vozila za predelavo vozila. 

Opravljanje strokovnih pregledov motornih in priklopnih vozil, 
traktorjev, traktorskih priklopnikov in koles z motorji nadzira 
Republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Pooblastilo iz 2.odstavka 125. člena tega zakona se lahko pre- 
kliče, če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje teh 
pregledov ali, če te preglede ne opravlja strokovno pravilno tako 
kot je to določeno v 1.odstavku tega člena«. 

»125.b člen 

Šteje se, da ima motorno ali priklopno vozilo, traktor, traktorski 
priklopnik ali kolo z motorjem okvarjene sklope in naprave 
bistvene za varno udeležbo v prometu, če je huje poškodovana 
školjka ali šasija na delih za učvrstitev vozila, obes in prenosa na 
mehanizmu za upravljanje in zaviranje ter na napravi za pogon na 
stisnjen ali vtekočinjen plin, kar se ugotovi s strokovnim ogledom 
poškodovanega vozila. 

Republiški sekretar za notranje zadeve pooblasti organizacije 
za opravljanje strokovnih ogledov iz 1 .odstavka tega člena ter izda 
natančnejše predpise o napotitvi vozil, ki imajo okvarjene sklope 
in naprave bistvene za varno udeležbo v prometu, na strokovni 
ogled, o strokovnem ogledu, evidencah, ter določi zaradi katerih 
poškodb se šteje, da je vozilo huje poškodovano«. 

100. člen 

V 127. členu v prvem stavku drugega odstavka se besedilo 
»voznik avtobusa in tovornega motornega vozila mora pokazati 
posebno prevozno listino (potni nalog) voznik tovornega vozila pa 
tudi listine o tovoru«, nadomesti z besedilom »voznik vozila, ki 
mora imeti posebno prevozno listino (potni nalog) mora le-to 
imeti pri sebi in jo na zahtevo pooblaščene uradne osebe organa 
za notranje zadeve pokazati, voznik tovornega vozila pa tudi 
listine o tovoru«. 
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V tretjem odstavku se beseda »lastnik« nadomesti z besedo 
»voznik«. 

Varianta: 
zadnji odstavek se črta. 

101. člen 

V 128. členu se v prvem in drugem odstavku za besedilom 
»priklopnih vozil« vstavi besedilo » ter koles z motorjem« v prvem 
odstavku se tudi besedilo »uporabe motornega ali priklopnega 
vozila« nadomesti z besedilom »razpolaganja z motornim ali pri- 
klopnim vozilom ali kolesom z motorjem«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Registracijska in evidenčna območja za registracijo motornih 

in priklopnih vozil,koles z motorjem ter evidentiranje traktorjev in 
traktorskih priklopnikov v SR Sloveniji določi republiški sekretar 
za notranje zadeve«. 

Varianta: 
Predlog po katerem naj bi se kolesa z motorjem registrirala, se 

črta. 

102. člen 

V 129. členu se v prvem in drugem odstavku izraz »teža« 
nadomesti z izrazom »masa«. 

103. člen 

130. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vozilo, za katero ni bilo zahtevano podaljšanje veljavnosti 

registracije, ki je uničeno, odpisano ali odsvojeno na drugo regi- 
stracijsko območje, mora lastnik oziroma imetnik pravice razpola- 
ganja hkrati z odjavo izročiti registrske tablice razen, če istočasno 
zaprosi za registracijo drugega motornega ali priklopnega vozila, 
ki ga pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve registrira 
pod isto reaistersko oznako in številko. 

Registrskih, evidenčnih in preizkusnih tablic, ki so izdane za 
posamezno vozilo, ni dovoljeno uporabljati na drugem vozilu. 

Lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja z registriranim 
kolesom z motorjem mora v 15 dneh prijaviti pristojnemu občin- 
skemu upravnemu organu za notranje zadeve, ki vodi vozilo 
v evidenci, vsako spremembo (tehnične spremembe, spremembe 
lastništva, spremembe prebivališča oziroma sedeža, odjava, ipd.), 
ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. 

Lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja z evidentiranim 
traktorjem in traktorskim priklopnikom mora v 15 dneh prijaviti 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve, 
ki vodi traktor in traktorski priklopnik v evidenci, spremembo 
stalnega prebivališča oziroma sedeža, spremembo lastnika ozi- 
roma imetnika pravice razpolaganja vsako tehnično spremembo 
na traktorju oziroma traktorskem priklopniku, ki vpliva na spre- 
membo podatkov v prometnem dovoljenju, kakor tudi, če je bil 
traktor uničen, odpisan ali ukraden. 

Če je kolo z motorjem, traktor ali traktorski priklopnik odsvojen 
na drugo registracijsko oziroma evidenčno območje, če je uničen 
ali odpisan, mora lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja 
hkrati z odjavo izročiti registrsko oziroma evidenčno tablico«. 

Varianta: 
Tretji odstavek in besedila »kolo z motorjem«, »registracijsko 

oziroma « in »registrsko oziroma« v petem odstavku se črtajo. 

104. člen 

V 131. členu se dodata peti in šesti odstavek, ki se glasita: 
»Evidenčna tablica mora biti pritrjena pokončno, na mestu, ki 

ga je predvidel proizvajalec traktorja oziroma traktorskega pri- 
klopnika, če tega ni, pa na drugem vjdnem mestu, ki ni izpostav- 
ljeno poškodbam med delovnimi opravili s traktorjem oziroma 
traktorskim priklopnikom. 

Na traktor, kjer v nobenem primeru ni možna namestitev evi- 
denčne tablice na zadnji strani, se ta pritrdi na prednji strani 
traktorja«. 

105. člen 

Za 131. člen se vstavijo novi 131 .a, 131.b in 131.c člen, ki se 
glasijo: 

»131 .a člen 

Kolesa z motorjem, ki so v cestnem prometu, morajo biti regi- 
strirana. Registrirati se smejo samo tista kolesa z motorjem: 

1. ki so tehnično brezhibna; 
2. za katera lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja pred- 

loži dokaz o lastnini; 
3. za katera so plačane predpisane takse in poravnane vse 

druge obveznosti. 
Kolesa z motorjem registrira občinski upravni organ za notranje 

zadeve na območju katerega ima lastnik oziroma imetnik pravice 
razpolaganja stalno prebivališče oziroma sedež. 

131.b člen 

Za registrirano kolo z motorjem se izda registrska tablica in 
prometno dovoljenje, ki se izda z veljavnostjo enega leta. Registr- 
ska tablica mora biti pritrjena pokončno, na mestu, ki ga je 
predvidel proizvajalec kolesa z motorjem. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o registraciji koles z motorjem in določi obrazec prometnega 
dovoljenja ter obliko in vsebino registrske tablice za kolesa z mo- 
torjem. 

131 .c člen 

Kolo z motorjem sme biti v cestnem prometu samo, dokler velja 
zanj izdano prometno dovoljenje. 

Kadar vozi kolo z motorjem mora imeti voznik pri sebi zanj 
izdano veljavno prometno dovoljenje in ga mora pokazati na 
zahtevo pooblaščene osebe. 

Varianta: 
ta člen se črta. 

106. člen 

132. člen se črta. 

107. člen 

V 134. členu se v prvem odstavku med besedilo »traktorskih 
priklopnikov in besedo »se vstavi besedilo »in koles z motorjem. 

Varianta: 
Ta odstavek se črta. 
V tretjem odstavku se besedilo »uporabe vozila nadomesti 

z besedilom »razpolaganja z vozilom. 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Višina stroškov tehničnega pregleda se določi po merilih 

samoupravnega sporazuma, ki ga sklenejo v soglasju z Zavodom 
SR Slovenije za cene vse organizacije pooblaščene za tehnične 
preglede vozil na motorni pogon. 

108. člen 

V drugem in tretjem odstavku 135. člena se za besedilom 
»traktorskih priklopnikov vstavi besedilo »in koles z motorjem. 

Varianta: 
Ta člen se črta. 

109. člen 

Za 135. členom se dodata nov 135.a in 135.b člen, ki se glasita: 

»135.a člen 

Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil lahko opravljajo 
delavci, ki imajo izobrazbo najmanj četrte stopnje strojne ali 
avtomehanske smeri in tri leta ustreznih delovnih izkušenj in 
opravljen izpit za kontrolorja za tehnične preglede motornih in 
priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: kontrolor). 

Tehnične preglede traktorjev, traktorskih priklopnikov in koles 
z motorjem lahko opravljajo delavci, ki imajo najmanj tri leta 
kvalifikacijo avtomehaniške stroke in ima opravljen izpit za kon- 
trolorja traktorjev, traktorskih priklopnikov in koles z motorjem ali 
kontrolor iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: kontrolor 
traktorjev). 
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Administrativna dela vezana za tehnični pregled, registracijo 
oziroma podaljšanje veljavnosti registracije motornih in priklop- 
nih vozil v organizaciji pooblaščeni za tehnične preglede motor- 
nih in priklopnih vozil lahko opravljajo delavci, ki imajo izobrazbo 
najmanj IV.stopnje in opravljen preizkus usposobljenosti za refe- 
renta za registracijo oziroma podaljšanje veljavnosti registracije 
motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: referent). 

Varianta: 
besedilo iz drugega odstavka »koles z motorjem, se črta. 

135.b člen 

Kandidat za kontrolorja opravlja izpit pred komisijo, ki jo ime- 
nuje republiški sekretar za notranje zadeve, kandidat za kontro- 
lorja traktorja pa pred komisijo, ki jo imenuje pristojni občinski 
upravni organ za notranje zadeve. 

Kandidat za referenta opravlja preizkus usposobljenosti pred 
komisijo, ki jo imenuje občinski upravni organ za notranje zadeve 
na območju katerega ima pooblaščena organizacija iz 135. člena 
tega zakona poslovni prostor za opravljanje tehničnih pregledov 
motornih in priklopnih vozil. 

Kandidatu, ki uspešno opravi izpit oziroma preizkus usposoblje- 
nosti, izda izpitna komisija potrdilo o opravljenem izpitu oziroma 
preizkusu usposobljenosti za kontrolorja, kontrolorja traktorjev 
ali referenta. 

Kontrolorji in referenti so dolžni vsako leto obnavljati znanje po 
programu, ki ga izvaja za to pooblaščena organizacija. Pooblaš- 
čena organizacija izda po opravljenem obnavljanju znanja kontro- 
lorju oziroma referentu potrdilo. 

Republiški sekretar za notranje zadeve določi program rednega 
in dodatnega usposabljanja za kontrolorja, kontrolorja traktorjev 
in referenta in pooblasti organizacije za izvajanje teh programov. 

110. člen 

Vsako merilno napravo iz prvega odstavka tega člena mora 
najmanj enkrat letno pregledati in umeriti pooblaščena organiza- 
cija za kontrolo meril in plemenitih kovin in izdati ustrezno na- 
lepko. 

137.C člen 
Organizacija mora takoj prekiniti opravljanje tehničnih pregledov, 
če se katera od merilnih naprav ali dvigalo pokvari. 

O prekinitvi opravljanja tehničnih pregledov zaradi pokvarjenih 
merilnih naprav ali dvigala, mora organizacija takoj obvestiti pri- 
stojni občinski upravni organ za notranje zadeve. 

Organizacija lahko nadaljuje z opravljanjem tehničnih pregle- 
dov, ko je okvarjena naprava popravljena in ko o tem obvesti 
organ iz prejšnjega odstavka. 

113. člen 

V 141. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo 
»organa vstavi besedilo »oziroma organizacije; v drugem stavku 
prvega odstavka pa za besedo »organ vstavi besedilo »oziroma 
organizacija. 

114. člen 

V 144. členu se v prvem odstavku besedilo »nad dovoljeno osno 
obremenitvijo, nad največjo dovoljeno skupno težo, nad dovo- 
ljeno skupno težo, ki je označena s prometnim znakom črta; 
beseda »težo pa nadomesti z besedo »maso. 

115. člen 

V 147. členu se med besedo »parkirano in besedo »tako vstavi 
besedilo »ali ustavljeno. 

116. člen 

V 136. členu se v prvem in drugem odstavku za besedilom 
»traktorskih priklopnikov doda besedilo »in koles z motorjem.Va- 
riantama člen se črta. 

111. člen 

V 137. členu se med besedilo »traktorskega priklopnika in 
besedo »strokovno vstavi besedilo »in kolesa z motorjem. 

Varianta: 
ta odstavek se črta. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pri tehničnem pregledu motornega ali priklopnega vozila ozi- 

roma traktorja ali traktorskega priklopnika morata sodelovati naj- 
manj dva kontrolorja oziroma kontrolorja traktorja. 

112. člen 

Za 137. člen se vstavijo novi 137.a, 137.b in 137.C členi, ki se 
glasijo: 

»137.a člen 

Če se pri nadzoru opravljanja tehničnih pregledov ugotovi, da 
kontrolor oziroma kontrolor traktorjev ne opravlja tehničnih pre- 
gledov v skladu z določili 137. člena tega zakona, se na predlog 
pristojnega organaiz prvega odstavka 136. člena tega zakona 
lahko pošlje na ponovno opravljanje izpita za kontrolorja oziroma 
kontrolorja traktorjev k pristojni izpitni komisiji. 

Predlog iz prvega odstavka tega člena lahko poda tudi organi- 
zacija, če ugotovi, da kontrolor oziroma kontrolor traktorjev 
pomanjkljivo opravlja tehnične preglede. 

Odločbo o napotitvi na ponovni izpit iz prvega in drugega 
odstavka tega člena izda republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Kontrolor oziroma kontrolor traktorjev, ki je bil napoten na 
ponovno opravljanje izpita, v času dokler tega izpita ne opravi, ne 
more opravljati tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil 
ter traktorjev in traktorskih priklopnikov. 

137.b člen 

V 148. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi. 
»Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve 

zaloti v prometu vozilo, ki zaradi neustreznih ali izrabljenih pnev- 
matik ali dotrajanosti karoserije ali šasije ogroža druge udele- 
žence v prometu, ali če je očitno, da prekoračuje najvišje meje 
dovoljenega zunanjega hrupa, ali če je obremenjeno nad dovo- 
ljeno nosilnostjo, ali če nima veljavnega tehničnega pregleda, ali 
če je zanj potekla veljavnost potrdila o uporabi tablic za preizkuš- 
njo, izključi vozilo iz prometa in odvzame prometno dovoljenje ali 
prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne tablice ozi- 
roma potrdilo o uporabi tablic za preizkušnjo in tablice za preiz- 
kušnjo. 

V drugem odstavku se med besedilo »evidenčne tablice in 
besedo »se doda besedilo »oziroma tablice za preizkušnjo. 

Za drugim odstavkom se vstavita nova tretji in četrti odstavek, ki 
se glasita: 

»Na tehnični pregled se pošlje vozilo na motorni pogon, ki 
povzroča prekomeren hrup ali, ki ima dotrajano karoserijo ali 
šasijo ali ima neustrezne ali izrabljene pnevmatike. 

če voznik noče izročiti registrskih, evidenčnih tablic ali tablic za 
preizkušnjo, pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve odredi odvzem na stroške voznika. 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

117. člen 

149. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne tablice, 

ki so bile odvzete po prvem odstavku 148. člena tega zakona, se 
vrnejo, ko minejo razlogi zaradi katerih so bile odvzete, oziroma 
na podlagi potrdila o opravljenem tehničnem pregledu vozila iz 
katerega je razvidno, da je bila tehnična hiba odpravljena. 

Prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne tablice, ki 
so bile odvzete po drugem odstavku 148. člena se vrnejo, ko 
minejo razlogi zaradi katerih so bile odvzete oziroma najkasneje 
v treh dneh od kar so bile odvzete pri organu, katerega pooblaš- 
čena uradna oseba organa za notranje zadeve jih je odvzela. 

Če prometno dovoljenje registrske oziroma evidenčne tablice 
niso bile prevzete v treh dneh od dneva, ko so bile vzete, se 
pošljejo organu, ki vodi vozilo v evidenci. 

118. člen 
Organizacija mora imeti merilne naprave, ki jih uporablja pri 

tehničnih pregledih, vselej brezhibne. , , . . .   
Merilne naprave iz prejšnjega odstavka mora organizacija V 150. členu se med besedo »pregled« in besedo »opozori« 

umerjati najmanj vsake tri mesece. vstavi beseda »pisno«. 
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119. člen »156.a člen 

151. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Varstveni ukrep navzočnosti na predavanjih in pri predvajanju 

filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi nespoštovanja ali nepoz- 
navanja prometnih predpisov izvajajo avto šole, ki imajo ustrezen 
kader in opremo. 

Avto šole iz prejšnjega odstavka določi republiški sekretar za 
notranje zadeve. 

Enoten program predavanj in izbor filmov določa Republiški 
svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

Varstveni ukrep preveritve poznavanja prometnih predpisov, 
prometnih znakov in potrebne spretnosti vožnje motornega vozila 
opravi pristojna izpitna komisija za voznike motornih vozil in sicer 
za tisto kategorijo v katero spadajo vozila, s katerimi so bili 
prekrški storjeni. 

Stroške izvedbe ukrepov iz 213. člena Zakona o temeljih varno- 
sti cestnega prometa plača voznik motornega vozila zoper kate- 
rega so bili uporabljeni. 

Motorno vozilo na katerem voznik opravlja preizkus iz spretno- 
sti vožnje zagotovi ta voznik. 

Voznik, kateremu je odvzeto vozniško dovoljenje ali se mu 
izvršuje varnostni oziroma varstveni ukrep prepovedi vožnje 
motornega vozila določene vrste ali kategorije, mora pri preverja- 
nju spretnosti vožnje motornega vozila zagotoviti voznika inštruk- 
torja iz avto šole, ki je med preverjanjem odgovoren za varno 
vožnjo«. 

120. člen 
152. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Odločbo o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja na pod- 

lagi tretjega odstavka 213. člena Zakona o temeljih varnosti cest- 
nega prometa, izda občinski upravni organ za notranje zadeve, ki 
vodi voznika v evidenci. 

Pritožba zoper odločbo o začasnem odvzemu vozniškega dovo- 
ljenja iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve«. 

121. člen 
153. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»O odvzemu dovoljenja za voznika inštruktorja in voznika, ki mu 

je vožnja vozila poklic pooblaščena uradna oseba organa za 
* notranje zadeve obvesti avto šolo, delovno organizacijo oziroma 

zasebnika pri katerem je inštruktor oziroma voznik zaposlen«. 

122. člen 

154. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Preizkovalni sodnik ali senat, ki vodi zoper voznika postopek 

za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa sme vozniku 
začasno vzeti vozniško dovoljenje, vozniško dovoljenje za vožnjo 
traktorja ali potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa za čas dokler traja postopek. O odvzemu obvesti občin- 
ski upravni organ za notranje zadeve, ki vodi voznika v evidenci. 

Trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena se všteje v čas 
trajanja varstvenega ukrepa prepovedi vožnje, ki je bil izrečen 
v postopku o prekršku«. 

123. člen 

V 155. členu se v prvem stavku prvega odstavka med besedilo 
»vodnik živine« in besedo »očitno« vstavi besedilo »ali pešec«. 

V tretjem stavku prvega odstavka se med besedo »oseba« in 
besedo »pod« vstavi beseda »očitno«. 

124. člen 

Za 155. člen se vstavi nov 155.a člen, ki se glasi: 

»155.a člen 

Stroške strokovnega pregleda iz 80. člena tega zakona plača 
naročnik; če se s strokovnim pregledom ugotovi, da je voznik ali 
voznik inštruktor pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil na kate- 
rih je označeno, da se ne smejo uporabljati pred in med vožnjo,pa 
voznik oziroma voznik inštruktor«. 

125. člen 

Za 156. člen se vstavi nov 156.a člen, ki se glasi: 

»Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve 
zaloti v prometu vozilo,za katerega sumi, da je bilo predelano 
tako, da ne ustreza tehničnim normativom, ki jih je določil proiz- 
vajalec, in zanj ni bil izdan atest oziroma strokovno mnenje, ali 
vozilo, v katerega je vdelana naprava za pogon na stisnjeni ali 
vtekočinjeni plin, in zanjo ni bil izdan atest oziroma strokovno 
mnenje o vgraditvi te naprave, tako vozilo izključi iz prometa in 
vzame prometno dovoljenje. 

Prometno dovoljenje se vrne na podlagi potrdila izdanega pri 
strokovno in tehnično usposobljeni delovni organizaciji, da vozilo 
ustreza tehničnim normativom glede predelave oziroma vgraditve 
naprave za pogon na stisnjen ali vtekočinjen plin. 

Če lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja z vozilom odv- 
zeto prometno dovoljenje ne prevzame v treh dneh od dneva, ko 
mu je bilo vzeto ga organ, katerega pooblaščeni delavec je dovo- 
ljenje odvzel, pošlje organu, ki vozilo vodi v evidenci. 

Stroške takega pregleda plača lastnik oziroma imetnik pravice 
razpolaganja z vozilom«. 

126. člen 

V 157. členu se besedilo »da ni sposobna vožnje ji mora prepre- 
čiti nadaljnjo vožnjo« nadomesti z besedilom »da je v takšnem 
duševnem stanju, da ni zmožna za vožnjo vozila ji začasno dokler 
trajajo razlogi vendar največ za 24 ur vzame ključe za zagon 
motorja ali na drug način prepreči nadaljnjo vožnjo«. 

127. člen 

V drugem odstavku 159. člena se sedma in osma alinea črtata, 
namesto njiju pa vstavi prava alinea, ki se glasi: 

»- preventivnih pregledih tehnične brezhibnosti vozil;« 

128. člen 

Naslov XI.poglavja se spremeni tako, da se glasi »zavarovanje«. 

129. člen 

V 165. členu se v prvem odstavku besedilo »uporabnik oziroma 
lastnik traktorja« nadomesti z besedilom »Lastnik oziroma imet- 
nik pravice razpolaganja s traktorjem, kolesa z motorjem in vozila 
označenega s tablico za preizkušnjo«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Zavarovanje 
proti odgovornosti iz prejšnjega odstavka se mora skleniti za 
najnižje zavarovalne zneske, ki so s posebnim predpisom dolo- 
čeni za zavarovanje odgovornosti za osebna vozila.« 

130. člen 

Za 165. člen se vstavi nov 165.a člen, ki se glasi: 

165.a člen 

»Voznik vozila, ki mora biti zavarovano proti odgovornosti za 
škodo povzročeno drugim, mora imeti pri sebi veljavno listino 
o zavarovanju vozila in jo pokazati udeležencu pri prometni nez- 
godi oziroma na zahtevo pooblačene uradne osebe organa za 
notranje zadeve«. 

131. člen 

166. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 45.000.000 din (varianta: 

najmanj I.000.000 din) se kaznuje za gospodarski prestopek: 
1. če opravlja tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ali 

traktorjev in traktorskih priklopnikov ali koles z motorjem brez 
pooblastila (prvi in drugi odstavek 135. člena); 

2. če ne organizira in izvaja notranje kontrole v skladu s 159. in 
160. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 250.000 din (varianta: najmanj 
I00.000 din) se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.« 

132. člen 

167. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»Z denarno Kaznijo od 3.000.000 do 5.000.000 din (varianta: 
najmanj 3.000.000 din), se kaznuje za prekršek pravna oseba: 

1. če uporablja v javnem prevozu, v medkrajevnem ali prostem 
cestnem prometu avtobus, ki je po svoji konstrukciji namenjen za 
prevoz potnikov v javnem prevozu v mestnem ali primestnem 
prometu (32. člen); 

2. če uporablja v javnem prevozu, v medkrajevnem, primestnem 
ali prostem cestnem prometu avtobus s priklopnim vozilom za 
prevoz potnikov; ali če uporablja v javnem mestnem prometu 
avtobus, ki ima več kot eno priklopno vozilo za prevoz potnikov 
(prvi in drugi odstavek 33. člena); 

3. če naloži tovor na vozilo ali skupino vozil, ki ni njegovo nad 
njihovo nosilnostjo ali nad dovoljeno osno obremenitvijo ali nad 
dovoljeno skupno težo ali preko predpisanih dimenzij posamezne 
vrste vozila (prvi odstavek 46. člena); 

4. če ima tovor na vozilu naložen ali pritrjen v nasprotju 
z določbo tretjega odstavka 46. člena tega zakona; 

5. če pri izvajanju del na cesti ali drugi površini, ki je namenjena 
za javni promet, ne omogoči varne vožnje vozil ali hoje pešcev ali 
ustrezno ne zavaruje pešcem namenjene površine (56. člen); 

6. če ne poskrbi za varno izmenično puščanje vozil ko zaradi del 
na cesti uredi promet samo po enem prometnem pasu, kot to 
določa 57. člen tega zakona; 

7. če takoj, ko dela konča, ne odstrani s ceste oziroma druge 
cestne površine, ki je namenjena za javni promet, prometnih 
znakov, branikov in drugih naprav, ali jih ne prekrije oziroma 
odstrani ob dnevni zaključitvi dela, če to dopušča narava dela (58. 
člen); 

8. če ob zasledovanju neznanega povzročitelja prometne nez- 
gode ne sporoči podatkov organu za notranje zadeve v skladu 
s 73. členom tega zakona; 

9. če uporablja motorna vozila za poučevanje kandidatov v vož- 
nji v nasprotju z določbo 85. člena tega zakona oziroma če 
pripravlja kandidate za voznike izven svojega sedeža v nasprotju 
z določbo petega odstavka 85. člena tega zakona; 

10. če dovoli, da pripravlja kandidata za voznika motornih vozil 
oseba, ki nima veljavno inštruktorsko dovoljenje ustrezne katego- 
rije, ali da poučuje predpise o varnosti cestnega prometa ali 
osnove delovanja naprav in opreme na motornem vozilu ali psiho- 
logijo v cestnem prometu ali prometno etiko oseba, ki nima 
veljavno dovoljenje za učitelja predpisov (drugi odstavek 86. 
člen); 

11. če opravlja pripravljanje kandidatov za voznike motornih 
vozil, ki se ne usposabljajo v avto šoli (prvi odstavek 84. člena) ali 
v času začasne prepovedi dela avto šole (drugi odstavek 87. člena) 
oziroma v času prepovedi opravljanja dejavnosti avto šole (četrti 
odstavek 87. člena); 

12. če ne zagotovi, da se kandidati za voznike motornih vozil 
pripravljajo po predpisanem programu usposabljanja (prvi 
odstavek 88. člena); 

13. če ne omogoči kandidatu, ki je uspešno končal usposablja- 
nje iz teoretičnega dela predpisanega programa, da se prične 
usposabljati v praktični vožnji v predpisanem roku (prvi odstavek 
90. člena); 

14. če ne vodi evidence iz drugega odstavka 88. člena tega 
zakona (90.a člen); 

15. če vozilo avto šole na katerem se kandidat za voznika uči 
vožnje nima predpisane opreme (prvi odstavek 90.b člena); 

16. če ne zagotovi izvajanja posebnega programa za voznike 
inštruktorje in učitelje predpisov (drugi odstavek 95. člena); 

17. če dovoli vozniku inštruktorju, da pripravlja kandidata za 
voznika v praktični vožnji motornega vozila po cesti v nasprotju 
z določbo tretjega in četrtega odstavka 98. člena tega zakona; 

18. če med pregledom ali zdravljenjem voznika motornega 
vozila ali traktorja ne ravna v skladu s 124. členom tega zakona; 

19. če je v cestnem prometu njeno, motorno ali priklopno vozilo, 
traktor, traktorski priklopnik ali kolo z motorjem, ki je posamično 
izdelan ali predelan ali ima okvarjene sklope in naprave bistvene 
za varno udeležbo v prometu in ni preizkušen (prvi odstavek 125. 
člena); 

20. če uporablja na vozilu evidenčno oziroma preizkusno 
tablico, ki ni izdana za to vozilo (drugi odstavek 130. člena); 

21. če je v cestnem prometu njen traktor ali traktorski priklop- 
nik, ki ni evidentiran ali na njem ni namščena evidenčna tablica 
(prvi ali peti odstavek 131. člena); 

22. če je v cestnem prometu njeno kolo z motorjem, ki ni 
registrirano oziroma katerega prometno dovoljenje ni veljavno 
(prvi odstavek 131.a ali 131.c člena); 

23. če je v cestnem prometu njeno kolo z motorjem, na katerem 
ni nameščena registrska tablica oziroma ni pritrjena pokončno na 
mestu, ki ga je predvidel njegov proizvajalec (prvi odstavek 131 .b 
člena); 

24. če je v cestnem prometu njeno motorno ali priklopno vozilo, 
ki ni bilo tehnično pregledano (drugi odstavek 134. člena); 

25. če odredi ali dovoli, da' opravlja tehnične preglede vozil 
delavec, ki za to ne izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi ali drugi 
odstavek 135.a člena); 

26. če opravi tehnični pregled vozila v nasprotju z določbo 137. 
člena tega zakona; 

27. če opravi tehnični pregled vozila kontrolor ali kontrolor 
traktorjev, ki je bil napoten na ponovno opravljanje izpita, v času 
dokler tega izpita ne opravi (četrti odstavek 137.a člena); 

28. če ravna v nasprotju z določbami 137,b ali 137.C člena tega 
zakona; 

29. če ne obvesti pristojnega organa za notranje zadeve o spre- 
membah prometne ureditve v skladu z drugim odstavkom 141. 
člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 300.000 do 500.000 din (varianta: najmanj 
300.000 din) se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba organa 
družbenopolitične skupnosti ali drugega državnega organa.« 

133. člen 

168. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 3.000.000 din (varianta: 

najmanj 1.000.000 din) se kaznuje za prekršek pravna oseba: 
1. če ne odstrani pokvarjenega ali poškodovanega vozila 

v skladu s prvim odstavkom 24. člena tega zakona; 
2. če ne poskrbi za odstranitev pokvarjenega, poškodovanega 

ali zapuščenega vozila v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. 
člena; 

3. če pokvarjenega, poškodovanega ali zapuščenega vozila ne 
odpelje na ustrezen prostor (25. člen); 

4. če vleče vozilo v katerem je vozniku vlečenega vozila zaradi 
konstrukcije vlečnega vozila ali zaradi tovora na vlečnem vozilu ali 
zaradi drugih okoliščin vidljivost tako zmanjšana, da ne more 
varno upravljati vlečenega vozila ali če voznik vlečenega vozila ne 
vidi svetlobnih signalnih naprav na zadnji strani vlečnega vozila 
(prvi odstavek 30. člena); 

5. če v tahografu ni pravilno vložen ustrezen vložek, ali ni 
ustrezno izpolnjen ali ni pravočasno zamenjan ali nima pri sebi 
ključa tahografa ali uporabljenega vložka za zadnjih 24 ur (drugi 
odstavek 31. člena); 

6. če uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu z določbo 34. 
člena tega zakona; 

7. če je k traktorju pripet vprežni voz ali traktorski priključek 
v nasprotju s tretjim odstavkom 35. člena tega zakona; 

8. če skupna masa posebno predelanega vprežnega voza ali 
traktorskega priključka brez zavor presega skupno maso traktorja 
(četrti odstavek 35. člena); 

9. če uporablja v cestnem prometu delovni stroj ali motokultiva- 
tor v nasprotju s 36. členom tega zakona; 

10. če vozi v avtobusu v javnem medkrajevnem ali v prostem 
cestnem prometu več oseb kot ima vozilo vgrajenih sedežev (prvi 
odstavek 41. člena); 

11. če vozi v avtobusu v javnem mestnem ali javnem primestnem 
prometu stoje več potnikov kot je to navedeno v prometnem 
dovoljenju (drugi odstavek 41. člena); 

12. če dovoli da iz avtobusa v linijskem cestnem prometu 
potniki vstopajo ali izstopajo izven avtobusnih postaj ali postaja- 
lišč (četrti odstavek 41. člena); 

13. če uporablja v cestnem prometu za prevoz potnikov vozilo, 
ki je označeno s tablico za preizkušnjo (40.c člen) ali če uporablja 
tako vozilo za javni prevoz tovora (46.b člen); 

14. če ne seznani novih učencev in njihovih staršev oziroma 
tistih, ki skrbijo zanje, o najbolj varnih poteh za prihod in odhod iz 
šole ob sprejemu v šolo (peti odstavek 52. člena); 

15. če najmanj tri dni pred pričetkom del ne obvesti pristojnega 
organa za notranje zadeve o rekonstrukcijskih ali o obnovitvenih 
ali o rednih vzdrževalnih delih na cesti zaradi katerih bo ustavljen 
ali oviran promet (drugi odstavek 55. člena); 

16.če takoj ne odstrani z vozišča tovora ali snovi ali predmetov, 
ki jih je kdo pustil na cesti ali ne odstrani blata, ki ga voznik ni 
odstranil (61. člen); 

17. če izvede športno ali drugo prireditev na cesti brez dovolje- 
nja iz drugega oziroma tretjega odstavka 75. člena tega zakona ali 
če ne izvrši v dovoljenju določenih varnostnih ali drugih potrebnih 
ukrepov, kot to določa osmi odstavek 75. člena tega zakona; 

18. če spremljajo udeležence športne ali druge prireditve na 
cesti vozila, ki niso označena s posebnim znakom (77.a člen); 

19. če takoj po končani prireditvi ne odstrani s ceste prometnih 
znakov, drugih označb, naprav ali predmetov, ki so bili postavljeni 
za izvedbo prireditve ali če prireditveni prostor ne postavi v prejš- 
nje stanje (78. člen); 
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20. če da vozilo na motorni pogon v upravljanje osebi iz 114. 
člena tega zakona; 

21. če dovoli, da vozi njen traktor voznik, ki ni bil na kontrolnem 
zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten (121. člen); 

22. če ne ravna v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 130. 
člena tega zakona; 

23. če uporablja v cestnem prometu traktor ali traktorski pri- 
klopnik, katerega prometno dovoljenje ni veljavno (prvi odstavek 
133. člena); 

24. če vozi vozilo na motorni pogon ali goni ali vodi živino 
v nasprotju z odredbo o prepovedi ali omejitvi prometa, izdano na 
podlagi prvega odstavka 177. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 din (varianta: najmanj 
100.000 din) se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se za prekršek iz 
prvega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba organa družbeno- 
politične skupnosti, ali drugega državnega organa.« 

134. člen 

169. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 3.000.000 din (varianta: 

najmanj 1.000.000 din) se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori prekršek v zvezi s samostojnim orpavljanjem dejavnosti, kot 
tudi kadar zaupa svoje vozilo v upravljanje drugi osebi: 

1. če uporablja v javnem prevozu v medkrajevnem ali prostem 
cestnem prometu avtobus, ki je po svoji konstrukciji namenjen za 
prevoz potnikov v javnem prevozu v mestnem ali primestnem 
prometu (32. člen); 

2. če uporablja v javnem prevozu v medkrajevnem, primestnem 
ali prostem cestnem prometu avtobus s priklopnim vozilom za 
prevoz potnikov; ali če uporablja v javnem mestnem prometu 
avtobus, ki ima več kot eno priklopno vozilo za prevoz potnikov 
(prvi in drugi odstavek 33. člena); 

3. če ima tovor na vozilu naložen ali pritrjen v nasprotju z določi- 
lom tretjega odstavka 46. člena tega zakona; 

4. če uporablja na vozilu evidenčno oziroma preizkusno tablico, 
ki ni izdana za to vozilo (drugi odstavek 130. člena); 

5. če uporablja v cestnem prometu kolo z motorjem, ki ni 
registrirano oziroma katerega prometno dovoljenje ni veljavno 
(prvi odstavek 131 .a ali 131.c člena); 

6. če uporablja v cestnem prometu kolo z motorjem, na katerem 
ni nameščena registrska tablica oziroma ni pritrjena pokončno na 
mestu, ki ga je predvidel njegov proizvajalec (prvi odstavek 131 ,b 
člena); 

7. če uporablja v cestnem prometu motorno ali priklopno vozilo, 
ki ni bilo tehnično pregledano (drugi odstavek 134. člena). 

Z denarno kaznijo iz prvega odstavka se kaznuje tudi: 
1. če oseba, ki pri samostojnem opravljanju obrtne dejavnosti 

pri izvajanju del na cesti ali drugih površin, ki je namenjena za 
javni promet ne omogoči varne vožnje vozil ali hoje pešcev ali 
ustrezno ne zavaruje pešcem namenjene površine (56. člen); 

2. oseba, ki pri samostojnem opravljanju obrtne dejavnosti ob 
zasledovanju neznanega povzročitelja prometne nezgode ne spo- 
roči podatkov organu za notranje zadeve v skladu s prvim odstav- 
kom 73. člena tega zakona.« 

135. člen 

170. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 500.000 do 1.000.000 din (varianta: 

najmanj 500.000 din) se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, kot tudi, 
kadar zaupa svoje vozilo v upravljanje drugi osebi: 

1. če vleče vozilo v katerem je vozniku vlečenega vozila zaradi 
konstrukcije vlečnega vozila ali zaradi tovora na vlečnem vozilu ali 
zaradi drugih okoliščin vidljivost tako zmanjšana, da ne more 
varno upravljati vlečenega vozila ali če voznik vlečenega vozila ne 
vidi svetlobnih signalnih naprav na zadnji strani vlečnega vozila 
(prvi odstavek 30. člena); 

2. če v tahografu ni pravilno vložen ustrezen vložek ali ni 
ustrezno izpolnjen aji pravočasno zamenjan ali nima pri sebi 
ključa tahografa ali uporabljenih vložkov zadnjih 24 ur (drugi 
odstavek 31. člena); 

3. če uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu z določilom 34. 
člena tega zakona; 

4. če je k traktorju pripet vprežni voz ali traktorski priključek 
v nasprotju s tretjim odstavkom 35. člena tega zakona; 

5. če skupna masa posebno predelanega vprežnega voza ali 
traktorskega priključka brez zavor presega maso traktorja (četrti 
odstavek 35. člena); 

6. če uporablja v cestnem prometu delovni stroj ali motokultiva- 
tor v nasprotju s 36. členom tega zakona, 7. če vozi avtobus 
v javnem medkrajevnem ali v prostem cestnem prometu več oseb 
kot ima vozilo vgrajenih sedežev (prvi odstavek 41. člena); 

8. če vozi v avtobusu v javnem mestnem ali javnem primestnem 
prometu stoje več oseb kot je to navedeno v prometnem dovolje- 
nju (drugi odstavek 41. člena); 

9. če dovoli, da iz avtobusa v linijskem cestnem prometu, 
potniki vstopajo ali izstopajo izven avtobusnih postaj ali postaja- 
lišč (četrti odstavek 41. člena); 

10.če uporabi v cestnem prometu vozilo, ki je označeno 
s tablico za preizkušnjo za prevoz potnikov (40. c člen) ali ga 
uporabi za javni prevoz tovora (46. b člen).« 

11.če ne ravna v skladu s tretjim ali četrtim odstavkom 130. 
člena tega zakona; 

12. če uporablja v cestnem prometu traktor ali traktorski pri- 
klopnik, ki ni evidentiran ali na katerem ni nameščena evidenčna 
tablica (prvi ali peti odstavek 131. člena); 

13. če uporablja v cestnem prometu traktor ali traktorski pri- 
klopnik, katerega prometno dovoljenje ni veljavno (prvi odstavek 
133. člena). 

Z denarno kaznijo iz prvega odstavka se kaznuje posameznik, ki 
pri samostojnem opravljanju dejavnosti avtoprevozništva ne 
odstrani pokvarjenega ali poškodovanega vozila v skladu s prvim 
in drugim odstavkom 24. člena tega zakona. 

136. člen 

171. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 200.000 do 400.000 din (varianta: naj- 

manj 200.000 din) ali kaznijo zapora do 30 dni se kaznuje za 
prekršek: 

1. voznik inštruktor, ki poučuje na avtomobilski cesti ali na 
cesti, ki je rezervirana za motorna vozila kandidata za voznika 
v nasprotju z 39. členom tega zakona; 

2. kdor ob prometni nezgodi ne ravna v skladu z določilom 64. 
člena tega zakona; 

3. kdor ravna v nasprotju z 72. členom tega zakona; 
4. kdor popravlja vozila na motorni pogon ali priklopna vozila ali 

opravlja prevoz ali vleko vozila pa ne obvesti pristojnega organa 
za notranje zadeve v skladu s prvim odstavkom 73. člena tega 
zakona; 

5. oseba, ki ne gre na strokovni pregled v skladu z drugim 
odstavkom 79. člena tega zakona; 

6. voznik inštruktor, ki opravlja pripravljanje kandidata za voz- 
nika motornih vozil, ki se ne usposablja v avto šoli (prvi odstavek 
84. člena) ali ne opravlja usposabljanja kot to določa drugi odsta- 
vek 98. člena tega zakona; 

7. kdor v avto šoli pripravlja kandidata za voznika motornih 
vozil, pa ne izpolnjuje pogojev iz 86. člena tega zakona; 

8. voznik inštruktor oziroma učitelj predpisov, ki ne vodi evi- 
dence iz drugega odstavka 88. člena tega zakona (90.a člen); 

9. voznik inštruktor, ki uči kandidata za voznika na vozilu avto 
šole, ki ni predpisano opremljeno (prvi odstavek 90.b člena); 

10. oseba, ki uči kandidata za voznika traktorja v praktični 
vožnji, pa ni voznik inštruktor ter voznik inštruktor, ki uči kandi- 
data za voznika traktorja v praktični vožnji pa nima vozniškega 
dovoljenja za vožnjo traktorja (91. člen); 

11. voznik inštruktor oziroma učitelj predpisov, ki ne usposablja 
kandidata za voznika po predpisanem programu usposabljanja 
(prvi odstavek 98. člena); 
12. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za voznika v vožnji 
motornega vozila oziroma traktorja po cesti v nasprotju z 99. 
členom tega zakona; 

13. lastnik, ki uporablja v cestnem prometu motorno ali pri- 
klopno vozilo, traktor ali traktorski priklopnik ali kolo z motorjem, 
ki je posamično izdelan ali predelan ali ima okvarjene sklope in 
naprave bistvene za varno udeležbo v prometu in ni preizkušen 
(prvi odstavek 125. člena); 

14. voznik vozila, ki ne omogoči pooblaščeni uradni osebi 
organa za notranje zadeve pregleda vozila glede obremenitve 
vozila ali odkloni tehtanje vozila (prvi in drugi odstavek 127. 
člena); 

15. voznik, ki uporablja na vozilu registrsko evidenčno ali preiz- 
kusno tablico, ki ni izdana za to vozilo (drugi odstavek 130. člena); 

16. voznik, ki vozi v cestnem prometu kolo z motorjem, ki ni 
registrirano oziroma katerega prometno dovoljenje ni veljavno 
(prvi odstavek 131 a ali 131.c člena); 

17. voznik, ki vozi v cestnem prometu kolo z motorjem, na 
katerem ni nameščena registrska tablica oziroma ni pritrjena 
pokončno na mestu, ki ga je predvidel njegov proizvajalec (prvi 
odstavek 131 .b člena); 

18. kontrolor ali kontrolor traktorjev, ki opravi tehnični pregled 
vozila v nasprotju z določbo 137. člena tega zakona. 
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Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega člena povzročena 
neposredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali pro- 
metna nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 300.000 
do 500.000 din (varianta: najmanj 300.000 din) ali s kaznijo zapora 
do 30 dni.« 

137. člen 
172. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 100.000 do 200.000 din (varianta: naj- 

manj 100.000 din) se kaznuje za prekršek: 
1. voznik, ki ne odstrani pokvarjenega ali poškodovanega vozila 

(prvi in drugi odstavek 24. člena); 
2. voznik, ki vleče vozilo v katerem je vozniku vlečenega vozila 

zaradi konstrukcije vlečnega vozila ali zaradi tovora na vlečenem 
vozilu ali zaradi drugih okoliščin vidljivost tako zmanjšana, da ne 
more varno upravljati vlečnega vozila ali če voznik vlečenega 
vozila ne vidi svetlobnih signalnih naprav na zadnji strani vleč- 
nega vozila (prvi odstavek 30. člen); 

3. voznik, ki v tahograf nima pravilno vložen ustrezen vložek ali 
ni ustrezno izpolnjen ali pravočasno zamenjan ali nima pri sebi 
ključa tahografa ali uporabljene vložke za zadnjih 24 ur (drugi 
odstavek 31. člena); 

4. voznik, ki na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne odpre 
tahografa in ne pokaže ustreznega vložka (tretji odstavek 31 
člena); 

5. kdor uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu s 34. členom 
tega zakona; 

6. voznik, ki v zaprtem prostoru motornega vozila vozi osebe 
v nasprotju z določbo 40. b člena tega zakona; 

7. voznik, ki na tovornem vozilu vozi osebe v nasprotju s petim 
odstavkom 42. člena tega zakona; 

8. kdor dovoli, da živali, čredo ali krdelo vodi, ali goni oseba, ki 
ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 47. člena tega zakona; 

9. oseba, ki jezdi ali goni ali vodi živino po cesti pa je očitno pod 
vplivom alkohola (drugi odstavek 47. člena); 

10. oseba, ki ravna v nasprotju z 48. a členom tega zakona; 
11. pešec, ki očitno pod vplivom alkohola hodi po vozišču (tretji 

odstavek 49. člena); 
12. starši, posvojitelji, rejniki, skrbniki ali oseba, ki ji je otrok • 

izročen v varstvo, če ne zagotovi spremstva po četrtem odstavku 
52. člena tega zakona; 

13. kdor strese ali zlije ali vrže na cesto predmete, ki utegnejo 
ovirati ali ogrožati promet (prvi odstavek 61. člena); 

14. voznik, ki ne odstrani snovi, ki pade z vozila ali ne odstrani 
blata, ki je padlo iz njegovega vozila (61. člen); 

15. kdor ob prometni nezgodi ne izpolni obveznosti v skladu 
s prvim odstavkom 65. člena tega zakona; 

16. voznik, ki vozi v cestnem prometu kolo z motorjem, pa 
njegovo potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa 
ni potrjeno za to vrsto vozila (83. člen); 

17. voznik inštruktor, ki poučuje v praktični vožnji motornega 
vozila ali traktorja po cesti osebo, ki ji manjka več kot šest 
mesecev oziroma več kot eno leto do starosti predpisane za 
pridobitev pravice voziti motorno vozilo ali traktor (92. člen); 

18. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za voznika v prak- 
tični vožnji motornega vozila po cesti v nasprotju z določbo 
tretjega in četrtega odstavka 98. člena tega zakona; 

19. voznik, ki v cestnem prometu vozi traktor, preden pridobi 
pravico voziti traktor (prvi odstavek 109. ali 110. člena); 

20. voznik, ki v cestnem prometu vozi delovni stroj, motokultiva- 
tor ali kolo z motorjem predno pridobi pravico voziti posamezno 
navedeno vozilo (prvi in drugi odstavek 111. člena); 

21. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe traktorja, delov- 
nega stroja, motokultivatorja ali kolesa z motorjem ali voznik, ki 
mu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo in da vozilo v upravljanje 
osebi iz 114. člena tega zakona; 

22. voznik, ki se preseli iz ene občine v drugo ali vojaška oseba, 
kateri je v času služenja vojaškega roka izdal vozniško dovoljenje 
občinski upravni organ za notranje zadeve po kraju, kjer je oprav- 
ljala vozniški izpit, če se ne prijavi občinskemu upravnemu organu 
za notranje zadeve, kjer ima novo stalno prebivališče oziroma 
stalno prebivališče v roku 15 dni po preselitvi oziroma po odsluže- 
nju vojaškega roka, da ga vpiše v evidenco voznikov (115. člen); 

23. voznik, ki ne omogoči pooblaščeni uradni osebi organa za 
notranje zadeve ugotavljanje tehnične brezhibnosti ali ki na zah- 
tevo pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve ne 
pokaže opreme, ali ustrezne listine (prvi in drugi odstavek 127. 
člena); 

24. lastnik vozila, če ne ravna v skladu s tretjim ali četrtim 
odstavkom 130. člena tega zakona; 

25. voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor ali traktorski 
priklopnik, ki ni evidentiran ali na njem ni nameščena evidenčna 
tablica (prvi ali peti odstavek 131. člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do 
300.000 din (varianta: najmanj 200.000 din) ali s kaznijo zapora do 
30 dni. 

138. člen 

173. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo 50.000 din se kaznuje takoj na mestu za 

prekršek: 
1. voznik, ki vozi v nasprotju z določilom 14. člena tega zakona; 
2. voznik, ki vozi vozilo s hitrostjo večjo kot je določena v 16. 

členu tega zakona; 
3. voznik vozila na motorni pogon, ki ravna v nasprotju 

z določbo 26. člena tega zakona; 
4. voznik, ki vozila na motorni pogon ne opremi v skladu 

z določilom 31. a člena tega zakona; 
5. voznik, ki vprežnega voza ali traktorja ne opremi tako kot to 

določa drugi odstavek 35. člena tega zakona; 
6. voznik, ki ne pripne vprežnega voza ali traktorskega prik- 

ljučka z ojnico tako, kot to določa tretji odstavek 35. člena tega 
zakona; 

7. voznik, ki vleče posebno predelan vprežni voz ali traktorski 
priključek katerega skupna masa presega maso traktorja (četrti 
odstavek 35. člena); 

8. voznik, ki stekel, smernih kazalcev in registrskih tablic ozi- 
roma evidenčnih tablic nima očiščenih tako kot to določa prvi 
odstavek 36. a člena, ali ki pred uporabo vozila z njega ne odstrani 
snega, ledu ali druge snovi v skladu z drugim odstavkom 36. 
a člena tega zakona; 

9. voznik, ki v priklopni hišici ali na lahkem priklopniku, ki ga 
vleče motorno vozilo vozi osebe (drugi odstavek 40. člena); 

10. voznik, ki z vozilom označenim s tablicami za preizkušanje 
opravlja prevoz potnikov v nasprotju z 40. c členom ali javni 
prevoz tovora v nasprotju z 46. c členom; 

11. voznik avtobusa, ki ob pričetku vožnje ali med vožnjo ravna 
v nasprotju s tretjim odstavkom 41. člena tega zakona; 

12. voznik avtobusa, ki dovoli vstop ali izstop potnikom iz 
avtobusa, ki vozi v linijskem cestnem prometu izven avtobusne 
postaje ali postajališča (četri odstavek 41. člena); 

13. voznik avtobusa, ki vozi v javnem medkrajevnem ali prostem 
cestnem prometu več potnikov kot ima vgrajenih sedežev ali 
v javnem mestnem ali primestnem cestnem prometu več potnikov 
kot je to navedeno v prometnem dovoljenju (prvi in drugi odstavek 
41. člena); 

14. voznik, ki vozi tovor naložen ali pritrjen v nasprotju s tretjim 
odstavkom 46. člena ali ima verige, vrvi in druga sredstva za 
pritrjevanje tovora pritrjena v nasprotju s četrtim odstavkom 46. 
člena tega zakona; 

15. voznik, ki prevaža tovor na vozilu v nasprotju z 46. a členom 
tega zakona; 

16. voznik, ki se v koloni vozil približuje zaznamovanemu pre- 
hodu za pešce in ne ravna v skladu z določbo 53. člena tega 
zakona; 

17. voznik inštruktor, če je med učenjem vožnje kandidata za 
voznika v oziroma na vozilu oseba, ki ni kandidat za voznika ali 
voznik inštruktor (drugi odstavek 90.b člena); 

18. voznik inštruktor, če vozilo na katerem se kandidat za 
voznika uči vožnje ni označeno s posebnimi tablicami (»L« 
tablice), dokler se z vozilom opravlja poučevanje (tretji odstavek 
90,b člena); 

19. voznik, ki nima pri sebi veljavnega prometnega dovoljenja za 
kolo z motorjem, ki ga vozi ali ga ne pokaže na zahtevo pooblaš- 
čene osebe (drugi odstavek 131. c člena); 

20. voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor ali traktorski 
priklopnik, katero prometno dovoljenje ni veljavno (prvi odstavek 
133. člena); 

21. voznik, ki vozi vozilo oziroma oseba, ki goni ali vodi živino 
v nasprotju z odredbo o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma 
o omejitvi hitrosti izdano na podlagi prvega odstavka 177. člena 
tega zakona. 

Ce je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 
300.000 din (varianta: najmanj 100.000 din)ali s kaznijo zapora do 
15 dni.« 

139. člen 

174. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo 40.000 din se kaznuje takoj na mestu za 

prekršek: 
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1 voznik, ki ne ukrene vse potrebno v skladu z določbo 15. 
člena tega zakona; 

2. voznik, ki ne ustavi vozila pred prehodom za pešce v primeru 
iz 20. člena tega zakona; 

3. voznik, ki ustavi ali parkira vozilo v nasprotju z 21. členom 
tega zakona; 

4. voznik, ki ustavi ali parkira vozilo v nasprotju z dolo- čilom 
23. a člena; 

5. pešec, ki vleče ali potiska ročni voziček, vprežni voz ali 
traktorski priključek po cesti v nasprotju z določilom petega 
odstavka 35. člena tega zakona; 

6. voznik delovnega stroja ali motokultivatorja, ki ravna 
v nasprotju z določbo 36. člena tega zakona; 

7. oseba, ki ravna v nasprotju s 40.a členom tega zakona; 
8. voznik tovornega vozila, ki vozi osebe v nasprotju z drugim, 

tretjim ali četrtim odstavkom 42. člena tega zakona; 
9. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki vozi osebe v nasprotju 

z drugim odstavkom 43. člena, ali voznik traktorja, ki vozi v pri- 
klopnem vozilu osebe v nasprotju z drugim, tretjim ali četrtim 
odstavkom 44. člena ali voznik motokultivatorja ali delovnega 
stroja, ki vozi osebe v nasprotju s četrtim odstavkom 44. člena 
tega zakona; 

10. voznik motornega kolesa ali kolesa z motorjem, ki vozi 
osebo, ki je očitno pod vplivom alkohola (četrti odstavek 45. 
člena) ali voznik kolesa z motorjem, ki ravna v nasprotju z določbo 
šestega odstavka 45. člena tega zakona; 

11. pešec, ki prečka vozišče v nasprotju s prvim odstavkom 50. 
člena tega zakona; 

12. voznik, ki vozi po posebni površinah za pešce ali jih prečka 
in ravna v nasprotju s prvim odstavkom 54. člena, 

13. voznik, ki vozi po vozišču na katerem so luže in pri vožnji ne 
ravna v skladu z določilom drugega odstavka 54. člena tega 
zakona ali vozi po makadamskem vozišču in ne ravna v skladu 
z določilom tretjega odstavka 54. člena tega zakona; 

14. voznik, ki ravna v na sprotju z določbo 61. a člena tega 
zakona; 

15. voznik vozila, ki uporablja rumeno vrtečo se luč v nasprotju 
s prvim odstavkom 62. člena tega zakona, ali voznik delovnega 
stroja, ki v prometu na cesti ne uporablja rumeno vrtečo se luč 
(drugi odstavek 62. člena); 

16. voznik vozila, ki pri srečanju, prehitevanju ali vožnji mimo 
vozila s prižgano rumeno vrtečo se lučjo ne ravna v skladu 
s tretjim odstavkom 62. člena tega zakona; 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 80.000 do 
200.000 din (varianta: najmanj 80.000 din) ali s kaznijo zapora do 
10 dni. 

140. člen 

175. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo 30.000 din se kaznuje takoj na mestu za 

prekršek: 
1. kolesar, ki pri vožnji po kolesarski stezi ali kolesarskem pasu 

preseže hitrost 25 km na uro (17. člen); 
2. voznik motornega kolesa, kolesa z motorjem ali kolesa, ki 

vozi v cestnem prometu prikolico v nasprotju s 37. členom tega 
zakona; 

3. voznik, ki vozi v osebnem avtomobilu, tovornem vozilu ali na 
motornem kolesu več oseb kot je navedeno v prometnem dovolje- 
nju (prvi odstavek 40. člena); 

4. voznik, ki v cestnem prometu vozi traktor, pa je njegovemu 
vozniškega dovoljenju potekla veljavnost ali, če med vožnjo trak- 
torja v cestnem prometu ne uporablja očala ali druge pripomočke 
za vožnjo, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju za 
traktor (82. člen); 

5. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za voznika v prak- 
tični vožnji vozila na motorni pogon po cesti, pa nima pri sebi 
veljavnega vozniškega dovoljenja oziroma vozniškega dovoljenja 
za vožnjo traktorja ali veljavnega dovoljenja za voznika inštruk- 
torja ali ju ne pokaže na zahtevo pooblaščene uradne osebe 
organa za notranje zadeve (peti odstavek 98. člena); 

6. voznik, ki nima pri sebi veljavnega prometnega dovoljenja za 
traktor ali traktorski priklopnik, ki ga vozi ali ga ne pokaže na 
zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve 
(drugi odstavek 133. člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 50.000 do 
150.000 din. (varianta: najmanj 50.000 din).« 

141. člen 

176. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo 20.000 din se kaznuje takoj na mestu za 

prekršek: 
1. voznik, ki parkira ali ustavi vozilo v nasprotju z 22. členom 

tega zakona; 
2. voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo in ne ukrene vsega, 

kar je potrebno, da vozilo ne bi kdo neupravičeno uporabil (23. 
člen); 

3. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki vozi osebo v nasprotju 
s prvim odstavkom 43. člena tega zakona; 

4. voznik traktorja, ki vozi na priklopnem vozilu osebe 
v nasprotju s prvim odstavkom 44. člena tega zakona; 

5. voznik motornega kolesa, kolesa z motorjem ali kolesa, ki 
prevaža osebe v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali petim 
odstavkom 45. člena tega zakona; 

6. jezdec, ki jezdi žival v nasprotju z 48. členom tega zakona; 
7. pešec, ki hodi po vozišču v nasprotju z določbo prvega in 

drugega odstavka 49. člena tega zakona; 
8. pešec, ki se smuča, sanka, kotalka, rolka ali drsa po vozišču 

(četrti odstavek 49. člena); 
9. pešec, ki pri stopanju na vozišče ne ravna v skladu z drugim 

odstavkom 50. člena ali 51. člena tega zakona; 
10. voznik traktorja, delovnega stroja, motokultivatorja ali 

kolesa z motorjem, ki vozi v cestnem prometu pa nima pri sebi 
veljavnega vozniškega dovoljenja oziroma potrdila o znanju pred- 
pisov o varnosti cestnega prometa (113. člen; 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 25:000 do 
100.000 din. (varianta: najmanj 25.000 din)«.Varianta: če se 
sprejme variantni predlog po katerm kolesa zmotorjem ne bi bila 
registrirana bo potrebno ustrezno popraviti nekatere izmed 
sankcij. 

142. člen 

Za 176. člen se vstavita nova 176. a in I76. b člen, ki se glasita: 

»176. a člen 

Denarno kazen na kraju samem izterja pooblaščena uradna 
oseba organa za notranje zadeve; kadar opravlja nadzor za kate- 
rega je pristojen po drugem odstavku 8. člena tega zakona pa tudi 
komunalni nadzornik. 

Varianta: 
ta člen se črta. 

176. b člen 

Če mladoletnik prekrši predpise o varnosti cestnga prometa se 
z denarno kaznijo, ki je predpisana za storjeni prekršek (varianta: 
besedilo «ki je predpisano za storjeni prekršek« se nadomesti 
z besedilom »najmanj 100.000 din) kaznuje njegov roditelj, posvo- 
jitelj oziroma skrbnik, če je bil prekršek storjen kot posledica 
opustitve dolžne skrbi za mladoletnika. 

143. člen 

V 179. členu se v prvi alinei prvega odstavka za besedami »registr- 
ske tablice« dodajo besede »za kolesa z motorjem«, v drugi alinei 
se za besedilom »prometnega dovoljenja za« dodajo besede 
»kolesa z motorjem«.Varianta: ta člen se črta. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

144. člen 

Določbe 70., 87. in 90 člena tega zakona, ki se nanašajo na 
preizkus praktičnega znanja tehnike vožnje kolesa z motorjem in 
izdajo potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa za 
vožnjo kolesa z motorjem, se začnejo uporabljati eno leto po 
njegovi uveljavitvi. 

145. člen 

Določba 72. člena tega zakona, ki se nanaša na najmanj tri 
voznike inštruktorje v rednem delovnem razmerju v avto šoli, se 
začne uporabljati eno leto po njegovi uveljavitvi. 
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146. člen 148. člen 

Določba 104. člena tega zakona po kateri lastniku vozila ni 
potrebno hkrati z odjavo izročiti registrskih tablic, če istočasno 
zaprosi za registracijo drugega motornega ali priklopnega vozila, 
ki ga pristojni organ registrira pod isto registrsko oznako in 
številko, se začne uporabljati tri leta po njegovi uveljavitvi. 

147. člen 

Določbe 106. člena tega zakona glede registracije koles 
z motorjem in 108. člena glede obveze tehničnega pregleda za 
kolesa z motorjem ter 130. člena glede zavarovanja lastnika ozi- 
roma imetnika pravice razpolaganja kolesa z motorjem proti 
odgovornosti za škodo povzročeno drugemu se začnejo uporab- 
ljati dve leti po njegovi uveljavitvi. 

Določba 110. člena tega zakona glede pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati delavci za opravljanje administrativnih del vezanih na 
tehnični pregled, registracijo oziroma podaljšanje veljavnosti 
registracije motornih in priklopnih vozil v organizaciji pooblaš- 
čeni za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, se začne 
uporabljati eno leto po njegovi uveljavitvi. 

149. člen 

190.člen se črta. 
150. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
I. Skupščina SFt Slovenije je na seji zbora občin in Zbora združe- 
nega dela dne 21. junija 1989 sprejela predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega pro- 
meta s tezami za zakon. Zbora skupščine sta naložila Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi osnutek zakona, pri tem 
pa upošteva pripombe, predloge, mnenja in stališča delovnih teles 
zborov in skupščine, pripombe skupin delegatov ter pripombe in 
mnenja iz razprave delegatov na sejah zborov; za tiste, ki jih ni 
upošteval pa v obrazložitvi navede zakaj jih ni mogoče sprejeti. 

II. Z osnutkom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona so 
iz veljavnega zakona črtane tiste določbe, ki jih ureja novi zakon 
o temeljih varnosti cestnega prometa. To so predvsem tiste 
določbe, ki urejajo opremljenost cest oziroma prehodov za pešce 
(12. člen veljavnega zakona), določbe v zvezi z omejitvijo hitrosti 
(16. člen veljavnega zakona) zlasti pa določbe o dolžnosti ob 
prometni nezgodi ter določbe v zvezi z vleko vozil. 

Ker po zakonu o prekrških iz leta 1983 z akti, ki jih izdajajo 
predstojniki republiških upravnih organov ni mogoče predpiso- 
vati sankcij, so v osnutku tega zakona povzete tiste določbe 
pravilnikov izdanih na podlagi zakona o varnosti cestnega pro- 
meta, za katere je nujno, da so sankcionirane hkrati pa predstav- 
ljajo za občane obveznost ali omejitev njihovih pravic in dolžnosti. 
Tako je povzeta vrsta določb iz pravilnika o pravilih cestnega 
prometa (23. a člen, 31. a člen, drugi, tretji, četrti in peti odstavek 
35. člena, 46.a člen ipd.) iz pravilnika o tehničnih pregledih motor- 
nih in priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov 
(137 a, 137 b in 137. c člen ipd.) iz pravilnika o avto šolah in 
o tablicah za označevanje vozil na motorni pogon na katerih se 
kandidati za voznike učijo vožnje (90.a, 90. b člen ipd.) in iz 
pravilnika o vozniškem izpitu, preizkusu znanja predpisov o var- 
nosti cestnega prometa in o preverjanju vozniškega znanja (106. 
a člen ipd.). 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami bo zakon vseka- 
kor obsežnejši, saj so v njem poleg splošnih določil v pravno 
obliko vključene tudi norme, ki so bile prej v izvedbenih predpisih. 
Predlagatelj zakona se zaveda, da je v modernem pravnem 
sistemu najbolj sprejemljiva abstraktna metoda normiranja, za 
katero je značilno, da izdvaja bistvene skupne značilnosti določe- 
nega tipa družbenih odnosov in odmišlja nebistvene posamezne 
značilnosti, vendar pa je varnost prometa z vsemi svojimi družbe- 
nimi posledicami in problemi tako eksaktno področje, da je kazui- 
stična metoda normiranja najbolj sprejemljiva. To trditev dokazuje 
tudi primerjalna analiza pravne ureditve varnosti cestnega pro- 
meta v Nemčiji, Avstriji in Italiji katera je predlagatelju služila tudi 
kot spoznanje pri oblikovanju sprememb in dopolnitev tega za- 
kona. 

III. Z osnutkom zakona se organizacije združenega dela, druge 
samoupravne organizacije, skupnosti ter organe zavezuje, da 
uredijo promet na svojem območju v skladu z zveznim in republi- 
škim zakonom in podzakonskimi predpisi s področja varnosti 
cestnega prometa. Posebej se tudi določa, da so za nadzor nad 
varnostjo prometa na območju organizacije pristojni organi za 
notranje zadeve. Na območju organizacije pride večkrat do pro- 
metne nezgode in sicer predvsem zaradi tega, ker promet ni 
urejen po prometnih pravilih, zlasti sporne so označbe prometnih 
površin, ki niso označene ali so označene slabo oziroma nepra- 
vilno. 

Izvršni sveti občinskih skupščin jn pristojni občinski upravni 
organi so z osnutkom zakona zavezani, da sprejemajo predpise in 
odločitve o prometni ureditvi v naseljih za katere so pristojni na 
podlagi mnenja območne uprave za notranje zadeve. 

V praksi zapuščena vozila predstavljajo poseben problem zato 

je v osnutku zakona posebej določeno, da stroške odvoza in 
varovanja zapuščenega vozila plača lastnik oziroma imetnik pra- 
vice razpolaganja z vozilom (18. člen osnutka zakona). Poleg tega 
je občinskim skupščinam dana pristojnost, da določajo postopek, 
pogoje in način odstranjevanja zapuščenih vozil (5. člen osnutka 
zakona). 

V poglavju o prometnih pravilih se iz razlogov varnosti z osnut- 
kom zakona na novo določa, da je izstopanje in vstopanje na 
oziroma iz avtobusa v linijskem cestnem prometu dovoljeno samo 
na avtobusnih postajah in postajališčih (32.člen osnutka zakona). 
Avtobuse zgibne konstrukcijske sestave bi po 26.členu osnutku 
zakona lahko uporabljali na vseh cestah, kjer so postajališča za to 
vrsto vozil in ko pogoji ceste ob upoštevanju vremenskih razmer, 
omogočajo varno vožnjo. 

V praksi se vozniki poskušajo izogniti nadzoru vožnje tudi 
s tem, da namerno pokvarijo oziroma onemogočijo delovanje 
tahografa. Zato osnutek zakona vsebuje določilo po katerem je 
pooblaščenim uradnim osebam organa za notranje zadeve dana 
možnost, da kadar sumijo v brezhibnost delovanja ta- hografa 
odredijo poseben pregled le-tega in vseh z njim povezanih dru- 
gih elementov, ki morajo biti vgrajeni na vozilu za pravilno delova- 
nje te naprave. Z osnutkom zakona je tudi določeno, da te 
posebne preglede opravljajo organizacije, ki so pooblaščene za 
kontrolo meril. O pregledu izda organizacija mnenje. Zaradi jas- 
nosti je tudi določeno, da stroške tega pregleda v primeru, če se 
ugotovi, da tahograf ni deloval tako kot bi moral, plača voznik. 

Letno se zgodi nekaj nesreč, (zlasti ponoči) tudi z najtežjimi 
posledicami, ko je bil povožen pešec, ki je zaradi vinjenosti 
obležal na cesti. Se več nesreč pa se zgodi zaradi tega, ker se je 
voznik z vozilom izognil vinjenemu pešcu na cesti in naprimer 
zapeljal s ceste ali trčil v drugo vozilo ipd. Odgovornost za 
tovrstno nesrečo, ne glede na to, da je povzročitelj vinjen pešec, 
v večini primerov nosi voznik. Prepričani smo, da je za tako stanje 
kriva tudi veljavna zakonodaja s področja varnosti v cestnem 
prometu, saj pešca, ki je očitno pod vplivom alkohola ne inkrimi- 
nira čeprav je enakopraven udeleženec v cestnem prometu. Delno 
to vprašanje sicer rešuje zakon o prekrških zoper javni red in mir, 
vendar pa vseh ravnanj pod vplivom alkohola na cesti ni mogoče 
okvalificirat kot kršitve javnega reda in mira. Pooblaščenim urad- 
nim osebam organa za notranje zadeve z zakonom tudi ni dana 
možnost, (ki pa sicer velja za vse druge udeležence v cestnem 
prometu), da bi vinjenega pešca odstranili z vozišča. Zato je v 38. 
členu osnutka zakona določeno, da pešec, ki je očitno pod vpli- 
vom alkohola ne sme hoditi po vozišču. V tej zvezi je 155. člen 
veljavnega zakona dopolnjen tako, da lahko pooblaščena uradna 
oseba tudi pešca preizkusi z napravami za preizkus alkoholizira- 
nosti. V drugem stavku pa je določeno, da se oseba pri kateri je 
s preizkusom ugotovljeno, da je pod vplivom alkohola, izključi iz 
prometa. Tako bi bila z novelo zakona pooblaščenim uradnim 
osebam dana možnost, da pešca, ki je pod vplivom alkohola 
odstranijo z vozišča ali ga pridržijo do iztreznitve. 

Iz razlogov varnosti je v osnutku zakona določeno, da se 
z delovnim strojem na cesti ne sme prevažati tovora. 

Iz povsem varnostnih razlogov pa je tudi določeno, da morajo 
biti stekla, smerni kazalci, luči in evidenčne oziroma registrske 
tablice očiščene tako, da služijo svojemu namenu. Poleg tega pa 
je določeno, da mora biti z vozila odstranjen led, sneg in druge 
snovi, ki bi ob speljevanju ali vožnji lahko padle in poškodovale 
oziroma ogrozile druge udeležence v prometu. 

Določila, ki urejajo udeležbo otrok kot pešcev v prometu so 
z osnutkom dopolnjena tako, da je z njimi jasno določeno, da 
morajo imeti vsi otroci, ki obiskujejo vzgojno varstveno ustanovo 
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ali malo Solo, spremstvo, ter da se lahko šteje za spremstvo samo 
oseba, ki je starejša od 14 let. Posebej je tudi določeno, da so to 
varstvo dolžni zagotoviti starši, oziroma tisti, ki jim je otrok 
zaupan v varstvo (40.člen osnutka zakona). 

Vse določbe, ki so v zvezi z delom na cesti so usklajene z zako- 
nom o cestah. 

Podpoglavje o onesnaževanju cest pa je dopolnjeno tudi 
z določbami iz konteksta pravnega varstva pred hrupom in ekolo- 
škimi pravili. Tako je prepovedano brez potrebe pustiti motor 
v teku ko vozilo stoji; dodajati plin motorja, ko vozilo stoji; sunko- 
vito speljevati; voziti v ovinek ali križišče s premočnim pospe- 
škom, itd. (61.a člen) 

Poglavje o prireditvah na cesti je vsebinsko dopolnjeno tako, da 
je k vlogi za prireditev na cesti potrebno priložiti tudi izjave tistih, 
ki bodo na prireditvi odgovorni za red in varnost, da so le-ti 
seznanjeni in sprejemajo svoje obveznosti in odgovornosti. Novo 
je tudi določilo, ki pravi, da smejo spremljati udeležence športne 
ali druge prireditve na cesti le vozila, ki so označena s posebnimi 
znaki. Pri spremljanju pa se lahko na vozilih uporabljajo tudi 
rumene vrteče se luči. 

Poglavje o voznikih je dopolnjeno z vrsto določbami, ki sicer ne 
predstavljajo novost, ker so povzete iz pravilnika o avto šolah in 
o tablicah za označevanje vozil na motorni pogon, na katerih se 
kandidati za voznike učijo vožnje, pravilnika o vozniškem izpitu, 
preizkusu znanja predpisov o varnosti cestnega prometa in o pre- 
verjanju vozniškega znanja in pravilnika o vozniških dovoljenjih in 
o potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa, ki jih 
je na podlagi zakona izdal republiški sekretar za notranje zadeve. 
Po osnutku zakona bi se avto šole tako kot doslej lahko organizi- 
rale kot dejavnost v izobraževalni organizaciji v avto moto dru- 
štvu, organizacijah ljudske tehnike ali združenju šoferjev in avto- 
mehanikov. Lahko pa bi se ustanovile tudi kot podjetja. Odprto pa 
ostaja vprašanje ali bi se ob takem določilu, ta dejavnost lahko 
opravljala obrtoma. Zvezni komite za promet in zveze meni, da se 
s to dejavnostjo ni mogoče ukvarjati obrtoma, kar po njegovem 
izhaja iz 165. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, 
ki pravi, da se kandidat pripravlja za vozniški izpit pri pooblaščeni 
organizaciji. Obrtni zakon pa v 8. členu določa, da je s samostoj- 
nim delom mogoče opravljati vse dejavnosti oziroma dela, ki niso 
prepovedana z zakonom. Glede na to, da so razprave o tem katera 
dela in dejavnosti s področja negospodarstva, bi se lahko oprav- 
ljala obrtoma še v teku bi ustrezno rešitev, kolikor bo potrebna, 
vnesli ob pripravi predloga zakona. Z osnutkom zakona se pred- 
laga tudi zvišanje števila voznikov inštruktorjev, ki morajo biti 
redno zaposleni v avto šoli. Poleg tega so z osnutkom poostreni 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati tisti, ki poučujejo kandidate za 
voznike traktorjev. Višja je tudi predpisana stopnja izobrazbe, ki jo 
morajo imeti inštruktorji za usposabljanje kandidatov za voznike 
motornih vozil. Z zakonom se prav tako določa izobrazba, ki je 
potrebna za člane izpitne komisije za voznike traktorjev. Posebej 
pa je določeno, da ne more biti član oziroma predsednik izpitne 
komisije tisti, ki je v organizaciji, ki izobražuje kandidate za 
voznike, v delovnem razmerju ali v njej opravlja občasna ali 
začasna dela. 

Poostreni so tudi pogoji glede pravice vožnje kolesa z motor- 
jem. Določeno je, da lahko vozi kolo z motorjem tisti, ki je star 14 
let, da je opravil preizkus znanja iz predpisov o varnosti cestnega 
prometa za kolo z motorjem ter kot novost, da je uspešno opravil 
še preizkus praktičnega znanja tehnike vožnje kolesa z motorjem 
(89.člen osnutka zakona). 

Z osnutkom zakona je veljavnost zdravniškega spričevala kandi- 
data za voznika podaljšana na tri leta. Določilo o plačilu stroškov 
zdravstvenih pregledov vsebuje tudi variantni predlog saj je 
dokončna rešitev tega vprašanja odvisna tudi od rešitev, ki jih bo 
prinesla novela zakona o zdravstvenem varstvu. 

Veljavni zakon ureja vsa vprašanja v zvezi s preizkušanjem 
posamično izdelanih ali predelanih vozil na motorni pogon. Novi 
zvezni zakon ureja vprašanja posamično izdelanih ali predelanih 
vozil ali motornih vozil, ki imajo okvarjene sklope in naprave 
bistvene za varno udeležbo v prometu. Zato je z osnutkom zakona 
125.člen ustrezno spremenjen. 

V osnutek zakona so vnešena določila iz pravilnika o evidentira- 
nju traktorjev in traktorskih priklopnikov. V zvezi z registracijo 
motornih vozil pa je pomembna rešitev, po kateri je dana možnost 
vezave registrske tablice na lastnika vozila. S sprejetjem tega 
predloga bi delno poenostavili postopek registracije vozil in 
zmanjšali delo na izdelavi, distribuciji in evidencah novih registr- 
skih tablic. 

Bistvena novost poglavja o vozilih je uvedba registracije koles 
z motorjem. Z osnutkom zakona predpisan postopek registracije 
koles z motorjem in podaljšanja veljavnosti prometnega dovolje- 
nja zanj je enak kot za motorna vozila. Na podlagi listine o lastni- 
štvu vozila, opravljenega tehničnega pregleda in plačila obvez- 
nega zavarovanja in cestnine, bo kolesa z motorjem registriral 

pristojen občinski upravni organ za notranje zadeve (131. a. 131. 
b in 131. c člen), ki bo tudi izdal registrsko tablico in prometno 
dovoljenje za kolo z motorjem. 

Zaradi problemov v praksi je z osnutkom zakona posebej dolo- 
čeno, da morajo merilne naprave, ki se uporabljajo pri tehničnih 
pregledih, delovati brezhibno in da je organizacija v nasprotnem 
primeru dolžna takoj prekiniti delo. Zakon določa tudi izobrazbo 
kontrolorjev, kontrolorjev traktorjev in administrativnih delavcev, 
ki poleg administrativnih del za tehnične preglede opravljajo tudi 
registracijo ozirom, podaljšanje veljavnosti registracije. S tem 
zakonom je tudi določeno, da se kontrolor, ki ne opravlja svojega 
dela tako kot to določa zakon, lahko pošlje na ponovno opravlja- 
nje izpita za kontrolorja. 

Poglavje o posebnih varnostnih ukrepih je dopolnjeno z določi- 
lom, da pooblaščena uradna oseba lahko izloči iz prometa vozilo, 
ki zaradi neustreznih ali izrabljenih pnevmatik ali dotrajanosti 
karoserije ali šasije ogroža druge udeležence v prometu ali če je 
očitno, da prekoračuje najvišje meje dovoljenega zunanjega 
hrupa ali če je obremenjeno nad dovoljeno nosilnostjo. Za taka 
vozila pa je z zakonom predviden tudi izredni tehnični pregled. 

V skladu z 213. členom zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa je republiški zakon dopolnjen tako, da varstveni ukrep 
navzočnosti na predavanjih in pri predvajanju filmov izvajajo avto 
šole, ki imajo ustrezen kader in opremo; varstveni ukrep preveri- 
tve poznavanja prometnih predpisov, prometnih znakov in 
potrebne spretnosti vožnje pa pristojna izpitna komisija. Posebej 
je tudi določeno, da stroške v zvezi s tem plača voznik. 

V praksi prihaja do težav pri uveljavljanju odškodnine, če je 
povzročitelj nezgode kolo z motorjem ali vozilo s tablico za 
preizkušanje. Zato je z novelo 165. člena določeno, da se obvezno 
zavarujejo za škodo povzročeno drugim tudi ta vozila. 

Kazenske sankcije so glede inkriminiranih dejanj ter glede 
višine usklajene z zakonom o prekrških in spremembami in dopol- 
nitvmai materialnih določb tega zakona. 

Po sprejetju veljavnega zakona leta 1982 je bilo sproženo vpra- 
šanje ali so pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve 
pristojne za zaračunavanje denarnih kazni na kraju samem, ker to 
ni posebej določeno v zakonu. Zato je z osnutkom zakona tako 
pooblastilo posebej dano. Poleg tega pa je tudi določeno, da 
lahko zaračunavajo denarne kazni na kraju samem tudi komu- 
nalni redarji za prekrške za katerih nadzor so pristojni v smislu 
drugega odstavkua 8. člena zakona. 

Zaradi težav z otroki oziroma mladoletniki kot udeleženci v pro- 
metu je v 176 b. členu določeno tako kot je to določeno v zakonu 
o temeljih varnosti cestnega prometa, da' se kaznujejo starši, 
posvojitelj ali skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek, če je 
prekršek storjen zaradi opustitve dolžne skrbi za mladoletnika. 

V prehodnih določbah so določeni roki uveljavitve posameznih 
določb, ki jih ni mogoče začeti izvajati takoj oziroma v osmih dneh 
po objavi zakona, saj je potreben določen čas za pripravo na 
njihovo uveljavitev. 

IV. Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval večino 
vsebinskih pripomb in mnenj sprejetih v delovnih telesih zborov in 
skupščine ter predlogov in mnenj iz razprave na sejah zborov. 

V skladu s pomisleki ali je mogoče Zvezi združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije glede na njen status nalagati s tem 
zakonom posebne naloge, osnutek zakona, ne vsebuje več dik- 
cije, ki pravi, da to združenje in Avto moto zveza Slovenije pomaga 
delovnim in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim 
pri izvajanju programa učenja in preverjanja znanja voznikov, 
katerih poklic je vožnja vozil. 

Na podlagi pripombe, da naj se v zakonu jasno zapiše ali mora 
imeti občinska skupščina izdelan program izboljšanja prometne 
varnosti samo za naselja ali za območje celotne občine je precizi- 
rano dopolnilo k prvem odstavku 9. člena, iz katerega izhaja, da 
mora občinska skupščina imeti izdelan program prometne varno- 
sti za območje cele občine. 

S tezami je bil 9. člen dopolnjen z novim petim odstavkom, 
s katerim je bila upravam za notranje zadeve dana možnost, da 
predlagajo, če to terjajo razlogi varnosti cestnega prometa, spre- 
membo ureditve oziroma odločitve, ki jih v zvezi s prometom 
sprejemajo izvršni sveti občinskih skupščin in njihovi upravni 
organi pristojni za promet. Na to določilo je bila dana pripomba, 
da je odveč oziroma, da naj se le uprave za notranje zadeve 
zavežejo, da sodelujejo pri prometni ureditvi. Predlagatelj je še 
enkrat proučil to vprašanje in predlaga novo rešitev, po kateri naj 
bi o zadevah iz tretjega in četrtega odstavka 9. člena pristojni 
organi odločali na podlagi predhodnega mnenja pristojne uprave 
za notranje zadeve. Predlagatelj meni, da je nujno, da pri spreje- 
manju odločitev, ki so neposredno povezane z varnostjo cestnega 
prometa aktivno sodelujejo organi za notranje zadeve kot stro- 
kovni organi na tem področju. 

V skladu s pripombo, da ni jasna oziroma, da je pomanjkljiva 
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definicija izraza'očitno pod vplivom alkohola'je ta definicija 
z osnutkom zakona ustrezno spremenjena (6. člen). 

Tako kot je bilo predlagano, je dopolnjen 23. a člen z določilom, 
da je prepovedano ustavljanje ali parkiranje na označenih dovozih 
do objektov. 

V skladu z vsemi pripombami danimi k 19. tezi s katero se je 
urejala odškodninska odgovornost pri vleki neregistriranega 
vozila, osnutek zakona tega določila ne vsebuje. 

Prav tako je črtano besedilo veljavnega 28. člena zakona, saj so 
vsa določila tega člena povzeta v zakonu o temeljih varnosti 
cestnega prometa. 

Na podlagi pripombe je besedilo novega petega odstavka 35. 
člena (27. člen osnutka zakona) redakcijsko popravljeno. 

V skladu s pripombami, da naj se prouči oziroma, da naj se 
z drugim odstavkom 38. člena določi, da tudi otroci do 10. leta, ki 
še niso usposobljeni za samostojno vožnjo koles, smejo voziti 
kolo po cesti, v spremstvu oseb starejših od 14 let, je ta predlog 
podan kot varianta k prvotnemu predlogu. 

Na podlagi vprašanja ali je dopustno s tem zakonom urejati 
prevoz oseb v zaprtem prostoru vozil oboroženih sil, je določilo 
glede prevoza oseb s temi vozili črtano iz novega 40. b člena. 

V zvezi s pripombo, da naj se z določilom 40. c člena predvidi, 
da se poleg voznika lahko vozi potnik, vendar samo na relaciji, ki 
je s preizkusno tablico dovoljena pripominjamo, da je možnost 
vožnje sopotnika že dana. Nadaljnja širitev izjem, pa iz varnostnih 
razlogov ni sprejemljiva. 

V skladu s pripombo, da naj se še enkrat prouči določilo o tem 
kdo lahko spremlja otroka v vzgojno varstveno ustanovo ali malo 
šolo, je variantni predlog po katerem bi lahko bila to le oseba 
starejša od 16 let, črtan. Predlagatelj pa iz varnostnih razlogov 
vztraja in meni, da je nujno, da je tisti, ki spremlja otroka star vsaj 
14 let. V veljavni zakon so bila določila 52. člena v zvezi z otroci kot 
udeleženci v cestnem prometu vnesena predvsem na zahtevo 
delavcev vzgojno varstvenih ustanov, ker so menili, da ni sprejem- 
ljivo, da starši ne poskrbijo za varnost svojih otrok s tem, da jim 
zagotovijo ustrezno spremstvo do in iz Vzgojno varstvene usta- 
nove. Ob nesrečah, ki so se zgodile je bila vrsta polemik pa tudi 
v kazenskih zadevah se je presojala odgovornost delavcev 
vzgojno varstvenih ustanov zaradi opustitve nadzora nad otroci. 
Prav iz teh razlogov je bilo sprejetje 52. člena nujno. Vsakršno 
nadaljnje spreminjaje teh določb v smeri zmanjševanja odgovor- 
nosti staršev bi pomenilo korak nazaj za varnost otrok v prometu. 
Iz istih razlogov tudi ni sprejemljiv predlog, da bi ta vprašanja 
reševale občinske skupščine. 

V skladu s pripombami so iz zakona črtana določila v zvezi 
s triopan znakom. 

V skladu s pripombami, da urejanje vprašanja plačila stroškov 
v zvezi z odstranitvijo snovi, vozila in drugih predmetov s ceste, ne 
sodi v ta zakon, je bilo to določilo črtano iz predlagane dopolnitve 
61. člena in 67. člena. Ob tem odgovarjamo, da je stroške za 
očiščenje ceste dolžan plačati tisti, ki jo je onesnažil. 

Na besedila 59. teze je bila dana vrsta pripomb. Zato je predla- 
gatelj ob sodelovanju strokovnjakov s tega področja (Medicinska 
fakulteta, Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo) 
pripravil novo besedilo, po katerem udeleženci v prometni nesreči 
ne smejo pred zaključkom dejanj in ukrepov na kraju prometne 
nezgode užiti alkohola, mamil in mamil, ki so na seznamu zdravil. 
Po zagotovilu strokovnjakov nobeno izmed mamil, ki je na sez- 
namu zdravil, ni take vrste zdravilo, ki bi bilo življenjskega 
pomena za prizadetega. 

V skladu s pripombami danimi k 62. tezi, po kateri bi bila 
pristojenemu organu dana možnost, da ne da dovoljenja za prire- 
ditev na cesti tistemu organizatorju, ki je bil v zadnjih treh letih 
najmanj dvakrat kaznovan za prekršek v zvezi z organizacijo take 
prireditve, to določilo osnutek zakona ne vsebuje 

V skladu s pripombami je črtana varianta po kateri društvo ne bi 
moglo opravljati dejavnosti avto-šole. Mnenje predlagatelja 
v zvezi s pripombami, da bi se ta dejavnost lahko opravljala 
obrtoma je že podana v III. poglavju obrazložitve. V tej zvezi 
navajamo, da je v pripravi tudi zvezni pravilnik o osnovah za 
usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, v katerem bo 
posebej določeno katere organizacije lahko ustanavljajo avto 
šole. 

Glede števila voznikov inštruktorjev so bili dani različni pred- 
logi, upoštevan pa je bil tisti, po katerem morajo biti v avto šoli 
redno zaposleni najmanj trije vozniki inštruktorji. Pri tem predla- 
gatelj meni, da je treba določiti število redno zaposlenih voznikov 
inštruktorjev, saj iz dosedanje prakse izhaja, da je kvaliteta pouče- 
vanja tudi odvisna od števila redno zaposlenih voznikov inštruk- 
torjev avto šole. Predlagatelj ugotavlja da avto šole z manjšim 
številom redno zaposlenih voznikov inštruktorjev dosegajo slabše 
rezultate v primerjavi z avto šolami kjer je redno zaposlenih več 
inštruktorjev. 

Upoštevana je tudi pripomba k tretjemu odstavku 90 b. člena 
tako, da se nalaga obveznost označbe z L tablico, vseh tistih vozil 
s katerimi se izvaja poučevanje. 

Predlog, da bi morali tudi inštruktorji kandidatov za voznike 
traktorjev imeti inštruktorski izpit je že upoštevan. V novem 91. 
členu je določeno, da se kandidat za voznika traktorja sme učiti 
v praktični vožnji le pod nadzorom voznika inštruktorja. Pogoji za 
izdajo dovoljenja za voznika inštruktorja pa so določeni v 94. 
členu veljavnega zakona. 

V zvezi z dilemo zakaj avto šole niso pristojne za izdajo potrdila 
o uspešno opravljenem vozniškem izpitu navajamo, da avto šole 
v okviru te dejavnosti zasledujejo ekonomski vidik. Njihov doho- 
dek je torej neposredno odvisen od kandidatov za voznike ozi- 
roma je plačilo števila ur za usposabljanje in poučevanje. Zdi se 
nam korektno, da preverjajo in ocenjujejo znanje neodvisne 
izpitne komisije saj na ta način odpade dvom, da bi z restriktivnej- 
šim pristopom in s strožjimi kriteriji preverjanja znanja bil eko- 
nomski učinek avtošol večji. 

Upoštevana je pripomba iz razprave, da mora imeti inštruktor 
najmanj V. stopnjo izobrazbe. 

Predlagatelj je mnenja, da je smoterno določilo, ki pravi, da 
morata tehnične preglede opravljati dva kontrolorja, saj je to večje 
zagotovilo, da so ti opravljeni strokovno in hitro. 

Upoštevana je tudi pripomba k 103. a členu, tako, da je zdaj 
z njim določeno da predsedniki in člani izpitnih komisij ne morejo 
biti tisti, ki so v organizaciji, ki izobražuje kandidate za voznike, 
delovnem razmerju ali v njej opravljajo začasna oziroma občasna 
dela. 

Predlogi glede spremembe 123. člena zakona (plačilo stroškov 
kontrolnega zdravstvenega pregleda) so si med sabo nasprotu- 
joči. Zato osnutek zakona vsebuje tudi variantno rešitev. 

Sprejeta je tudi pripomba, da mora lastnik oziroma imetnik 
pravice razpolaganja zavarovati kolo z motorjem za škodo povzro- 
čeno drugim. 

V. Predlagatelj pa iz razlogov, ki jih navaja v nadaljevanju ni 
mogel sprejeti naslednjih pripomb, predlogov in mnenj iz javne 
razprave: 

1. Pripombe, da je pooblastilo organov za notranje zadeve, 
predvideno z dopolnitvijo sedanjega prvega odstavka 8. člena, 
preširoko in da bi se moralo omejiti le na operativno delo ob 
prometni nezgodi. Predlagatelj meni, da omejevanje tega nadzora 
zgolj na že nastalo posledico preventivno in varnostno ne bi bilo 
smoterno. 

2. Pomislek ali določilo novega prvega odstavka 15. člena sodi 
v republiški zakon glede na to, da temeljna vprašanja s področja 
varnosti cestnega prometa ureja zvezni zakon. Predlagatelj je 
vprašanje proučil in meni, da je tako ustavno pravno kot tudi 
zakonsko pravno oportuno urejati zadeve v republiških predpisih, 
če le-te niso urejene v zveznem zakonu posebej, če k takšnemu 
normiranju napotujejo mednarodne konvencije, ki jih je ratifici- 
rala Jugoslavija. 

3. Na vprašanje ali bo mogoče zagotoviti učinkovit nadzor nad 
tistimi, ki z izmetavanjem kamenja ali blata izpod koles vozila 
drugim udeležencem povzročijo škodo, predlagatelj meni, da 
takšno določilo ne zagotavlja odkrivanja in kaznovanja tistih, ki 
s takim ravnanjem povzročajo škodo drugim. Kljub temu pa je 
dana možnost, da se tiste, ki jih je organ zalotil pri takšnem 
dejanju predlaga v ustrezni postopek. Upoštevan pa je predlog, da 
se to določilo prenese v 54.člen zakona. 

4. V zvezi s predlogom, da naj se zakon dopolni z določilom, da 
mora voznik vožnjo prilagoditi tako, da z izmetavanjem vode ne 
povzroča nevarnosti ali škode drugim udeležencem v prometu, 
predlagatelj pripominja, da to določilo že vsebuje drugi odstavek 
54. člena zakona. 

5. Na vprašanje kdo krije stroške odvoza in varovanja zapušče- 
nega vozila, če lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja ni 
znan predlagatelj odgovarja: ob upoštevanju pravnih določb, po 
katerih je za stanje ceste odgovorna organizacija za vzdrževanje 
cest, ki je tudi dolžna z nje odstraniti vse kar bi lahko oviralo ali 
ogrožalo promet, je prav ta organizacija dolžna odstraniti tudi 
zapuščeno vozilo.katerega lastnik ni znan, na lastne stroške. 

6. Predloga, da naj se z 40. c členom določi, da se lahko 
z vozilom, s katerim se opravlja javni prevoz in ki je označeno 
s tablico za preizkušnjo, prevažajo tudi potniki na določeni rela- 
ciji. Predlagatelj je mnenja, da se lahko javni prevoz opravlja samo 
s tehnično pregledanimi in registriranimi vozili. 

7. Predloga, da je določilo iz novega 48. a člena, po katerem 
mora lastnik živali storiti vse kar je potrebno, da žival ne pride na 
cesto, premalo konkretno. Predlagatelj meni, da glede na razno- 
vrstnost živali in njihove različne reakcije v zakonu ni mogoče 
določiti konkretne aktivnosti lastnika te živali, da le-te ne bi prišle 
na cesto. Gre za abstraktno odgovornost lastnika živali, kar je po 
mnenju predlagatelja edino sprejemljivo. 
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8. Predloga, da naj se določilo drugega odstavka 48. a člena 
dopolni z določilom, da je voznik vprežnega vozila, dolžan voditi 
vprežno žival na povodcu tudi, ko se vključuje v promet na cesti, 
predlagatelj ni upošteval, ker to že določa 101. člen zakona o teme- 
ljih varnosti cestnega prometa. 

9. Pripombe, da naj se črta določilo po katerem pešec, ki je 
očitno pod vplivom alkohola ne sme hoditi po vozišču, predlaga- 
telj ni mogel upoštevati iz razlogov, ki so obrazloženi že v III. 
poglavju te obrazložitve. Ob tem predlagatelj še enkrat poudarja, 
da je le s takim določilom pooblaščenim uradnim osebam orga- 
nom za notranje zadeve dana možnost, da vinjenega pešca 
odstranijo oziroma umaknejo z vozišča. Obstoječa praksa je 
takšna, da miličnik vinjenega pešca ustavi, izvede identifikacijski 
postopek in napoti iz vozišča, kar pa še ne pomeni garancije, da 
bo ta vozišče zapustil. Menimo, da je prav, da imajo pooblaščene 
uradne osebe s specialnim zakonom dano možnost, da vinjenega 
pešca tudi na silo odstranijo z vozišča. 

10. Pripombe, da besedilo 42., teze po kateri bi moral občinski 
upravni organ pristojen za promet, o začasni prepovedi prometa 
zaradi del na cesti obvestiti območno upravo za notranje zadeve 
najmanj tri dni pred tem, ni ustrezno iz razlogov, ker lahko pride 
do nanadnega poškodovanja ali ovire na cesti in je v takšnem 
primeru tridnevni rok nereden. V 55. členu zakona so urejeni tisti 
primeri večjih del oziroma popravil, zaradi katerih se omeji pro- 
met. Taki posegi morajo biti skrbno preučeni in planirani. Ovire, ki 
terjajo nenadne omejitve prometa pa niso predmet teh določb saj 
jih jasno ni mogoče reševati na način kot ga navaja besedilo 55. 
člena zakona. 

11. Predloga, da naj se novi 57. člen črta, predlagatelj ni mogel 
upoštevati, saj je to določba, ki je povzeta iz pravilnika o pravilih 
cestnega prometa, pa je njeno nespoštovanje nujno potrebno 
sankcionirati. 

12. Pred loga, da se uredi vprašanje tistih prireditev, ki jih sicer 
ne moremo razvrstiti v kategorijo prireditev na cesti, imajo pa 
posledice na prometni režim ter predloga, da naj republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve obvešča občinske upravne organe za 
notranje zadeve o prireditvah na njihovem območju za katere je 
izdal dovoljenja, predlagatelj ni upošteval. Z zadnjim odstavkom 
77. člena veljavnega zakona je namreč že določeno, da je dovolje- 
nje za omejitev prometa ali zaporo ceste potrebno pridobiti tudi za 
vse druge prireditve na ali ob cesti. V skladu s 75. členom zakona 
Republiški sekretariat za notranje zadeve pred izdajo ustreznega 
dovoljenja pridobi preko Uprav za notranje zadeve mnenje postaje 
milice z območja kjer bo prireditev potekala glede predloga ukre- 
pov organizatorja za varno izvedbo prireditve. Zato da bo uveden 
ustrezen prometni režim, se seznanijo z izdanim dovoljenjem 
pristojne postaje milice. Postaje milice namreč morajo za vsako 
prireditev izdelati načrt varovanja prireditve. 

13. Pripombe, da so stroški spremstva prireditve na cesti previ- 
soki in da naj bi zato uveljavili le plačilo za nadomestila delavcev 
organov za notranje zadeve, predlagatelj ni mogel upoštevati. 
Plačilo za delo delavcev organov za notranje zadeve še zdaleč 
niso edini in najvišji stroški, ki jih imajo organi za notranje zadeve 
pri spremljanju ali zavarovanju prireditve. Veliko večji so stroški 
za uporabo raznih vozil in opreme.Ravno zaradi visokih stroškov 
tega spremstva je nujno, da se plačilo za te storitve uredi. Število 
prireditev je iz dneva v dan večje. S tem pa tudi naraščajo stroški 
organa. Menimo, da ni nobenega razloga, da bi te stroške krili iz 
proračuna zlasti, če ni dana nobena možnost vplivanja na število 
prireditev na cesti. V zvezi s pripombo, da naj se opredeli čigav 
prihodek so ta sredstva, pa pripominjamo, da je popolnoma jasno 
in glede na vzpostavljeno finančno poslovanje popolnoma 
mogoče zagotoviti, da bodo s temi sredstvi poravnani stroški, ki 
so nastali z izvedbo zavarovanja prireditve. 

14. Predloga po katerem se za poučevanje kandidata lahko 
uporabljajo le vozila avto šole razen C, D in E kategorije ter 
traktorja, ki so lahko tudi last kandidata, predlagatelj ni upošteval, 
ker meni, da ni razloga, da se kandidat ne bi učil vožnje tudi na 
svojem osebnem avtomobilu ali motornem kolesu. 

15. Predloga po katerem naj bi v zakonu določili s kakšnim 
motornim kolesom se smejo kandidati usposabljati v avto šoli in 
s kakšnim motornim kolesom naj bi opravljali vozniški izpit inva- 
lidi, predlagatelj ni upošteval, saj to določa zvezni pravilnik 
o osnovah usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. 

16. Pripombe, da ni smiselno z 90. a členom osnutka zakona 
zavezovati avto šole in voznike inštruktorje ter učitelje predpisov, 
da vodijo evidence predlagatelj ni upošteval. 88. člen zakona je 
dopolnjen s pooblastilo določbo, ki pravi, da republiški sekretar 
za notranje zadeve izda natančnejše predpise o vodenju evidenc. 
V tem predpisu bo natančneje določeno, katere evidence in kako 
jih vodijo subjekti iz 90. a člena. 

17. Predloga, da organizacija lahko začne z opravljanjem dejav- 
nosti avto šole šele, ko pristojni občinski upravni organ za notra- 
nje zadeve dobi mnenje Avto moto zveze in Zveze združenj šofer- 

jev in avtomehanikov Slovenije o potrebi organiziranja avto šole in 
o izpolnjevanju potrebnih pogojev. Navajamo, da je funkcija avto 
moto zveze Slovenije in Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov 
tako iz sistemskega vidika kot tudi vidika pravne ureditve združe- 
vanja občanov nezdružljiva z zahtevo po soodločanju o delovanju 
avto šol. 

18. Predlog, da bi Avto moto zvezi Sloveniji bila dana možnost, 
da začasno prepove delo avto šole ni sprejemljiv saj društvom kot 
tudi zvezi društev veljavna zakonodaja ne daje takšnih pristoj- 
nosti. 

19. Predlog, da republiški sekretar za notranje zadeve izda 
natančnejše predpise o opremljenosti in delu avto šol med drugim 
v soglasju z Avto moto zvezo Slovenije, ni mogoče upoštevati. 
Sistem državne uprave določa, da izvedbene predpise izdajajo 
samo izvršilni in upravni organi. Seveda pa to ne pomeni, da pri 
koncipiranju teh predpisov ne bodo upoštevana mnenja, pri- 
pombe in predlogi vseh zainteresiranih. 

20. Predloga po katerem bi se smel kandidat za voznika motor- 
nega vozila za teoretičen del pripravljati sam, ni mogoče upošte- 
vati. Tako določilo bi bilo v nasprotju s 165. členom zakona o teme- 
ljih varnosti cestnega prometa. Z republiškim zakonom se smejo 
ta vprašanja urejati le za kandidate za voznike traktorjev, delovnih 
strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem. 

21. Pomislek glede ustreznosti določila, da Izobraževalna skup- 
nost Slovenije določa način vodenja evidenc usposabljanja vozni- 
kov bo predlagatelj do priprave predloga zakona še preučil. Tre- 
nutno pa meni, da je tak predlog sprejemljiv, saj ta skupnost že 
vodi tudi druge evidence s področja izobraževanja. 

22. Predlog po katerem bi Rdeči križ zavezali, da preizkus 
s področja ravnanja ob prometni nezgodi opravlja v prostorih avto 
šol predlagatelj ni upošteval, saj meni, da ni sprejemljivo, da bi 
Rdečemu križu kot organizaciji s posebnimi pooblastili s tem 
zakonom določali kraj opravljanja preizkusa. 

23. Predlog po katerem naj bi se na preizkusu znanja za voznika 
koles z motorjem ugotavljalo tudi praktično znanje vožnje koles 
z motorjem po cesti, predlagatelj ni upošteval. Po njegovem 
prepričanju je iz varnostnih razlogov dovolj, da se preizkusi prak- 
tično znanje tehnike vožnje. Pri tem predlagatelj pripominja, da 
predloženi osnutek zakona nalaga največ novih obveznosti prav 
voznikom koles z motorjem. 

24. V zvezi s pomisleki glede spremenjenega četrtega odstavka 
134. člena predlagatelj navaja, da se s sporazumom določijo le 
okvirna merila, ne pa konkretno cenik za tehnične preglede. 

25. Pripombe, da naj se odpravi omejitev glede izpitnega centra 
na območju katerega mora kandidat za voznika opravljati vozniški 
izpit, ker naj bi bila določba 102. člena veljavnega zakona o varno- 
sti cestnega prometa v nasprotju z določbo 165. člena zakona 
o temeljih varnosti cestnega prometa predlagatelj ni upošteval. 

Določbo sedanjega veljavnega 102. člena zakona o varnosti 
cestnega prometa glede izpitnega centra, v katerem kandidat za 
voznika mora opravljati vozniški izpit ni v nasprotju z določbo 165. 
člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, ki predpisuje, 
da mora kandidat za voznika motornega vozila opravljati vozniški 
izpit pri pristojnem organu oziroma pristojni organizaciji. V pred- 
logu 165. člena citiranega novega zakona je bila ta pristojnost 
enako urejena kot jo določa veljavni 102. člen zakona o varnosti 
cestnega prometa, vendar je bilo v Skupščini SFRJ sprejeto sta- 
lišče, da je urejanje pristojnosti na tem področju v pristojnosti 
republik oziroma avtonomnih pokrajin. Ta predlog so podpirali vsi 
republiški sekretariati za notranje zadeve in sekretariata za notra- 
nje zadeve avtonomnih pokrajin ter predlagatelj zakona, ker so 
v republikah, kjer to niso imeli urejeno na ta način (Hrvatska, 
Srbija, Makedonija in Črna gora) imeli povečano število promet- 
nih nezgod s težjimi posledicami zaradi neizkušenosti voznikov, ki 
je bila posledica bega kandidatov z območja izpitnih centrov 
z zahtevnejšim cestnim prometom k izpitnim centrom z redkejšim 
in manj zahtevnim cestnim prometom. 

Iz teh razlogov je bil na zveznem nivoju tudi dogovorjeno, da 
bodo zaradi varnosti cestnega prometa vsi republiški in pokrajin- 
ski sekretariati za notranje zadeve v postopku spremembe repu- 
bliških in pokrajinskih zakonov o varnosti cestnega prometa pred- 
lagali, da se vozniški izpit opravlja po kraju kandidatovega stal- 
nega oziroma začasnega prebivališča, ki je daljše od šest me- 
secev. 

26. S pripombo, da je odvzem ključev grob poseg v lastnino 
občanov se predlagatelj ne strinja. Meni namreč, da je to eden 
izmed učinkovitejših ukrepov večje preprečitve vožnje tistemu, ki 
zanjo nikakor ni sposoben. Predlagano določilo pa je dopolnjeno 
tako, da se ta ukrep lahko uporabi samo zoper tistega, ki je 
v takšnem duševnem stanju, da ni zmožen za vožnjo. 

IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH IN NOVE 
NALOGE, KI IZHAJAJO IZ PREDLAGANIH REŠITEV OSNUTKA 
ZAKONA 

S tem zakonom za delovne in druge organizacije, za avto-šole 
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in voznike vozil na motorni pogon, razen za voznike koles z motor- 
jem, ki bodo le-te morali registrirati, ne nastajajo nove finančne 
obveznosti. S predvideno registracijo koles z motorjem pa bodo 
za družbenopolitične skupnosti nastale nove delovne in v zvezi 
s tem tudi finančne obveznosti. Za izvedbo prve registracije 
150.000 koles z motorjem, kolikor jih je predvidoma v SR Sloveniji 
bo potrebnih približno 50.000 delovnih ur. Vsako leto pa bo za vsa 
dejanja v zvezi z registracijo in spremembami lastništva, naslova 
in podaljševanja veljavnosti registracije potrebnih približno 
24.000 delovnih ur. Nujno potrebno bo torej na novo zaposliti 
nove delavce v občinskih upravnih organih za notranje zadeve pa 
tudi v republiškem sekretariatu za notranje zadeve pri delih in 
nalogah računalniškega vodenja registriranih vozil. Ker pa nave- 
deni organizacijs- ki in finančni pokazatelji pomenijo bistven 
odmik od koncepta racionalizacije in prenove državne uprave 
predlagamo kot varianto črtanje vseh tistih določil, ki predvide- 
vajo registracijo koles z motorjem. 

Predpostavjamo tudi, da bo kljub predvidenemu povečanemu 
obsegu dela le prišlo do motenj pri prvi registraciji zlasti pred 

iztekom roka in bo potrebno konkretne situacije reševati z delavci 
za določen čas ali z delom preko polnega delovnega časa. 

Vzpostavitev evidence registracije koles z motorjem bo zahte- 
vala tudi razširitev programske opreme registracije motornih in 
priklopnih vozil. Ravno tako bo potrebna dopolnitev programske 
opreme tehničnega šifranta ter vzpostavitev in nadalnje vzdrževa- 
nje tehničnega šifranta koles z motorjem. 

Vezava registrske številke motornega ali priklopnega vozila na 
lastnika bo zahtevala zaradi spremembe organizacijskega pri- 
stopa, reorganizacijo obstoječe banke podatkov, ki je v srednje- 
ročnem programu dela predvidena tudi zaradi drugih zahtev. 
Reorganizacija bo zahtevala spremembo in dopolnitev vseh 
obstoječih postopkov ter dopolnitev programov za izpis tabel, 
biltenov, iskalnih programov idr. 

Zato naj bi bil rok za izdelavo programske opreme registracije 
koles z motorjem vsaj dve leti; rok za izvedbo sprememb organiza- 
cijskega postopka in izdelavo programske opreme za vezavo 
registrske tablice motornega ali priklopnega vozila na lastnika pa 
vsaj tri leta. 

DOLOČBE ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA PROMETA (URADNI LIST 
SRS, ŠT. 5/82, 40/84 IN 29/86), 
KI SE SPREMINJAJO 

2. člen 
Za promet na cestah veljajo določbe Zakona o temeljih varnosti 

cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 63/80 in 4/81), določbe tega 
zakona ter določbe predpisov, izdanih na njuni podlagi. 

3. člen 
Delovni ljudje in občani v okviru izvajanja nalog s področja 

družbene samozaščite, organizirani v organizacijah združenega 
dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skupnostih, družbenopoli- 
tičnih skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah, drugih druž- 
benih organizacijah in društvih, skrbijo za varnost v cestnem 
prometu in ustvarjajo pogoje za varno in pravilno potekanje pro- 
meta ter preprečevanje prometnih nezgod in drugih nevarnosti 
s tem, da: 

- organizirajo in izvajajo prometno-varnostno vzgojo in pre- 
ventivno delo; 

- opozarjajo pristojne organe, organizacije in skupnosti na 
pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki vplivajo ali bi lahko vplivale 
na varnost v cestnem prometu; 

- pomagajo, če pride do prometne nezgode in ob drugih 
nevarnostih v prometu; 

- skrbijo za odpravo okoliščin in stanja na cesti, ki ogroža 
udeležence v prometu in varnost prometa. 

5. člen 

Organi za notranje zadeve nadzorujejo izvajanje predpisov in 
ukrepov, ki se nanašajo na varnost cestnega prometa, in oprav- 
ljajo upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na vozniške 
izpite, vozniška dovoljenja, registracijo vozil na motorni pogon in 
priklopnih vozil, tehnične preglede vozil na motorni pogon in 
priklopnih vozil ter druge upravne zadeve s področja varnosti 
cestnega prometa. 

Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka pooblaščene 
uradne osebe organov za notranje zadeve neposredno urejajo, 
nadzorujejo in usmerjajo promet na cestah in izvajajo nadzorstvo 
nad vozniki in vozili. 

Organi za notranje zadeve sodelujejo pri svojem delu z ustrez- 
nimi službami v organizacijah združenega dela, drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih, kakor tudi s pristojnimi 
organi družbenopolitičnih skupnosti in drugimi organi, ustanov- 
ljenimi za področje prometne varnosti, ki lahko prispevajo 
k uspešnemu delu organov za notranje zadeve na področju varno- 
sti cestnega prometa. 

8. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o varnosti cestnega pro- 
meta, ki se nanašajo na vzdrževanje in varstvo cest in na delo 

v organizacijah združenega dela, drugih samoupravnihorganiza- 
cijah in skupnostih ter organih, ki opravljajo javni prevoz in prevoz 
za lastne potrebe, opravljajo pristojni upravni organi za inšpekcijo 
cest, cestnega prometa in za delo. 

Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na parkirnih pro- 
storih, parkirnih prostorih, kjer je parkiranje časovno omejeno in 
na drugih parkirnih površinah izven ceste in na cestah in ulicah 
v naseljih lahko opravljajo tudi komunalni nadzorniki in v zvezi 
s tem izvajajo ukrepe, določene s tem zakonom in s predpisi 
občinskih skupšin ter njihovih organov, izdanimi na njegovi pod- 
lagi. 

9. člen 

Občinska skupščina je odgovorna za nemoten in varen potek 
prometa v naseljih. 

Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih lahko 
občinska skupščina zlasti: 

1. predpiše prometno ureditev v naseljih; 
2. določa postopek, pogoje in način za odstranjevanje nepra- 

vilno parkiranih vozil. 
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih lahko 

izvršni svet občinske skupščine: 
1. predpiše pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno upoštevati pri 

prekopavanju cest in drugih delih na cesti v naseljih; 
2. določi prednostne in stranske ceste: 
3. določi enosmerne ceste; 
4. omeji hitrost vožnje skozi naselja; 
5. uredi promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem in 

vprežnimi vozili; 
6. uredi gonjenje in vodenje živine; 
7. ukrepa v drugih zadevah lokalnega prometa v naseljih. 
Zaradi nemotenega in varnega poteka prometa v naseljih lahko 

občinski upravni organ pristojen za promet: 
1. določi parkirne prostore, način parkiranja in prepoved ustav- 

ljanja ali parkiranja vozil na določenih cestah in ob trgovskih ter 
gostinskih objektih; 

2. odredi postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj na nevarnih 
krajih, ker so ogroženi pešci; 

3. odredi posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok na 
prehodih čez vozišče v bližini vzgojno varstvenih zavodov in šol; 

4. uredi odstranitev ali postavitev nove ali dodatne prometne 
signalizacije, če to zahtevajo prometne in varnostne razmere. 

Zaradi zagotavljanja enotnega in varnega poteka prometa na 
magistralnih cestah skozi naselja uredi pristojna občinska skupš- 
čina, njen izvršni svet oziroma upravni organ pristojen za promet, 
zadeve iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena 
v soglasju z republiško skupnostjo za ceste. 

10. člen 

Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo tale pomen: 
1. motokultivator je vozilo na motorni pogon, ki ima eno ali dve 

osi in največ 12 kW in je konstruirano tako, da vleče, potiska ali 
nosi razna zamenljiva orodja in priključke ali služi za njihov pogon 
in za vleko lahkega priklopnika; 

2. delovni stroj je vozilo na motorni pogon, razen motornega 
vozila, traktorja, motokultivatorja in kolesa z motorjem, ki je 
prvenstveno namenjeno za razna dela z vgrajenimi napravami in 
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ki na ravni cesti ne razvija večje hitrosti od 30 km/h (kot so: bager, 
buldožer, kombanj, finišer in drugi); 

3. traktorski priključek je zamenljivo orodje za opravljanje kme- 
tijskih in drugih opravil, ki ga vleče, potiska ali nosi traktor (kot so: 
obračalnik, trosilnik, samonakladalec, škropilnica in drugi); 

4. triopan znak je poseben znak piramidne oblike, ki ima na 
stranskih ploskvah obeležene naslednje znake: prometni znak 
stop milica, znak milica, s katerim se označuje bližina kraja 
ukrepanja milice ter znak prometna nezgoda s katerim se ozna- 
čuje bližina kraja prometne nezgode; 

5. strokovni pregled je zdravniški pregled z ugotavljanjem zna- 
kov alkoholnih motenj ter z odvzemom in analizo krvi ali krvi in 
urina, če gre za ugotovitev vpliva alkohola, ali zdravniški pregled 
z ugotavljanjem vpliva mamil ali psihoaktivnih zdravi; 

6. zapuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registr- 
ske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano 
in nihče ne skrbi zanj. 

Drugi izrazi v tem zakonu imajo isti pomen kot jih določa zakon 
o temeljih varnosti cestnega prometa, zakon o cestah in drugi 
zakoni. 

11. člen 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost vzdrževa- 
nja in varstva cest (v nadaljnjem besedilu:organizacije za vzdrže- 
vanje cest) morajo ceste in cestne objekte vzdrževati tako, da so te 
po svojih elementih, tehničnih lastnostih, opremljenosti in pro- 
metnih znakih vedno v stanju, ki zagotavlja varno vožnjo vozil in 
varnost udeležencev v prometu. 

12. člen 

Organizacije za vzdrževanje cest morajo opremiti prehode za 
pešce in podzemne ali nadzemne prehode za pešce z napravami 
za primerno osvetljevanje in skrbeti, da te naprave v času od 
prvega somraka do popolne zdanitve brezhibno delujejo. 

13. člen 

Na cesti, na kateri sta dva ali več prometnih pasov za promet 
vozil v isti smeri, zaznamovanih z označbami na vozišču, mora 
voznik vozilo voziti po sredini zaznamovanega prometnega pasu. 

Voznik tovornega vozila, pri katerem največja dovoljena teža 
presega pet ton, mora na cesti v naselju, na kateri sta dva ali več 
zaznamovanih prometnih pasov za promet vozil v isti smeri, voziti 
po skrajnem desnem prometnem pasu, razen na delu ceste pred 
križiščem ali drugim mestom, kjer zavija z vozilom na levo. 

Voznik sme zapeljati z vozilom z enega zaznamovanega promet- 
nega pasu na drugega, če s tem ne ogroža ali ne ovira drugih 
udeležencev v prometu. 

15. člen 

Voznik mora ves čas vožnje opazovati tudi promet za vozilom. 
Če opazi, da s svojo vožnjo ovira vozila za seboj, se mora zlasti 
pred vzponi cest oziroma na njih umakniti in voziti po skrajni 
desni strani vozišča, in če to ni dovolj, na prvem primernem 
prostoru ustaviti svoje vozilo izven vozišča in se ponovno vključiti 
v promet, ko so mimo njega odpeljala vozila, ki jih je oviral. 

16. člen 

Na cestah je omejena hitrost vožnje za naslednje kategorije 
vozil na motorni pogon: 

t. na 50 km/h - za avtobuse v javnem mestnem prometu, če 
potniki stojijo; 

2. na 60 km/h - za avtobuse v javnem primestnem prometu, če 
potniki stojijo; 

3. na 50 km/h - če se na tovornem vozilu v prostoru, ki je 
namenjen za tovor, vozijo osebe, ki so potrebne za nakladanje in 
razkladanje tovora; 

4. na 80 km/h - za osebne avtomobile, ki vlečejo lahki pri- 
klopnik; 

5 na 50 km/h - za vozila na motorni pogon, ki na cesti vlečejo 
pokvarjeno ali poškodovano vozilo na motorni pogon; 

6. na 50 km/h - za motorna vozila, ki imajo na kolesih verige; 
7. na 25 km/h - za traktorje s traktorskim priklopnikom, v kate- 

rem se prevažajo osebe, ki so potrebne za nakladanje in razklada- 
nje tovora 

Vozniki vozil na motorni pogon iz prejšnjega odstavka se 
morajo držati v prejšnjem odstavku predpisanih hitrosti tud« na 
cesti, na kateri je dovoljena večja hitrost. 

17. člen 

Hitrost vožnie Koles z motorjem, ki vozijo po kolesarski stezi, ne 
sme biti večja od 30 km na uro. 

18. člen 

Voznik, ki se z vozilom približuje križišču, na katerem promet ni 
posebej urejen s svetlobnimi prometnimi znaki ali z znaki, ki jih 
daje pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve, se 
mora prepričati, če je cesta, na katero zavija ali jo prečka, prosta 
in po potrebi zmanjšati hitrost vozila ali vozilo ustaviti. 

19.člen 

Voznik mora zmanjšati hitrost toliko, da se po potrebi lahko 
pravočasno ustavi pred nevarnimi in nepreglednimi deli ceste, kot 
tudi, če to zahtevajo posebne prometne razmere, zlasti pa: 

1. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen poseben znak ali drugo 
opozorilo, s katerim je označeno ustavljeno vozilo; 

2 ko pripelje do kraja, kjer je postavljen triopan znak; 
3. ko pripelje do kraja, kjer je postavljen prometni znak otroci na 

cesti; 
4. pred zaznamovanim prehodom za pešce; 
5. na delu ceste, po katerm hodi veliko pešcev, še posebej, če so 

na cesti ali ob cesti otroci, invalidi, stare ali sla- botne osebe; 
6 pred ostrim in nepreglednim ovinkom; 
7. pred zoženim delom ceste; 
8. na delu ceste z velikim vzdolžnim nagibom; 
9. ko se približuje nepreglednemu vrhu klanca: 
10.ko se približuje skupini ali koloni pešcev in ko jih prehi - teva 

ali vozi mimo njih; 
11 ko prehiteva ali srečuje skupino kolesarjev, vprežno vozi - lo, 

jezdeca, živino ali posebej označeno vozilo, ki prevaža nevarne 
snovi, ali vozi mimo njih; 

12.če je vozišče pokrito s snegom, ledom, vodo, listjem, bla- 
tom ali čim drugim in je zaradi tega spolzko; 

13.pred nepreglednim križiščem; 
14.na delu ceste, kjer se izvajajo dela; 
15.ob prehitevanju ali srečanju vozila šzrednifi dimenzijm ali 

vozila s tovorom izrednih dimenzij; 
16na delu ceste, kjer je vidljivost občutno zmanjšana. 

21. »en 

Voznik n. sme ustaviti ali parkirati vozila na pločniku, razen če 
je to dovotieno s prometnim znakom. 

23. člen 
Voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo, tako da nad njim 

nima neposrednega nadzorstva, mora ukreniti vse potrebno, da 
ga ne bi kdo neupravičeno uporabil za vožnjo, 

25. člen 

Pokvarjeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo, ki ga odstrani 
organizacija za vzdrževanje cest v skladu s 24. členom tega 
zakona, se mora odpeljati na prostor, kier je zagotovljeno varova- 
nje vozil. 

28. člen 

Vozilo na motorni pogon sme vleči pokvarjeno ali poškodovano 
vozilo na motorni pogon tako, da je sprednji ali zadnji del vozila 
naslonjen ali obešen na vlečno vozilo ali na vlečno polprikolico. 

Z vrvjo ali togo zvezo (drogom) se sme vleči pokvarjeno ali 
poškodovano vozilo le do najbližjega kraja, kjer je okvaro mogoče 
odpraviti.Z vrvjo ni dovoljeno vleči tovornega vozila ali avtobusa. 

Z vrvjo tudi ni dovoljeno .vleči vozila na motorni pogon, na 
katerem so pokvarjene naprave za upravljanje ali naprave za 
ustavljanje. 

S togo zvezo (drogom) ni dovljeno vleči vozila na-motorni 
pogon, ki ima pokvarjeno napravo za upravljanje vozila ali vozila, 
ki ima pokvarjeno delovno zavoro, če je težje od vlečnega vozila. 

Z vrvjo ali s togo zvezo (drogom) ni dovoljeno vleči neregistrira- 
nega motornega vozila. 

29. člen 

Naloženo tovorno vozilo, ki je pokvarjeno ali poškodovano, je 
dovoljeno vleči samo do prvega kraja, ki je primeren za preložitev 



tovora; le izjemoma, če vleka naloženega tovornega vozila ne 
predstavlja nevarnosti v prometu, pa do prvega kraja, kjer je 
mogoče popraviti okvaro na vozilu. 

30. člen 

Vleka pokvarjenega ali poškodovanega vozila ni dovoljena, če 
je kateremu od vozil pripet priklopnik. Vleka vozila tudi ni dovo- 
ljena, če je vozniku vlečenega vozila zaradi konstrukcije vlečnega 
vozila ali tovora na vlečnem vozilu ali zaradi drugih okoliščin 
vidljivost tako zmanjšana, da ne more varno upravljati vlečenega 
vozila ali če voznik vlečenega vozila ne vidi svetlobnih signalnih 
naprav na zadnji strani vlečnega vozila. 

Vozilo na motorni pogon, ki ima pripeto priklopno vozilo za 
vleko pokvarjenih oziroma poškodovanih vozil, mora imeti ponoči 
in podnevi ob zmanjšani vidljivosti prižgano rumeno vrtečo se luč. 

6. Promet vozil na motorni pogon 

31. člen 

Vozila na motorni pogon morajo imeti v cestnem prometu 
predpisane naprave, ki morajo delovati brezhibno in predpisano 
brezhibno opremo. 

Vozila na motorni pogon, ki morajo biti opremljena s tahogra- 
fom, morajo imeti v tahografu pravilno vložen ustrezen vložek 
(glede na merilno območje tahografa), ki mora biti ustrezno izpol- 
njen in pravočasno zamenjan Voznik mora imeti pri sebi ključ 
tahografa in uporabljeni vložek iz katerega je razvidna vožnja 
oziroma uporaba vozila v zadnjih 24 urah. 

Voznik je dolžan na zahtevo pooblaščene uradne osebe organa 
za notranje zadeve odpreti tahograf in pokazati vložek. Pooblaš- 
čena uradna oseba organa za notranje zadeve lahko začasno 
odvzame tahografski vložek. 

32. člen 

V javnem linijskem cestnem prometu ali v prostem cestnem 
prometu ni dovoljeno uporabljati avtobusov, ki so po svoji kon- 
strukciji namenjeni za prevoz potnikov v javnem mestnem in 
javnem primestnem prometu. 

33. člen 

Avtobus, ki vozi v javnem linijskem, javnerrl primestnem ali 
v prostem cestnem prometu, ne sme imeti priklopnega vozila za 
prevoz potnikov. 

Avtobus v javnem mestnem prometu ima lahko samo eno pri- 
klopno vozilo za prevoz potnikov. 

Avtobus zgibne konstrukcijske sestave se lahko uporablja samo 
v javnem mestnem prometu, v javnem primestnem prometu pa le, 
če pogoji ceste in varnost prometa to dovoljujejo. Dovoljenje za 
uporabo avtobusa zgibne konstrukcijske sestave v javnem pri- 
mestnem prometu izda pristojni občinski upravni organ za promet 
v soglasju s pristojno upravo za notranje zadeve. V primeru, ko naj 
bi promet z avtobusom zgibne konstrukcijske sestave potekal po 
cestah z območja dveh ali več občin, izda dovoljenje za uporabo 
takega avtobusa Republiški komite za promet in zveze v soglasju 
s pristojnimi upravami za notranje zadeve, na podlagi predhod- 
nega mnenja pristojnih občinskih upravnih organov za promet. 

35. člen 

Traktor lahko vleče po cesti tudi posebno predelan vprežni voz 
ali vleče oziroma potiska traktorski priključek, ki mora biti predpi- 
sano opremljen. 

36. člen 

Delovni stroj in motokultivator smeta imeti med vožnjo po cesti 
dodano le napravo ali priključek, ki ga je predvidel proizvajalec 
stroja ali motokultivatorja. Motokultivator lahko vleče po cesti tudi 
lahki priklopnik. 

Delovni stroj mora imeti v cestnem prometu napravo za varno 
upravljanje, za ustavljanje, za osvetljevanje ceste in za dajanje 
svetlobnih znakov, ter rumeno vrtečo se luč.Motokultivator mora 
imeti v cestnem prometu napravo za varno upravljanje in za 
ustavljanje; kadar se motokultivator uporablja v cestnem prometu 
ponoči ali podnevi ob zmanjšani vidljivosti, mora biti opremljen 
z lučjo kot vprežni voz. Če motokultivator nima naprav za dajanje 
svetlobnih znakov in voznik zaradi konstrukcije vozila ali zaradi 

tovora na priključku ne more z rokami dajati signalov za spre- 
membo smeri ali načina vožnje, mora za opravljanje teh opravil 
imeti spremljevalca. 

Delovni stroj in motokultivator morata imeti med vožnjo po cesti 
na zadnji strani tudi dva simetrično nameščena odsevnika rdeče 
barve. 

38. člen 

Otroci, starejši od sedmih let, ki se v šolah ali v drugih vzgojno 
izobraževalnih organizacijah usposobijo za vožnjo koles, lahko 
samostojno vozijo kolo v prometu na cesti, če imajo pri sebi 
kolesarsko izkaznico. 

Otroci, mlajši od sedmih let in otroci do 14. leta starosti, ki se 
niso usposobili za samostojno vožnjo koles po prejšnjem 
odstavku, smejo voziti kolo po cesti samo v spremstvu osebe, 
starejše od 14 let. 

Otroci do 14. leta starosti ne smejo voziti na kolesu drugih oseb. 

40. člen 

V osebnem avtomobilu, tovornem vozilu in na motornem kolesu 
se sme voziti le toliko oseb, kolikor je navedeno v prometnem 
dovoljenju. 

Voznik ne sme voziti oseb v priklopni hišici ali lahkem priklop- 
niku, ki ga vleče motorno vozilo. 

41. člen 

V avtobusu, ki vozi v javnem linijskem cestnem prometu ali 
v prostem cestnem prometu, se sme voziti le toliko oseb, kolikor 
ima vozilo vgrajenih sedežev. 

V avtobusu, ki vozi v javnem mestnem ali javnem primestnem 
prometu, se sme stoje voziti največ toliko potnikov, kot je nave- 
deno v prometnem dovoljenju. 

Vrat avtobusa ni dovoljeno odpirati med vožnjo. Voznik ne sme 
pričeti z vožnjo avtobusa, dokler potniki niso varno vstopili ozi- 
roma izstopili in dokler vrata avtobusa niso zaprta. 

43. člen 

Na traktorju in delovnem stroju se sme poleg voznika voziti tudi 
druga oseba, če je v ta namen na njem vgrajen sedež za prevoz 
drugih oseb. Če je na traktorju vgrajen dodaten sedež, mora biti ta 
sedež vpisan v prometnem dovoljenju. 

Na traktorju in delovnem stroju se ne sme voziti osebe, ki je 
očitno pod vplivom alkohola. 

45. člen 

Voznik sme na kolesu z motorjem ali kolesu voziti otroka, 
starega do sedem let, če je na vozilu posebej prirejen sedež za 
otroka s posebnimi stopalkami. 

Osebe, stare nad 7 let, ni dovoljeno voziti na kolesu, razen na 
posebej izdelanem ali predelanem dvo ali več sedežnem kolesu. 

Voznik sme voziti na motornem kolesu ali kolesu z motorjem 
osebo, ki je stara več kot 7 let, le na sedežu, ki je namenjen za 
prevoz, tako da ta oseba okobali vozilo in da med vožnjo drži noge 
na posebnih stopalkah. 

Voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem ne sme voziti 
osebe, ki je očitno pod vplivom alkohola. 

Na prtljažniku motornega kolesa, kolesa z motorjem, ali kolesa 
in na prikolici, ki jo ta vozila vlečejo za seboj ali potiskajo ni 
dovoljeno voziti oseb. 

46. člen 

Vozilo ali skupina vozil, s katerim se opravlja promet na cestah, 
se ne sme naložiti nad njegovo nosilnostjo nad dovoljeno osno 
obremenitvijo ali nad dovoljeno skupno težo. Tovor na vozilu ne 
sme biti naložen preko predpisanih dimenzij posamezne vrste 
vozila. 

Določilo prejšnjega odstavka ne velja za prevoz, za katerega je 
bilo izdano dovoljenje za izredni prevoz po zakonu o cestah. 

Tovor na vozilu mora biti naložen oziroma pritrjen tako, da ne 
pada na cesto, da se ne vleče po cesti in da ne onesnažuje 
oziroma ne moči ceste. 

Verige, vrvi in druga sredstva za pritrjevanje tovora morajo biti 
pritrjena na vozilu tako, da ne povzročajo ropota, nevarnosti ali 
ovire za ostale udeležence v prometu. 
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48. člen 61. člen 

Jezdec sme, če ni posebne steze za ježo, jezditi žival po skraj- 
nem desnem robu ceste. 

49. člen 

Če ni ob vozišču posebej urejene površine za pešce, smejo 
pešci uporabljati za hojo največ en meter širok del vozišča, raču- 
nano od roba vozišča. 

Med hojo po cesti izven naselja morajo pešci ponoči in ob 
zmanjšani vidljivosti nositi na vidnem mestu ustrezna odsevna 
telesa. 

50. člen 

Preden gre čez vozišče se je pešec dolžan prepričati, ali se mu 
ne približuje kakšno vozilo. 

Pešec ne sme prečkati vozišča izven prehoda za pešce na kraju, 
kjer sta na vozišču dva ali več zaznamovanih prometnih pasov za 
vožnjo v isto smer, kot tudi ne na nepreglednih krajih na cestah 
izven naseljenih krajev (nepreglednih ovinkih, na vrhu klanca 
ipd.). 

Preden stopi na vozišče, da bi se izognil oviri na pločniku, se 
mora pešec prepričati, če lahko to stori varno glede na ostale 
udeležence v prometu. 

52. člen 

Otroci morajo ponoči in ob zmanjšani vidljivosti med hojo po 
cesti nositi na vidnem mestu ustrezna odsevna telesa. 

Otroci, ki obiskujejo malo šolo ali prvi razred osnovne šole, 
morajo na poti v vzgojnovarstveni zavod oziroma šolo in iz nje 
nositi poleg odsevnega telesa tudi rumeno rutico, nameščeno 
okoli vratu. 

Otroci, ki obiskujejo vzgojnovarstveni zavod, morajo na poti do 
zavoda in iz zavoda domov imeti spremstvo. 

Vodstva osnovnih šol morajo ob sprejemu novih učencev te 
seznaniti z najbolj varnimi potmi za prihod in odhod iz šole, ki jih 
določa prometno varnostni načrt šole. 

54. člen 

Voznik, ki z vozilom prečka površino za pešce (ki vozi preko 
pločnika, v oziroma iz garaže, dvorišča ali kakšne druge površine, 
ki ni namenjena za javni promet), ne sme ogrožati ali ovirati 
pešcev. 

Voznik, ki vozi po vozišču, na katerem so luže, mora vožnjo 
prilagoditi tako, da ne škropi pešcev, voznikov koles z motorjem 
ali kolesarjev. 

55. člen 

Če občinski upravni organ, pristojen za promet, začasno pre- 
pove promet na cesti ali na posameznem odseku oziroma delu 
ceste, mora o tem obvestiti pristojno upravo za notranje zadeve. 

Organizacija za vzdrževanje cest mora v primeru, če se zaradi 
rekonstrukcije ali vzdrževalnih del ustavi ali ovira promet, najmanj 
tri dni pred pričetkom del o tem pismeno obvestiti krajevno 
pristojno postajo milice. 

Organizacija za vzdrževanje cest mora pred pričetkom del 
preko sredtev javnega obveščanja obvestiti udeležence v cestnem 
prometu o ovirah, zaporah in preusmeritvah prometa zaradi del na 
cesti. 

57. člen 

Organizacija za vzdrževanje cest oziroma izvajalec del, ki mora 
zaradi del na cesti urediti promet vozil le po enem prometnem 
pasu, mora z ustrezno prometno signalizacijo poskrbeti za to, da 
se po tem delu vozišča varno odvija promet v obe smeri. 

60. člen 

Na prometni znak ali steber na katerem je prometni znak, je 
prepovedano dajati kar ni v zvezi s pomenom prometnega znaka. 

Kraj prometne nezgode ali kraj ukrepanja pri nadzoru cestnega 
prometa lahko pooblaščene uradne osebe organa za notranje 
zadeve po potrebi iz varnostnih razlogov označijo s triopan 
znakom. 

16. Onesnaževanje ceste 
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Na cesto ni dovoljeno stresati, zlivati, metati ali na njej puščati 
nevarne snovi ali kakršnekoli snovi oziroma predmete ali delati 
karkoli, kar bi utegnilo ogrožati ali ovirati promet. 

Pred vključitvijo v promet s kolovozne poti ali z drugih površin, 
na cesto s sodobnim voziščem, mora voznik odstraniti z vozila 
blato, ki bi s tem, da bi odpadlo na vozišče, lahko oviralo ah 
ogrožalo varnost prometa, oziroma odstraniti z vozišča blato, ki je 
odpadlo z njegovega vozila, če tega ne stori, mora to opraviti 
organizacija za vzdrževanje cest na stroške povzročitelja, takoj, 
ko je o tem obveščena. 62. člen 

Vozila, ki smejo ali morajo imeti rumene vrteče se luči, lahko te 
uporabljajo le pri opravljanju del na cesti, ob nuđenju pomoči na 
cesti, med spremstvom organizirane kolone ali vozil, ki ne izpol- 
njuje predpisanih pogojev glede dimenzij oziroma če tovor pre- 
sega dovoljene dimenzije, med prevozom radioaktivnih snovi in 
kadar jim je dodano priklopno vozilo za vleko pokvarjenih ozi- 
roma poškodovanih vozil. 

Delovni stroj mora uporabljati rumeno vrtečo se luč vedno, 
kadar je v prometu na cesti. 

Pri srečanju, prehitevanju ali vožnji mimo vozila s prižgano 
rumeno vrtečo se lučjo oziroma vozil, ki jih tako vozilo spremlja, 
mora voznik voziti posebno previdno in, če je to potrebno, vozilo 
tudi ustaviti. 

63. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o prometnih pravilih, o odsevnih znakih, ki jih morajo uporab- 
ljati pešci in v obliki, vsebini ter pomenu posameznih simbolov na 
triopan znaku. 

64. člen 

Kdor je ali pride na kraja prometne nezgode v kateri je kdo 
poškodovan in mu je potrebna zdravniška pomoč, mora takoj 
obvestiti najbližji zdravstveni zavod ali reševano postajo ali naj- 
bližjo postajo milice oziroma drug pristojen organ za notranje 
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Voznik, ki je na kraju prometne nezgode ali je prišel na kraj 
prometne nezgode, v kateri je kdo poškodovan, mora na zahtevo 
pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve prepeljati 
poškodovanca do najbližjega zdravstvenega zavoda. 

Voznik iz prejšnjega odstavka je dolžan prepeljati poškodo- 
vanca do najbližjega zdravstvenega zavoda še preden pride poo- 
blaščena uradna oseba organa za notranje zadeve, razen če se 
nezgoda pripeti na kraju, kjer je pričakovati hiter prihod vozila za 
prvo pomoč ali če glede na naravo in težo poškodb utemeljeno 
sklepa, da bi se s takim prevozom stanje poškodovanca lahko 
poslabšalo. 

65. člen 

Če udeleženci prometne nezgode ne izpolnijo obveznosti iz I48. 
člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, mora to storiti 
tisti, ki je prvi prišel na kraj nezgode. 

Udeleženec v prometni nezgodi ima pravico zahtevati od tistih, 
ki so bili navzoči, ko se je zgodila nezgoda, ime, priimek in naslov 
in so mu ti dolžni dati te podatke. 

66. Člen 

Udeleženci prometne nezgode, pri katerih je nastala le manjša 
premoženjska škoda, so si dolžni pokazati listine o istovetnosti, 
vozniki motornih vozil pa tudi potrdila o obveznem zavarovanju. 

Voznik, ki povzroči prometno nezgodo, v kateri je nastala dru- 
gemu le manjša premoženjska škoda, oškodovanec pa ni navzoč 
na kraju nezgode, mora takoj po nezgodi oškodovancu sporočiti 
svoje ime, priimek in naslov. 

67. člen 

Voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi, pri kateri je nastala le 
manjša premoženjska škoda, mora ukreniti vse potrebno, da 
poškodovano vozilo in drugi predmeti, ki so zaradi prometne 
nezgode na vozišču, ne ogrožajo ali ovirajo prometa. Poškodo- 
vano vozilo in druge predmete mora takoj odstraniti z vozišča. 

Voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi, v kateri je kdo izgubil 
življenje ali se je poškodoval ali je nastala večja premoženjska 
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škoda, mora takoj po opravljenem ogledu odstraniti z vozišča 
poškodovano vozilo, tovor in druge predmete, ki so zaradi nez- 
gode na vozišču. 

Če voznik iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne more 
odstraniti vozila, tovora ali drugih predmetov z vozišča, mora to 
takoj, ko je obveščena o dogodku storiti organizacija za vzdrževa- 
nje cest. 

68. člen 

Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve mora 
oditi na kraj prometne nezgode, če je obveščena, da je v njej kdo 
izgubil življenje ali je bil poškodovan, ali če je nastala večja 
premoženjska škoda, ali če je v nezgodi udeleženo vozilo, ki 
prevaža nevarne snovi, ali če kakšen od udeležencev ravna 
v nasprotju z 66. členom tega zakona. 

69. člen 

Zdravstveni zavod, ki sprejema na zdravljenje oziroma nudi 
zdravniško pomoč osebi, ki je bila poškodovana v prometni nez- 
godi in ugotovi, da o nezgodi ni bila obveščena postaja milice, 
mora to takoj sporočiti najbližjemu organu za notranje zadeve. 

70. člen 

Če oseba poškodovana v prometni nezgodi umre za poškod- 
bami je zdravstveni zavod to dolžan takoj sporočiti postaji milice. 

71. člen 

Pristojna uradna oseba, ki vodi ogled na kraju prometne nez- 
gode, v kateri je kdo izgubil življenje ali je bil poškodovan ali je 
nastala večja premoženjska škoda, odredi strokovni pregled voz- 
nika in drugih oseb, ki so bile udeležene v prometni nezgodi, če 
sumi, da so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih 
zdravil. 

72. člen 

Kdor je bil kakorkoli udeležen v prometni nezgodi, v kateri je 
kdo izgubil življenje ali je bil poškodovan ali je v njej nastala večja 
premoženjska škoda, ne sme uživati alkoholnih pijač pred zakjuč- 
kom dejanj in ukrepov, ki jih na kraju prometne nezgode opravijo 
pristojne uradne osebe. 

73. člen 

Kadar je bila o zasledovanju neznanega povzročiteja prometne 
nezgode, v kateri je kdo izgubil življenje ali je bil poškodovan ali je 
nastala večja premoženjska škoda, obveščena javnost s sredstvi 
javnega obveščanja oziroma po posebnem naročilu pristojnega 
organa za notranje zadeve, so organizacija združenega dela, ki 
prodaja potrebščine za vozila na motorni pogon, ter organizacija 
združenega dela, obrtna delavnica in drugi, ki popravljajo vozila 
na motorni pogon in priklopna vozila ali ki opravljajo prevoz ali 
vleko vozil, dolžni sporočiti pristojnemu organu za notranje 
zadeve podatke o sumljivem nakupu avtomobilskega rezervnega 
dela, oziroma o sumljivem naročilu popravila oziroma prevoza ali 
vleke vozila. 

Organizacije združenega dela, ki so imetniki pravice uporabe 
vozil na motorni pogon morajo v primerih iz prejšnjega odstavka 
pregledati svoja vozila na motorni pogon in dati pristojnemu 
organu za notranje zadeve zahtevana obvestila. 

75. člen 

Dovoljenje za športno ali drugo prireditev na cesti se lahko izda 
organizatorju, ki je pravna oseba. 

Za športno ali drugo prireditv na cesti na območju ene občine 
izda dovoljenje za notranje zadeve pristojni občinski upravni 
organ. 

Za športno ali drugo prireditev na cesti z območja dveh ali več 
občin izda dovoljenje republiški sekretariat za notranje zadeve 
oziroma upravni organ za notranje zadeve posebne družbenopoli- 
tične skupnosti, kadar gre za športno ali drugo prireditev na cesti 
z njenega območja. 

Dovoljenje za športno prireditev na cesti se ne sme izdati, če bi 
bilo potrebno zaradi prireditve začasno prepovedati promet, ker 

ga ni mogoče preusmeriti na drugo cesto, ali če bi bilo potrebno 
za daljši čas ustaviti promet na važnejših prometnih smereh. 

Pred izdajo dovoljenja za prireditev na cesti mora pristojni 
občinski upravni organ za notranje zadeve dobiti mnenje pristojne 
postaje milice k predlogu ukrepov organizatorja prireditve za 
varno izvedbo prireditve. 

76. člen 

Za prireditveni prostor športne prireditve na cesti se smatrajo 
tekmovalna proga, prostori za gledalce in prostori za vozila tek- 
movalcev in gledalcev. 

77. člen 

Vlogo za dovolitev športne ali druge prireditve na cesti mora 
organizator predložiti pristojnemu organu najpozneje 30 dni pred 
prireditvijo. 

V vlogi za dovolitev športne prireditve na cesti je treba zlasti 
navesti ukrepe, ki jih bo storil organizator za varnost tekmovalcev, 
gledalcev in udeležencev v prometu. 

Organizator športne hitrostne prireditve na cesti mora priglasiti 
prireditev pristojnemu organu za notranje zadeve pred vpisom 
v ustrezni športni koledar. 

Vlogi za dovolitev športne hitrostne prireditve na cesti je treba 
priložiti izjavo športne organizacije, ki vpiše prireditev v športni 
koledar, da je organizator sposoben izvesti potrebne varnostne 
ukrepe na prireditvi, in dovoljenje za zaporo ceste prisotjnega 
upravnega organa za promet, če je zaradi prireditve potrebno 
prepovedati promet. 

Dovoljenje za omejitev prometa ali zaporo ceste pristojnega 
organa za promet mora organizator prireditve priložiti vlogi tudi 
za vse druge prireditve na cesti in ob cesti, če je zaradi njih 
potrebno omejiti, preusmeriti ali prepovedati promet. 

79. člen 

Določbe zakona o temeljih varnosti cestnega prometa o ugotav- 
ljanju alkoholiziranosti in ukrepih, ki so predpisani za voznike, 
veljajo tudi za voznike inštruktorje. 

Voznik oziroma voznik inštruktor se mora pri ugotavljanju alko- 
holiziranosti ravnati po tehničnih navodilih proizvajalca sredstva 
ali aparata, ki mu jih posreduje pooblaščena uradna oseba organa 
za notranje zadeve. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka tega člena ne more opraviti 
preizkusa alkoholiziranosti po tehničnih navodilih proizvajalca 
sredstev ali aparata, ji lahko pooblaščena uradna oseba organa za 
notranje zadeve odredi strokovni pregled.O uporabi naprave za 
ugotavljanje alkoholiziranosti po izdihanem zraku se sestavi za- 
pisnik. 

80. člen 

Strokovne preglede za ugotavljanje, če je bil voznik vozila na 
motorni pogon ali voznik inštruktor pod vplivom alkohola, drugih 
mamil ali psihoaktivnih zdravil opravljajo pooblaščeni zdravstveni 
ali drugi zavodi, ki imajo ustrezen kader in opremo. 

Zdravstvene zavode iz prejšnjega odstavka tega člena določi 
predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo ter predpiše način in postopek pri ustreznih pregledih in 
analizah. 

81. člen 

Voznik mora med vožnjo v cestnem prometu uporabljati očala 
in druge pripomočke za vožnjo, ki so vpisani v vozniškem dovo- 
ljenju. 

82. člen 

Traktor sme voziti v cestnem prometu kdor ima veljavno vozni- 
ško dovoljenje za traktor. ' 

83. člen 

Delovni stroj, motokultivator in kolo z motorjem sme voziti 
v cestnem prometu kdor ima potrdilo o znanju predpisov o varno- 
sti cestnega prometa ali voznik, ki ima veljavno vozniško dovolje- 
nje za vožnjo motornih vozil oziroma traktorjev. 
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84. člen 

Kandidati za voznike motornih vozil se usposabljajo v avto šoli. 
Avto šola se lahko ustanovi kot organizacija združenega dela ali 

pa se organizira kot dejavnost v organizaciji združenega dela 
s področja izobraževanja ali prometa, v avto-moto društvu, orga- 
nizacije ljudske tehnike ali v združenju šoferjev in avtomehanikov. 
Avto šola je tudi v izobraževalnem centru organov za notranje 
zadeve. 

Avto šole morajo biti evidentirane pri občinskem upravnem 
organu za notranje zadeve na območju katerega ima ustanovitelj 
sedež. 

Nadzor nad zakonitostjo dela avto šol opravlja organ iz prejš- 
njega odstavka. Pri nadzoru izvajanja programa usposabljanja 
kandidatov za voznike strokovno sodelujeta tudi avto-moto zveza 
Slovenije in zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije in 
pedagoška služba v skladu s posebnimi predpisi. 

85. člen 

Avto šola mora imeti ustrezen šolski prostor za teoretični pouk 
ter šolski inventar in opremo, potrebno za opravljanje dejavnosti 
avto šole. 

Avto šola mora imeti najmanj dva voznika inštruktorja, ki imata 
v avto šoli lastnost delavca v združenem delu za nedoločen ali 
določen čas. 

Organizacija, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov tega 
člena, lahko prične z opravljanjem dejavnosti avto šole, ko ji 
pristojni občinski upravni organ izda potrdilo o evidentiranju avto 
šole. 

Avto šola lahko pripravlja kandidate za voznike motornih vozil 
tudi izven svojega sedeža, če so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena in dobi soglasje občinskega upravnega 
organa za notranje zadeve, na območju katerega bo opravljala to 
dejavnost. Ta organ opravlja tudi nadzorstvo nad zakonitostjo 
delovanja avto šole na njegovem območju. 

87. člen 

Pristojni občinski upravni organ za notranje zadeve lahko 
začasno prepove delo avto šole, če ugotovi pomanjkljivosti pri 
izvajanju vzgojnoizobraževalnega programa ali če avto šola ne 
izpolnjuje pogojev iz tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi. 
Avto šola mora prenehati z delom, če ji je izrečena začasna 
prepoved dela po prvem odstavku tega člena. 

V odločbi o začasni prepovedi določi organ iz prejšnjega 
odstavka rok v katerem mora avto šola odpraviti ugotovljene 
pomanjkljivosti. Ta rok ne sme biti daljši kot 3 mesece. 

Če avto šola v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, 
ugotovljenih z odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena, izda 
organ iz prvega odstavka tega člena odločbo o izbrisu iz evidence 
avto šol in o preklicu potrdila o evidentiranju avto šole. 

88. člen 

V avto šoli se kandidati za voznike motornih vozil pripravljajo po 
predpisanem programu usposabljanja. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda v soglasju s pred- 
sednikom Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo in predsednikom Republiškega komiteja za zdrav- 
stveno in socialno varstvo natančnejše predpise o opremljenosti 
in delu avto šol in program usposabljanja kandidatov za voznike 
motornih vozil. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o označevanju vozil, na katerih se učijo kandidati. 

89. člen 

Kandidat za voznika motornega vozila in za voznika traktorja se 
za teoretični del vozniškega izpita lahko pripravlja tudi sam. 

Kandidat za voznika motornega vozila, ki je bil na teoretičnem 
delu vozniškega izpita trikrat zaporedoma neuspešen, mora nada- 
ljevati usposabljanje za teoretični del vozniškega izpita v avto šoli. 

90. člen 

Kandidat za voznika motornega kolesa brez prikolice se sme 
učiti v praktični vožnji na cesti brez nadzorstva voznika inštruk- 

torja, če je v avto šoli uspešno opravil preizkus osnovnih spretno- 
sti in obvladanja motornega kolesa in če je z uspehom opravil 
teoretični del vozniškega izpita ali če že ima vozniško dovoljenje 
za motorno vozilo kategorije B, C ali D. 

Kandidat za voznika motornega kolesa ne sme med učenjem 
vožnje po cesti prevažati potnika, razen voznika inštruktorja. 

91. člen 

Kandidat za voznika traktorja se sme učiti v praktični vožnji po 
cesti pod nadzorstvom voznika inštruktorja ali pod nadzorstvom 
voznika, ki ima najmanj 3 leta vozniško dovoljenje za vožnjo 
traktorja in ki v organizaciji, v kateri združuje delo, opravlja dela in 
naloge voznika traktorja. 

Voznik traktorja iz prejšnjega odstavka mora imeti za poučeva- 
nje posebno potrdilo, ki ga izda pristojni občinski upravni organ 
za notranje zadeve. 

94. člen 

Inštruktorsko dovoljenje določene kategorije lahko dobi oseba, 
ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po ustreznih programih 
srednjega izobraževanja, je uspešno končala program za voznika 
inštruktorja ustrezne kategorije v vzgojnoizobraževalni organiza- 
ciji, ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje ustrezne kategorije in 
v zadnjih treh letih ni bila pravnomočna obsojena za kaznivo 
dejanje ogrožanja javnega prometa in ji v zadnjih dveh letih ni bil 
v postopku za prekrške izrečen varstveni ukrep prepovedi vožnje 
motornega vozila zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 

Osebam, ki so uspešno opravile program izobraževanja, za 
katerega se šteje, da zajema vsebino programa za voznika inštruk- 
torja iz prejšnjega odstavka tega člena, ni potrebno opraviti tega 
programa, temveč opravijo izpit pred posebno komisijo vzgojno- 
izobraževalne organizacije iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo določi v soglasju z republiškim sekretarjem za 
notranje zadeve, kateri programi izobraževanja zajemajo vsebino 
programa za voznika inštruktorja iz prvega odstavka tega člena. 

Posebna izobraževalna skupnost za pedagoško usmeritev in 
posebna izobraževalna skupnost za promet in zveze v soglasju 
z republiškim sekretarjem za notranje zadeve predpišeta program 
za voznika inštruktorja in program za učitelja predpisov in dolo- 
čita vzgojnoizobraževalne organizacije iz prvega odstavka tega 
člena. Program se oblikuje v skladu z zakonom o usmerjenem 
izobraževanju. 

Program usposabljanja za voznika inštruktorja obsega zlasti: 
1. predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje 

ter nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki nasprotu- 
jejo predpisom in načelu varne vožnje; 

2. osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu; 
3. osnove teorije pouka - didaktika; 
4. poznavanje motornih vozil; 
5. vožnja motornega vozila; 
6. zgradba in izvedba učne ure vožnje motornega vozila - prak- 

tično poučevanje. 
Program usposabljanja za učitelja predpisov obsega zlasti vse- 

bino 1., 2., 3. in 4. točke programa iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

95. člen 

Voznik inštruktor in učitelj predpisov morata v avto šoli redno 
obnavljati in dopolnjevati znanje po posebnem programu, ki vse- 
buje znanja iz petega odstavka 94. člena tega zakona. 

Avto šola mora zagotoviti izvajanje posebnega programa iz 
prvega odstavka tega člena. 

Poseben program iz prejšnjega odstavka in način izvajanja tega 
programa določita posebna izobraževalna skupnost za pedago- 
ško usmeritev in posebna izobraževalna skupnost za promet in 
zveze v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve in 
ob strokovni pomoči avto-moto zveze Slovenije in zveze združenj 
šoferjev in avtomehanikov Slovenije. 

98. člen 

Voznik inštruktor sme pripravljati v praktični vožnji po cesti 
samo kandidate za voznike motornih vozil avto šole. 

Voznik inštruktor, ki je v delovnem razmerju v avto šoli ali 
v organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji, ki opravlja 
dejavnost avto šole, sme pripravljati kandidate za voznike v prak- 
tični vožnji motornega vozila po cesti največ osem ur dnevno, 
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voznik inštruktor, ki to opravlja kot dopolnilno delo, pa največ štiri 
ure dnevno. 

Učna ura praktične vožnje s pripravo na vožnjo in analizo vožnje 
traja 60 minut. 

Voznik inštruktor mora imeti med pripravljanjem kandidata za 
voznika v praktični vožnji motornega vozila po cesti pri sebi 
veljavno vozniško dovoljenje in veljavno dovoljenje za voznika 
inštruktorja in ju pokazati na zahtevo pooblaščene uradne osebe 
organa za notranje zadeve. 

99. člen 

Voznik inštruktor ne sme pripravljati kandidata za voznika v vož- 
nji motornega vozila po cesti, če je utrujen, bolan, če ima v orga- 
nizmu kaj alkohola, če je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil 
ali v takšnem duševnem stanju, da ne more zanesljivo nadzirati 
kandidata, ki ga uči. 

Med pripravljanjem kandidata iz prejšnjega odstavka voznik 
inštruktor ne sme uživati alkoholnih pijač. 

Voznik inštruktor ne sme dovoliti kandidatu za voznika, vožnje 
motornega vozila po cesti, če meni, da zaradi utrujenosti, bolezni, 
duševnega stanja, vpliva alkohola, mamil ali psihoaktivnih zdravil 
ne more zanesljivo voziti. 

Določbe prejšnjih odstavkov tega člena veljajo tudi za voznika, 
ki poučuje v praktični vožnji po cesti kandidata za voznika trak- 
torja. 

105. člen 

Preizkus s področja »ravnanje ob prometni nezgodi kot dela 
izpita za voznike motornih vozil, se opravi pri strokovni enoti 
organizacije Rdečega križa po programu, ki je v skladu s 156. 
členom zakona o temeljih varnosti cestnega prometa. O opravlje- 
nem preizkusu se izda potrdilo. 

Predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo določi, kateri izpiti iz prve pomoči in kakšna zdravstvena 
izobrazba so pogoj, da je kandidat oproščen ustreznega preiz- 
kusa s področja »ravnanja ob prometni nezgodi. 

Preizkusa iz prvega odstavka tega člena ne dela kandidat, ki že 
ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil katerekoli kate- 
gorije in kandidat, ki je v skladu z drugim odstavkom tega člena 
tega izpita oproščen. 

107. člen 

Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali kandidat za voznika motor- 
nega vozila oziroma traktorja s traktorsko prikolico zna snov, ki je 
predpisana s programom usposabljanja, in ali obvlada vožnjo 
motornega vozila določene kategorije oziroma vožnjo traktorja 
s traktorsko prikolico s potrebno spretnostjo. 

Pri preizkusu znanja predpisov o varnosti cestnega prometa se 
ugotavlja ali kandidat za voznika delovnega stroja, motokultiva- 
torja ali kolesa z motorjem pozna snov, ki je predpisana s progra- 
mom uposabljanja. 

108. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati člani izpitnih komisij in 
o načinu opravljanja vozniškega izpita za voznike motornih vozil 
in traktorjev ter preizkusa znanja predpisov o varnosti cestnega 
prometa za voznika delovnega stroja, motokultivatorja in kolesa 
z motorjem in preverjanju vozniškega znanja. 

Stroške vozniškega izpita, preizkus znanja predpisov o varnosti 
cestnega prometa in preverjanja vozniškega znanja plača kan- 
didat. 

Višino stroškov izpita preizkusa in preverjanja znanja določi 
izvršni svet občinske skupščine, kjer je sedež izpitnega centra 
oziroma komisije iz 106. člena tega zakona v soglasju z republiško 
skupnostjo za cene in po predhodnem mnenju izvršnih svetov 
občinskih skupščin, ki spadajo v območje izpitnega centra. 

109. člen 

Pravico, voziti traktor v cestnem prometu, lahko pridobi oseba, 
ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da je telesno in duševno zmožna voziti traktor, 
2. da je dopolnila starost 15 let, 
3. da je napravila izpit za vožnjo traktorja, 
4. da ji ni z odločbo pristojnega organa izrečena prepoved 

vožnje traktorja. 

5. da ima potrdilo o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu 
s traktorjem in traktorskimi priključki. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja se izda na lastno zah- 
tevo osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka. 

Vozniško dovoljenje za vožnjo traktorja se izda z veljavnostjo 
deset let, osebam, ki so starejše od 65 let pa z veljavnostjo treh let 

Predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v sodelovanju z republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve predpiše program usposabljanja za varno delo s traktor- 
jem in način izdajanja potrdil iz 5. točke prvega odstavka tega 
člena. 

111. člen 
Pravico voziti delovni stroj, motokultivator ali kolo z motorjem 

lahko pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da je dopolnila starost 18 let za vožnjo delovnih strojev, 15 let 

za vožnjo motokultivatorjev oziroma 14 let za vožnjo koles z mo- 
torjem, 

2. da je napravila preizkus znanja iz predpisov o varnosti cest- 
nega prometa. 

Potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa se 
izda na lastno zahtevo osebi, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
odstavka. 

Če komisija za preizkus iz 106. člena tega zakona utemeljeno 
sumi, da oseba iz zdravstvenih razlogov ni zmožna varne vožnje 
kolesa z motorjem, napoti kandidata k pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu, da ga ta napoti na zdravstveni pregled 
k zdravniku splošne medicine zdravstvene organizacije, na 
območju katere ima oseba stalno ali začasno prebivališče 

Veljavnost potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa ni omejena. 

112. člen 

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil oziroma traktorja 
ter potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa izda 
na zahtevo upravičenca občinski upravni organ za notranje 
zadeve, na območju katerega ima upravičenec stalno prebivališče 
oziroma začasno prebivališče več kot 6 mesecev. 

Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše postopek za 
izdajanje, zamenjavo in podaljšanje veljavnosti vozniških dovo- 
ljenj in za izdajanje potrdil o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa ter obrazca vozniškega dovoljenja za vožnjo traktorja in 
potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa. 

115. člen 

Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil ali 
traktorja podaljšuje na zahtevo voznika pristojni občinski upravni 
organ za notranje zadeve, ki vodi voznika v evidenci. 

116. člen 

Določbe od 194. do 199. člena zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa se primerno uporabljajo tudi za voznike traktor- 
jev, delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem. 

117. člen 

Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata 
za voznika motornega vozila izda pooblaščena zdravstvena orga- 
nizacija, na območju katere ima kandidat za voznika stalmo ali 
začasno prebivališče, na podlagi pregleda zdravnika specialista 
splošne medicine ali zdravnika specialista medicine dela. 

Pred izdajo zdravniškega spričevala lahko zdravnik iz prejš- 
njega odstavka glede na rezultate zdravniškega pregleda in zdrav- 
stvene dokumentacije lečečega zdravnika napoti kandidata za 
voznika motornega vozila na pregled še k zdravniku specialistu za 
očesne bolezni, k zdravniku specialistu za živčne bolezni ali 
h kakšnemu drugemu zdravniku specialistu, po potrebi pa tudi 
k psihologu. 

Zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti kandidata 
za voznika traktorjev izda na podlagi pregleda zdravnik splošne 
medicine zdravstvene organizacije, na območju katere ima kandi- 
dat stalno ali začasno prebivališče. 

Zdravniško spričevalo velja eno leto. 

119.člen 

Predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno 
varstvo izda v sogalsju z republiškim sekretarjem za notranje 
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zadeve natančnejše predpise o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
zdravstvene organizacije iz 117.člena tega zakona, o načinu in 
postopku izdajanja zdravniških spričeval za voznike motornih 
vozil in traktorjev, o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnje- 
vati vozniki traktorjev, pooblasti zdravstvene organizacije za 
opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voz- 
nike motornih vozil, ter imenuje zdravniške komisije iz 118.člena 
tega zakona. 

123. člen 
Stroške zdravstvenega pregleda iz 117., 118. in 122. člena tega 

zakona plača kandidat za voznika oziroma voznik. 
Stroške za kontrolni zdravstveni pregled voznikov motornih 

vozil in traktorjev, ki so vozniki pri organizaciji združenegadela, 
drugi samoupravni organizaciji, skupnosti ali organu ali pri posa- 
mezniku, plača vselej organ, organizacija ali posameznik, pri 
katerem je voznik zaposlen, stroške kontrolnih zdravstvenih pre- 
gledov drugih voznikov pa krije pristojna zdravstvena skupnost. 

Višina stroškov zdravstvenih pregledov iz prvega odstavka tega 
člena se določa po merilih, ki veljajo v občinski zdravstveni 
skupnosti na območju katere ima sedež pooblaščena zdravstvena 
organizacija. 

124. člen 

Če se med pregledom ali zdravljenjem utemeljeno podvomi 
v voznikove telesne ali duševne zmožnosti za vožnjo motornih 
vozil ali traktorjev, mora zdravstvena organizacija napotiti voznika 
na pregled k pooblaščeni zdravstveni organizaciji iz 117. člena 
tega zakona. 

Če se pri pregledu pri zdravstveni organizaciji iz 117. člena tega 
zakona ugotovi, da je voznik postal telesno ali duševno nezmožen 
za vožnjo motornega vozila ali traktorja, mora zdravstvena organi- 
zacija to sporočiti pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ki 
vodi voznika v evidenci, v osmih dneh po pregledu. 

Zdravnika, pooblaščeno zdravstveno organizacijo in drugo 
zdravstveno organizacijo ne veže dolžnost čuvanja poklicne skriv- 
nosti, če zaradi varnosti v prometu ravnajo v skladu s prvim in 
drugim odstavkom tega člena, čeprav voznik za to ni dal pri- 
stanka. Stroške zdravstvenih pregledov po tem členu krije pri- 
stojna zdravstvena skupnost. 

125. člen 

»Motorna priklopna vozila, traktorji, kolesa z motorjem in lahki 
priklopniki, ki se posamično izdelujejo ali predelujejo morajo biti 
glede konstrukcijskih lastnosti in naprav preizkušeni preden se 
izročijo v promet. 

Traktorje, kolesa z motorjem in lahke priklopnike iz prvega 
odstavka tega člena preizkušajo pooblaščene organizacije zdru- 
ženega dela ali druge pooblaščene organizacije. O preizkušnji se 
izda strokovno mnenje. 

Stroške preizkusa plača lastnik oziroma imetnik pravice upo- 
rabe preizkušenega traktorja, kolesa z motorjem oziroma lahkega 
priklopnika. 

Predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo 
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve pooblasti 
organizacije iz drugega odstavka tega člena in izda natančnejše 
predpise o preizkušanju traktorjev, koles z motorjem in lahkih 
priklopnikov in o izdajanju strokovnih mnenj. 

127. člen 

Kadar pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve ali 
pristojna inšpekcija za promet ugotavlja tehnično brezhibnost ali 
obremenitev vozila, mora voznik opraviti potrebna opravila za 
izvršitev takega pregleda. 

Voznik mora na zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za 
notranje zadeve pokazati opremo, ki je predpisana za vozilo, 
v primeru, da je vozilo predelano za pogon na stisnjen ali vtekoči- 
njen plin pa tudi atest o tehnični brezhibnosti vgrajenosti te 
naprave; voznik avtobusa in tovornega motornega vozila mora 
pokazati posebno prevozno listino (potni nalog), voznik tovor- 
nega vozila pa tudi listine o tovoru. Opraviti mora tudi tehtanje 
vozila, če mu je bilo to odrejeno. 

Stroške tehtanja vozila, ki je preobremenjeno, plača lastnik 
oziroma imetnik pravice uporabe vozila. 

128. člen 

Registracijo in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in 
priklopnih vozil opravi pristojni občinski upravni organ za notra- 

nje zadeve, na območju katerega ima lastnik oziroma imetnik 
pravice uporabe motornega ali priklopnega vozila svoje stalno 
prebivališče oziroma sedež. 

Registracijo in podaljšanje veljavnosti registracije motornih in 
priklopnih vozil lahko opravijo tudi organizacije, ki opravljajo 
tehnične preglede, če jih občinski upravni organi za notranje 
zadeve za to posebej pooblastijo. 

Organ iz prejšnjega odstavka hkrati s pooblastilom določi za to 
delo potrebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati taka organizacija. 

Registracija območja za registracijo motornih in priklopnih 
vozil v SR Sloveniji določi republiški sekretar za notranje zadeve. 

129. člen 

Vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, 
skupne teže in osne obremenitve, smejo biti v prometu na cesti, če 
izpolnjuje posebne pogoje, določene v dovoljenju, ki ga je izdala 
pristojna organizacija za vzdrževanje cest. 

Motorna in priklopna vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih 
pogojev glede dimenzij, katerih lastna teža presega 40 ton, in ki 
zaradi lastne teže prekoračujejo dovoljene osne obremenitve, 
morajo biti v prometu na cesti označena z rdečimi registrskimi 
tablicami in imeti dovoljenje iz prejšnjega odstavka. 

130. člen 

Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe registriranega motor- 
nega vozila mora v 15 dneh prijaviti pristojnemu občinskemu 
upravnemu organu za notranje zadeve, ki vodi vozilo v evidenci, 
vsako spremembo (tehnične spremembe, spremembe lastništva, 
spremembe prebivališča oziroma sedeža, odjava ipd.), ki vpliva na 
spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. 

Za vozilo, za katero ni bilo zahtevano podaljšanje registracije, ki 
je uničeno, odpisano ali odsvojeno na drugo registracijsko 
območje, mora lastnik oziroma imetnik pravice uporabe hkrati 
z odjavo izročiti registrske tablice. 

Registrskih in preizkusnih tablic, ki so izdane za posamezno 
vozilo, ni dovoljeno uporabljati na drugem vozilu. 

131. člen 

Traktorji in traktorski priklopniki, ki so v cestnem prometu, 
morajo biti evidentirani. 

Za traktorje in traktorske priklopnike se izda evidenčna tablica 
in prometno dovoljenje. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o evidentiranju traktorjev in traktorskih priklopnikov in določi 
obrazec prometnega dovoljenja ter obliko in vsebino evidenčne 
tablice za traktorje in traktorske priklopnike. 

Določbe 128. člena tega zakona veljajo smiselno tudi za trak- 
torje in traktorske priklopnike. 

132. člen 

Lastnik oziroma imetnik pravice uporabe evidentiranega trak- 
torja in traktorskega priklopnika mora v 15 dneh prijaviti pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu za notranje zadeve, ki vodi 
traktor in traktorski priklopnik v evidenci, spremembo stalnega 
prebivališča oziroma sedeža, spremembo lastnika oziroma imet- 
nika pravice uporabe kakor tudi, če je bil traktor uničen, odpisan 
ali ukraden. 

Če je traktor ali traktorski priklopnik odsvojen na drugo evi- 
denčno območje, če je uničen ali odpisan, mora lastnik oziroma 
imetnik pravice uporabe hkrati z odjavo izročiti evidenčno tablico. 

Evidenčnih in preizkusnih tablic, ki so izdane za posamezno 
vozilo, ni dovoljeno uporabljati na drugem vozilu. 

134. člen 

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil in traktorjev ter 
traktorskih priklopnikov se opravljajo najmanj enkrat na leto. 

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se 
opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov za prevoz potnikov za 
lastne potrebe, vozil prve pomoči, motornih in priklopnih vozil, ki 
so namenjena za prevoz nevarnih snovi, in vozil, ki se uporabljajo 
za učenje vožnje v avto šolah, se opravljajo vsakih šest mesecev. 

Stroške tehničnega pregleda plača lastnik oziroma imetnik pra- 
vice uporabe vozila. 

Višino stroškov tehničnega pregleda določi izvršni svet občin- 
ske skupščine, v kateri je sedež pooblaščene organizacije za 
tehnične preglede, v soglasju z Republiško skupnostjo za cene. 
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135. člen 

Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo orga- 
nizacije združenega dela ali druge organizacije, ki jih pooblasti 
republiški sekretar za notranje zadeve. 

Tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov oprav- 
ljajo organizacije združenega dela ali druge organizacije, ki jih 
pooblasti izvršni svet občinske skupščine in pooblaščene organi- 
zacije iz prejšnjega odstavka. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše pred- 
pise o pogojih za opravljanje tehničnih pregledov motornih in 
priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov ter 
o načinu opravljanja tehničnih pregledov in vodenju evidence 
o opravljenih tehničnih pregledih. 

136. člen 

Opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil ter 
traktorjev in traktorskih priklopnikov nadzira Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve in pristojni občinski upravni organ za 
notranje zadeve, na območju katerega ima sedež pooblaščena 
organizacija iz 135. člena tega zakona. 

Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in pri- 
klopnih vozil oziroma traktorjev in traktorskih priklopnikov se 
lahko prekliče, če organizacija ne izpolnjuje več pogojev za oprav- 
ljanje teh pregledov ali če organizacija ne opravlja tehničnih 
pregledov tako, kot je predpisano. 

Organ iz prvega odstavka tega člena lahko organizaciji, ki jo je 
pooblastil za opravljanje tehničnih pregledov v skladu s 135. 
členom tega zakona z odločbo začasno prepove opravljanje teh- 
ničnih pregledov, če ugotovi pomanjkljivosti, ki niso take narave, 
da bi bilo treba preklicati pooblastilo za opravljanje tehničnih 
pregledov. V odločbi o začasni prepovedi se določi rok za 
odpravo ugotovljenih pomanjkjivosti. Ce organizacija v tem roku 
pomanjkljivosti ne odpravi, se pooblastilo za opravljanje tehničnih 
pregledov prekliče. 

137. člen 

Pooblaščena organizacija iz 135. člena tega zakona mora opra- 
viti tehnični pregled motornega vozila in priklopnega vozila ozi- 
roma traktorja in traktorskega priklopnika strokovno pravilno, 
v skladu z veljavnimi predpisi, tako da je vozilo, ki je spoznano kot 
sposobno za javni cestni promet, v vsakem oziru brezhibno in 
pravilno opremljeno. 

141. člen 

če uprava za notranje zadeve ugotovi pomanjkljivosti, zaradi 
katerih je ogrožena varnost cestnega prometa, ki spadajo v pri- 
stojnost drugega organa, obvesti o tem pristojni organ. Pristojni 
organ je dolžan o svojih ukrepih obvestiti upravo za notranje 
zadeve. 

Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna o spremembah pro- 
metne ureditve obvestiti pristojni organ za notranje zadeve naj- 
manj tri dni pred tem. 

144. člen 

Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve prepove 
vožnjo vozila ali skupine vozil, ki je obremenjeno nad njegovo 
nosilnostjo, nad dovoljeno osno obremenitvijo, nad največjo 
dovoljeno skupno težo, nad dovoljeno skupno težo, ki je ozna- 
čena s prometnim znakom, ali ko obremenjeno presega predpi- 
sano razmerje med bruto močjo motorja in največjo dovoljeno 
težo vozila. Nadaljnja vožnja se prepove tudi, če vozilo ne izpol- 
njuje posebnih pogojev, določenih v dovoljenju za izredni prevoz. 

Za tovor, ki se zloži ali preloži z vozila, da bi osna obremenitev in 
teža ustrezali predpisom, odgovarja prevoznik. Voznik ne sme 
pustiti tovora na cesti kot tudi ne neposredno ob cesti. 

147. člen 

Ce najde pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve 
na cesti vozilo parkirano tako, da pomeni to neposrdno nevarnost 
ali oviro za promet, odredi da se odstrani s ceste, na stroške 
lastnika oziroma imetnika pravice uporabe vozila. 

148. člen 

Če je bilo vozilo na motorni pogon ali priklopno vozilo izklju- 
čeno iz prometa zaradi tehnične hibe, zaradi poškodbe pri pro- 

metni nezgodi ali če mu je potekla veljavnost prometnega dovolje- 
nja, veljavnost tehničnega pregleda ali potrdila o uporabi tablic za 
preizkušnjo, mora pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve odvzeti prometno dovoljenje ali prometno dovoljenje in 
registrske oziroma evidenčne tablice ali potrdilo o uporabi tablic 
za preizkušnjo in tablice za preizkušnjo. 

Prometno dovoljenje in registrske oziroma evidenčne tablice se 
odvzamejo tudi v primeru, če voznik ne ravna v skladu z določ- 
bami prvega in drugega odstavka 127. člena tega zakona. 

O odvzemu prometnega dovoljenja ali prometnega dovoljenja 
in registrskih oziroma evidenčnih tablic ali potrdila o uporabi 
tablic za preizkušnjo in tablic za preizkušnjo izda pooblaščena 
uradna oseba organa za notranje zadeve potrdilo. 

149. člen 

Prometno dovoljenje in registrske tablice oziroma evidenčne 
tablice, ki so bile odvzete po prvem odstavku 148. člena tega 
zakona se vrnejo na podlagi potrdila o opravljenem izrednem 
tehničnem pregledu, ki ga izda za opravljanje tehničnih pregledov 
pooblaščena organizacija, iz katerega je razvidno, da je bila hiba 
ali_poškodba odpravljena. 

Če potrdilo iz prejšnjega odstavka ni predloženo v osmih dneh 
od odvzema, pošlje pristojni organ za notranje zadeve prometno 
dovoljenje in registrske oziroma evidenčne tablice organu, ki je 
vozilo registriral oziroma evidentiral. 

150. člen 

Pristojni organ za notranje zadeve, ki ugotovi, da motorno 
vozilo, katerega imetnik pravice uporabe je organizacija združe- 
nega dela ali druga pravna oseba, nima predpisanih naprav ali 
opreme ali da predpisane naprave in oprema niso brezhibne, ni pa 
bilo poslano na izredni tehnični pregled, opozori organizacijo 
združenega dela ali drugo pravno osebo, naj odpravi pomanjklji- 
vost. 

151. člen 

Ukrepi iz 198. člena zakona o temeljih varnosti cestnega pro- 
meta se izvedejo zoper voznika motornega vozila na predlog 
javnega tožilstva, sodišča, organa za postopek za prekršek ali 
organa za notranje zadeve. 

Ukrep iz prejšnjega odstavka se izvrši na podlagi odločbe pri- 
stojnega občinskega upravnega organa za notranje zadeve, ki 
vodi voznika v evidenci. 

Preverjanje poznavanja prometnih pravil, prometnih znakov in 
potrebne spretnosti pri vožnji opravi pristojna izpitna komisija za 
voznike motornih vozil, in sicer za tisto kategorijo, v katero spada 
vozilo s katerim so bili storjeni prekrški. Izvedbo ostalih ukrepov iz 
198. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa organizi- 
rajo in vodijo avto šole, ki jih določijo pristojni občinski upravni 
organi za notranje zadeve. 

Stroške izvedbe ukrepov iz 198. člena zakona o temeljih varno- 
sti cestnega prometa plača voznik motornega vozila, zoper kate- 
rega so bili uporabljeni. 

152. člen 

če se pri preverjanju poznavanja prometnih pravil, prometnih 
znakov in potrebne spretnosti za vožnjo ugotovi, da voznik ne 
pozna prometnih pravil, prometnih znakov ali da nima potrebne 
spretnosti za vožnjo motornega vozila v cestnem prometu, se mu 
začasno vzame vozniško dovoljenje in se ga ponovno napoti na 
preverjanje posameznih znanj po preteku enega meseca, vendar 
najkasneje v treh mesecih. 

Pritožba zoper odločbo o začasnem odvzemu vozniškega dovo- 
ljenja iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve. 

153. člen 

Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve mora 
takoj na mestu začasno vzeti dovoljenje za voznika inštruktorja 
oziroma potrdilo za poučevanje kandidatov za vožnjo traktorja 
vozniku inštruktorju oziroma vozniku traktorja, ki pri poučevanju 
kandidatov v praktični vožnji po cesti ravna v nasprotju z 99. 
členom tega zakona. O odvzemu dovoljenja za voznika inštruk- 
torja oziroma potrdila za poučevanje vožnje traktorja izda poo- 
blaščena uradna oseba potrdilo in o odvzemu obvesti avto šolo pri 
kateri je inštruktor zaposlen. 
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154. člen 

Preizkovalni sodnik, ki vodi zoper voznika postopek za kaznivo 
dejanje ogrožanja javnega prometa sme vozniku začasno vzeti 
vozniško dovoljenje ali potrdilo o znanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa za čas, dokler traja postopek. O odvzemu 
obvesti občinski upravni organ za notranje zadeve, ki vodi voznika 
v evidenci. 

Vozniško dovoljenje ali potrdilo o znanju predpisov o varnosti 
cestnega prometa se sme vozniku vrniti še pred koncem kazen- 
skega postopka, če se ugotovi, da ni razlogov, da bi se obdol- 
žencu vzelo vozniško dovoljenje ali potrdilo o znanju predpisov 
o varnosti cestnega prometa izrečen varnostni ukrep prepovedi 
vožnje, se trajanje ukrepa iz prejšnjega odstavka šteje v čas 
trajanja varnostnega ukrepa prepovedi vožnje. 

Trajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena se všteje v čas 
trajanja varstvenega ukrepa prepovedi vožnje, ki je bil izrečen 
v postopku o prekršku. 

155. člen 

Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve sumi, 
da je oseba, ki se vozi v tovornem vozilu na sedežu poleg voznika, 
na tovornem vozilu v prostoru za tovor, na traktorju ali delovnem 
stroju, na priklopnem vozilu, ki ga vleče traktor, na motornem 
kolesu ali na kolesu z motorjem poleg voznika jezdec, gonjač ali 
vodnik živine očitno pod vplivom alkohola sme z ustreznimi sred- 
stvi ali aparati opraviti preizkus alkoholiziranosti. Preizkus se 
mora opraviti v skladu z določili zakona o temeljih varnosti cest- 
nega prometa. Če je s preizkusom ugotovljeno, da je taka oseba 
pod vplivom alkohola se izključi iz prometa. Stroške za ugotavlja- 
nje alkoholiziranosti plača taka oseba sama. 

Pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve začasno 
vzame vozniku traktorja, delovnega stroja, motokultivatorja in 
kolesa z motorjem, ki je pod vplivom alkohola, vozniško dovolje- 
nje oziroma potrdilo o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa, vozniku inštruktorju praktične vožnje vozila na motorni 
pogon pa tudi inštruktorsko dovoljenje. 

Organ za notranje zadeve, katerega delavec je začasno vzel 
vozniško dovoljenje, potrdilo o znanju predpisov o varnosti cest- 
nega prometa oziroma inštruktorsko dovoljenje po prejšnjem 
odstavku tega člena mora vrniti vozniku dovoljenje oziroma potr- 
dilo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bilo vzeto, 
najpozneje pa v 24-ih urah po tem, ko je bilo dovoljenje oziroma 
potrdilo vzeto. 

156. člen 

Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve zaloti 
v prometu vozilo, ki je bilo predelano tako, da ne ustreza tehnič- 
nim normativom, ki jih določi proizvajalec, in zanj ni bil izdan 
atest, ali vozilo, v katerega je vdelana naprava za pogon na 
stisnjeni ali vtekočinjeni plin, in zanj ni bil izdan atest vgraditve te 
naprave, tako vozilo izloči iz prometa. 

157. člen 

Če pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve ugo- 
tovi, da v cestnem prometu vozi vozilo oseba, za katero iz upravi- 
čenih razlogov meni, da ni sposobna vožnje, ji mora preprečiti 
nadaljno vožnjo. 

159. člen 

Organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije 
in skupnosti ter organi, ki opravljajo javni prevoz in prevoz za 
lastne potrebe, so dolžni organizirati in izvajati trajno kontrolo 
nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih pogojev, delovnih pogo- 
jev in drugih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih 
za varno upravljanje z vozilom, nad tehnično brezhibnostjo vozil, 
in izvajanjem drugih predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna 
varnost cestnega prometa. 

Z notranjo kontrolo se zagotavlja predvsem nadzor nad izvaja- 
njem predpisov o: 

- zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozniki; 
- psihofizičnem stanju voznikov; 
- obnavljanju in dopolnjevanju znanja s področja varnosti 

cestnega prometa; 
- delovnem času voznikov in počitku voznikov; 
- načinu odrejanja posadk na vozilih z vidika varnosti cestnega 

prometa; 

- rednem in izrednem tehničnem pregledu vozil; 
- rednih preventivnih pregledih vozil; 
- dnevni kontroli tehnične brezhibnosti vozil; 
- pravilnem izvajanju primopredaje vozil; 
- napravah, opremi, orodju in rezervnih delih na vozilih; 
- brezhibnosti in uporabi tahografa in kontroli ter evidenci 

tahografskih vložkov; 
- pravilni obremenitvi vozil (število potnikov, teža tovora, var- 

nost potnikov in tovora, itd.); 
- higiensko-tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila; 
- vodenje evidence, spremljanju in analizi prometnih nezgod 

ter prekrškov, v katerih so bili udeleženi vozniki, in ustreznem 
ukrepanju v zvezi s tem; 

- načinu organiziranja in izvajanja prometno-izobraževalnega 
in propagandnega dela v okviru organizacije. 

Notranjo kontrolo v organizaciji oziroma organu opravljajo 
delavci neposredno preko organov upravljanja, organa samou- 
pravne delavske kontrole, ustreznih strokovnih služb in posamez- 
nih strokovnjakov. 

165. člen 

Uporabnik oziroma lastnik traktorja se mora zavarovati proti 
odgovornosti za škodo zaradi smrti, poškodbe telesa ali zdravja 
ali zaradi uničenja oziroma poškodovanja stvari, ki jo povzroči 
drugim v cestnem prometu, razen proti odgovornosti za škodo na 
stvareh, ki jih je prevzel za prevoz. 

Najnižje zavarovalne zneske, za katere se mora skleniti zavaro- 
vanje proti odgovornosti, določi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Za zavarovanje po tem členu se primerno uporabljajo določbe 
zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarova- 
nja, ki se nanašajo na zavarovanje motornih vozil. 

166. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 din se kaznuje za 
gospodarski prestopek organizacija združenega dela, samou- 
pravna interesna skupnost ali druga pravna oseba: 

1. če ne opremi prehoda za pešce ali podzemnega ali nadzem- 
nega prehoda za pešce z napravami za primerno osvetljevanje (12. 
člen); 

2. če uporablja v javnem linijskem cestnem prometu ali v pro- 
stem cestnem prometu avtobus, ki je po svoji konstrukciji name- 
njen za prevoz potnikov v javnem mestnem in javnem primestnem 
prometu (32. člen); 

3. če uporablja v javnem linijskem, javnem primestnem ali 
v prostem cestnem prometu avtobus s priklopnim vozilom za 
prevoz potnikov ali če uporablja v javnem mestnem prometu 
avtobus, ki ima več kot eno priklopno vozilo za prevoz potnikov 
(prvi in drugi odstavek 33. člena); 

4. če odredi ali dovoli, da se avtobus zgibne konstrukcijske 
sestave uporablja v javnem primestnem prometu brez dovoljenja 
pristojnega organa (tretji odstavek 33. člena); 

5 če proizvaja ali daje v promet traktorje v nasprotju z določbo 
34. člena tega zakona v zvezi s 181. členom tega zakona; 

8. če opravlja tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ali 
traktorjev in traktorskih priklopnikov brez pooblastila (prvi in 
drugi odstavek 135. člena). 

9. če ne organizira in izvaja notranje kontrole v skladu s 159. in 
160. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti ali druge pravne osebe, ki stori gospodarski 
prestopek iz prejšnjega odstavka. 

167. člen 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 300.000 din se kaznuje za 
prekršek organizacija združenega dela, samoupravna interesna 
skupnost ali druga pravna oseba; 

1. če uporablja v cestnem prometu vozilo na motorni pogon, ki 
nima predpisanih naprav ali opreme ali te ne delujejo brezhibno 
(prvi odstavek 31. člena), ali ki ne izpolnjuje pogoje iz drugega 
odstavka 31. člena tega zakona; 

1.a: če naloži tovor na vozilo ali skupino vozil nad njihovo 
nosilnostjo ali nad dovoljeno osno obremenitvijo ali nad dovo- 
ljeno skupno težo ali preko predpisanih dimenzij posamezne vrste 
vozila (prvi odstavek 46. člena); 
2. če ima tovor na vozilu naložen ali pritrjen v nasprotju z določbo 
tretjega odstavka 46. člena tega zakona; 

3. če pri izvajanju del na cesti ali drugi površini, ki je namenjena 
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za javni prbmet, ne omogoči varne vožnje vozil ali hoje pešcev ali 
ustrezno ne zavaruje pešcem namenjene površine (56. člen); 

4. če pri izvajanju del na cesti z ustrezno prometno signalizacijo 
ne poskrbi za varno odvijanje prometa v obe smeri po enem 
prometnem pasu (57. člen); 

5. če takoj, ko dela konča, ne odstrani s ceste oziroma druge 
cestne površine, ki je namenjena za javni promet, prometnih 
znakov, branikov in drugih naprav, ali jih ne prekrije oziroma 
odstrani ob dnevni zaključitvi dela, če to dopušča narava dela (58. 
člen); 

6. če ne obvesti pristojnega organa za notranje zadeve v skladu 
z določbo 69. člena tega zakona; 

7. če ne obvesti takoj pristojnega organa za notranje zadeve, da 
je umrl poškodovanec za posledicami poškodb v prometni nez- 
godi (70. člen); ' 

8. če ob zasledovanju neznanega povzročitelja prometne nez- 
gode ne sporoči podatkov organu za notranje zadeve v skladu 
s 73. členom tega zakona; 

9. če opravlja pripravljanje kandidatov za voznike motornih 
vozil, ki se ne usposabljajo v avto šoli (prvi odstavek 84. člena) ali 
v času začasne prepovedi dela avto šole (drugi odstavek 87. 
člena); 

10. če dovoli, da pripravljajo kandidate za voznike motornih 
vozil osebe, ki nimajo veljavno inštruktorsko dovoljenje ustrezne 
kategorije, ali da poučujejo predpise o varnosti cestnega prometa, 
osnove delovanja naprav in opreme na motornem vozilu, psiholo- 
gijo v cestnem prometu in prometno etiko osebe, ki nimajo 
veljavno dovoljenje za učitelja predpisov (86. člen); 

11. če ne zagotovi, da se kandidati za voznika motornih vozil 
pripravljajo po predpisanem programu usposabljanja (prvi odsta- 
vek 88. člena); 

12. če ne zagotovi izvajanja posebnega programa za voznike 
inštruktorje in učitelje predpisov (drugi odstavek 95. člena); 

13. če dovoli vozniku inštruktorju, da pripravlja kandidata za 
voznika v praktični vožnji motornega vozila po cesti v nasprotju 
z določbo drugega in tretjega odstavka 98. člena tega zakona; 

14. če med pregledom ali zdravljenjem voznika motornega 
vozila ali traktorja ne ravna v skladu s 124. členom tega zakona; 

15. če je v cestnem prometu njen traktor ali kolo z motorjem ali 
lahki priklopnik, ki je posamično izdelan ali predelan in ni preizku- 
šen (prvi odstavek 125. člena); 
16. če je v cestnem prometu njen traktor ali traktorski priklopnik, 
ki ni evidentiran (prvi odstavek 131. člena); 

17. če je v cestnem prometu njeno motorno ali priklopno vozilo, 
ki ni bilo tehnično pregledano (drugi odstavek 134. člena); 

18. če opravi tehnični pregled v nasprotju z določbo 137. člena 
tega zakona; 

19. če ne obvesti pristojnega organa za notranje zadeve o spre- 
membah prometne ureditve v skladu z drugim odstavkom 141. 
člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela, samoupravnein- 
teresne skupnosti ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje za prekršek 
iz 1., 2., 8., 15., 16. in 17. točke prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba organa družbenopolitične skupnosti ali dru- 
gega državnega organa. 

168. člen 
Z denarno kaznijo od 15.000 do 200.000 din se kaznuje za 

prekršek organizacija združenega dela, samoupravna interesna 
skupnost ali druga pravna oseba; 

1. če ne skrbi za to, da naprave za primerno osvetljevanje na 
prehodu za pešce ali podzemnem ali nadzemnem prehodu za 
pešce v času od prvega somraka do popolne zdanitve brezhibno 
deluje (121. člen); 

2. če ne odstrani pokvarjenega ali poškodovanega vozila 
v skladu s prvim odstavkom 24. člena tega zakona; 

3. če ne poskrbi za odstranitev pokvarjenega, poškodovanega 
ali zapuščenega vozila v skladu z drugim in tretjim odstavkom 24. 
člena; 

4. če pokvarjenega, poškodovanega ali zapuščenega vozila ne 
odpelje na ustrezen prostor (25. člen); 

5. če vleke vozila na motorni pogon ne opravi v skladu z določ- 
bami 28., 29. in 30. člena tega zakona; 

6. če uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu z določbo 34. 
člena tega zakona; 

7. če uporablja v cestnem prometu delovni stroj ali motokultiva- 
tor v nasprotju s 36. členom tega zakona; 

8. če vozi v avtobusu v javnem linijskem ali v prostem cestnem 
prometu več oseb kot ima vozilo vgrajenih sedežev (prvi odstavek 
41. člena); 

9. če vozi v avtobusu v javnem mestnem ali javnem primestnem 
prometu stoji več potnikov kot je to navedeno v prometnem 
dovoljenju (drugi odstavek 41. člena); 

10. če ne seznani novih učencev z najbolj varnimi potmi za 
prihod in odhod iz šole ob sprejemu v šolo (četrti odstavek 52. 
člena); 

11. če o začasni prepovedi prometa na cesti ali na posameznem 
odseku oziroma delu ceste ne obvesti pristojnega organa za 
notranje zadeve (prvi odstavek 55. člena); 

12. če o delih na cesti ne obvesti pristojnega organa za notranje 
zadeve in udeležencev v cestnem prometu v skladu z drugim in 
tretjim odstavkom 55. člena tega zakona; 

13. če takoj ne odstrani z vozišča blata, ki ga voznik ni odstranil 
(drugi odstavek 61. člena); 

14. če ne odstrani z vozišča poškodovanega vozila, tovora ali 
drugih predmetov po tretjem odstavku 67. člena tega zakona; 

15. če izvede športno ali drugo prireditev na cesti brez dovolje- 
nja, ali ne izvrši v dovoljenju določenih varnostnih in drugih 
ukrepov ali če po prireditvi ne odstrani s ceste prometnih znakov, 
drugih označb, naprav ali predmetov, ki so bili postavljeni za 
izvedbo prireditve, ali če prireditveni prostor ne postavi v prejšnje 
stanje (75. in 78. člen); 

16. če da vozilo na motorni pogon v upravljanje osebi iz 114. 
člena tega zakona; 

17. če dovoli, da vozi njen traktor voznik, ki ni bil na kontrolnem 
zdravstvenem pregledu, na katerega je bil napoten (121. člen); 

18. če ne ravna v skladu s 130. in 132. členom tega zakona; 
19. če uporablja v cestnem prometu traktor ali traktorski pri- 

klopnik, ki mu je potekla veljavnost prometnega dovoljenja (prvi 
odstavek 133. člena); 

20. če vozi vozilo na motorni pogon ali goni ali vodi živino 
v nasprotju z odredbo o prepovedi ali omejitvi prometa izdano na 
podlagi prvega odstavka 177. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 12.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizacije združenega dela, samoupravne 
interesne skupnosti ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 12.000 din se za prekršek iz 5., 8., 
17., 18. in 20. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba organa družbenopolitične skupnosti ali dru- 
gega državnega organa. 

169. člen 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 300.000 din se kaznuje za 
prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju dejavnosti z oseb- 
nim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, osebno vozi svoje 
vozilo kot prevoznik, kot tudi kadar zaupa svoje vozilo v upravlja- 
nje drugi osebi: 

1. če uporablja v cestnem prometu vozilo na motorni pogon, ki 
ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka 31. člena 
tega zakona; 

2. če ima tovor na vozilu naložen ali pritrjen v nasprotju 
z določbo tretjega odstavka 46. člena tega zakona; 

3. če uporablja v cestnem prometu motorno ali priklopno vozilo, 
ki ni bilo tehnično pregledano (drugi odstavek 134. člena). 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 300.000 din se kaznuje za 
prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju obrtne dejavnosti 
z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, ob zasledova- 
nju neznanega povzročitelja prometne nezgode ne sporoči podat- 
kov organu za notranje zadeve v skladu s prvim odstavkom 73. 
člena tega zakona. 

170. člen 

Z denarno kaznijo od 15.000 do 200.000 din se kaznuje za 
prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju obrtne dejavnosti 
z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov osebno vozi 
svoje vozilo kot prevoznik kot tudi, kadar zaupa svoje vozilo 
v upravljanje drugi osebi: 

1. če ne odstrani pokvarjenega ali poškodovanega vozila 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 24. člena tega zakona; 

2. če vleče pokvarjeno ali poškodovano vozilo v nasprotju 
z določbo 28., 29. ali 30. člena tega zakona; 

3. če uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu z določbo 34. 
člena tega zakona. 

171. člen 

Z denarno kaznijo od 4.000 do 25.000 din ali kaznijo zapora do 
30 dni se kaznuje za prekršek: 

1. voznik inštruktor, ki poučuje na avtomobilski cesti ali na 

poročevalec 67 



cesti, ki je rezervirana za motorna vozila kandidata za voznika 
v nasprotju z 39. členom tega zakona; 

2. voznik avtobusa, ki ob pričetku vožnje ali med vožnjo ravna 
v nasprotju s tretjim odstavkom 41. člena tega zakona; 

3. kdor ob prometni nezgodi ravna v nasprotju z določbo prvega 
odstavka 64. člena tega zakona; 

4. voznik, ki je udeležen v prometni nezgodi in ne ravna v skladu 
z določbami prvega in drugega odstavka 67. člena tega zakona; 

5. kdor se kot udeleženec v prometni nezgodi ne ravna po 
odredbi pristojne uradne osebe (71. člen); 

6. kdor ravna v nasprotju z določbo 72. člena tega zakona; 
7. kdor popravlja vozila na motorni pogon ali priklopna vozila ali 

opravlja prevoz ali vleko vozila pa ne obvesti pristojnega organa 
za notranje zadeve v skladu s prvim odstavkom 73. člena tega 
zakona; 

8. voznik ali voznik inštruktor, ki ne ravna pri preizkusu alkoholi- 
ziranosti po tehničnih navodilih proizvajalca sredstva ali aparata, 
ki mu jih posreduje pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve ali ne gre na strokovni pregled (drugi in tretji odstavek 79. 
člena); 

9. kdor v avto šoli pripravlja kandidata za voznika motornih vozil 
pa ne izpolnjuje pogojev iz 86. člena tega zakona; 

10. voznik inštruktor, ki pripravlja v praktični vožnji po cesti 
osebo, ki ni kandidat za voznika v avto šoli (prvi odstavek 98. 
člena); 

11. voznik inštruktor ali voznik traktorja, ki pripravlja kandidata 
za voznika v vožnji motornega vozila oziroma traktorja po cesti 
v nasprotju z 99. členom tega zakona; 

12. lastnik, ki uporablja v cestnem prometu motorno vozilo, 
priklopno vozilo, traktor, kolo z motorjem ali lahki priklopnik, ki je 
posamično izdelano ali predelano in ni preizkušeno (prvi odstavek 
125. člena); 

13. voznik vozila, ki ne omogoči pooblaščeni uradi osebi organa 
za notranje zadeve pregleda vozila glede obremenitve vozila ali 
odkloni tehtanje vozila (prvi in drugi odstavek 127. člena). 

Če je s prekrškom iz prvega odstavka tega člena povzročena 
neposredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali pro- 
metna nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 5.000 do 
30.000 din ali s kaznijo zapora do 30 dni. 

172. člen 
Z denarno kaznijo od 2.500 do 20.000 din ali kaznijo zapora do 

30 dni se kaznuje za prekršek: 
1. voznik, ki vozi po cesti motorno vozilo s hitrostjo, ki je več kot 

10 km na uro večja od hitrosti določene za to vozilo (1., 2., 3., 4., 5. 
in 6. točka prvega odstavka 16. člena); 

2. voznik, ki ne odstrani pokvarjenega ali poškodovanega vozila 
(prvi in drugi odstavek 24. člena); 

3. voznik, ki vleče pokvarjeno ali poškodovano vozilo 
v nasprotju z 28., 29. ali prvim odstavkom 30. člena tega zakona; 

4. voznik, ki v cestnem prometu nima predpisanih naprav ali 
opreme ali te ne delujejo brezhibno (prvi odstavek 31. člena); 

5. voznik, ki nima pri sebi ključa tahografa, ali uporabljenega 
vložka, ali če na zahtevo pooblaščene uradne osebe organa za 
notranje zadeve ne odpre tahografa in ne pokaže ustreznega 
vložka (drugi in tretji odstavek 31. člena); 

6. kdor uporablja traktor, ki ni opremljen v skladu s 34. členom 
tega zakona; 

7. voznik, ki na tovornem vozilu vozi osebe v nasprotju s petim 
odstavkom 42. člena tega zakona; 

8. kdor dovoli, da živali, čredo ali krdelo vodi, ali goni oseba, ki 
ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 47. člena tega zakona; 

9. kdor ravna v nasprotju s prvim odstavkom 60. člena tega 
zakona; 

10. kdor strese, zlije, vrže na cesto, ali na njej pusti predmete, ki 
utegnejo ovirati ali ogrožati promet (prvi odstavek 61. člena); 

11. voznik, ki pri vključitvi v promet s kolovozne poti ali drugih 
površin na cesto s sodobnim voziščem ne odstrani blata z vozila 
ali z vozišča, če je odpadlo z njegovega vozila (drugi odstavek 61. 
člena); 

12. voznik, ki na zahtevo pooblašečne uradne osebe organa za 
notranje zadeve ne odpelje poškodovanega do najbližjega zdrav- 
stvenega zavoda (drugi odstavek 64. člena); 

13. kdor ob prometni nezgodi ne izpolni obveznosti v skladu 
s prvim odstavkom 65. člena tega zakona; 

14. kdor udeležencu v prometni nezgodi ne da osebnih podat- 
kov (drugi odstavek 65. člena); 

15. voznik ali udeleženec v prometni nezgodi, ki ne ravna 
v skladu s 66. členom tega zakona; 

16. voznik inštruktor oziroma voznik traktorja, ki poučuje 
v praktični vožnji motornega vozila ali traktorja po cesti osebo, ki 
ji manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobi- 
tev pravice voziti motorno vozilo ali traktor (92. člen); 

17. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za vozhika v prak- 
tični vožnji motornega vozila po cesti v nasprotju z določbo 
drugega in tretjega odstavka 98. člena tega zakona; 

18. voznik, ki v cestnem prometu vozi traktor, preden pridobi 
pravico, voziti traktor (prvi odstavek 109. ali 110. člena); 

19. voznik, ki v cestnem prometu vozi delovni stroj, motokultiva- 
tor ali kolo z motorjem predno pridobi pravico, voziti posamezno 
navedeno vozilo (prvi odstavek 111. člena); 

20. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe traktorja, delov- 
nega stroja, motokultivatorja ali kolesa z motorjem ali voznik, ki 
mu je bilo tako vozilo zaupano za vožnjo, ki da vozilo v upravljanje 
osebi iz 114. člena tega zakona; 

21. voznik, ki ne omogoči pooblaščeni uradni osebi organa za 
notranje zadeve ugotavljanje tehnične brezhibnosti ali ki na zah- 
tevo pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve ne 
pokaže opreme, ali ustrezne listine (prvi in drugi odstavek 127. 
člena); 

22. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe motornega vozila 
ali evidentiranega traktorja, ki ne prijavi oziroma ne obvesti pri- 
stojnega občinskega upravnega organa za notranje zadeve 
v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena ali prvega in 
drugega odstavka 132. člena tega zakona; 

23. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe motornega vozila 
ali evidentiranega traktorja, ki registrske, evidenčne ali preiz- 
kusne tablice uporablja na drugem vozilu (tretji odstavek 130. 
člena in tretji odstavek 132. člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 4.000 do 25.000 
din ali s kaznijo zapora do 30 dni. 

173. člen 

Z denarno kaznijo 2.500 din se kaznuje takoj na mestu za 
prekršek: 
1. voznik, ki obrača vozilo na cesti v nasprotju s 14. členom tega 
zakona; 

2. voznik vozila na motorni pogon, ki ravna v nasprotju 
z določbo 26. člena tega zakona; 

3. voznik vlečnega vozila z vlečno prikolico, ki ponoči ali pod- 
nevi ob zmanjšani vidljivosti nima prižgane rumene vrteče se luči 
(drugi odstavek 30. člena); 

4. voznik, ki v priklopni hišici ali na lahkem priklopniku, ki jo 
vleče motorno vozilo, vozi osebo (drugi odstavek 40. člena); 

5. voznik, ki vozi tovor naložen ali pritrjen v nasprotju s tretjim 
odstavkom 46. člena ali ima verige, vrvi in druga sredstva za 
pritrjevanje tovora pritrjena v nasprotju s četrtim odstavkom 46. 
člena tega zakona; 

6. voznik, ki se v koloni vozil približuje zaznamovanemu pre- 
hodu za pešce in ne ravna v skladu z določbo 53. člena tega 
zakona; 

7. kandidat za voznika motornega kolesa, ki med učenjem 
vožnje prevaža potnika (drugi odstavek 90. člena); 

8. voznik traktorja, ki uči praktično vožnjo kandidata za voznika 
traktorja, pa nima ustreznega potrdila iz drugega odstavka 91. 
člena tega zakona; 

10. voznik, ki vozi vozilo oziroma oseba, ki goni ali vodi živino 
v nasprotju z odredbo o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma 
o omejitvi hitrosti izdano na podlagi prvega odstavka 177. člena 
tega zakona. 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 4.000 do 25.000 
din ali s kaznijo zapora do 15 dni. 

174. člen 

Z denarno kaznijo 1.500 din se kaznuje takoj na mestu za 
prekršek: 

1. voznik, ki vozi v nasprotju z določbo drugega ali tretjega 
odstavka 13. člena tega zakona; 

2. voznik, ki ne ukrene vse potrebno v skladu z določbo 15. 
člena tega zakona; 

3. voznik, ki vozi po cesti vozilo na motorni pogon s hitrostjo, ki 
je do 10 km na uro večja od hitrosti določene za to vozilo (1., 2., 3., 
4., 5. in 6. točka prvega odstavka 16. člena); 

4. voznik, ki ne ustavi vozila pred prehodom za pešce v primeru 
iz 20. člena tega zakona; 

5. voznik, ki ustavi ali parkira vozilo v nasprotju z 21. členom 
tega zakona; 

6. voznik traktorja, ki ravna v nasprotju s 35. členom tega 
zakona; 
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7. voznik delovnega stroja ali motokultivatorja, ki ravna 
v nasprotju z določbo 36. člena tega zakona; 

8. voznik tovornega vozila, ki vozi osebe v nasprotju s tretjim ali 
četrtim odstavkom 42. člena tega zakona; 

9. voznik motornega kolesa ali kolesa z motorjem, ki vozi osebo, 
ki je očitno pod vplivom alkohola (četrti odstavek 45. člena); 

10. pešec, ki prečka vozišče v nasprotju z drugim odstavkom 50. 
člena tega zakona; 

11. voznik, ki vozi po vozišču na katerem so luže in pri vožnji ne 
ravna v skladu z določbo drugega odstavka 54. člena tega zakona; 

12. voznik vozila, ki uporablja rumeno vrtečo se luč v nasprotju 
s prvim odstavkom 62. člena tega zakona, ali voznik delovnega 
stroja, ki v prometu na cesti ne uporablja rumeno vrtečo se luč 
(drugi odstavek 62. člena); 

13. voznik vozila, ki pri srečanju, prehitevanju ali vožnji mimo 
vozila s prižgano rumeno vrtečo se lučjo ne ravna v skladu 
s tretjim odstavkom 62. člena tega zakona; 

14. kandidat za voznika motornega kolesa brez prikolice, ki se 
uči praktične vožnje po cesti v nasprotju s prvim odstavkom 90. 
člena tega zakona; 

15. kandidat za voznika traktorja, ki se uči praktične vožnje po 
cesti v nasprotju s prvim odstavkom 91. člena tega zakona; 

16. lastnik oziroma imetnik pravice uporabe traktorja ali traktor- 
skega priklopnika, ki nima veljavnega prometnega dovoljenja 
(prvi odstavek 133. člena). 

če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 2.000 do 12.000 
din ali s kaznijo zapora do 10 dni. 

175. člen 

Z denarno kaznijo 1.000 din se kaznuje takoj na mestu za 
prekršek: 

1. kolesar ali voznik kolesa z motorjem, ki pri vožnji po kolesar- 
ski stezi preseže hitrost 30 km na uro (17. člen); 

2. voznik motornega kolesa, kolesa z motorjem ali kolesa, ki 
vozi v cestnem prometu prikolico v nasprotju s 37. členom tega 
zakona; 

3. voznik, ki vozi v osebnem avtomobilu, tovornem vozilu ali na 
motornem kolesu več oseb kot je navedeno v prometnem dovolje- 
nju (prvi odstavek 40. člena); 

4. voznik avtobusa, ki vozi v javnem linijskem cestnem prometu 
ali v prostem cestnem prometu več potnikov, kot ima vgrajenih 
sedežev ali v javnem mestnem ali javnem primestnem cestnem 
prometu več potnikov kot je to navedeno v prometnem dovoljenju 
(prvi in drugi odstavek 41. člena); 

5. voznik tovornega vozila, ki vozi v prostoru za tovor osebe 
v nasprotju z drugim odstavkom 42. člena tega zakona; 

6. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki vozi osebe v nasprotju 
z drugim odstavkom 43. člena tega zakona; 

7. voznik traktorja, ki vozi v priklopnem vozilu osebe v nasprotju 
z drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 44. člena tega zakona ali 
voznik motokultivatorja ali delovnega stroja, ki vozi osebe 
v nasprotju s četrtim odstavkom 44. člena tega zakona; 

8. oseba, ki jezdi, goni ali vodi živino po cesti pa je očitno pod 
vplivom alkohola (drugi odstavek 47. člena); 

9. voznik, ki z vozilom prečka površino za pešce v nasprotju 
s prvim odstavkom 54. člena tega zakona; 

10. voznik, ki med vožnjo v cestnem prometu ne uporablja očal 
ali drugih pripomočkov za vožnjo, ki so vpisani v vozniškem 
dovoljenju (81, člen); 

11. voznik, ki v cestnem prometu vozi traktor pa je njegovemu 
dovoljenju potekla veljavnost (92. člen); 

12. voznik inštruktor, ki pripravlja kandidata za voznika v prak- 
tični vožnji motornega vozila po cesti, pa nima pri sebi veljavnega 
vozniškega dovoljenja ali veljavnega dovoljenja za voznika 
inštruktorja ali ju ne pokaže na zahtevo pooblaščene uradne 
osebe organa za notranje zadeve (četrti odstavek 98. člena). 

Če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 1.500 do 9.000 
din. 

176. člen 

Z denarno kaznijo 500 din se kaznuje takoj na mestu za pre- 
kršek: 

1. voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 13. člena teqa 
zakona; 

2. voznik traktorja, ki vozi traktor s traktorskim priklopnikom 
s hitrostjo, ki je večja od hitrosti določene v 7. točki prvga 
odstavka 16. člena tega zakona; 

3. voznik, ki parkira ali ustavi vozilo v nasprotju z 22. členom 
tega zakona; 

4. voznik motornega vozila, ki zapusti vozilo in ne ukrene vsega, 
kar je potrebno, da vozilo ne bi kdo neupravičeno uporabil (23. 
člen); 

, 5. voznik traktorja ali delovnega stroja, ki vozi osebo v nasprotju 
s prvim odstavkom 43. člena tega zakona; 

6. voznik traktorja, ki vozi na priklopnem vozilu osebe 
v nasprotju s prvim odstavkom 44. člena tega zakona; 

7. voznik motornega kolesa, kolesa z motorjem ali kolesa, ki 
prevaža osebe v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali petim 
odstavkom 45. člena tega zakona; 

8. jezdec, ki jezdi žival v nasprotju z 48. členom tega zakona; 
9. pešec, ki ravna v nasprotju z določbo 49. člena tega zakona; 
10. pešec, ki pri prečkanju vozišča ne ravna v skladu s tretjim 

odstavkom 50. člena ali 51. člena tega zakona; 
11. voznik traktorja, delovnega stroja, motokultivatorja ali 

kolesa z motorjem, ki vozi v cestnem prometu pa nima pri sebi 
veljavnega vozniškega dovoljenja oziroma potrdila o znanju pred- 
pisov o varnosti cestnega prometa (113.člen); 

12. voznik, ki vozi v cestnem prometu traktor in traktorski 
priklopnik pa nima pri sebi veljavnega prometnega dovoljenja za 
traktor in traktorski priklopnik ali ga ne pokaže na zahtevo poo- 
blaščene uradne osebe organa za notranje zadeve (drugi odsta- 
vek 133. člena). 

če je s prekrškom iz prejšnjega odstavka povzročena nepo- 
sredna nevarnost za drugega udeleženca v prometu ali prometna 
nezgoda, se storilec kaznuje z denarno kaznijo od 1.000 do 3.000 
din. 

" 179. člen 

Republiški sekretar za notranje zadeve določi: 
- organizacijo združenega dela ali druge organizacije, ki smejo 

izdelovati registrske tablice za motorna in priklopna vozila, evi- 
denčne tablice za traktorje in traktorske priklopnike, tablice za 
preizkušnjo ter tablice za označevanje vozil, na katerih se učijo 
kandidati za voznike in ceno tablic; 

- organizacije združenega dela ali druge organizacije, ki smejo 
tiskati obrazce, dovoljenja za voznike inštruktorje in učitelje pred- 
pisov, vozniška dovoljenja za voznike traktorjev, potrdila za voz- 
nike delovnih strojev, motokultivatorjev in koles z motorjem in 
obrazce prometnega dovoljenja za traktorje in traktorske priklop- 
nike in ceno teh obrazcev; 

- ceno za tiskovine in obrazce, ki se uporabljajo pri izvrševanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa; 

- višino stroškov za izpite za kontrolorja tehničnih pregledov 
motornih vozil. 

190. člen 

»Določba 125.člena tega zakona v zvezi s preizkušanjem lahkih 
priklopnikov se uporablja za lahke priklopnike, ki bodo izdelani in 
dani v promet po 31 decembru 1985«. 
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