
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 30.10.1989 

Letnik XV, štev. 22 

Cena 10.000 din 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
22. novembra 1989 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora so sklicane za sredo, 22. novembra 1989 

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

- poročilo o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo amandma- 
jev IX - LXXXIX k ustavi SR Slovenije 

- izhodišča za pripravo zakona o proračunu SR Sloveniie za 
leto 1990 z bilancami 

- predloge za izdajo zakonov s področja volilne zakonodaje 
z osnutki zakonov 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku uskaljevanja nekaterih aktov 
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zbor združenega dela in zbor občin bosta obravnavala tudi: 
- predlog za izdajo zakona o ustanovitvi veterinarske fakultete 

v Ljubljani s predlogom zakona 
- predlog odloka o potrditvi lestvic katastrskega dohodka. 
Zbor občin bo obravnaval še: 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo 
območja občine ter o območjih občin. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi volitve in imeno- 
vanja ter pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 
benopolitičnih organizacij. 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
25. oktobra 1989 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so 
na sejah 25. oktobra 1989 sprejeli: 
- sklepe ob obravnavi informacij o izhodiščih za pripravo 

nove volilne zakonodaje 
- sklepe ob obravnavi poročila delegacije Skupščine SR 

Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku 
usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi: 
- ugotovitve, stališča in sklepe ob seznanitvi s poročilom o pro- 

metnovarnostnih razmerah v SR Sloveniji in aktivnostih v okviru 
akcije —1.0% 

- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o var- 
nosti cestnega prometa 

- predlog zakona o dopolnitvi zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o usmerjenem izobraževanju 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga tega zakona 
sprejel stališča in sklep. 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o menjalniških poslih in prometu efektivnega tujega denarja v Ju- 
goslaviji 

- sklep k osnutku odloka o odločitvi sredstev za financiranje 
programa pridobivanja stanovanj za kadre in vrnitev izseljenih 
oseb v SAP Kosovo za leto 1989 

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

- sklep k osnutku zakona o končnem obračunu sredstev v letu 
1989 za kritje negativne razlike v ceni uvoza nafte za leto 1988 in 
tečajnih razlik in obresti iz naslova uvoza nafte v obdobju od 1. 
januarja do 19. avgusta 1988. leta 

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

- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o zagotovitvi 
sredstev za regresiranje dela obresti po 6. členu družbenega 
dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1986-1990 

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

- sklep k osnutku zakona o spremembi zakona o pogojih in 
načinu zagotovitve dela sredstev za opravljanje železniškega 
tovornega prometa med SFR Jugoslavijo in Ljudsko socialistično 
republiko Albanijo 

- sklep k osnutku zakona o zagotovitvi sredstev za delež SFRJ 
pri tretji dopolnitvi sredstev Mednarodnega sklada za razvoj kme- 
tijstva (IFAD) za obdobje 1990-1991 

- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za obvez- 
nosti Ljubljanske banke - Združene banke, Ljubljana, kot garanta 
za II. posojilo Evropske investicijske banke za financiranje moder- 
nizacije magistralne železniške smeri »Jesenice/Sežana-Gevge- 
lija/Dimitrovgrad« 

- sklep k osnutku zakona o supergaranciji federacije za obvez- 
nosti Udružene banke Hrvatske, Zagreb, kot garanta za II. posojilo 
Evropske investicijske banke za financiranje modernizacije magi- 
stralne železniške smeri »Jesenice/Sežana-Gevaeliia/Dimitrov- 
grad«. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- sklep k osnutku odloka o spremembah odloka o ciljih in 

nalogah skupne denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1989. 

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

- predlog odloka o imenovanju Jožeta Tratnika za namestnika 
republiškega sekretarja za pravosodje in upravo; 

- predlog odloka o razrešitvi Mihe Vrhunca dolžnosti namest- 
nika predsednice Republiškega komiteja za mednarodno sodelo- 
vanje; 

- predlog odloka o imenovanju Boža Janhube za namestnika 
predsednice Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRŠ 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izhodiščih za pripravo 
nove volilne zakonodaje 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji 45. seji dne 25. oktobra 
1989 ob obravnavi informacije o izhodiščih 
za pripravo nove volilne zakonodaje na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Zbor združnega dela Skupšine SR Slove- 
nije daje podporo delu delovne skupine 
vseh treh odborov zborov za družbenopoli- 
tični sistem ter predlaga, da skupina čim- 

prej pripravi, ob upoštevanju razprave na 
zboru, predloge za izdajo zakonov z osnut- 
ku ter jih prek odborov zborov za družbeno- 
politični sistem predloži v obravnavo, pri 
čemer naj rešitve, o katerih ne bo polnega 
soglasja, predloži v variantah. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije delovne skupine odborov za 
družbenopolitični sistem vseh zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo predloga izhodišč za volilno 
zakonodajo     

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 
45. seji dne 25. oktobra 1989 ob obravnavi 
Informacije delovne skupine odborov za 
družbenopolitični sistem vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije za pripravo pred- 
loga izhodišč za volilno zakonodajo na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupščina 
SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP: 
1. Zbor občin soglaša z ustanovitvijo de- 

lovne skupine za pripravo volilne zakonoda- 
je, ki so jo imenovali odbori za družbenopo- 
litični sistem vseh treh zborov Skupščine 
SR Slovenije, in daje podporo njenemu do- 
sedanjemu delu. 

2. Zbor predlaga, da skupina čimprej pri- 
pravi predloge za izdajo zakonov s področja 
volilne zakonodaje z osnutki zakonov in jih 
prek odborov za družbenopolitični sistem 
predloži v obravnavo zborom skupščine. 
Predloge rešitev, glede katerih v skupini ne 

bo polnega soglasja, naj predloži v vari- 
antah. 

3. Zbor tudi predlaga skupini, naj ponov- 
no prouči in ustrezno upošteva pri svojem 
delu pripombe in predloge, ki so bili v zvezi 
z vprašanji volilnega sistema izraženi v raz- 
pravah na seji zbora ob obravnavanju in 
sprejemanju amandmajev k ustavi SR Slo- 
venije dne 27. septembra 1989 in ob obrav- 
navi informacije o delu skupine na seji dne 
25. oktobra 1989. 
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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije o izhodiščih za pripravo 
nove volilne zakonodaje 

Družbenopolitični zbor je na seji 25. ok- 
tobra 1989 ob obravnavi informacije o iz- 
hodiščih za pripravo nove volilne zakono- 
daje na podlagi 260. člena poslovnika 

Skupščine SR Slovenije naslednji 

SKLEP 

Zbor daje podporo delu delovne skupine 
vseh treh odborov zborov za družbenopoli- 
tični sistem ter predlaga, da skupina čim- 
prej pripravi predloge za izdajo zakonov 
z osnutkom ter jih prek odborov zborov za 
družbenopolitični sistem predloži v obrav- 
navo, pri čemer naj rešitve, o katerih ne bo 

polnega soglasja predloži v variantah. De- 
lovna skupina naj prouči razpravo na zboru 
ter vprašanja političnega združevanja, ki jih 
je treba urediti v zakonu o političnem zdru- 
ževanju, vsekakor pa predlaga začasno ure- 
ditev financiranja političnih subjektov do 
volitev v prihodnjem letu. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu cestnega prometa 

Zbor združenega dela in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah dne 
25. oktobra 1989 obravnavala osnutek za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zako- 
na o varnosti cestnega prometa in na pod- 
lagi drugega odstavka 282. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

SKLEP: 

1. Osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o varnosti cestnega pro- 
meta se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj pred- 
lagatelj prouči in ustrezno upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles 
zborov in skupščine, pripombe skupin dele- 

gatov in pripombe iz razprave delegatov na 
sejah zborov. 

Pri tem naj predlagatelj upošteva zlasti 
naslednje: 

a) Do priprave predloga zakona naj pred- 
lagatelj ponovno oceni, ali je za dosego 
osnovnega cilja - to je varnosti prometa 
- potrebno sankcionirati tako številna rav- 
nanja oziroma opustitve. V kolikor bi pri 
pripravi predloga zakona sprejel oceno, da 
je to potrebno zaradi strokovno utemeljenih 
razlogov, naj le-te posebej obrazloži in ute- 
melji. Hkrati pa naj si prizadeva, da bi spre- 
jem predloga zakona o spemembah in do- 
polnitvah zakona o varnosti cestnega pro- 
meta časovno sovpadal s spremembami za- 
kona o prekrških, ki bi omogočale sprotno 
prilagajanje denarnih vrednosti, zlasti ka- 
zenskih sankcij. 

b) Zbora podpirata stališče Zakonodaj- 
no-pravne komisije Skupščine SR Slovenije 

in Komisije za pravosodje Skupščine SR 
Slovenije, da se v zakonu o varnosti cestne- 
ga prometa dopusti opravljanje dejavnosti 
avtošol kot obrtno dejavnost ob spoštova- 
nju pogojev, ki zagotavljajo strokovnost in 
varnost in so določeni s tem zakonom. 

c) Zbora ugotavljata, da je še vedno od- 
prto vprašanje v zvezi z obvezno registracijo 
koles z motorjem. Glede na številne predlo- 
ge, da se v zakonu opredeli obvezna regi- 
stracija koles z motorji, zbora predlagata, 
da naj predlagatelj to vprašanje ponovno 
prouči, oceni predloge z vidika vpliva reši- 
tev na varnost prometa in na tej osnovi 
predlaga ustrezno rešitev. 

d) Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona, tako, kot je to delal že v dosedanjih 
fazah zakonodajnega postopka, morebitna 
odprta vprašanja preuči tudi skupaj z drugi- 
mi strokovnimi institucijami. 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob seznanitvi s poročilom 
o prometnovarnostnih razmerah v SR Sloveniji in aktivnostih v okviru akcije —10% 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela in Zbora občin dne 25. 
oktobra 1989 na podlagi 260. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednje 

UGOTOVITVE, STALIŠČA 
IN SKLEPE 

I. 

Skupščina SR Slovenije se je seznanila 
s poročilom o prometnovarnostnih razme- 
rah v SR Sloveniji in aktivnostih v okviru 
Akcije —10%, ki ga je pripravil Republi- 
ški sekretariat za notranje zadeve, ter z ugo- 
tovitvami in stališči Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije k temu poročilu. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da se 
stanje v cestnem prometu v zadnjem času 
nekoliko izboljšuje. To je posledica veliko 
večjih aktivnosti vseh dejavnikov, ki so se že 
vključili v organizirane družbene aktivnosti 
v okviru Akcije minus 10«, posebej milice in 
svetov za preventivo in Vzgojo v cestnem 
prometu. K temu so tudi prispevale aktivno- 
sti nekaterih družbenih organizacij in dru- 
štev, zlasti AMZS, Zveze združenj šoferjev in 
avtomehanikov Slovenije, Zveze organizacij 
za tehnično kulturo, Rdčega križa Slovenije 
in Zveze prijateljev mladine Slovenije. Kljub 

temu pa je stanje prometnovarnostnih raz- 
mer še vedno zelo slabo. 

Skupščina SR Slovenije poudarja, da lah- 
ko dosežemo izboljšanje varnosti v cestnem 
prometu le z dolgoročnim prizadevanjem 
vseh družbenih dejavnikov. Zato morajo po- 
stati petletno zastavljene aktivnosti za iz- 
boljšanje varnosti v cestnem prometu v ok- 
viru Akcije — 10% stalna dejavnost 
vseh. 

Zagotavljanje višje prometne kulture vseh 
udeležencev v prometu še naprej ostaja te- 
meljni element izboljševanja prometne var- 
nosti na slovenskih cestah, prav tako pa je 
potrebno zagotoviti tudi izboljšanje promet- 
ne infrastrukture do take mere, da bo ustre- 
zala potrebam sodobnega cestnega pro- 
meta. 

Za zagotavljanje pogojev za boljšo var- 
nost v cestnem prometu je izrednega pome- 
na usposabljanje delovnih ljudi in občanov, 
pri tem pa še posebej vključevanje promet- 
novarnostne vzgoje v izobraževalne progra- 
me vseh stopenj izobraževanja. Pri najširših 
vzgojnih aktivnostih imajo pomembno vlo- 
go sredstva javnega obveščanja, ki se sicer 
vključujejo v načrtovane aktivnosti, vendar 
pa ne dovolj sistematično. Pomemben del 
teh aktivnosti morajo predstavljati propa- 
gandne akcije, ki morajo biti dovolj enotno 
in celovito zasnovane, njihovo izvajanje pa 

usklajeno v okviru svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. 

V najkrajšem možnem času je potrebno 
zagotoviti učinkovitejšo kaznovalno politi- 
ko, ki bo glede na sedanje stanje ostrejša in 
bolj selektivna. Potrebno je inkriminirati in 
strogo sankcionirati tista ravnanja in opusti- 
tve v cestnem prometu, ki so družbi bolj 
nevarna, družbi manj nevarna ravnanja in 
opustitve v cestnem prometu pa dekrimini- 
rati. Že v postopku sprejemanja sprememb 
in dopolnitev zakona o temeljih varnosti 
cestnega prometa je potrebno ustrezno re- 
šiti vprašanja pobud (nekatere so bile že 
posredovane Skupščini SFRJ) o sprotnem 
usklajevanju višine denarnih kazni z inflacij- 
skimi gibanji, učinkovitejših ukrepov zoper 
mladoletnike, kršilce - povratnike itd. 

Na področju cestnega gospodarstva bo 
potrebno v bodoče problemom varnosti po- 
svetiti več pozornosti in jim dati večjo težo. 
Dejstvo je, da je družba omejena s finančni- 
mi, sredstvi za izgradnjo novih in za vzdrže- 
vanje že obstoječih cest, vendar je potrebno 
zagotoviti tekoče vzdrževanje in obnavlja- 
nje predpisane cestne signalizacije ter sani- 
rati ugotovljena nevarna mesta. Potrebno je 
celovito pristopiti k načrtovanju take pro- 
metne infrastrukture, ki bo pomenila kvali- 
tativno umirjanje prometa v naseljih in s tem 
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zmanjšanju negativnih vplivov cestnega 
prometa na okolje. 

SFRJ ni podpisnica vseh mednarodnih 
sporazumov, ki določajo varnostne standar- 
de motornih vozil, pnevmatik in ostale opre- 
me, zato domači proizvajalci in prodajalci 
tržišču ne nudijo dovolj varnih motornih 
vozil z ustrezno opremo. Čim hitreje je po- 
trebno ugotoviti, h katerim mednarodnim 
sporazumom o varnostnih standardih mo- 
tornih vozil, pneumatike in varnostne opre- 
me SFRJ še ni pristopila, ob tem pa se 
opredeliti do tistih mednarodnih sporazu- 
mov, h katerim bi SFRJ morala pristopiti. 
Tako bi objektivno izboljšali pogoje za var- 
nejšo vožnjo. Pri tem bi morali biti posebej 
pozorni na tiste standarde, ki bi zavezovali 
izdelovalce motorjev z notranjim izgoreva- 
njem, da bi le-ti dosegali manjšo porabo 
goriv in boljše izgorevanje, standarde, ki 
določajo vgradnjo katalizatorjev, uporabe 
neosvinčenega bencina itd. Z ustrezno 
davčno politiko oziroma z davčnimi olajša- 
vami pa bi morali stimulirati nakup varnej- 
ših motornih vozil, pneumatik in varnostne 
opreme na sploh. Progresivno obdavčeva- 
nje onesnaževalcev bi zagotovo podprlo 
prizadevanja za čistejše oz. manj onesnaže- 
no okolje. 

Do sedaj se vprašanje prometnih nezgod 
ni obravnavalo v obliki ocene dejanskih 
stroškov, ki nastanejo kot posledica pro- 
metne nezgode. Že podani predlogi za tak 
pristop obravnavanja škod so bili do sedaj 
vedno zavrnjeni. Potrebno je opraviti celovi- 
to strokovno študijo, ki bo ovrednotila vse 
nastale stroške zaradi prometne nezgode, 
vključno z ovrednotenjem izgube človeške- 
ga življenja, poškodb, invalidnosti in izpla- 

čanih nadomestil zaradi odsotnosti z dela 
itd. 

Zaradi uspešnega izvajanja aktivnosti 
v okviru programov akcije — 10% je 
potrebno izdelati celovit sistem financiranja 
vseh aktivnosti, posebej pa zagotoviti do- 
datno sistemsko financiranje za opremlja- 
nje in modernizacijo specializiranih izvajal- 
cev, kot so milica in sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, in zagotoviti 
ustrezno financiranje skupnih aktivnosti za 
območje celotne SR Slovenije. 

II 
Izboljšanje še vedno slabih prometnovar- 

nostnih razmer je družbena obveznost vseh 
družbenih dejavnikov. Skupščina SR Slove- 
nije zato poziva, da se vsi ključimo v te 
dejavnosti oziroma da intenziviramo svoja 
prizadevanja v smeri zagotavljanja boljših 
prometnovamostnih razmer v SR Sloveniji. 

Izobraževanje, zdravstveno varstvo, infor- 
miranje in propaganda so pomemben del 
preventivnih aktivnosti v okviru Akcije 
— 10%. Republiški komite za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo, Republi- 
ški komite za zdravstveno in socialno var- 
stvo, Republiški komite za informiranje in 
Republiški svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu naj kot osnovni nosilci 
izvajanja teh programov o uresničevanju 
svojih nalog poročajo Skupščini SR Slove- 
nije do konca leta 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
čimhitreje prouči vse kazenske določbe na 
področju varnosti cestnega prometa z vidi- 
ka, ali sankcije ustrezajo dejanski družbeni 
nevarnosti povzročenih dejanj oziroma 
opustitev in pripravi spremembe. 

V okviru prizadevanj za pripravo novega 
davčnega sistema je potrebno posebno po- 
zornost posvetiti vprašanjem ustrezne davč- 
ne politike pri nakupu varnejših motornih 
vozil in varnostne opreme, upoštevajoč tudi 
ekološke vidike. Zato je potrebno stimulirati 
izdelavo in prodajo avtomobilov s kataliza- 
torji in zagotoviti nižjo ceno neosvičnega 
benciona glede na ceno osvinčenega. 

Pristojni organi so na področju prostor- 
skega urejanja cestnega omrežja dolžni 
enakovredno upoštevati ekološke elemente 
pri sprejemanju konkretnih rešitev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
ugotovi, h katerim mednarodnim sporazu- 
mom o varnostnih standardih motornih vo- 
zil in opreme SFRJ še ni pristopila in kateri 
mednarodni varnostni standardi glede mo- 
tornih vozil in opreme se v SFRJ že uporab- 
ljajo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
zagotovi izdelavo celovite strokovne študije 
o sistemu vrednotenja in zagotavljanja po- 
vračil vseh stroškov, ki nastanejo kot posle- 
dica prometnih nezgod, vključujoč izgubo 
človeškega življenja, poškodb, invalidnosti, 
izgube delovnega časa itd. 

Nosilci programskih aktivnosti Akcije mi- 
nus 10% so dolžni odločneje, hitreje in celo- 
vito izvajati sprejete programe. Tiste skupš- 
čine družbenopolitičnih skupnosti, ki še ni- 
so sprejele lastnih akcijskih programov za 
izboljšanje prometne varnosti, naj to storijo 
najkasneje do konca leta 1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
pospeši izvajanje vseh začetih programov 
Akcije — 10% in do I. trimesečja 1990 
predloži Skupščini SR Slovenije kompleks- 
no poročilo o uresničevanju te akcije. 

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

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 25. 10. 1989 ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju na podlagi 74. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednja 

STALIŠČA 

1. Zbor sprejema razloge zaradi katerih 
je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pred- 
lagal dopolnitev zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem izobra- 
ževanju zato, ker meni, da je treba prepreči- 
ti zastoj pri izvolitvah v ustrezne nazive in 
s tem omogočiti nemoteno pedagoško in 
znanstveno delo na visokošolskih delovnih 
organizacijah. 

2. Ob tem pa zbor poudarja, da morajo 
visokošolske delovne organizacije in uni- 
verzi takoj pristopiti k spremembam svojih 
splošnih aktov, saj je z zakonom določen 
rok skrajni rok za izvedbo novih rešitev 
v praksi. Glede na smotre sprememb in do- 
polnitev tega zakona, sprejetih v juliju letos, 
pa je treba le rešitve uveljaviti čimprej. 

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

Družbenopolitični zbor Skupščine SR izobraževanju na podlagi 260. člena po- Zbor terja od univerz da ga do 15 novem- 
Slovenije je na seji dne 25. 10. 1989 ob slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel bra 1989 obvestita o pripravi zakona o viso- 
obravnavl predloga zakona o spremem- naslednji kem šolstvu 
bah in dopolnitvah zakona o usmerjenem SKLEP 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pobud za pripravo zaključnega poročila 
skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za celovito proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije je na svoji 45. seji dne 25. oktobra 
1989 ob obravnavi pobud za pripravo zak- 
ljučnega poročila skupine delegatov vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije za celovito 
proučitev okoliščin in posledic sodnega 

procesa proti četverici v Ljubljani na pod- 
lagi 260. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije meni, da mora skupina delegatov za 
celovito proučitev okoliščin in posledic pro- 
cesa proti četverici v Ljubljani, usmeriti svo- 
je delovanje na izdelavo sklepnega poro- 
čila. 
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Delavci organov za notranje zadeve mora- 
jo še naprej sodelovati na sejah skupine; 
s tem bi prispevali k razčiščevanju okoliščin 
primera, ki ga obravnava skupina. Pri delu 
skupine naj se zagotovi ustrezno varovanje 

funkcij službe in osebno integriteto delav- 
cev, ki sodelujejo na sejah skupine. 

Da bi omogočili hitrejšo pripravo zaključ- 
nega poročila priporočamo skupini delega- 

tov, da v nadaljnjem delu seje skupine po 
potrebi pri svojem delu zapre svoje delo za 
javnost in se posluži pri sporočilih za jav- 
nost drugih možnosti, ki so v praksi v skupš- 
čini. 

SKLEP 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi celovito poročilo 
o odlagališčih na območju občin Celje in Šentjur pri Celju 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slsovenije iz občine Šentjur pri 
Celju je v zvezi z izgradnjo odlagališča za 
»Travnikom<• na območju občin Celje In 
Šentjur pri Celju dala pobudo za ustanovi- 
tev posebne komisije, ki naj bi raziskala ta 
primer. 

Pobudo je obravnavala Komisija Skupš- 
čine SR Slovenije za varstvo človekovega 
okolja, ki je zboru predložila vmesno poro- 

čilo o oblikovanju mnenja komisije k tej 
pobudi. Komisija je pri tem ugotovila, da 
bo končno mnenje k tej pobudi lahko obli- 
kovala šele na podlagi celovitega poročila 
in predložitve ustrezne dokumentacije. Za- 
to je predlagala zboru, da zadolži Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, da čimprej 
predloži takšno poročilo. Zbor občin je na 
podlagi tega na seji dne 25. oktobra spre- 
jel naslednji 

SKLEP 

Zbor občin nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da do 15. novem- 
bra 1989 pripravi in predloži Skupščini SR 
Slovenije celovito poročilo v zvezi z izgrad- 
njo odlagališča za » Travnikom« na območju 
občin Celje in Šentjur pri Celju. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike gradnje HE Golica- 
Koralpe 

Komisija za varstvo človekovega oko- 
lja je na svoji zadnji seji kot pristojno 
delovno telo obravnavala delegatske 
pobude in vprašanja z ekološko proble- 
matiko, ki so jih zbori Skupščine SR 
Slovenije prejeli v zadnjem obdobju in je 
nanje odgovoril tudi že Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Delegatom 
Družbenopolitičnega zbora je Komisija 
posredovala svoje mnenje in vmesno 
poročilo glede pobud vloženih v tem 
zboru, pri čemer bo nadaljevala z obrav- 

navo problematike melioracij. Družbe- 
nopolitični zbor se je opredelil, da bo 
o teh pobudah vsebinsko razpravljal na 
prihodnjih sejah, sprejel pa je dva skle- 
pa, ki zavezujeta Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije za pripravo določenih gra- 
div, ki naj prispevajo k razjasnjevanju 
prisotnih dilem. 

Družbenopolitični zbor je na seji 25. okto- 
bra 1989 ob obravnavi problematike grad- 
nje HE Golica-Koralpe, ki izhaja iz pobud 
Zelenih Slovenije na podlagi 260. člena po- 

slovnika Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v ustreznem roku pred polnjenjem jezu, ki 
bo še omogočal proučitev gradiva, Skupšči- 
no SR Slovenije celovito informira o razreši- 
tvi vseh spornih vprašanj, zlasti pa tistih, ki 
se nanašajo na odškodnine in na ekološke 
posledice postavitve tega objekta. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi problematike prekinitve melioracij, 
ki izhaja iz pobud Zelenih Slovenije 

Družbenopolitični zbor je na seji 25. okto- 
bra 1989 ob obravnavi problematike preki- 
nitve melioracij, ki izhaja iz pobud Zelenih 
Slovenije na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v roku treh tednov pripravi celovito poroči- 

lo, ki bo upoštevalo vse možne vidike meli- 
oracij, tudi tiste, na katere je opozarjala 
Komisija za varstvo človekovega okolja ob 
obravnavi teh vprašanj. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

POBUDA SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR 
OBČIN IN ZBOR ZDRUŽENEGA DELA (okoliš št. 
20) AJDOVŠČINA ZA OCENO »AKCIJE 25 
POSLANCEV« OB KANDIDIRANJU ČLANOV 
PREDSEDSTVA SFRJ IZ SR SLOVENIJE JULIJA 
1971 

Julija 1971 ob kandidiranju članov tedaj uvedenega predsedstva 
SFRJ iz SR Slovenije je skupina 25 poslancev Skupščine SR 
Slovenije začela pobudo, da poleg dveh kandidatov, ki ju je 
kandidirala Republiška konferenca SZDL, kandidira še enega 
kandidata. Tako naj bi imeli odprto kandidatno listo in s tem 
možnost izbora 2 članov med 3 kandidati. Predlog je temeljil na 
dopolnjenem zakonu, ki ga je pred tem regularno sprejela republi- 
ška skupščina. Takšno pravico pa je poslancem dajala tudi teda- 
nja slovenska ustava (178. člen). Kljub temu in dejstvu, da je 

aktivnost skupine 25 poslancev potekala iz skupščine, pa je bilo 
dejanje s politično akcijo obsojeno, tako da so se njegovi akterji 
umaknili, pozneje pa bili deležni političnih diskvalifikacij in tudi 
izključitev iz Zveze komunistov. 

Glede na to, da smo danes priče povsem podobnih zahtev in 
procesov na področju kadrovske politike in volitev in v samem 
delu naših skupščin, se nam zdi nevzdržno, da ostane dejanje, ki 
je, gledano z današnjega časa in dosežene stopnje demokratiza- 
cije, pomenilo pomembno pobudo že pred 18 leti, še naprej 
označeno kot negativno v razvoju naše družbenopolitične ure- 
ditve. 

Takratna skupščina sier ni nastopila proti akciji z ničimer in je 
bila pobuda ustavljena zaradi političnih pritiskov izven nje. Zato 
tudi ne predlagamo, da bi se o tem opredeljevala, ker je to stvar 
političnih organizacij samih. Znano nam je, da so pobude za 
politično rehabilitacijo pobudnikov »akcije 25', kakor tudi za 
ponovno oceno celotne akcije v nekaterih družbenopolitičnih 
organizacijah - tudi republiških - že stekle in so doslej izražena 
stališča v prid prevrednotenju ocene posameznikov in celotne 
akcije. 
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Zato menimo, da bi morala tudi Skupščina SR Slovenije sprejeti 
oceno o zakonitosti tedanjega postopka z izločitvijo političnih 
ocen in vplivov tistega časa. 

Predlagamo naslednje ugotovitve oziroma stališča: 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je bila -akcija 25 

poslancev«, ki je imela za namen, da tudi ob volitvah članov 
predsedstva SFRJ iz SR Slovenije nastopa več kandidatov, kot je 
prostih mest, v skladu s tedanjo slovensko ustavo in dopolnjenim 
volilnim zakonom ter nadaljevanje že utečene prakse o več kandi- 
datih (tako je bilo pri volitvah poslancev Zbora narodov iz Slove- 
nije za Zvezno skupščino). 

2. Skupščina naj ugotovi, da je »akcija 25 poslancev« potekala 
v skupščini in iz skupščine. 

3. Slovenska skupščina naj bi tudi ocenila, da je bila z načinom, 
s katerim je bila politično obsojena -akcija 25«, za daljši čas 
prekinjena ne samo demokratizacija kadrovske politike, ampak 
tudi razvoj demokratičnega parlamentarizma, ki se je prav v teh 
letih že uspešno uveljavljal v smeri stanja, ki ga dosegamo šele 
v zadnjih letih in glede katerega vlada spontana zahteva za še 
nadaljnjo demokratizacijo. To kažejo politični dogodki zadnjih let 
in tudi javna razprava o ustavnih spremembah, ki zahteva zlasti 
korenite spremembe volitev in demokratičnega delovanja skupš- 
činskega sistema, s tem pa tudi potrjuje prav tisto, kar je bil 
osnovni namen -akcije 25 poslancev« pred 18 leti. 

Zato smatramo za potrebno, da se ta skupščina, ki je sama zelo 
jasno in pogumno opredeljena v takšno usmeritev svojega delova- 
nja izreče o »akciji 25 poslancev« kot obdobju svoje zgodovine, 
potem ko bo dobila izčrpno in neobremenjeno informacijo o nje- 
nem poteku in vsebini. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

MNENJE 
k pobudi skupin delegatov za Zbor združenega 
dela in Zbor občin pri Skupščini občine 
Ajdovščina za oceno »Akcije 25 poslancev« ob 
kandidiranju članov Predsedstva SFRJ iz SR 
Slovenije julija 1971 

Zakonodajno-pravna komisija je navedeno pobudo obravnavala 
na seji 6. 9. 1989. 

1. Potek »Akcije 25 poslancev« v Skupščini SR Slovenije leta 
1971 

Konec maja leta 1971 je Republiška konferenca SZDL objavila 
začetek razprave v občinskih družbenopolitičnih organizacijah in 
republiških vodstvih o kandidatih za dva člana Predsedstva SFRJ 
iz Slovenije in obenem predlagala oba kandidata. To sta bili Mitja 
Ribičič in Marko Bule. 

Republiški zbor Skupščine SR Slovenije je 8. julija 1971 obrav- 
naval predlog zakona o volitvah članov Predsedstva SFRJ iz SR 
Slovenije. Poslanec Tone Remc je k navedenemu zakonskemu 
predlogu predlagal amandma, po katerem naj bi predlog za izvoli- 
tev članov Predsedstva SFRJ iz Slovenije lahko podala poleg 
Republiške konference SZDL tudi skupina najmanj 20 poslancev 
vseh zborov Skupščine SR Slovenije. Republiški zbor je navedeni 
amandma sprejel in tako se je prvi odstavek 1. člena zakona 
o volitvah članov Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije (uradni list 
SRS, št. 26/71) glasil: 

»Skupščina SR Slovenije voli na skupni seji vseh zborov dva 
člana Predsedstva SFRJ. Predlog za njuno izvolitev poda Republi- 
ška konferenca SZDL ali skupina najmanj 20 poslancev vseh 
zborov Skupščine SR Slovenije.« 

Na podlagi nove zakonske možnosti predlaganja kandidatov za 
člana Predsedstva SFRJ iz Slovenije so poslanci Cene Matičič, 
Ivan Kreft in Tone Remc sklenili predlagati še dodatnega kandi- 
data za člana Predsedstva SFRJ iz Slovenije. Sprva so želeli 
predlagati Edvarda Kardelja, ki pa je kandidaturo odklonil, nato pa 
so kandidaturo ponudili dr. Ernestu Petriču, ki jo je sprejel. 
Navedeni trije poslanci so nato 13. julija 1971 iz poslopja Skupš- 
čine SR Slovenije po telefonu poklicali 29 poslancev zborov 
skuščine in jih vprašali, če so pripravljeni podpreti dodatno kandi- 
daturo dr. Ernesta Petriča za člana Predsedstva SFRJ iz Slovenije. 
Od 29 poslancev jih je 22 podprlo kandidaturo dr. Ernesta Petriča. 
Poslanec Cene Matičič je na tej podlagi oblikoval predlog kandi- 
dature in ga poslal predsedniku Skupščine SR Slovenije Sergeju 

Kraigherju. Naslednjega dne 14. julija 1971 je dr. Ernest Petrič po 
pogovoru s predsednikom Skupščine SR Slovenije pismeno obve- 
stil poslance, ki so podprli njegovo kandidaturo, da ob nje 
odstopa, poslanec Cene Matičič pa je nato pobudo v imenu 
poslancev umaklnil in o tem obvestil predsednika Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije je na seji 21. julija 1971 izvolila Marka 
Bulca in Mitjo Ribičiča za člana Predsedstva SFRJ iz Slovenije. 
Janez Vipotnik je uvodoma v imenu Republiške konference SZDL 
podal obrazložitev, v kateri je omenil tudi akcijo 25 poslancev. 
Izrecno je poudaril, da je osnovna organizirana politična nosilka 
kandidacijskih postopkov SZDL, v zvezi z akcijo 25 poslancev pa 
je izjavil: »Iniciativa 25 poslancev, do katere je prišlo nekaj dni 
pred volitvami v republiški skupščini, brez široke politične verifi- 
kacije, ne more nadomestiti postopka, v katerega je socialistična 
zveza v večmesečnem delu vključila domala vse družbenopoli- 
tične subjekte v Sloveniji.« 9. septembra 1971 je Republiški zbor 
Skupščine SR Slovenije obravnaval odstop poslanca Ceneta Mati- 
čiča. Pri tem so nekateri od poslancev Republiškega zbora pred- 
stavili svoje poglede na Akcijo 25 poslancev in na ocene, ki jih je 
bila deležna, vendar Republiški zbor ni sprejel nobenega stališča 
v zvezi s tem, ampak je le v skladu s poslovnikom zbora ugotovil, 
da je polanec Cene Matičič odstopil kot poslanec Republiškega 
zbora in da mu je s tem prenehal mandat. 
2. Ugotovitev o zakonitosti »Akcije 25 poslancev« 

Iz opisanega poteka Acije 25 poslancev je jasno razvidno, da je 
bilo delovanje poslancev Skupščine SR Slovenije, predvsem pa 
seveda pobudnikov akcije poslancev Ceneta Matičiča, Ivana 
Krefta in Toneta Remca, povsem zakonito. Njihov postopek je 
temeljil na prvem odstavku 1. člena zakona o volitvah članov 
Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 26/71) in na 
178. členu ustave SR Slovenije iz leta 1963, ki je urejal pravice 
poslancev, da dajejo predloge. Drugi odstavek tega člena je dolo- 
čal, da ima določeno število poslancev pravico, da v skladu 
s poslovnikom predlaga izvolitev, imenovanje ali razrešitev funkci- 
onarjev, ki jih voli ali imenuje skupščina, če ni s to ustavo drugače 
določeno. Delovanje poslancev je seveda bilo povsem skladno 
tudi z določbami poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

3. Opredelitev do predlogov skupin delegatov Skupščine 
občine Ajdovščina 

a) Skupini delegatov predlagata, naj Skupščina SR Slovenije 
ugotovi, da je bila akcija 25 poslancev, ki je imela za namen, da 
tudi ob volitvah članov Predsedstva SFRJ iz SR Slovenije nastopa 
več kandidatov kot je prostih mest, v skladu s tedanjo slovensko 
ustavo in dopolnjenim volilnim zakonom ter nadaljevanje že ute- 
čene prakse o več kandidatih. 

Iz zgoraj navedenega je jasno razvidno, da akcija 25 poslancev 
v okviru Skupščine SR Slovenije nikoli ni bila okvalificirana kot 
protiustavna in protizakonita in da je potekala povsem v skladu 
z navedenimi ustavnimi in zakonskimi določbami. 

b) Skupini delegatov predlagata, da naj Skupščina SR Slovenije 
ugotovi, da je akcija 25 poslancev potekala v skupščini in iz 
skuščine. 

Glede na ugotovitve o nesporni zakonitosti akcije 25 poslancev 
je navedena ugotovitev nepotrebna. 

c) Skupini delegatov predlagata, naj Skupščina SR Slovenije 
oceni, da je bila z načinom, s katerim je bila politično obsojena 
akcija 25 poslancev, za daljši čas prekinjena ne samo demokrati- 
zacija kadrovske politike, ampak tudi razvoj demokratičnega par- 
lamentarizma, ki se je prav v teh letih že uspešno uveljavljal 
v smeri stanja, ki ga dosegamo šele v zadnjih letih in glede 
katerega vlada spontana zahteva za še nadaljnjo demokratizcaijo. 

Zakonodajno-pravna komisija teh posledic sama ne more celo- 
vito oceniti. Nesporno pa je, da vsaka politična Obsodba predloga, 
glasu ali mnenia poslanca, posebej pa politične sankcije, ki se 
zaradi tega zoper njega izvajajo, pomenijo krnitev vloge, položaja, 
samostojnosti in odgovornosti poslancev svoji volilni bazi in s tem 
tudi poseg v integriteto poslancev, s tem pa tudi skupščine. 
V primeru »Akcije 25 poslancev« so bili zlasti pobudniki akcije 
deležni ostrih političnih obsodb s strani družbenopolitičnih orga- 
nizacij, zlasti ZKS in SZDL, kar je nedopustno, saj je zakonit in 
legitimen način za politično vrednotenje ravnanj poslancev le 
obrazložitveni predlog za njihov odpoklic, ki pa ga seveda mora 
izglasovati volilno telo, ki ga je izvolilo. Iz teh razlogov bi po 
mnenju komisije Skupščine SR Slovenije morala zaščititi 
poslance pred obsodbami in posegi družbenopolitičnih organi- 
zacij. 
VIRI: 

1. »Akcija 25 poslancev« 
Časopis za kritiko znanosti 101/102 1987, str. 4 do 117 in 1121/122/ 

125 1988, str. 173 do 194. 
2. Sejni zapiski Skupščine SR Slovenije 15/1972 in 16/1972. 
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STALIŠČA PREDSEDSTVA REPUBLIŠKE 
KONFERENCE SZDL SLOVENIJE 
OB OBRAVNAVI POBUDE ZA OCENO AKCIJE 
25 POSLANCEV 

Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije je na 32. 
seji dne 3. oktobra 1989 obravnavalo pobudo OK SZDL Domžale 
in Skuščine občine Ajdovščina, da oceni Akcijo 25 poslancev. 
PRedsedstvo je v zvezi s tem sprejelo naslednje sklepe: 

1. Obravnava te problematike po osemnajstih letih dogajanja, 
v za tisti čas nesporno drugačnih družbenih razmerah kot so 
danes, pomeni po eni strani prednost, saj je časovna odmaknje- 
nost dogodkov dobrodošla za celovitejše razumevanje in ocenje- 
vanje dogodkov. Po drugi strani pa je velika obveznost, da oceno 
sprejemamo v odnosu do takratnih družbenih razmer in iz tega 
črpamo tudi izkušnje za naše ravnanje v prihodnje. 

2. Predsedstvo ugotavlja, da so bile ob Akciji družbene razmere 
nenaklonjene demokratizaciji političnega življenja in še posebej 
kadrovske politike. Zakonito ravnanje takratnih poslancev v repu- 
bliški skupščini je naletelo na nasprotovanje in obsodbo družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

Ko danes ocenjujemo takratna ravnanja, ne moremo mimo 
ugotovitve, da je obsodba Akcije pomenila politično napako in 

zavoro na poti demokratizacije družbemn odnosov, predvsem pa 
povzročila tudi moralno, politično in drugo škodo nekaterim ude- 
ležencem akcije. Predsedstvo vse to obžaluje. 

3. Predsedstvo ugotavlja, da je bilo v obdobju po sprejemu 
Ustave leta 1974, s sprejemom Statuta SZDL Slovenije, predvsem 
pa z opredelitvijo kandidacijskih postopkov in podružbljanjem 
kadrovske politike storjeno veliko na poti demokratizacije družbe 
kot celote. Veliko je k temu prispevala tudi jasneje opredeljena 
vloga Socialistične zveze v političnem sistemu. Danes lahko ugo- 
tavljamo, da so ustvarjeni pogoji za demokratični dialog, za plura- 
listični prostor, v katerem ima vsak organiziran politični subjekt in 
posameznik možnost, da izrazi svoje poglede, mnenja, interese. 

Izkušnje iz preteklosti pa nas dodatno zavezujejo, da napak iz 
preteklosti ne ponavljamo. Da pospešeno gradimo odprt politični 
prostor, kjer bodo spoštovana pravila obnašanja, normativna ure- 
ditev in da storimo vse, da spremenimo tiste ostanke preteklosti, 
ki bi lahko še bili ovira za dosego teh ciljev. Predvsem pa se 
moramo upreti kakršnimkoli poskusom privilegijev in monopolov, 
ki bi lahko ponovno zavrli procese demokratizacije družbe. 

Za Socialistično zvezo je pomembno, da znanstvenikom, pred- 
vsem zgodovinarjem, prepustimo izdelavo analize celotnega 
obdobja in dogajanja. 

4. Predsedstvo predlaga, da podobno kot je to storila Občinska 
konferenca SZDL Domžale, tudi ostalih dvanajst, ki so pred osem- 
najstimi leti obravnavale sodelovanje posameznikov v Akciji in 
obsodile njihovo ravnanje, sprejme stališča, s katerimi bodo pri- 
spevale k njihovi rehabilitaciji. 

UGOTOVITVE KOMISIJE ZA INFORMIRANJE IN KOMISIJE ZA NARODNOSTI SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
OB OBRAVNAVI DELEGATSKE POBUDE TOV. TONETA ANDERLIČA, KI JO JE DAL NA SEJI 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA IN SE NANAŠA NA ODNOSE RTV LJUBLJANA IN TV KOPER- 
CAPODISTRIA TER PROGRAMSKO USMERITEV TV KOPER-CAPODISTRIA 

TONE ANDERLIČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije, je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

»Predlagam, da Komisija za informiranje in Komisija za narod- 
nosti aH pa še katero drugo delovno telo Skupščine SR Slovenije 
ugotovijo, kaj se dogaja na področju uresničevanja politike infor- 
miranja in pa sploh odnosa ali ravnanja do manjšin glede na 
zadnje, očitno težko razrešljive probleme na relaciji RTV Ljubljana 
- TV Koper, oziroma samo na TV Koper, ter da o tem obvestijo 
Skupščino SR Slovenije. To je problem, ki ga ne moremo prepu- 
stiti medsebojnemu prerekanju dveh medijev oziroma dveh delov- 
nih skupnosti, ker gre za preveč boleča vprašanja, o katerih je bilo 
leta in leta govora, razpravljanja in pogajanj, tudi v Italiji. Ta 
problem je potrebno gledati tudi z vidika obstoja agencije Alpe- 
- Jadran, ki je bila posebej formirana v ta namen. Ker gre za tako 
pomembno vprašanje, bi bilo prav, da pridobimo mnenje Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma Komisije za informi- 
ranje. « 

Komisija za informiranje in Komisija za narodnosti Skupščine 
SR Slovenije sta na skupni seji dne 17. oktobra 1989 obravnavali 
delegatsko pobudo tov. Toneta Anderliča, ki jo je dal na seji 
Družbenopolitičnega zbora dne 26. julija 1989 in ki se nanaša na 
odnose med RTV Ljubljana in TV Koper-Capodistria ter program- 
sko usmeritev TV Koper-Capodistria. 

Na skupni seji je bilo ugotovljeno, da dejanske razmere na 
področju obveščanja narodnosti preraščajo pobudo, ki jo je dal 
tov. Tone Anderlič, saj je bilo na seji tudi postavljeno vprašanje 
uresničevanja sklepov Skupščine SR Slovenije iz leta 1986, ki se 
nanašajo na uresničevanje posebnih pravic pripadnikov italijan- 
ske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji ter v okviru teh 
sklepov, še posebej 8., 9. in 10. točke, ki se nanašajo na obvešča- 
nje obeh narodnosti (poročilo o uresničevanju posebnih pravic 
pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji 
v obdobju 1981 -1985). V ta krog sodijo tudi sklepi Skupščine RTV 
Ljubljana, sprejeti dne 19/1-1989. 

Komisiji sta na podlagi dokumentov, ki sta jih pripravila RTV 
Ljubljana in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po poglobljeni 
razpravi, v kateri so sodelovali delegati obeh komisij, predstavniki 
RTV Ljubljana, TV Koper-Capodistria, Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, SlS-a za prosveto in kulturo pripadnikov madžarske 
narodnosti iz Lendave in predstavnik RK SZDL Slovenije, sprejeli 
naslednja stališča: 

1. Komisiji podpirata stališče, da bi morali v Sloveniji tako 
italijanski kot madžarski narodnosti na področju obveščanja 
zagotoviti načelno enak položaj. Pogoj za izvedbo takšne oprede- 
litve pa je v tem, da se čimprej določijo oziroma opredelijo 
minimalni pogoji za obveščanje obeh narodnosti na območju SR 
Slovenije. S temi minimalnimi pogoji bi bila uresničena obvez- 
nost, ki jo ima večinski narod v zvezi z obema avtohtonima 
narodnostima na območju SR Slovenije. 

2. Komisiji podpirata mednarodno sodelovanje RTV Ljubljana in 
TV Koper-Capodistria v smislu komercialnega pristopa, seveda 
pa pod pogojem, da tak pristop ne ogrozi izvajanja tistih osnovnih 
nalog, ki se nanašajo na obveščanje obeh narodnosti kot tudi 
programov, namenjenih slovenski narodnostni skupnosti v zamej- 
stvu. 

3. Minimalne pogoje za uresničevanje nalog na področju obveš- 
čanja obeh narodnosti vključno z opredelitvijo tehničnih in mate- 
rialnih pogojev je treba čimprej izdelati ter jih predložiti obema 
komisijama. 

4. V zvezi s težavnim tehničnim in materialnim položajem Radia 
Murska Sobota sta komisiji zahtevali, da se čimprej, to je do konca 
tega leta, uresničijo sklepi, ki jih je sprejela Skupščina RTV Ljub- 
ljana dne 19/1-1989. 

5. Komisiji pričakujeta, da bo upoštevan predlog Komisije za 
narodnosti, da se čimprej ustanovi sosvet RTV Ljubljana za narod- 
nosti. Na tak način bo v sredstvih javnega obveščanja (radio in TV) 
zagotovljena prisotnost pripadnikov narodnosti pri oblikovanju 
narodnostnega programa. 

6. Komisiji sta tudi razpravljali o problemih na relaciji RTV 
Ljubljana - TV Koper-Capodistria ter pri tem podprli mnenje 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da mora Skupščina RTV 
Ljubljana oceniti uresničevanje temlejnih funkcij TV Koper-Capo- 
distria oziroma programske zasnove, kako zadovoljiti interese in 
potrebe italijanske narodnosti in slovenske manjšine v smislu 
sklepov, ki so bili o problematiki TV Koper-Capodistria sprejeti 
januarja 1989. 

7. Komisiji sta sprejeli tudi stališče, da bosta v primeru različnih 
pogledov RTV Ljubljana in TV Koper-Capodistria v zveri s pro- 
gramsko opredelitvijo TV Koper-Capodistria ponovno razprav- 
ljali, v primeru, da bo neusklajenost ogrožala uresničevanje 
osnovnega poslanstva na področju obveščanja obeh narodnosti 
in zamejstva. 

8. Komisiji sta se tudi strinjali z ugotovitvami in predlogi Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so zapisani v informaciji 
o TV Koper-Capodistira. 
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SKLEPI 

Skupščine RTV Ljubljana ob obravnavi programov za italijansko in 

madžarsko narodnost na RTV Ljubljana in informacije v zvezi 

z vidnostjo II. TV mreže na Primorskem 

Skupščina RTV Ljubljana je na 11. redni seji, dne 19. 
10.1989 obravnavala programe za italijansko in madžar- 
sko narodnost na RTV Ljubljana in informacijo v zvezi 
z vidnostjo II. TV mreže na Primorskem in sprejela 
naslednje sklepe: 

PROGRAMI ZA ITALIJANSKO IN 
MADŽARSKO NARODNOST NA RTV 
LJUBLJANA 

3-1 Skupščina RTV Ljubljana daje pobudo za načelno ize- 
načitev in enakopraven pristop pri financiranju italijanskega in 
madžarskega radia in televizije, namreč da bi v skladu z zako- 
nom morala republika sodelovati z 20% stroškov oziroma cene 
za manjšinske radijske in televizijske programe, 80% pa naj bi 
se krilo iz sredstev naročnine RTV. 

Tako bi sredstva SR Slovenije, kot 20% soudeležbe pri 
financiranju italijanskega radia in televizije sprostila toliko 
RTV sredstev, da bi ta lahko bila v celoti upoštevana, za 
madžarski radio in televizijo. 

3-2 Skupščina RTV Ljubljana zaradi enotnega obravnava- 
nja narodnostne problematike ustanavlja Svet (koordinacijsko 
telo) za narodnostne programe, ki naj nadzoruje in usmerja 
skladen razvoj narodnostnih programov v osrednjih in drugih 
programih RTV Ljubljana. Svet se sestaja ob sprejemanju 
planov programov in po potrebi v plenumu, sicer pa delujeta 
kot stalna organa posebna sveta za narodnostne programe 
madžarske in italijanske narodnosti. Tak organ je bil na 
pobudo RTV Ljubljana in Medobčinskega sveta za Pomurje 
osnovan 11. 10 1989., za italijansko narodnost pa deluje 
v sestavi programskega sveta pri RA in TV Koper - Capodi- 
stria. 

3-3 Skupščina RTV Ljubljana meni, da je potrebno ob 
pomoči RK za informiranje razrešiti odprte probleme radia za 
madžarsko narodnost v skladu s sprejetimi sklepi skupščine, 
z dne 19. 1. 1989. 

3-4 Skupščina RTV Ljubljana, ki je že v mesecu januarju 
1989 sprejela obširnejše sklepe o funkcijah in nalogah TV 
Koper Capodistria ter njeni poslovni dejavnosti, ki naj imajo za 
cilj uspešno realizacijo teh funkcij in nalog, meni, da so ti njeni 
sklepi še vedno v celoti aktualni. Spremeni se le tisti del 
sklepov, ki se nanaša na nosilce izvedbe komercialne 
poslovne dejavnosti TV KC. 

3-5 Skupščina RTV Ljubljana se strinja, da ob zahtevku 
Ponteca po redefiniranju pogodbe z DO RTV Ljubljana 
postane nov nosilec pogodbe s Pontecom TOZD TV KC, ki je 
v sestavi RTV Ljubljana. 

3-6 TV KC mora zagotoviti: 
a) da se celotna operacija komercialnega projekta TV 

v celoti samo financira brez koriščenja RTV naročnine, 
b) da se sredstva iz komercialnega dohodka usmerijo tudi 

za financiranje narodnostnega programa TV KC in za skupne 
naložbe dogovorjene v okviru RTV, 

c) obveznosti med komercialnim projektom Telecapodistria 
in TV KC in drugimi udeleženci v ustvarjanju komercialnega 
programa se z vgrajenimi veljavnimi tarifami za storitve opre- 
delijo s posebnimi pogodbami. 

3-7 Programi za narodnosti morajo imeti zagotovljen tra- 
jen vir financiranja, kot je določen v ustavi in zakonih. 

3-8 Skupščina RTV Ljubljana poudarja, da mora TV KC 
v okviru poslovnega sodelovanja v novo formiranem podjetju 
Telecapodistria imeti tak pravni položaj, da ne bo mogla biti 
preglasovana v zadevah, ki se nanašajo na temeljne cilje 
sodelovanja. 

3-9 Skupščina RTV Ljubljana poudarja, da mora vodstvo 
TV KC zagotoviti popolno avtonomnost narodnostnega pro- 
grama in programa, ki razvija skupni slovenski kulturni pro- 
stor in ki ga oddaja na 27. kanalu na Nanosu. Vodstvo TV KC 
predloži v okviru predloga programov RTV za leto 1990 celo- 
vito programsko zasnovo programa na 27. kanalu. 

3-10 Vodstvi RTV in TV KC naj pogodbeno opredelita vse 

ekonomsko finančne odnose prenosa pogodbe in o tem obve- 
stita Skupščino RTV. 

Skupščina RTV Ljubljana tudi nalaga vodstvoma RTV in TC 
KC, da čimprej predložita skupaj dogovorjen predlog o distri- 
buciji sredstev iz komercialne dejavnosti. 
3-11 Skupščina RTV Ljubljana je sklenila, da se v programe 
RTV Ljubljana za leto 1990 vključi tudi madžarski radijski 
program. Pri tem naj se upošteva: 

- delež naročnine za minimalne narodnostne programe, 
- delež IS pri njih ter 
- možnosti lastnih prihodkov, kot pri ostalih programih 

RTV, 
- potrebe za neodložljive razvojne naloge, ki bodo zagoto- 

vile tudi hitrejši razvoj radia za madžarsko narodnost. 
3-12 Iz povišanja naročnine za november in december 

1989 se nameni Zavodu za časopisno dejavnost Murska 
Sobota, ki je letos realiziral program v madžarščini 
1. november 1.000.000.000 din 
1. december 1.000.000.000 din 
ter s tem sofinancira program za leto 1989. 

3-13 Skupščina RTV Ljubljana naroča, da se ji na nasled- 
njo sejo predloži analizo bodočih programov za madžarsko 
narodnost in zbir tehničnih potreb za produkcijo in oddajanje 
teh programov, z oceno potrebnih finančnih sredstev. 

3-14 Skupščina RTV Ljubljana podpira predlog, da se 
v najkrajšem času sistemsko prenese funkcijo glavnega ured- 
nika (do sedaj pomočnik glavnega urednika) za narodnostne 
programe na TV Koper-Capodistria oz. Radio Koper-Capodi- 
stria. 

Ugotovitve in predlogi Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi ustave in zakonov imajo pripadniki italijanske in 
madžarske narodnosti v SR Sloveniji v okviru posebnih narod- 
nostnih pravic tudi pravico do obveščanja v svojem jeziku. 

Eno izmed pomembnih sredstev obveščanja za pripadnike itali- 
janske narodnosti so tudi programi TV Koper-Capodistria. 

a) Na podlagi obveznosti, ki jih izpolnjuje Izvršni svet Skupščine 
Slovenije v imenu SR Slovenije do italijanske narodnosti tudi na 
področju obveščanja narodnosti, Izvršni svet ugotavlja, da so 
programi za italijansko narodnost v SR Sloveniji in slovensko 
narodnostno skupnost v Italiji ena temeljnih funkcij RTV Ljubljana 
skladno s temeljno programsko zasnovo in vsakoletnimi pro- 
grami, verificiranimi v organih SZDL in RTV Ljubljana. Na podlagi 
zakona in sklepov skupščine RTV Ljubljana se za dejavnost TV 
Koper namenjajo tudi sredstva iz RTV naročnine. IS še vedno 
podpira vse aktivnosti RTV Ljubljana in TV Koper-Capodistria, ki 
prispevajo k uspešnejšemu uresničevanju narodnostnih fukcij. 

Uresničevanje narodnostne funkcije v programih RTV Ljubljana 
oz. TV Koper-Capodistria pa ne sme biti odvisno od vsakokratnih 
poslovnih, organizacijskih ali programskih odločitev v RTV Ljub- 
ljana. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira mednarodno sode- 
lovanje RTV organizacij in razvijanje tudi komercialnih programov 
za obogatitev RTV programov v sodelovanju z domačimi in tujimi 
partnerji. Vendar takšna komercialna dejavnost, ki je bila doslej 
tudi v funkciji bogatitve programov za narodnosti in obveščanja 
tuje javnosti, v nobenem primeru ne sme ogroziti sedanjega 
obsega in ravni programov za italijansko narodnost in slovensko 
narodnostno skupnost v Italiji. 

b) Izvršni svet meni, da bi bilo smotrno, če bi skupščina RTV 
Ljubljana ocenila uresničevanje temeljnih funkcij TV Koper-Capo- 
distria oziroma programske zasnove, kako zadovoljuje interese in 
potrebe italijanske narodnosti in slovenske manjšine ter uresniče- 
vanje lastnih sklepov o problematiki TV Koper-Capodistria iz janu- 
arja 1989. Izvršni svet predlaga tudi ustanovitelju RTV Ljubljana in 
programa TV Koper-Capodistria, da opravi enako razpravo. 

c) Izvršni svet meni, da je bila z ustanovitvijo novega podjetja 
Telecapodistria izbrana ena od možnih rešitev za uspešnejše 
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programsko in poslovno uveljavljanje TV Koper-Capodistria v Ita- 
liji oz. mednarodnem prostoru. Uspešnosti takega načina razreše- 
vanja problematike trenutno še ni mogoče presojati, saj nekatere 
bistvene pravne in poslovne odločitve še niso sprejete, (pogodbe) 

Izvršni svet ne nasprotuje hitrim podjetniškim in organizacij- 
skim spremembam, ki naj omogočijo boljše uresničevanje temelj- 
nih funkcij TV Koper-Capodistria, njeno večjo ekonomsko uspeš- 
nost in našo prisotnost na tujem trgu, opozarja pa, da mora biti pri 
tem upoštevana tudi vsa zakonodaja o javnem obveščanju. 

Izvršni svet meni, da je nujno treba ob obravnavi predvidenih oz. 
predlaganih TV programov, ki naj bi jih proizvajala oz. oddajala 
organizacija Telecapodistria, temeljito proučiti obstoječe pro- 
grame TV Koper-Capodistria in njihovo povezanot oz. soodvisnost 
z novo načrtovanimi TV programi Telecapodistria ter pravno ure- 

diti vse nadaljnje medsebojne odnose oz. sodelovanje na tehnič- 
nem, poslovnem in programskem področju. 

Izvršni svet je prepričan, da je problematiko TV Koper-Capodi- 
stria mogoče uspešno reševati ob upoštevanju menarodnih prav- 
nih norm na področju radiodifuzije in zakonodaje o javnem obveš- 
čanju ter ob premišljenih poslovnih odločitvah vodstva podjetja 
Telecapodistria in hkrati le na podlagi enotnih oz. usklajenih 
stališč do te problematike v RTV Ljubljana (katere del je TV Koper- 
Capodistria) in na podlagi poslovno pravno razrešenih odnosov 
s tujimi partnerji. 

Izvršni svet bo na podlagi sprejetih stališč spremljal nadaljnje 
razreševanje problematike TV Koper-Capodistria in zagotavljanja 
narodnostnih TV programov, po potrebi ukrepal v okviru svojih 
pooblastil ter o tem - tako kot doslej - obveščal Skupščino SR 
Slovenije. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k pobudi delegacije iz občine Ljutomer za 
spremembo sistema pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja v Socialistični republiki 
Sloveniji 

Skupina delegatov ugotavlja, da so učinki pospeševalnih ukre- 
pov na področju gospodarskih vlaganj in Območne vodne skup- 
nosti Mura zadovoljivi, kar pa ne velja za učinke ukrepov na 
področju zaposlovanja, posodabljanja cest in ptt zmogljivosti. Na 
področju družbenih dejavnosti se razlike kljub sistemu solidarno- 
sti niso zmanjšale, v nekaterih primerih so se celo povečale. Zato 
skupina delegatov predlaga, da je treba čimprej začeti pripravljati 
nov sistem pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji. Predlagajo ustanovitev posebnega slada za pospeševa- 
nje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, zmanjšali 
naj bi obveznost delovnih organizacij na manj razvitih območjih 
do sklada federacije, odpravili pomanjkljivosti v solidarnosti 
v družbenih dejavnostih in v sistemu solidarnosti bolj vključili 
priprave za zaposlitev brezposelnih in na prekvalifikacijo delav- 
cev. Ovrednotili naj bi nacionalne, zakonsko opredeljene pro- 
grame, ki naj bi jih ovrednotili v celotni rizični skupnosti v Slove- 
niji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v svojem poročilu Skupš- 
čini SR Slovenije (Poročevalec št. 33 z dne 2. 11. 1988) že posre- 
doval svoje ugotovitve in stališča o uresničevanju politike sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji in podobno kot sku- 
pina delegatov ocenil, da so obogateni spodbujevalni ukrepi zlasti 
v zadnjih dveh letih vplivali na znatno povečanje gospodarskih 
vlaganj na manj razvitih območjih. Tako kot skupina delegatov je 
tudi poudaril, da je na teh območjih pereče vprašanje razvoja 
gospodarske infrastrukture, zlasti modernizacije cestnega 
omrežja in razvoja telefonije. 

Rast števila zaposlenih na manj razvitih območjih od leta do leta 
sicer niha, vendar je že v daljšem časovnem obdobju, prav tako pa 
tudi v tekočem srednjeročnem obdobju v manj razvitih občinah 
hitrejša kot v povprečju SR Slovenije. Strinjamo pa se s skupino 
delegatov, da je na teh območjih pereče vprašanje nezaposleno- 
sti, obstaja pa tudi problem kvalifikacijske strukture že zaposle- 
nih. Solidarnost v družbenih dejavnostih se uresničuje v okviru 
dogovorjenega obsega. Problemi razvoja družbenih dejavnosti in 
njihovega financiranja so zaradi omejenih materialnih možnosti 
prisotni v vsej SR Sloveniji, so pa na nekaterih manj razvitih 
območjih močneje izraženi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v poročilu Skupščine 
SR Slovenije, prav tako pa v odgovorih na več delegatskih pobud, 
najavil, da bo predlagal Skupščini SR Slovenije spremenjen 
sistem pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja. Delovni 
koncept novega sistema pospeševanja skladnejšega regional- 

nega razvoja bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obravnaval 
v decembru letošnjega leta in na tej osnovi obliKoval preDlog za 
izdajo noVega zakona. To bo omogočilo, da bo Skupščina SR 
Slovenije sprejela zakon že v prvem polletju 1990. 

V tem okviru bo spremenjen sistem spodbujanja gospodarskih 
vlaganj. OblikovanjA sredstev za te namene ne bi več povezovali 
z zagotavljanjem sredstev za hitrejši razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo, ker gre sistemsko za dve različni 
razvojni vprašanji. Dokler bo še v veljavi sedanji sistem zagotavlja- 
nja sredstev za sklad federacije ne bi bilo smotrno zmanjšati 
obveznosti zavezancem iz manj razvitih območij iz SR Slovenije 
od 2,8% na 2,2% kot to predlaga skupina delegatov iz Ljutomera. 
Upoštevati je namreč treba, da imajo obveznosti do sklada federa- 
cije tudi gospodarsko manj razvite republike in SAP Kosovo. 
Omeniti je hkrati treba, da gospodarski subjekti na manj razvitih 
območjih v SR Sloveniji na podlagi veljavnega republiškega 
zakona lahko zadržijo ne samo razliko med 2,2% in 2,8% od 
osnove, temveč celotno obveznost, če v zadostnem obsegu inve- 
stirajo na manj razvitih ombmočjih v SR Sloveniji. 

Proučujemo več možnih variant, pri čemer je ena od možnosti 
ustanovitev posebnega sklada, ki naj bi zagotavljal del pokritja 
finančne konstrukcije posameznih projektov. V zvezi s tem bo 
potrebno proučiti možnost kombiniranja dela sredstev iz tkim. 
razvojnega dinarja, v okviru katerega naj bi med kriteriji upošte- 
vali tudi regionalni vidik. Osnovna skrb za pripravo kvalitetnih 
projektov in njihovo učinkovito izvedbo, vključno z zagotovitvijo 
celotne finančne konstrukcije, pa naj bi bila tudi v prihodnje na 
investitorjih in drugih zainteresiranih gospodarskih subjektih. 

Predlagani bodo tudi učinkovitejši načini razvijanja gospodar- 
ske infrastrukture. Z ustavnimi amandmaji predvidena ukinitev 
samoupravnih interesnih skupnosti na tem področju bo zahtevala 
novo ureditev oblikovanja sredstev za razvoj gospodarske infra- 
strukture v okviru sistema javnih financ. V tem okviru bi sistemsko 
zagotovili tudi sredstva za hitrejši razvoj gospodarske infrastruk- 
ture kot temeljnega pogoja hitrejšega gospodarskega razvoja 
manj razvitih in hribovitih oziroma demografsko ogroženih ob- 
močij. 

Predlagan bo tudi nov sistem financiranja družbenih dejavnosti. 
Ob upoštevanju nacionalnih programov v okviru družbenih dejav- 
noti bodo kot ena od možnih oblik na nivoju republike ovredno- 
tena tudi potrebna sredstva za skladnejši regionalni razvoj 
v okviru enotne rizične skupnosti, kar naj bi zamenjalo dosedanji 
sistem solidarnosti na tem področju. 

Resorni republiški upravni organi bodo proučili tudi možnost 
upoštevanja skladnejšega regionalnega razvoja v okviru nove 
družbene organiziranosti v nekaterih dejavnostih in po posamez- 
nih segmentih spremenjenega gospodarskega sistema (npr. kme- 
tijstvo, stanovanjsko gospodarstvo, zagotavljanje sredstev za 
usposabljanje kadrov in njihovo prekvalifikacijo, davčni sistem, 
sistem rezerv itd ). 

Pospeševalni ukrepi bodo upoštevali specifičnost razvoja posa- 
meznih ožjih območij, kot so napr. manj razvita območja, hribo- 
vita območja in demografsko ogrožena območja. 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

POBUDE 
Komisije Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose ob obravnavi prvega poročila o pripravah 
SR Slovenije in SFRJ na Evropo po letu 1992 

Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne odnose je 
26. 9. 1989 obravnavala Prvo poročilo o pripravah SR Slove- 
nije in SFR Jugoslavije na Evropo po letu 1992 in pri tem 
ugotovila, da poročilo predstavlja uresničevanje zahteve 
Skupščine SRS o občasnem poročanju Skupščini SRS 
o dejavnosti in ukrepih za prilagajanje integracijskim proce- 
som v Evropi. 

Komisija je pozitivno ocenila delo Koordinacijske komisije 
za Evropo 1992 pri Izvršnem svetu Skupščine in SRS in Podko- 
misije za Evropo 1992 pri RK za mednarodno sodelovanje, ki 
sta doprinesli tako organizaciji in koordinaciji priprav za 
Evropo 1992 kot tudi konkretnim ukrepom za naše prilagaja- 
nje predvideni ureditvi bodoče Evropske skupnosti. 

Komisija je podprla ugotovitve in sklepe Izvršnega sveta, 
opredeljene v navedenem poročilu. Komisija predlaga, da 
poročilo uvrste na dnevni red razprav tudi ostala delovna 
telesa Skupščine SRS. Komisija je prav tako menila, da naj 
Izvršni svet nadaljuje s poročanjem Skupščini SRS o nadalj- 
njih dejavnostih v zvezi s prilagajanjem združevalnim proce- 
som v Evropi. 

Komisija je v razpravi oblikovala tudi nekatere pobude za 
nadaljnje dejavnosti v procesu prilagajanja SFRJ in SRS v nje- 
nem okviru integracijskim procesom v Evropi. 

- Vztrajati je potrebno, da Skupščina SFRJ izrazi javno 
namero SFRJ o vključevanju v integracijske procese v Evropi, 
na temelju česar bi moral Zvezni izvršni svet čimprej izdelati 
ustrezno strategijo našega vključevanja v te procese. 

- Zaradi pomembnosti našega približevanja evropskim inte- 
gracijam bi bilo potrebno tako v okviru ZIS kot IS zagotoviti 
poseben stalni organ z ustrezno strokovno službo, ki bo skrbel 
za interdisciplinarno ter medresorsko usklajeno približevanje 
SFRJ evropskim integracijam. 

- Ne glede na sedanjo ali bodočo stopnjo institucionalne 
integriranosti je potrebno v SRS in SFRJ pospešeno prilaga- 

jati naš gospodarski pa tudi politični in družbeni sistem spre- 
membam v Evropi in skrbeti vsaj za njegovo kompatibilnost, 
če že ne institucionalno vključenost v spremenjene pogoje 
v Evropi. V tem pogledu je potrebno realno oceniti stanje 
v naši deželi na ekonomskem področju (neprilagojenost 
gospodarskih subjektov tržnim oblikam gospodarjenja, občut- 
ljivost za mednarodno konkurenco ob eventualni ukinitvi 
državnih zaščit itd.) in na družbeno-političnem področju (pro- 
blem pluralizma, človekovih pravic, načina urejevanja notra- 
njih političnih problemov itd.). 

- Naše približevanje pogojem, v katerih se odvija integracija 
Evrope, ni odvisno le od vzpostavitve neposrednih stikov in 
institucionalnih povezav s posameznimi oblikami evropskih 
integracij, ki tudi same niso prepričane, da je naše mesto med 
njimi, ampak je odvisno tudi od našega dejanskega sprejema- 
nja kriterijev, ki v sodobnem svetu opredeljujejo naravnanost 
in resnično pripravljenost posamezne države, da se vede 
v skladu z mednarodno sprejetimi normami. Kot del tega je 
bila v komisiji poudarjena potreba po čimprejšnjem pristopu 
Jugoslavije k mednarodnim instrumentom tako v okviru 
Evrope kot tudi OZN (pristop h konvencijam Sveta Evrope, 
pristop in ratifikacija mednarodnopravnih instrumentov za 
varstvo človekovih pravic v okviru OZN, pr. konvencije proti 
mučenju, opcijski protokol, deklaracija in konvencija OZN 
o človekovih pravicah, itd.). 

- Pred kratkim pridobljeni posebni status Jugoslavije 
v Svetu Evrope je potrebno, po mnenju komisije, temeijito 
izkoristiti in ga napolniti s pravo vsebino, ki nam bo omogo- 
čala kasnejši vstop v to evropsko institucijo. Pri tem ne bi 
smeli pristajati na to, da smo v istem ali še slabšem položaju 
od Sveta Evrope kot vzhodnoevropske države, od katerih so se 
nekatere že pričele intenzivno vključevati vanj. 

- Komisija je predlagala, da se poročilo objavi v skupščin- 
skem Poročevalcu 

PRVO POROČILO 

o pripravah SR Slovenije in SFR Jugoslavije na Evropo po 

letu 1992 

I. Uvod 

V Evropskih skupnostih se je začelo zadnje, ključno obdobje 
predvidenega roka za uresničitev programa Bele knjige ES iz leta 
1985. Kljub nekaterim zastojem (npr. pri uresničevanju monetarne 
unije, težave pri sprejemu evropske socialne listine ter kot posle- 
dica zamuda pri pripravi 4. poročila Komisije o vzpostavljanju 
notranjega trga) so bili v procesu sprejemanja že okoli dve tretjini 
predvidenih ukrepov (direktiv in uredb). Ti se bo mnenju strokov- 
njakov v ES pretežno nanašajo na uskladitev gospodarske in 
drugih dejavnosti v ES in manj na liberalizacijo gospodarstva. Tak 
trend je za tretje države, torej tudi za Jugoslavijo, negativen, ker 
postavlja nove ovire našemu izvozu in poglablja že obstoječe 
razlike. 

Zaradi nevarnosti gospodarskega zaostajanja so v državah čla- 
nicah Evropskega združenja za svobodno trgovino (v nadaljeva- 
nju EFTA) prenesli del odgovornosti na skupne organe EFTE, 
zvjšali proračun in povečali število zaposlenih na sekretariatu 
v Ženevi. Avstrijski parlament je pooblastil vlado za začetek poga- 
janj za vstop v ES pod pogojem, da ostane nespremenjen njen 
status nevtralnosti. Konzultativni komite EFTE je maja 1989 pred- 
lagal pripravo skupne Bele knjige EFTA-ES, da bi se preprečilo 
nadaljnje razhajanje v skupnem evropskem ekonomskem pro- 
storu osemnajstih držav. 

II. Pregled stanja glede prilagajanja in vključevanja v evropske 
integracijske procese v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji 
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V SR Sloveniji se je končala prva faza priprav na Evropo po letu 
1992. Mejniki so nedvomno stališča, ugotovitve in sklepi Skupš- 
čine SRS o vključevanju v evropske integracijske procese ter 
široko zastavljena problemska konferenca SZDL. Stališča Skupš- 
čine SRS in RK SZDL izražajo zahtevo, da se vsi pristojni dejavniki 
skrajno odgovorno pripravljajo na Evropo po letu 1992, s tem da 
so jasno izražene zahteve po institucionalni povezanosti SFRJ 
z evropskimi ekonomskimi in političnimi integracijami. 

Slovenski delegati v zvezni skupščini so ugotovitve, stališča in 
sklepe slovenske skupščine v obliki »evropske deklaracije« pred- 
ložili zvezni skupščini v obravnavo. 

Predsedstvo SFRJ je na seji 6. 7. 1989 razpravljalo o vključeno- 
sti SFRJ v evropske integracijske tokove in sprejelo naslednje 
usmeritve: a) institucionalno vključevanje SFRJ v EFTO ter funkci- 
onalno v ES, b) vključitev v Svet Evrope, c) razširitev finančnega 
sodelovanja z ES, d) vključitev v evropske organizacije za standar- 
dizacijo, e) ZIS-u je bilo naloženo, da pripravi do začetka leta 1990 
analizo uresničevanja sklepov Predsedstva SFRJ. 

Jugoslaviji je podeljen poseben status »specialnega gosta« 
v skupščini SVeta Evrope. Ta status nam bo omogočal sodelova- 
nje v razpravah brez pravice do glasovanja. Delegati zvezne 
skupščine so sodelovali na julijskem zasedanju skupščine Sveta 
Evrope. Vse pravice in dolžnosti, povezane s tem statusom, še 
niso povsem znane, vendar je nedvomno, da je ta status izraz 
zaupanja naši državi, kar nam nalaga nove obveznosti, še 
posebno glede odnosa do vprašanj človekovih pravic. Našo 
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državo bo v skupščini Sveta Evrope zastopalo 6 zveznih delegatov 
(toliko mest nam pripada po merilih Sveta Evrope glede na število 
prebivalcev). 

V tem času, lahko kot zelo uspešne ocenimo aktivnosti pri 
obveščanju upravnih, gospodarskih in družbenopolitičnih struk- 
tur kakor tudi celotne slovenske javnosti o Evropi 92. Pri tem 
imajo pomembno vlogo sredstva javnega obveščanja. 

Izhodišče za delo odgovornih republiških institucij je poleg 
omenjenih sklepov Informacija o evropskih skupnostih in 
o Evropi 92 ter v vključevanju in pripravah Slovenije na nove 
zahteve evropskega trga, ki je na svoji 144. seji 22. 12. 1988 
obravnaval in sprejeli Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pre- 
gled uresničevanja ugotovitev, predlogov in stališč IS SRS pokaže 
naslednje stanje: 

a) Pregled uresničevanja predlogov Izvršnega sveta Slovenije 
Skupščine SR Slovenije: 

RK za mednarodno sodelovanje je Informacijo poslal ZIS-u, ki je 
sicer še ni obravnaval, vendar so se v Zveznem izvršnem svetu 
začeli pospešeno uresničevati sklepi Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, to je priprava strategije razvijanja odnosov z evropskimi 
ekonomskimi integracijami. Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino že pripravlja predlog strategije in program prila- 
gajanja ukrepom Bele knjige. V svoje delo je pogosteje kot dozdaj 
praksa, začel vključevati resorne republiške upravne organe, 
s katerimi se predhodno posvetuje o pomembnih vprašanjih, kot 
sta npr. vloga SFRJ v urugvajskih pogajanjih GATT-a in Enotni 
administrativni dokument. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je 
pripravil predlog, po katerem naj bi sprejeli 34 konvencij Sveta 
Evrope. V postopku sprejemanja je tudi osnutek načrta Dinamika 
realizacije programa razvoja in modernizacije Zveznega zavoda za 
standardizacijo s predlogom izdelave dokumentov po področjih 
gospodarjenja 

1. Svet za sodelovanje SFRJ-EGS še ni obravnaval vprašanja 
prilagajanja Jugoslavije ukrepom Bele knjige, ker se bo sestal šele 
konec leta. 

2. Na zvezni ravni se ustanavlja posebna medresorska delovna 
skupina za sodelovanje SFR Jugoslavije z ES in EFTO, ki jo bo 
vodil tov. Branimir Pajkovič, član ZlS-a. V delo te medresorske 
delovne skupine bodo vključeni vsi zvezni upravni organi. Če se 
bo razpravljalo o določenih vprašanjih, ki zahtevajo usklajevanje 
z republiškimi upravnimi organi, bodo na seje vabljeni tudi njihovi 
predstavniki. 

3. Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino pripravlja 
v jeseni 1989 program ukrepov za funkcionalno prilagajanje pogo- 
jem notranjega trga po letu 1992. Ta program ne bo zamenjava za 
Strategijo, ampak le odgovor na vprašanje, kaj se lahko stori 
v okviru sedanjega institucionalnega dogovora SFRJ-ES. 

4. Glede našega enostranskega pristopa k Enotnemu admini- 
strativnemu dokumentu je Zvezni sekretariat za ekonomske 
odnose s tujino na zadnjem sestanku Delovne skupine EFTE za 
SFRJ (april 1989) sprožil pobudo za vključitev, ki jo je EFTA 
pozitivno sprejela. Konkretni odgovor se pričakuje na naslednjem 
delovnem sestanku Mešanega komiteja SFRJ-EFTA in Delovne 
skupine EFTE za SFRJ, ki bo predvidoma letos jeseni v Jugosla- 
viji. Ob tem ZSEOT kot koordinator medresorske skupine priprav- 
lja predlog ZlS-a, da bi Jugoslavija enostransko začela uporabljati 
Enotni administrativni dokument po določenem obdobju priprav. 
Ustanovljena bo posebna medresorska skupina, ki bo proučila 
možnost za uporabo Enotnega administrativnega dokumenta 
z vidika trenutno veljavnih predpisov in predlagala ukrepe za 
njegovo uporabo. 

5. Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je naložil ZIS-u, da 
prouči pogoje, ki jih določa statut CEN/CENELEC, za članstvo (v 
te evropske organizacije za standardizacijo se poleg članic ES in 
EFTE lahko vključijo tudi tretje države, ki izpolnjujejo pogoje za 
članstvo v ES oziroma EFTI). Pozitivni korak v tej smeri je predlog 
GZS, naj Zvezni zavod za standardizacijo sprejeme sklep, da se 
evropski standardi EN enostransko sprejmejo v SFRJ kot neob- 
vezni standardi JUS. 

6. Zvezni zavod za standardizacijo sprejema program aktivnosti 
in ukrepov za posodobitev in reorganizacijo dela. 

7. Načrtovane aktivnosti za usposabljanje kadrov na zvezni 
ravni še niso uresničene, če izvzamemo predlog ZSEOT, da EFTA 
sprejme določeno število jugoslovanskih strokovnjakov na dopol- 
nilno izobraževanje v Sekretariat EFTE. 

8. Predlog, da se novi zvezni zakoni v posebni točki primerjajo 
s skladnostjo z ukrepi Bele knjige, ni bil sprejet. 

9. Misija SFRJ pri ES v Bruslju ni bila kadrovsko okrepljena, 
mesto svetovalca za znanstveno-tehnično sodelovanje še vedno 
ni zasedeno. Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je Misijo SFRJ 
pri ES v Bruslju vključil na prednostno listo za opremljanje z raču- 
nalniki in modernimi telekomunikacijskimi napravami (telefaks). 

10. Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino je začel 

v delo svojega resorja redno vključevati tudi pristojne upravne 
organe republik in pokrajin za zunanjo trgovino. 

b) Predlogi IS SRS Gospodarski zbornici Slovenije 
Gospodarska zbornica je v splošnih združenjih organizirala 

strokovne skupine za spremljanje posameznih področij. Delovati 
je začel zbornični informacijski sistem, ki se bo jeseni povezal 
z bazami (pravnimi) podatkov ES, in sicer: CELEX, SCAD in INFO 
92. 

Izobraževalni programi Gospodarske zbornice na Brdu in 
v Radencih so bili dopolnjeni z vprašanji Evrope 92. 

V Gospodarskem vestniku je bila uvedena stalna rubrika Evropa 
92. Beia knjiga ES je izšla v nadaljevanjih. Ob problemski konfe- 
renci SZDL o Evropi je izšla posebna publikacija. 

c) Pregled izvrševanja sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije 

1. Vzpostavitev informacijskega sistema za Evropo 92 oziroma 
ustanovitev depozitarnega centra je v teku. V kratkem se pričakuje 
uresničitev prve faze, to je ustanovitev depozitarne knjižnice ES 
v Sloveniji. Predlog je bil že poslan Komisiji ES. Depozitarna 
knjižnica naj bi se ustanovila pri Centralni ekonomski knjižnici 
Ekonomske fakultete v Ljubljani. 

2. Republiški komiteji so na svojih sejah obravnavali problema- 
tiko Evrope 92 in sprejeli usmeritve za delo. 

3. Ocena vplivov nove zakonodaje s področja ekonomskih 
odnosov s tujino z vidika prilagajanja Jugoslavije in Slovenije 
Evropi po letu 1992 bo izdelana, ko bodo sprejeti reformni zakoni. 
V pripombah IS k novim osnutkom je upoštevan tudi sistem 
ekonomskih odnosov s tujino, ki bo sprožil tržne gospodarske 
mehanizme (nosilec dela RKMS v sodelovanju z RS za finance, 
ZDP, Narodno banko Slovenije in Ljubljansko banko). 

4. Ocena vključevanja SR Slovenije v znanstveno tehnično 
sodelovanje SFRJ z EGS še ni narejena, ZAMTES je pripravil 
pregled projektov EGS (COST, ESPRIT II), v katere so vključene 
slovenske znanstveno-raziskovalne organizacije (nosilca RK za 
raziskovalno dejavnost in tehnologijo in ZAMTES). 

Zavod za družbeno planiranje je izdelal pregled raziskav 
s področja E 92. 

5. RK za mednarodno sodelovanje je v svoje delo vključil 
spremljanje izkušenj drugih držav pri prilagajanju ukrepom Bele 
knjige, pri čemer je posebej proučeval izkušnje držav članic EFTE. 
O ugotovitvah so bili obveščeni člani Koordinacijske komisije in 
Podkomisije za Evropo 92. 

6. DS Alpe-Jadran je v svoje delo vključila področje nastajanja 
notranjega evropskega trga. V okviru gospodarske komisije se 
ustanavlja posebna delovna skupina za Evropo 92, trenutno se 
izvaja postopek imenovanja predstavnikov. Na zadnjem srečanju 
predstavnikov vlad je bila Evropa 92 uvrščena med prednostna 
vprašanja. 

7. Zavod za družbeno planiranje je vključil področje prilagaja- 
nja ukrepom Bele knjige v svoje delo. Poleg tega usklajuje uresni- 
čevanje projektov o Evropi 92, katerih naročnik je IS SR Slovenije. 

8. Financiranja raziskav s tega področja po našem mnenju še ni 
ustrezno rešeno. Uveljavljeno, tj. prioriteta pri obstoječih finanč- 
nih sredstvih za raziskave s področja Evropa 92, se je izkazalo za 
nezadostno. Po eni strani je večina finančnih sredstev razporeje- 
nih vnaprej, pri čemer pa naše prilagajanje in vključevanje 
v Evropo nista dovolj upoštevani, po drugi strani pa se bodo brez 
dodatnih finančnih sredstev težko financirale večje, multidiscipli- 
narne študije, ki bodo potrebne. Osnovni pogoj za rešitev tega 
vprašanja pa je sistematični pregled raziskav s tega področja ter 
sprejetje načrta prednostnih raziskav. RK za raziskovalno dejav- 
nost in tehnologijo bo v sodelovanju z izvajalci in uporabniki 
financerji pripravil gradivo do jeseni 1989 (sklep 2. sestanka 
Koordinacijske komisije za Evropo 92). 

9. Sklep, da republiški upravni organi pri pripravi predpisov 
v posebni točki obrazložijo njihovo skladnost z ukrepi Bele knjige, 
se v praksi ne uresničuje. Dozdaj je znan le primer predloga za 
izdajo zakona o varstvu osebnih podatkov, v obrazložitvi katerega 
je predložena ugotovljena skladnost s konvencijo Sveta Evrope, 
smernicami OECD in direktivami ES. 

III. Delo Koordinacijske komisije za Evropo 
1992 pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije 

Koordinacijska komisija za Evropo po letu 1992 je bila ustanov- 
ljena januarja 1989 s sklepom Izvršnega sveta SR Slovenije. V njej 
so predstavniki nekaterih republiških upravnih organov, družbe- 
nopolitičnih organizacij, znanstvenoizobraževalnih institucij ter 
predstavniki gospodarstva. 

Naloga Koordinacijske komisije je sistematično spremljanje, 
spodbujanje in usklajevanje aktivnosti v SR Sloveniji v zvezi 
z vključevanjem in prilagajanjem SFRJ in SRS ukrepom notra- 
njega evropskega trga po letu 1992. 
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Dozdaj so bili trije sestanki komisije. Komisija je usklajevala 
delo na področjih informacijskega sistema, znanstvenorazisko- 
valne dejavnosti, izobraževanja, strokovnega usposabljanja, raz- 
vojne ekonomske politike ter strategije sodelovanja SFRJ in SRS 
z evropskimi integracijami. 

Največ časa je bilo posvečeno vzpostavitvi informacijskega 
sistema za ES (INFOCES). Sprejeta je bila zasnova delovanja, po 
kateri je sedež pri Centralni ekonomski knjižnici v Ljubljani. Pro- 
jekt je v glavnem usklajen z nosilci tega sistema, ki bodo opravljali 
funkcijo podcentrov za posamezna področja. Za vzpostavitev tega 
sistema bosta morala Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije zagotoviti določena finančna 
sredstva. Finančna konstrukcija INFOCES-a še ni rešena. 

Po pregledu obstoječih raziskovalnih projektov, ki so v celoti ali 
delno posvečeni problematiki Evropa 92, je Koordinacijska komi- 
sija zastavila aktivnosti na področju znanstvenoraziskovalnega 
dela. Do jeseni letos bo RK za raziskovalno dejavnost in tehnolo- 
gijo pripravil usmeritve za načrtno raziskovalno dejavnost ter 
opredelil konkretne aktivnosti. 

Koordinacijska komisija je sprejela usmeritve za izobraževanje 
in strokovno usposabljanje. Koordinator dela je RK za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo, ki bo do jeseni letos operaci- 
onaliziral potrebne aktivnosti. Vprašanje izboraževanja naj bi na 
pobudo RK SZDL obravnavalo tudi Predsedstvo SR Slovenije. 

Koordinacijska komisija je sprejela tudi usmeritve za nadaljnji 
razvoj standardizacije, stališča do potrebne reorganizacije pristoj- 
nih organov ter pozitivna stališča do dela naših predstavnikov 
s tega področja, ki delujejo na zvezni ravni. 

Koordinacijska komisija še ni natančneje obravnavala notranjih 
vidikov prilagajanja Evropi 92, še zlasti na področju tekoče in 
razvojne ekonomske politike. Člani Komisije so na zadnjem 
sestanku sprejeli nalogo, da pospešijo in se vključijo v pripravo 
študije o »reciprociteti«, ki jo na pobudo ZlS-a pripravlja Konzor- 
cij jugoslovanskih ekonomskih inštitutov. Pobuda RK za medna- 
rodno sodelovanje Zveznemu sekretariatu za ekonomske odnose 
s tujino za izdelavo ekonomske analize o možnostih za prehod iz 
nerecipročnega statusa v recipročni status SFRJ v odnosu do 
EFTE in ES je bila pozitivno sprejeta. 

Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino bo ukrepal za 
ustrezno organizacijo raziskovanja na tem vprašanju. 

IV. Delo Podkomisije za Evropo po letu 92 
pri RKMS 

Naloga Podkomisije je proučiti direktive (oziroma uredbe) ES, 
sprejete na podlagi Bele knjige, ugotoviti skladnost zveznih in 
republiških predpisov ter predlagati sprejem zakonskih in podza- 
konskih aktov, skladnih z Belo knjigo, s ciljem izdelati slovensko 
Belo knjigo. 

Podkomisija si pri svojem delu prizadeva: 
- opredeliti ključna vprašanja o prilagajanju SR Slovenije 

notranjemu trgu ES; 
- izdelati pregled že sprejetih ali predvidenih ukrepov ES, ki 

bodo vplivali na sodelovanje Slovenije in Jugoslavije z ES; 
- ugotoviti, kateri so ustrezni predpisi SFR Jugoslavije in SFi 
Slovenije, ki se nanašajo na problematiko ukrepov ES, in ugotoviti 
stopnjo njihove usklajenosti z ukrepi ES; 

- izdelati program, katere jugoslovanske in slovenske pred- 
pise je treba spremeniti in kako, da bodo usklajeni z ukrepi ES. 

Te naloge so določene s sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Delo v zvezi s temi vprašanji poteka že eno leto v delov- 
nih skupinah in zatem v Podkomisiji, ki se je do zdaj sestala 
trikrat. 

V pristojnih republiških upravnih organih so že ustanovljene ali 
pa bodo kmalu delovne skupine za naslednja področja: promet, 
notranje zadeve, varstvo okolja, zdravstvo, kmetijstvo, informa- 
tika, finančno-monetarni sistem, standardizacija, intelektualna 
lastnina, carinska vprašanja, vzgoja in izobraževanje, znanstveno- 
raziskovalna dejavnost (skupno 12). 

Stanje po posameznih delovnih skupinah je naslednje: 
Promet: RK za promet in zveze je skupaj s Splošnim združenjem 

za promet pri GZS oblikoval 6 delovnih skupin po posameznih 
dejavnostih v prometu z nalogami: proučiti predpise na področju 
prometa v ES, izdelati primerjavo novih predpisov ES z jugoslo- 
vanskimi, ugotoviti razlike in oceniti njihove posledice, predlagati 
rešitve, ki se nanašajo na stroko. Delovne skupine so že pričele 
delati. Delovna skupina za železniški promet je pripravila izho- 
dišča za prestrukturiranje železnice in njeno vključevanje v E 92 
predvsem s ciljem, da tudi ta sistem postane tržni subjekt 
s poslovno gospodarsko usmeritvijo. V gradivu so orpedeljene 
tudi potrebne spremembe in dopolnila v zakonodaji ter v predpi- 
sih, ki urejajo železniški promet. Nadaljnje delo strokovnjakov bo 
usmerjeno na pripravo nove zakonske ureditve. 

Delovni skupini za zračni promet in PTT sta imeli prvo sejo, tako 
da so si člani le izmenjali razpoložljiva gradiva in informacije ter 
se dogovorili za način dela. Dogovorjeno je, da se pri delu prouči 
predvsem pravni vidik in ugotovi kolizija med našimi predpisi in 
predpisi ES. V zračnem prometu pa potekajo aktivnosti tudi v Adrii 
Airways, ki išče svoje možnosti za aktivnejše vključevanje v širši 
evropski prostor s proučevanjem možnosti za povezovanje z več- 
jimi tujimi firmami (joint venture), kar jim tudi dovoljuje naša 
zakonodaja. 

Za področje cestnega prometa je pripravljeno gradivo, ki med 
izhodišči za njegov nadaljnji razvoj opredeljuje tudi politiko do 
vprašanj mednarodnega cestnega prometa z vidika procesov har- 
monizacije v Evropi (dovolilnice, takse, dokumentacija, uvoz 
opreme itd ). Ta stališča je RK za promet in zveze poslal zveznim 
organom. 

Delovna skupina za organizacijo transporta je imela že dve seji 
ter pripravila stališča do Konvencije o enotnem tranzitnem 
postopku ter Konvencije o poenostavitvi formalnosti v blagovni 
menjavi med državami ES in EFTE (enotni administrativni doku- 
ment). Pri tem je bilo ugotovljeno, da sta vsebinsko sprejemljivi, 
problem je, da sta zaprtega tipa in je njun sprejem odvisen od 
širše politične odločitve. Hkrati je pripravljen tudi predlog spre- 
memb carinskega zakona, ki bi omogočil prilagoditev konvenci- 
jam. Delovna skupina za pomorski promet se še ni sestala. 

Notranje zadeve (koordinator je RSNZ): za nas bodo imeli 
posledice naslednji ukrepi iz Bele knjige: omilitev kontrole na 
mejah znotraj Skupnosti, nadzor nad nabavo in posredovanjem 
orožja ter mamil, bivanje tujcev, enotna politika viz in azila, cestni 
promet, potne listine (ti ukrepi se v glavnem še pripravljajo). 
Ustanovljena je delovna skupina, ki vsebinsko pokriva vsa prej 
omenjena področja. 

Pri usklajevanju bo treba spremeniti predvsem zvezne predpise, 
kot sta npr. zakon o prehajanju čez mejo, zakon o gibanju in 
bivanju tujcev. RSNZ je predlagal ustanovitev koordinacijskega 
telesa oziroma komisije pri Zveznem sekretariatu za notranje 
zadeve. 

Varstvo okolja: s poostrenimi ekološkimi pogoji v državah 
Evropske skupnosti bo še bolj kot dozdaj izrazita težnja po pre- 
nosu »umazane tehnologije« v države z milejšo ekološko zakono- 
dajo, zato si je treba prizadevati za sprejem evropskih ekoloških 
norm, ki bodo tak uvoz preprečevale. Po drugi strani bo ES 
prepečevala uvoz cenejših izdelkov, izdelanih po umazani tehno- 
logiji. RK za varstvo okolja in urejanje prostora je na to temo 
konec maja 1989 pripravil posvet, katerega namen je bil seznaniti 
delovne organizacije in širšo javnost s pogoji varstva okolja 
v Evropi po letu 1992 in pri nas. Če se hočemo prilagoditi Evropi, 
moramo v zakonodaji in praksi uveljavitvi splošno evropsko (sve- 
tovno) načelo, da onesnaževalec plačuje stroške onesnaževanja, 
in predvsem izenačiti standarde in normative na vseh področjih 
varstva okolja z evropskimi. V pripravi je že predlog aktivnosti za 
izenačitev pogojev varsstva okolja v SR Sloveniji s tistimi v Evrop- 
ski skupnosti. Po mnenju strokovnjakov bi za spremembe predpi- 
sov potrebovali 3 leta. Varstvo okolja je v glavnem v republiški 
pristojnosti. 

Zdravstvo: RK za zdravstveno in socialno varstvo, ki je koordi- 
nator, je delo razdelil na dve področji, in sicer a) nadzor nad 
živalmi - za to področje so pristojni zvezni organi. Največ težav 
pri prilagoditvi bo tam, kjer bomo standardi kakovosti živil zahte- 
vali spremembo tehnologije. Določiti se morajo referenčni labora- 
toriji, ki bodo lahko diagnosticirati vse potrebne parametre 
neoporečnosti in kakovosti živil; b) zdravila - treba bo poenotiti 
postopke registracije zdravil, verificirati zavode za farmacijo 
s strani Evropske skupnosti. Ukrepe bosta proučila Zavod za 
zdravstveno varstvo SRS za živila in Zavod SRS za farmacijo za 
zdravila. Vprašanja vzpostavitve zdravstveno informacijskega 
sistema ter prilagoditve direktivam, ki ne spadajo med nadzor nad 
živili in zdravili (testiranje medicinskih izdelkov, rehabilitacijski 
pripomočki...), bodo zavodi in instituti vključili v svoje programe, 
pri čemer bo treba priskrbeti ustrezna finančna sredstva. Priprav- 
ljen je seznam direktiv iz Bele knjige o dajanju zdravil v promet, 
registraciji zdravil z natančno opredeljenimi nalogami v zvezi 
s spremembami predpisov. 

Kmetijstvo: Kmetijstvo je eno od področij ES, kjer ima Komisija 
ES največjo vlogo, zato je večina ukrepov Bele knjige povezanih 
prav s kmetijstvom. RK za kmetijstvo in prehrano je pripravil delni 
seznam sprejetih direktiv ter jih primerjal z našimi predpisi (so 
v zvezni pristojnosti) in predlagal podelitev licence za nekatere 
laboratorije. Delo je razdeljeno po področjih kot so živinoreja, 
sadjarstvo, veterina, semenarstvo, vinogradništvo. V bodoče se 
mora njihovo delo uskladiti z delom v zdravstvu, posebno glede 
nadzora nad živili. Za vključevanje kmetijstva na trg ES je nujno 
potrbno, da SFRJ sprejme nekatere mednarodne dokumente. 

Družbeni sistem informiranja in javno obveščanje: RK za infor- 
miranje je v sodelovanju z informacijskimi službami pripravil izho- 
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dišča in ključne aktivnosti na področju informatike oz. družbe- 
nega sistema informiranja za uresničitev direktiv Bele knjige. 
Predlog za izdajo zakona o varstvu osebnih podatkov je že predlo- 
žen Skupščini SR Slovenije v obravnavo. Pripravljene so tudi 
Strokovne podlage za ureditev varstva osebnih podatkov z zvez- 
nim zakonom. Izvršni svet je dal več pobud za ureditev tega 
področja na zvezni ravni (kombinirana nomenklatura EGS, vklju- 
čevanje Jugoslavije v mednarodna združenja na področju stan- 
dardizacije tehnoloških povezav in komunikacij za računalniško 
izmenjavo podatkov). 

RK za informiranje je izdelal Zasnovo informacijskega sistema 
za spremljanje pretoka informacij INFOCES, ki je bila sprejeta na 
Koordiancijski komisiji IS za Evropo 92, ter se vključil v akcije za 
vzpostavitev EDIFACT centra v Jugoslaviji. Delovna skupina komi- 
teja je začela spremljati in proučevati integracijske procese na 
področju javnega komuniciranja v Evropi ter spodbujati naše 
aktivnosti, povezane z uresničevanjem direktiv Bele knjige in 
drugih dokumentov. V skupini za informiranje DS Alpe-Jadran je 
bil sprejet dogovor o pripravi strokovnega posveta o možnostih za 
sodelovanje članic delovne skupnosti na področju javnega obveš- 
čanja v povezavi z Evropo 92-nosilec priprav in izvedbe posveta je 
Slovenija. 

Monetarna vprašanja: Monetarna skupina in posebni pod- 
skupni so imeleskupaj dozdaj šele 3 sestanke. Delo poteka na 
dveh področjih: a) evropski monetarni sistem, bančništvo, pretok 
kapitala in b) tehnični standardi na monetarnem področju, plačilni 
promet s tujino. V delo so vključeni predstavniki RK za medna- 
rodno sodelovanje, RS za finance, LB-ZB, NBS in Inštituta za 
ekonomska raziskovanja. Sprejeti so bili dogovori v zvezi z razi- 
skavo IER Evropska monetarna in finančna integracija in Jugosla- 
vija kot nujni podlagi za evidentiranje ustreznih ukrepov za naše 
prilagajanje na tem področju. Raziskava bo predvsem odgovorila 
na aktualna vprašanja morebitne vezave tečaja dinarja na ECU oz. 
valute EMS (t.i. optimalno valutno območje), v čim večji meri pa 
bo tudi ugotovila učinke raznih stadijev ustvarjanja evropske 
monetarne unije na naše gospodarstvo, in to tudi ob predpostavki 
naše vključitve v EMS (zaradi aktualnosti raziskave in njenih 
ugotovitev ter priporočil pri pripravi ustreznih sprememb naše 
zakonodaje bo treba zagotoviti tudi posebna dodatna sredstva). 
Problematiko plačilnega prometa s tujino spremljata dve vrsti 
obrazcev: a) notranji obraci, ki jih predpiše Svet guvernerjev 
Narodne banke Jugoslavije b) obrazci, ki se pošiljajo v tujino. 
Velike možnosti za poenostavitev in standardizacijo so pri notra- 
njih obrazcih plačilnega prometa, kjer bodo izkušnje sedanje 
priključitve sistema LB-ZB na uporabo SWIFT standardov za poši- 
ljanje sporočil po mreži v tujino pripomogle k poenostavitvi in 
mednarodni standardizaciji. 

Carinska vprašanja: V zvezi s prilagajanjem carinske dokumen- 
tacije Evropi 92 (enotni administrativni dokument) pripravlja 
delovna skupina pri Republiškem komiteju za mednarodno sode- 
lovanje predloge za racionalizacijo carinske dokumentacije in za 
poenostavitev postopka carinjenja ter njegovo uskladitev 
s postopkom Enotnega administrativnega dokumenta ter pro- 
učuje možnost za poizkusno - paralelno uvedbo enotnega 
obrazca za carinjenje, ki je predviden v ES. Velik problem je tudi, 
da carinske uprave niso tehnično opremljene. Delovna skupina bo 
pripravila ustrezne predloge in sodelovala z Zvezim sekretariatom 
za ekonomske odnose s tujino. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino je glavni problem 
vzpostavitev informacijskega sistema. Osnutki novih zakonov še 
vedno ohranjajo vrsto organov, pooblaščenih za spremljanje in 
zbiranje podatkov. 

Socialna varnost: To področje ni neposredno opredeljeno 
v Beli knjigi. Ob upoštevanju razvoja enotnega evropskega trga in 
soodvisnosti ekonomskih in socialnih politik, bi to nesporno pri- 
pomoglo k izboljšanju delovnih razmer, možnosti za zaposlovanje 
in večji socialni varnosti. 

Z namenom čim aktivnejšega spremljanja ureditve na tem 
področju je RK za delo predlagal Zveznemu sekretariatu za delo, 
zdravstvo, vprašanja borcev in socialno politiko ustanovitev 
delovne skupine za problematiko prilagajanja Evropi 1992 na 
področju delovnih razmerij, zaposlovanja, socialne varnosti, var- 
stva pri delu in varstva naših državljanov na začasnem delu 
v državah članicah Skupnosti. Opozoril je na negativne učinke še 
vedno neizpolnjene obveznosti, ki izhaja iz 46. člena Sporazuma 
SFRJ-EGS. Dana je bila tudi pobuda, da se takoj prično dogovar- 
janja za drugi sestanek ad hoc mešane skupine držav članic 
ES-SFRJ za socialna vprašanja in izvede postopek za ratifikacijo 
Evropske konvencije o socialni varnosti. Pripravljen je tudi pre- 
gled nekaterih direktiv ES s predlogom potrebne ureditve v naši 
zakonodaji. Na RK za delo pri tem opozarjajo, da ima določene 
pristojnosti na področju delovne sile tudi RK za vzgojo in izobra- 
ževanje ter telesno kulturo. 

RK za delo je pripravil tudi pregled pravne ureditve delovnega 
časa in možnosti delovnopravne zakonodaje za deljeni delovni 
čas. Ob upoštevanju, da ni zakonskih ovir za odločanje o uvedbi 
deljenega delovnega časa, je bilo gradivo poslano pristojnim 
republiškim upravnim organom, da pošljejo mnenje o dejanskih 
možnostih za prehod na deljeni delovni čas. Zaenkrat sta mnenje 
predložila le Republiški komite za promet in zveze (pozitivno) in 
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 
(negativno), preostale odgovore pa pričakujemo do konca julija 
1989. 

Standardizacija in intelektualna lastnina: Osnovni problem 
standardizacije ni toliko v pomanjkanju informacijskega sistema, 
ampak v zagotavljanju ustrezne kakovosti glede na standarde in 
tehnične predpise. Delo je razdeljeno med GZS, RK za industrijo 
in gradbeništvo ter RK za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, ki 
je koordinator. V INFOCES se bo vključila Centralna tehniška 
knjižnica, ki je postala jugoslovanski center za evropske stan- 
darde CEN/CENELEC. 

Podobno velja za intelektualno lastnino, ki je zaradi dolgoletne 
netržne ekonomije naše gospodarstvo enostavno ni uporabljalo 
pri svojem poslovanju. Jugoslovanska zakonodaja na obeh 
področjih je v zvezni pristojnosti in zato je delo Komisije usmer- 
jeno v dajanje ustreznih pobud za prilagoditev zakonodaje kakor 
tudi pobud za sprejem nekaterih mednarodnih konvencij. V tej 
zvezi je RK RDT kot koordinator sodeloval pri oblikovanju skle- 
pov, ki naj bi jih sprejela Skupščina SFRJ in ki naj bi vezali ZIS, da 
jih uresniči. Sprejetje sklepov in njihova uresničitev bosta 
pomemben pozitiven korak k uskladitvi naše zuakonodaje 
z evropsko. Za področje intelektualne Isatnine bo potrebno 
ustrezno izobraževanje. V ta namen se pripravlja prevod učbenika 
WIPO, ki naj bi izšel še letos, če bodo zagotovljena sredstva. 

Bojan Pretnar je kot vodja skupin za standardizacijo in intelek- 
tualno lastnino sodeloval pri delu jugoslovanske delegacije, ki je 
letos v Washingtonu podpisala mednarodno konvencijo o zaščiti 
integriranih vezij. 

Delo nekaterih republiških upravnih organov, vključenih v Pod- 
komisijo za Evropo 92, ni neposredno povezano s prilagajanjem 
ukrepom Beli knjigi, vendar pa pomeni njihovo delovanje širše 
vključevanje v evropske integracijske procese. 

RK za turizem in gostinstvo pripravlja spremembe pravilnika 
o kategorizaciji nastanitvenih zmogljivosti, po katerih naj bi bila 
v objektih iste kategorije zagotovljena tudi enaka udobnost. Spre- 
menila se bo organiziransot informativno propagandne dejavno- 
sti, da bi lažje komunicirali z Evropo. Potrebne bodo tudi spre- 
membe na področju uprave. Poseben problem je zaščita potroš- 
nika (turista), s katero naj bi se sistematičneje ukvarjal RK za 
tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

Na Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo ugotav- 
ljajo, da je treba glede priprav na Evropo 92 proučiti konvencije 
Sveta Evrope, odprte za pristop nečlanic, s področja kazenskega 
prava, civilnega prava in upravnega prava ter dati pobude za 
sprožitev postopkov za sklenitev oziroma pristop SFRJ k posa- 
meznim konvencijam. 

Tekoče bodo spremljali izpolnjevanje veljavnih dvostranskih 
pogodb z državnimi članicami Sveta Evrope o pravni pomoči, 
prevzemu kazenskega pregona in izvrševanju pravnomočnih sod- 
nih odločb, položaj sodnih tolmačev, izvedencev ter veljavnost 
pooblastil odvetnikov in notarjev v novem enotnem delovnem 
prostoru, informatiko pravosodja ter organizacijo in delovno 
področje upravnih organov. 

V. Odprta vprašanja pri delu Podkomisije za 
Evropo 92 pri RKMS 

Delovne skupine so večinoma že formalno ustanovljene in 
pokrivajo skoraj vsa področja Bele knjige ES. Nepokrita ostajajo 
še naslednja področja, ki so tudi širša od tistega, kar je predvi- 
deno z ukrepi Bele knjige ES, so pa pomemben sestavni del 
nastajanja notranjega trga ES: znanost in tehnologija, storitve, 
davčni sistem, vprašanja ekonomske (trgovinske) politike, javna 
naročila, zaščita potrošnikov. 

Izpolnitev osnovne naloge podkomisije je šele v prvi fazi: 
namreč proučevanje direktiv ES in predvideni ustrezni ukrepi za 
prilagajanje. Te aktivnoti je treba pospešiti. Bistveni sestani del 
slovenske »Bele knjige« mora biti načrt aktivnosti za možne 
oblike prilagajanja. 

Delo podkomisije oz. posameznih delovnih skupin še ni popol- 
noma zaživelo. Razlog za to je predvsem, da te aktivnosti še niso 
sestavni del redne dejavnosti republiških upravnih organov in 
organizacij. S temi vprašanji se v glavnem ukvarjajo koordinatorji 
v posameznih organih, pri čemer pa tudi to ni zanje težišče 
njihovega dela. Premajhna je tudi povezanost med delovnimi 
skupinami, kar je pomembno zlasti zaradi mejnih področij in 
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skupnih vprašanj. Da bi se izognili podvajanju dela oz. »belim 
lisam« v pristopu, bi morali koordinatorji za posamezna področja 
v svoje delovne skupine bolj vključevati zunanje sodelavce in 
predstavnike drugih republiških organov. 

Za priprave na leto 92 se morajo v proračunu Izvršnega sveta 
SRS načrtovati finančna sredstva. Republiški upravni organi 
morajo za delovanje delovnih skupin v program prilagajanja vklju- 
čiti tudi pregled finančnih obveznosti oz. stroškov, ki jih bo 
povzročilo prilagajanje (strokovno izobraževanje-seminarji, razi- 
skave, honorarji zunanjih sodelavcev). V dosedanjem delu se je 
tako pri znanstvenih institucijah, kot pri upravi to vprašanje že 
postavljalo v ospredje. 

Sklep Izvršnega sveta, po katerem morajo republiški upravni 
organi pri pripravi predpisov v posebni točki obrazložiti njihovo 
skladnost z ukrepi (direktivami in uredbami) Bele knjige, se ne 
uresničuje. Razlog za to je, da poslovnik Izvršnega sveta in 
poslovnik Skupščine SR Slovenije ne zavezujeta predlagatelja 
k temu, zato se morata poslovnika ustrezno spremeniti oz. dopol- 
niti. 

Proučujejo se tudi konvencije Sveta Evrope. Zvezni sekretariat 
za zunanje zadeve, ki zbira pobude za sprejem posameznih kon- 
vencij, je ugotovil, da obstaja interes za sprejem 34 konvencij 
Sveta Evrope. 

Zvezni sekretariat za zunanje zadeve bo skupaj z drugimi zvez- 
nimi upravnimi organi ter Zveznim sekretariatom za finance pri- 
pravil oceno finančnih sredstev, potrebnih za njihov sprejem. 
Republiški upravni organi morajo proučiti konvencije Sveta 
Evrope s svojega resornega področja ter pripraviti obrazložene 
pobude za morebitni sprejem. Z danimi pobudami, predvsem za 
sprejem konvencij s kulturnega področja, je RK za mednarodno 
sodelovanje seznanil Zvezni sekretariat za zunanje zadeve. Poleg 
konvencij Sveta Evrope se mora večja pozornost posvetiti tudi 
drugim konvencijam, ki bi našim izdelkom odprle evropski notra- 
nji trg (npr. Mednarodna unija o zaščiti novih rastlinskih vrst 
UPOV, Evropska patentna konvencija). 

VI. UGOTOVITVE IN SKLEPI IZVRŠNEGA 
SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 27. 7. 1989 
sprejel Prvo poročilo o pripravah SR Slovenije in SFR Jugoslavije 
na Evropo po letu 1992 z ugotovitvami in sklepi. 
A) Ugotovitve 

- Sklepi Izvršnega sveta, sprejeti na seji 22.12.1988 ob obrav- 
navi Informacije o Evropskih skupnostih in o Evropi 1992 ter 
vključevanju in pripravah Slovenije na nove zahteve evropskega 
trga, so povečini uresničeni. Neuresničeni sklepi se morajo ures- 
ničiti do konca leta. 

- Ugotovitve, stališča in predlogi Skupščine SR Slovenije za 
vključevanje SFR Jugoslavije v združevalne procese v Evropi so 
izhodišča za nadaljnje delo pri pripravah na Evropo 92 ter za 
vključevanje v evropske integracijske procese. Slovenski delegati 
so v Skupščini SFRJ že predložili v postopek Deklaracijo o vklju- 
čevanju SFRJ v evropske združevalne procese. 

- Status posebnega gosta v skupščini Sveta Evrope je prizna- 
nje Jugoslaviji in obveznost, da spoštuje ratificirane mednarodne 
dokumente o človekovih pravicah in sprejme tudi druge. 

- Prilagajanje ukrepom Bele knjige in drugim aktom Evropskih 
skupnosti ne pomeni samo sprejemanje usklajenih pravnih pred- 
pisov ampak predvsem uveljavljanje prvin tržnega gospodarstva. 

- Zvezni izvršni svet je začel v redno dejavnost vključevati tudi 
priprave na leto 92 in je k temu pritegnil tudi republiške upravne 
organe. 

- Področja delovanja delovnih skupin Podkomisije za Evropo 
92 še niso povsem razmejena, nekatera področja pa so celo še 
nepokrita. 

- Republiški upravni organi in organizacije morajo biti na 
svojem področju odgovorni za usklajevanje in prilagajanje ukre- 
pom ES, zato morajo temu primerno organizirati svoje delo in 
stalno zagotavljati strokovnost delavcev, ki jim je naložena pri- 
prava prilagoditvenih ukrepov. 

- Če je sprejem prilagoditvenih ukrepov v zvezni pristojnosti, 
morajo republiški upravni organi predložiti zveznim organom 
v sprejem strokovno pripravljene pobude z osnutkom zveznega 
predpisa. 

- V proračunu Izvršnega sveta se morajo predvideti potrebna 
finančna sredstva za obveznosti, ki bodo nastale kot posledica 
prilagajanja in jih ne bo možno financirati iz rednih virov (npr. 
INFOCES). 

- Poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in 
Skupščine SR Slovenije se morata dopolniti oz. spremeniti, tako 
da je predlagatelj zakona oz. podzakonskega akta dolžan obrazlo- 
žiti skladnost predloga s pravnimi predpisi ES. 

- Proučevanje konvencij Sveta Evrope je stalna naloga repu- 
bliških upravnih organov, ki morajo pripraviti obrazložene pobude 
za njihov sprejem. Pri tem morajo bolj kot doslej sodelovati 
z univerzama in inštituti. 

- Aktivnosti za prilagajanje evropski usmeritvi morajo zajeti 
tudi področje kulture v najširšem smislu (povezano z vprašanjem 
založništva, javnih občil, naših kulturnih predstavništev v tujini 
itd.) 
B) Sklepi 

1. Izdela se zakonodajni program prilagajanja Beli knjigi 
Komisije ES (nosilec Podkomisija za Evropo 92 pri RKMS, rok 
- do konca 1989). 

2. Izdela se ocena vplivov nove zakonodaje na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino z možnostmi za prilagajanje Jugoslavije 
in Slovenije Evropi po letu 1992 (nosilec RKMS v sodelovanju 
z RSF, NBS in ZDP, rok do konca 1989). 

3. Izdela se ocene o vključevanju SR Slovenije v znanstveno 
tehnično sodelovanje z ES (nosilca RK za raziskovalno dejavnost 
in tehnologijo ter ZAMTES, rok september 1989). 

4. Razmejijo se področja delovanja delovnih skupin Podkomi- 
sij za Evropo 92 in določijo nosilci za še nepokrita področja 
(nosilec Podkomisija za Evropo 92 pri RKMS, rok avgust 1989). 

5. Izdela se ocena možnosti za vključevanje slovenskih izobra- 
ževalnih inštitucij v evropske izobraževalne programe (nosilca RK 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulutro in ZAMTES, rok 
oktober 1989). 

6. Spremeni se poslovnik IS SR Slovenije, tako da je predlaga- 
telj zakona oz. podzakonskega akta dolžan obrazložiti skladnost 
predloga s pravnimi predpisi ES (nosilec RK za zakonodajo, rok 
sept. 1989). 

7. Predlaga se spremembe poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije, tako je predlagatelj zakona dolžan obrazložiti skladnost 
predloga s pravnimi predpisi ES (nosilec Izvršni svet Skupščine 
SRS, rok po sprejetju ustavnih amandmajev). 

8. Predlaga se sprememba poslovnika Zveznega zbora Skupš- 
čine SFRJ, poslovnika Zbora republik in pokrajin SFRJ in poslov- 
nika zveznega izvršnega sveta, tako da je predlagatelj dolžan 
obrazložiti skladnost predloga s pravnimi predpisi ES (pobudo 
pripravi RKMS, rok september 1989). 

9. Proučijo se odprte konvencije Sveta Evrope in dajo obrazlo- 
žene pobude za njihov morebitni sprejem (koordinatorji RK za 
mednarodno sodelovanje, RS za pravosodje in upravo, RS za 
notranje zadeve, RK za zakonodajo, RK za zdravstveno in socialno 
varstvo, RK za delo in drugi, rok spet. 1989). 

10. Organizira se sestanek o odprtih vprašanjih s področja 
kulture (založništvo, javna občila, kulturna predstavništva...). 
V tem okviru se preveri tudi učinkovitost sedanjih organizacijskih 
oblik sodelovanja in načina financiranja (pobudo pripravi RKMS, 
rok september 1989). 

MNENJE 

Komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja 

v zvezi s spornimi vprašanji, nastalimi pri izvajanju zakona 

o podjetjih, s posebnimi poudarki na dilemah v zvezi 

z organizacijo javnih podjetij   

I. SPLOŠNO 

14. Obstoječe OZD izpeljejo postopek uskladitve z zakonom 

o podjetjih po svojih samoupravnih splošnih aktih, ki temeljijo 
na zakonu o združenem delu (referendum). Če v samoupravnem 
splošnem aktu ni podrobnih pravil, se kot subsidirani pravni vir 
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uporablja ZZD, saj je splošni akt temeljil na njem. 
Veljavni zakon o podejtjih ne daje podrobnih pravil o statutih 

spremembah, to prepušča statutu podjetja. V primeru reorganiza- 
cij obstoječih OZD se zato uporabljajo pravila veljavnega statuta, 
ki pa predpisujejo za statusne spremembe odločanje z referendu- 
mom (438. člen ZZD). Taka pravila izrecno predpisuje 194. člen 
ZP. 

V primeru, da se odloča o spremembi organiziranja - spojitev 
dveh organizacij, bi se lahko zgodilo, da bi v eni organizaciji 
potekala odločitev še po statutu in torej na pravilih ZZD, v drugi, ki 
se je že spremenila v družbeno podjetje, pa skladno z novim 
statutom, ki ne predpisuje refererenduma, torej bi lahko bila 
opredeljena pristojnost delavskega sveta. 

Mnogi menijo, da gre za neracionalno rešitev, vendar ima 
pravno logiko v dejstvu, da mora pravna oseba spoštovati lastna 
pravila, drugačna rešitev bi lahko bila, če bi zakon predpisal 
podrobno postopke in bi s tem z večjo pravno močjo izničil 
določbe v statutih, 

t 15. Skupščine družbenopolitičnih skupnosti lahko uporabljajo 
določbe zakona o združenem delu o začasnih ukrepih družbe- 
nega varstva v organizacijah združenega dela, dokler se organi- 
zacije združenega dela ne organizirajo in ne uskladijo z določili 
zakona o podjetjih (l/r. I. SFRJ, št. 77/88 in 40/89). 

Na podlagi določil 46. člena Ustave SFRJ in 48. člena Ustave SR 
Slovenije zakon o združenem delu in republiški zakon o sprejema- 
nju začasnih ukrepov družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine določata pogoje in postopek, oblike in začasne 
ukrepe družbenega varstva, ki jih lahko sprejemajo skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti. 

Zakon o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/88 in 40/89) sicer določa, da 
z dnemi njegove uveljavitve preneha veljati večina določb zakona 
o združenem delu, tudi določbe o oblikah in ukrepih družbenega 
varstva, vendar sočasno tudi določa, da se zakon o združenem 
delu uporablja za organizacije združenega dela, dokler se ne 
uskladijo s tem zakonom. Rok za uskladitev organiziranosti in 
samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela z zako- 
nom o podjetjih je 31. december 1989. Do spremembe organizira- 
nosti in uskladitve samoupravnih splošnih aktov z zakonom 
o podjetjih se za organizacije združenega dela uporablja zakon 
o združenem delu (2. odstavek 196. člena oz. 74. člen novele) in 
s tem tudi določbe o oblikah in ukrepih družbenega varstva. 

Z novelo zakona o podjetjih so sicer prenehale veljati določbe 
o družbenem varstvu samoupravnih pravic in družbene lastnine 
z obrazložitvijo, da bo ta materija urejena v drugem zakonu, kar pa 
nima vpliva na celovito uporabo zakona o združenem delu za 
organizacije združenega dela, ki se še niso preoblikovale v skladu 
z določili zakona o podjetjih. Upoštevati pa je potrebno tudi 
dejstvo, da ostaja v veljavi republiška zakonodaja ter določila 
ustave SFRJ in SRS, ki urejajo obravnavano področje. 

16. Obrtna ali druga zadruga se ne more spremeniti v družbo 
z omejeno odgovornostjo ali delniško družbo s tem, da bi se 
zadružniki opredelili kot vlagatelji. 

Po veljavni zakonodaji so zadruge družbene pravne osebe in 
sredstva v zadrugah so družbena. Brezplačen prenos sredstev iz 
družbene lastnine je ničen. Po določbi 14. člena Ustavnega 
zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX-LXXXIX k ustavi Soci- 
alistične republike Slovenije (Uradni list SRS 32/89) ni mogoče 
spremembe lastnine na podlosvnem skladu družbenih pravnih 
oseb. Prehod iz družbene lastnine v zadružno lastnino bo urejal 
zakon o zadrugah. 

II. SESTA VLJENE OBLIKE PODJETIJ 

17. Zadruge in temeljne organizacije kooperantov ostajajo 
v sedanji obliki vse do spremembe ustreznih zakonov, kot so 
zakon o združevanju kmetov, zakon o gozdovih. Zato se ti dve 
organizacijski obliki neposredno vključujeta v sestavljeno 
obliko, čeprav tega po prej veljavnem zakonu o združenem delu 
ni bilo mogoče (73. člen Novele zakona o podjetjih - Uradni list 
SFRJ 40/89). 

Amandmaji k ustavi SFRJ (XIX, XX) predvidevajo tri tipe zadrug 
glede na lastnino (družbena, zadružna in skupna), kar vse bodo 
morali razrešiti ustrezni zakoni, zlasti glede morebitnega prehoda 
iz ene lastninske oblike v drugo. Zadruge z načeli zadružništva, 
kakor jih opredeljujejo ustavni amandmaji, se tudi odmikajo od 
podjetniške koncepcije, kjer je v ospredju dobiček, pri zadrugah 
naj bi bil cilj v zmanjšanju stroškov zadružnikom. Zato tudi ni 
mogoče zadrug enostavno spremeniti v družbo z omejenim jam- 
stvom ali delniško družbo, kjer je potrebno predhodno razrešiti 
lastninska vprašanja. Glede na razlike med cilji družb (dobiček) in 
zadrugami, kjer se uveljavlja načelo enakopravnosti članov (ne 
glede na vrednost morebitnega vložka) tudi tuji pravni redi 
povsem samostojno rešujejo pravna vprašanja zadrug. 

Po prej veljavnem ZZD se je vključevala v širše oblike asociacij 
delovna organizacija, ne pa neposredno temeljne organizacije. 
V sedanjem obdobju, ko status zadrug in temeljnih organizacij 
kooperantov ni še opredeljen skladno z ustavo, postajajo zadruge 
in temeljne organizacije kooperantov direktni subjekti vstopanja 
v sestavljene oblike podjetij 

Ker se nekatere sestavljene oblike uveljavljajo kot družbe 
z omejenim jamstvom ali delniške družbe in v zvezi s tem uvela- 
Ijajo pravila o holdinških oblikah (145 g člen ZP), tako da subjekti 
združevanja izdajajo delnice ali odstopajo delež sestavljeni obliki 
do višine neto vrednosti premoženja, velja posebej poudariti, da 
taka ureditev ni sprejemljiva za zadruge in temeljne organizacije 
kooperantov, ker je narava njihovega premoženja drugačna, pa 
tudi namen združevanja. To je razvidno tudi iz 2. odst. 196. člena 
ZP, ki za te oblike dovoljuje do sprejema novih zakonov, še vedno 
veljavo zakona o združenem delu. Ti subjekti pa vložijo sredstva 
za začetek poslovanja sestavljene oblike (145. e člen ZP). 
18. Poimenovanje organov upravljanja v podjetjih mora biti 
v skladu z zakonom o podjetjih. Odločitev, ali bo imelo podjetje 
organe upravljanja ter katere, pa je prepuščeno avtonomiji 
subjektov. 

Iz besedila 120. člena ZP je razvidna (ne)obveznost organov, 
večja svoboda je dana glede osebnih družb (komanditna in 
družba z neomejeno solidarno odgovornostjo izjeme glede uprav- 
nih (nadzornih - ti namreč opravljajo v bistvu funkcijo upravnega) 
odborov, kjer je družbenikov malo, ter se v bistvu združujejo 
pristojnosti skupščine in upravnega odbora. Pravni redi so v tem 
pogledu strogi, norme so prisilnega pomena, ker se s tem zago- 
tavlja tudi določena stopnja varnosti v pravnem prometu (pred- 
stavljanje, zastopanje, zlasti morebitne omejitve poslovodstva 
s tem, da mora k določenim poslom dati predhodno soglasje 
določen organ - rizični posli). Glede delniške družbe in družbe 
z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini določla organe 36. 
a člen ZP. 

Res je, da se bo v večini sestavljenih oblik podjetij trenutno 
pojavljalo le po dvoje družbenikov (sestavljeno podjetje in zdru- 
žena podjetja), vendar je subjektov združevanja več - vsa zdru- 
žena podjetja. Zato ni sporno vprašanje oblikovanja skupščine na 
ravni sestavljenega podjetja. Ni nujno, da so v upravnem odboru 
sestavljenega podjetja predstavniki vseh združenih podjetij. 
V združenem podjetju pa bosta večinoma res le po dva družbenika 
(sestavljeno podjetje in samo združeno podjetje), če bi šlo za 
uresničevanje integracije po pravilih iz 145 g člena ZP. V tem 
primeru bi bila morda sprejemljiva rešitev, da se opredeali v sta- 
tutu, da funkcije upravnega odbora opravlja skupščina družbeni- 
kov, s čimer ne bi povzročali težav v varnosti pravnega prometa, 
saj bi bile pristojnosti v tem primeru povzete po zakonu o podjet- 
jih in bi tudi bile povsem jasne. Vsekakor ne kaže spreminjati 
nazivov organov. 
19' ~ Trenutno noben predpis ne določa ponderacije razmerij 
v sestavi organov glede na vloženi kapital in delo. V bistvu je to 
v dispoziciji udeležencev (38 b in 39. člen ZP), podrobneje bo 
lahko kriterije o razmerjih določala kolektivna pogodba (122 
člen ZP). 

Ker kolektivna pogodba še ni izdelana, je možno problem razre- 
šiti v aktih podjetij (družb) na ta način, da se sprejme obveznost, 
da bo živo delo in udeležba v organih uveljavljena skladno s pred- 
pisi, zlasti pa s kolektivno pogodbo. Zato bi kazalo v samouprav- 
nih splošnih aktih podjetja opredeliti zavezo, s katero bi se obve- 
zali spoštovanja vseh morebitnih aktov, ki bodo ta vprašanja 
urejali. 
20. Posli, ki jih opravlja sestavljena oblika združevanja za zdru- 
žena podjetja, in glede katerih so sklepi organov sestavljene 
oblike združevanja za združena podjetja obvezni, morajo biti 
natančno opredeljeni. Opredeli pa naj se tudi odškodninska 
odgovornost sestavljene oblike združevanja združenim podjet- 
jem (145. f člen ZP). 

Sestavljene oblike lahko temeljijo na horizontalni, vertikalni ali 
konglomeratski integraciji, zato bo obseg poslov, ki jih opravlja 
sestavljena oblika za združena podjetja lahko različen, posebej še 
v primerih konglomeratskih integracij. Smoter vsakega podjetja je 
pridobivanje dobička (1. člen), tako morajo biti tudi usmerjene vse 
odločitve podjetja. Ce bi z odločitvijo sestavljene oblike bilo 
združeno podjetje prizadeto v dobičku, bi mu nastala škoda. 
V primeru, da je združeno podjetje delniška družba ali družba 
z omejenim jamstvom, so lahko prizadeti interesi družbenikov 
(zlasti delničarjev), zaradi zmanjšanja premoženja pa tudi upniki, 
zmanjšuje se relativna samostojnost podjetja, kar je značilnost 
tudi v oblikah integracij. Zato nemški zakon o delniških družbah 
v 311. členu določa, da v primeru vpliva sestavljene oblike, ki 
privede do škode, mora to škodo sestavljena oblika poravnati 
pred zaključnim računom: 

Ker so v praksi številna sporna vprašanja glede vplivov iz 145. 
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f člena ZP dajemo možno rešitev po vzoru tujega prava Do takih 
primerov bo zlasti prišlo, če gre za horizontalno aH vertikalno 
integracijo, kjer bo sestavljena oblika naložila določen skupen 
program zaradi nastopanja na trgu, združeno podjetje pa bi lahko 
z drugačnim proizvodnim programom in podobno doseglo večji 
dobiček. 

21 Inačice iz 145. b člena morajo biti v temeljnem aktu sestav- 
ljene oblike natanko opredeljene. 

V 145. b členu ZP je določeno, da je treba opredeliti kdaj 
sestavljena oblika nastopa v pravnem prometu v imenu in za 
račun združenih podjetij ali v svojem imenu in za njihov račun ali 
v svojem imenu in za svoj račun. Te opredelitve so pomembne za 
zagotavljanje varnosti v pravnem prometu, pa tudi glede odgovor- 
nosti za obveznost sestavljene oblike (58 in 59. člen ZP). Gre torej 
za bistvene elemente temeljnih aktov (pogodb po 82. členu ozi- 
roma vsebine statuta). 

II. JAVNA PODJETJA 

22. Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost 
posebnega pomena ne morejo opraviti sprememb, ki jih nare- 
kuje zakon o podjetjih mimo odločitve skupščine družbeno poli- 
tične skupnosti. 

Nekatere OZD, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega 
pomena, so se reorganizirale v družbena podjetja, ne da bi imela 
soglasje ustanovitelja, to tudi pred spremembo ustave SR Slove- 
nije. Po odločbi 2. odstavka 5. točke amandmaja XIX k ustavi SR 
Slovenije (Uradni list SRS 32/89) taka organizacija ne more opra- 
viti statusnih sprememb brez soglasja ustanovitelja, uporabnikov 
in drugih zainteresiranih subjektov. 

Po določbi 196. b člena ZP se obstoječe OZD posebnega druž- 
benega pomena lahko organizirajo kot javna podjetja z odlokom 
družbenopolitične skupnosti o organiziranju. Torej ne gre le za 
ustanovitev take organizacije, temveč tudi za reorganizacijo, 
skladno z ZP. 

Statusne spremembe v nasprotju s citiranimi pravili so izpod- 
bojne, tudi ni osnove za vpis v sodni register. 
23. Odlok pristojne družbenopolitične skupnosti o ustanovitvi 
oziroma organiziranju mora vsebovati elemente, ki jih predpi- 
suje 2. odst. 20. in 9. člen ZP 

Z odlokom se opredeli dejavnost, ki je nenadomestljiv pogoj za 
življenje in delo občanov ali za delo drugih podjetij ali če je nujno 
za delo organov te družbenopolitične skupnosti. Zato ni nujno, da 
je celotna dejavnost nekega podjetja namenjena takemu cilju. 
S pogoji, ki jih bo naložila družbnenopolitična skupnost, se bodo 
precizirali načini izvajanja dejavnosti, kot je opredeljevanje stan- 
dardov in normativov, dajanje soglasij k splošnim pogojem poslo- 
vanja, način izvajanja morebitnih javnih pooblastil in podobno. Če 
bi v podjetju bil kot tak opredeljen le del dejavnosti, bo potrebno 
opredeliti delovno enoto s tem namenom in zahtevati posebno 
spremljanje vseh podatkov (profitni center), kajti glede teh vpra- 
šanj obstoja poseben družben interes in je treba zagotoviti tudi 
kontrolo. Ustanovitelj si bo zagotovil vpliv na določene odločitve 
glede katerih mora biti dano njegovo soglasje, gre torej za raz- 
merje med ustanovitelji in javnim podjetjem, podobno, kakor je to 
rešeno v 5., 7. in 9. točki 1. odstavka 9. člena ZP. Ustanovitelj si 
zagotovi izvajanje interesa, ki je izražen v prvem stavku tega 
mnenja. Posebno pozornost je treba posvetitit tudi oblikovanju 
nadzornega odbora, saj so posebnosti določene v 21. členu ZP. 

Tako bosta akt o ustanovitvi novega podjetja in ta o organizira- 
nju v marsičem istovetna. 

Ker gre za družbena sredstva s posebnim namenom, ki so lahko 
tudi naravna bogastva, stvari v splošni rabi in so tudi v precejš- 
njem delu nastala z združevanjem sredstev (tudi obveznim), je 
družbenopolitična skupnost dolžna izdati tak akt, saj s tem zava- 
ruje povsem konkretne premoženjske interese. 
24. Družbenopolitična skuupnost bo izdala odlok glede na dejav- 
nosti, ne pa hkrati za različne dejavnosti, saj je treba upoštevati 
specifičnosti sredstev in zadovoljevanja potreb skupnega 
(splošnega) pomena, gre tudi v bistvu za ustanovitveni akt. 

Družbenopolitična skupnost bo izdala odlok praviloma za vsako 
podjetje, saj gre za ustanovitveni (organizacijski) akt, s katerim bo 
moral biti skladen statut prizadetega podjetja. Lahko bo morebit- 
nih več komunalnih dejavnosti opredelila kot dejavnost podjetja, 
vendar bo lahko za vsako posamezno tudi opredelila določene 
posebnosti. Očitno pa je, da bo potrebno zaradi zagotavljanja 
kontrole voditi za vsako dejavnost posebej potrebne podatke, ki 
bodo omogočali kontrolo ali druge odločitve (razširjena repro- 
dukcija, kompenzacija ipd). Pri opredelitvi dejavnosti posebnega 
družbenega pomena je potreben restriktiven pristop. 
25.Urejanje javnih podjetij v veliki meri zavisi od sistema jav- 
nega financiranja. Z ustavnim zakonom se predvidevajo spre- 
membe na področju samoupravnih interesnih skupnosti, ter 

njihovo pretežno spreminjanje v sklade, kar bo potrebno upo- 
števati pri sestavi odloka. 

S sistemom javnega financiranja (prispevki, davki) se bodo 
oblikovali pri družbenopolitični skupnosti razvojni in drugi skladi, 
ki bodo namenjeni tudi razvoju in obstoju gospodarske infrastruk- 
ture. S tem načinom bo pretežno razrešen odnos do razvoja in do 
morebitnega primanjkljaja zaradi zadržanih cen in podobno. Ker 
to sodi v bistvena vprašanja, to razrešuje ustavni zakon za izvedbo 
amandmajev, podobno pa bodo ravnale tudi druge skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti. Predvidevamo, da bo financiranje 
velikih sistemov v pogledu razvoja urejala republika (energetika, 
železniški, poštni, telegrafski in cestni promet). 

26. Javna podjetja bi se praviloma morala organizirati kot 
delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo v družbeni 
lastnini, saj so družbenopolitične in samoupravne skupnosti ter 
tudi drugi subjekti vlagali ogromno sredstev za njihovo poslo- 
vanje. 

Ni smotrno, da bi ustanovitelj in drugi vlagatelji odigravali le 
vlogo nadzora, pač pa bi morali kot vlagatelji kapitala imeti soraz- 
meren vpliv v celotnem gospodarjenju po načelih družbe z omeje- 
nim jamstvom ali delniške družbe. Zato kaže ugotavljati, doseda- 
nje vložke in opredeliti osnovno glavnico, nato pa deleže oziroma 
delnice glede na vložena sredstva. V mnogih primerih to ne bo 
mogoče izvesti knjigovodsko natančno ter bo potrebno doseči 
določene sporazume. V vrsti primerov je sedanje premoženje 
javnih podjetij rezultat vlaganj številnih prejšnjih generacij. Glede 
na naravo sredstev (naravna bogastva, stvari v splošni rabi) tudi ni 
mogoče vseh stvari, s katerimi upravljajo javna podjetja obravna- 
vati kot sredstva v »navadnem« družbenem podjetju. V velikem 
delu sredstev javnih podjetij so tudi taka, ki so izven pravnega 
prometa. Pravila o likvidaciji (stečaju) v mnogih primerih sploh ne 
pridejo v poštev, saj dejavnosti enostavno ne morejo prenehati, 
ker so pogoj za življenje in delo številnih subjektov. Tudi to je 
eden izmed razlogov, da se uveljavi večji del vlagateljev, pa tudi 
odgovornost družbenopolitične skupnosti, ki mora sprejeti za 
delovanje javnega podjetja, ki izvaja dejavnost posebnega družbe- 
nega pomena, saj bi sicer bilo lahko ogroženo življenje in delo 
prizadetih. 

27. Ob organiziranju javnih podjetij je potrebno uveljaviti bla- 
govno tržno koncepcijo ter s tem razmejiti funkcije investitor- 
stva, izvajaIstva in nadzora ter zagotoviti odgovornost za nepra- 
vilne izpolnitve po pravilih zakona o obligacijskih razmerjih. 

V mnogih primerih so dosedanje organizacije združenega dela 
posebnega pomena štele vsa sredstva za svoja osnovna sredstva 
v polnem pomenu besede in so tako združevali funkcijo investi- 
torja izvajalca in nadzornika sami sebi. Na ta način pri investicij- 
skih delih sploh ni bilo licitacije, pa tudi ne potrebnega nadzora. 
Posledice takega ravnanja so bile visoke cene, nepravilne izpolni- 
tve projektov in opustitev izvajanja odgovornosti. Zato je Skupš- 
čina SR Slovenije ob obravnavanju samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje posebej opozorila na ta vpraša- 
nja. Tak način poslovanja predstavlja v določeni meri monopolno 
ravnanje, ki ni dopustno. Podrobnosti o tem bodo razrešene 
v zakonih, ki bodo urejali gospodarsko infrastrukturo. Skladno 
s povedanim bodo v zakonu predvideni tudi drugi ukrepi kot se 
običajno v svetu uveljavljajo napram pravno dovoljenim mono- 
polom. 

28. Vse do spremembe zakonov, ki urejajo dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena, kjer zasebna dejavnost ni izrecno 
dovoljena, ni mogoče ustanavljati zasebnih podjetij ali drugih 
organizacij. 

Zasebna dejavnost je omejena le na dejavnosti, ki posegajo 
v varovanje življenja in zdravja ljudi ter varnost in obrambno 
sposobnost države, kjer ni dovoljena (XXIV-24 amandma k ustavi 
SR Slovenije). Dokler republike z zakoni, ki urejajo dejavnost 
posebnega družbenega pomena, ne bodo opredelile, kje je na teh 
področjih zasebna dejavnost dovoljena, ni mogoče ustanavljati 
zasebnih podjetij in organizacij, pa tudi ne spreminjati statusa 
brez soglasja ustanoviteljev. 

29. Organizacija združenega dela, ki opravlja dejavnost 
posebnega družbenega pomena, ki je določena z zakonom, ne 
more izvršiti nobenih statusnih sprememb, ne da bi bil pred- 
hodno spremenjen oziroma sprejet zakon. 

Določene organizacije so ustanovljene z zakonom (npr. visoko- 
šolske organizacije), zato take organizacije ne morejo brez spre- 
membe zakona opraviti nobenih statusnih sprememb (delitev, 
pripojitev, spojitev...). Morebitna odločitev za statusno spre- 
membo znotraj organizacije predstavlja le pobudo za spremembo 
zakona in torej nima konstitutivnega pomena. Vpis statusne spre- 
membe v sodni register brez predhodne spremembe zakona je 
ničen. 
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POJASNILO 
Službe za zakonodajo Skupščine SR Slovenije ob odločbi Ustavnega sodišča Jugoslavije o oceni 
ustavnosti in zakonitosti 4. člena družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja 
mednarodnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji 

V Uradnem listu SFIS, št. 30/89 je objavljena odločba Ustavnega 
sodišča Jugoslavije o oceni ustavnosti in zakonitosti 4. člena 
družbenega dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega 
dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja med- 
narodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji. Posto- 
pek je Ustavno sodišče Jugoslavije začelo na lastno pobudo. 

4. člen omenjenega dogovora je določal, da je s skupnim finan- 
ciranjem mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prirejamo 
v Jugoslaviji, mišljeno tudi financiranje teh tekmovanj, kadar se 
del sredstev zagotavlja z olajšavami, oprostitvami, in drugimi 
oblikami zmanjševanja oziroma usmerjanja izvirnih prihodkov 
proračuna federacije. 

Ustavno sodišče Jugoslavije je razveljavilo 4. člen družbenega 
dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora 
o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih 
športnih tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji (Uradni list 
SFRJ, št. 62/87), v delu, ki določa, da je s skupnim financiranjem 
mišljeno tudi financiranje mednarodnih športnih tekmovanj, 
kadar se del sredstev zagotavlja z olajšavami, oprostitvami in 

drugimi oblikami zmanjševanja oziroma usmerjanja izvirnih pri- 
hodkov proračuna federacije za te namene. 

Menilo je, da navedeni del izpodbijane odločbe družbenega 
dogovora ni v skladu s 5. točko 285. člena ustave SFRJ, ker je 
s tem, da je omogočeno, da del sredstev iz izvirnih prihodkov 
federacije ne gre v proračun federacije, Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ v položaju, da ne more določiti namena sredstev proračuna 
federacije iz vseh njenih prihodkov in kontrolirati porabe teh 
sredstev. 

Nadalje je menilo, da izpodbijani del odločbe ni v skladu niti z 2. 
točko drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ, ker po mnenju 
Ustavnega sodišča Jugoslavije iz te določbe ustave SFRJ ne 
izhaja, da je bilo mogoče z navedenim dogovorom določiti, da se 
del sredstev iz izvirnih prihodkov federacije uporablja za namene, 
ki se ne morejo financirati iz teh prihodkov federacije. 

Pri oblikovanju svojega stališča je Ustavno sodišče Jugoslavije 
izhajalo tudi iz določb prvega in drugega odstavka 279. člena 
ustave SFRJ, po katerih gredo vsi prihodki federacije v proračun 
federacije, z izjemo dohodkov od carin, ki se lahko - ne da bi šli 
v proračun - uporabijo za potrebe gospodarstva. 

INFORMACIJA 
službe komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije, v zvezi z vlogami Dragiše Niculoviča, 
Ljubljana, Ilirska 8 

Službe komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije, 
v zvezi z vlogami Dragiša Niculoviča, Ljubljana, Ilirska 8. 

Iz poteka obravnave ter dokumentov pristojnih organov lahko 
služba ugotavlja naslednje: 

Dragiša Niculovič (v nadaljevanju D.N.) je na podlagi kupopro- 
dajne pogodbe v letu 1976 postal lastnik stanovanja v objektu 
Ambrožev trg 1, v Ljubljani. S to pogodbo je pridobil lastninsko 
pravico tudi na zidani drvarnici in trajno pravico uporabe ostalih 
pritiklin, ki so sodile k temu stanovanju. 

Stanovanje v bližini živilskega trga je kupil namensko, ker ima 
status kmeta in se je ukvarjal s prodajo na tržnici, kjer je prodajal 
svoje pridelke s posestva v Kobišnici. Ob tem so bili pomembni 
pogoji bližina živilskega trga, možnost skladiščenja pridelkov, 
stalni parkirni prostor in telefon. 

Ker je bilo potrebno objekt Ambrožev trg 1 podreti zaradi 
ureditve ceste v križišču je SO Ljubljana-Center, prek svojih služb, 
pričela pogovore z lastniki oziroma imetniki stanovanjske pravice 
v tem objektu in sporazumno rešila vsa premoženjsko-pravna 
razmerja s stanovalci, razen z D.N. 

Tudi z njim se je pričelo sporazumevanje že v letu 1977, ko je 
sprejel stanovanje na Samovi 16, vendar sporazum ni bil sklenjen 
in stanovanje pod ugodnimi kreditnimi pogoji prodano. 

Sporazumevanje je potem potekalo glede stanovanja Igriška 
2 in kletnega prostora Ambrožev trg 5 in je bilo to stanovanje za 
D.N. že pripravljeno, saj je bil celo napeljan telefon na njegovo 
ime, vendar do dokončnega sporazuma ni prišlo. 

Objekt Ambrožev trg 1 je kazil podobo že urejene okolice in je 
na vprašanje v tisku v marcu 1980 bil kot edini krivec predstavljen 
D.N., ki je edini še stanoval v že napol porušenem objektu. 

Kot odgovor na objave v tisku je D.N. poslal svojo pobudo za 
ugotovitev odgovornosti za nastalo stanje odgovornim predstav- 
nikom družbenopolitičnih skupnosti in občinskih družbenopoli- 
tičnih organizacij. 

V tej fazi je bilo prekinjeno iskanje sporazumne rešitve, ki je bila 
praktično že dosežena, izdana odločba o razlastitvi in kot edino 
nadomestno stanovanje stranki ponujeno stanovanje v bloku Ilir- 
ska 8. 

Vsi to postopki so bili, po mnenju republiškega sekretariata za 
pravosodje in upravo, dolgotrajni in za stranko lahko zavajajoči in 
bi jih mogel z moralnega vidika oceniti Izvršni svet skupščine 
občine Ljubljana-Center. 

V nadaljevanju je postopek stekel na podlagi izdanih odločb 
pristojnega organa, in sicer odločbe o rušenju objekta Ambrožev 
trg 1, odločbe o preselitvi D.N. v stanovanje Ilirska 8 in sklep 
o dovolitvi izvršbe (vse v juniju oziroma juliju 1980). 

Na podlagi teh odločb je bil D.N. 8.8. 1980 prisilno preseljen 

v stanovanje Ilirska 8 in objekt Ambrožev trg 1 porušen, za D.N. pa 
se je pričelo zelo dolgotrajno upravno reševanje zadeve. 

Te odločitve občinskega upravnega organa je v letu 1981 odpra- 
vil Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
(RKVOUP), ker se je D.N. poslužil rednih pravnih sredstev (pri- 
tožbe) zoper odločitve občinskega upravnega organa 

V letu 1982 je občinski upravni organ ponovno odločil, da je 
stanovanje Ilirska 8, primerno nadomestno stanovanje. Ta 
odločba je bila s strani RKVOUP v letu 1983 ponovno odpravljena 
in v tem letu je občinski upravni organ tretjič izdal odločbo 
o primernosti stanovanja Ilirska 8. 

Po pritožbi D.N. in sproženem upravnem sporu je šele Vrhovno 
sodišče v sodbi 20.9.1984 zavzelo stališče do ugovorov stanke in 
ocenilo, da zaključek upravnih organov, da je stanovanje Ilirska 
8 primerno nadomestno stnovanje in ne pomeni poslabšanja 
bivalnih razmer, nima opore v spisu niti v sodni praksi in je 
odločitev nezakonita tudi zato, ter pri oceni primernosti ni dovolj 
upoštevno ali se D.N. lahko tudi v tem stanovanju ukvarja z dovo- 
ljeno dejavnostjo (s katero se je ukvarjal pred preselitvijo). Pri tem 
sta pomembni okoliščini možnost skladiščenja kmetijskih pridel- 
kov in telefon. 

Tej sodbi je sledila odločba RKVOUP z dne 20.11.1984 in po 
skoraj letu dni dne 12.11.1985 ponovna odločitev občinskega 
upravnega organa, da je stanovanje Ilirska 8 primerno nado- 
mestno stanovanje. 

To odločbo je RKVOUP s svojo odločbo z dne 24.3.1986 odpra- 
vil in v njej podal navodila občinskemu upravnemu organu za 
odločitev v tej zadevi. 

Dne 23. 9.1988 je tako občinski upravni organ ponovno odločil, 
to pot za drugo stanovanjsko enoto, na Poljanski cesti in pri tem 
spoštoval pogoje velikosti stanovanja, ne pa tudi ostalih navodil 
RKVOUP. 

Ob ponovni pritožbi D. N. je RKVOUP tudi to odločbo odpravil 
dne 11.4. 1989 in v odločbi ugotavlja, da mora občinski upravni 
organ odločiti o dodelitvi primernega stanovanja (na katerem bo 
D. N. pridobil lastniško pravico) ter mu hkrati zagotoviti tudi 
pritikline, kot jih je imel na Ambroževem trgu (na katerih bo D. N. 
pridobil trajno pravico uporabe) in zagotoviti parkirni prostor za 
kombi. Po možnosti morajo biti ti pogoji izpolnjeni na isti lokaciji, 
če pa na različnih, pa le po dogovoru z D. N. 

Zoper to odločbo se je skupščina občine Ljubljana Center 
poslužila možnosti upravnega spora (čeprav gre le za ponovitev 
odločbe iz leta 1986) in je bila njena tožba na Vrhovnem sodišču 
zavržena 3. 8. 1989, ker občina ni legitimirana k vložitvi tožbe. 

Sedanje stanje je takšno, da mora občinski upravni organ, 
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v skladu z navodili RKVOUP izdati novo odločbo in po devetih 
letih dodeliti D. N. primerno nadomestno stanovanje za razlaš- 
čeno stanovanje na Ambroževem trgu 1. 

Ta odločitev je pomembna tudi zato, ker je za čas, dokler 
v upravnem postopku ni odločeno o nadomestnem stanovanju, že 
od leta 1983 prekinjen nepravdni postopek na sodišču, glede 
določitve odškodnine. V tem postopku pa je D. N. uveljavljal tudi 
odškodnino za povzročeno škodo in škodo, ki mu je nastala 
zaradi onemogočanja opravljanja dovoljene dejavnosti. 

Komisija za vloge ih pritožbe Skupščine SR Slovenije je z obrav- 
navo pričela v letu 1982 in na podlagi poročila delovne skupine 
dne 24. 3. 1983 zaprosila pristojne organe za pospešitev vseh 
postopkov v zadevi; izvršnemu svetu skupščine občine Center 
predlagala, da ugotovi odgovornost posameznikov in organov za 
tak postopek in predlagala, da se D. N. zagotovi vsaj skladiščni 
prostor in telefon in se mu s tem omogoči njegova dejavnost. 

Ob vseh poskusih pospešitve postopkov in realizacije predlo- 
gov, je komisija že v letu 1985 lahko ugotavljala, da predlogi niso 
upoštevani in da zadeva ni ustrezno rešena. Iz teh razlogov je bila 
postavljena tudi ostrejša zahteva pristojnim organom SO Ljub- 
ljana Center in ocenjeno, da je izdajanje enakih odločb oz. vztraja- 
nje občinskega upravnega organa neodgovorno in moralno 
nesprejemljivo in posredovan ponoven poziv k sporazumni rešitvi 
zadeve. 

Ker se priporočila komisije niso upoštevala, je ta na svoji seji 
dne 10. 4. 1986 sprejela sklep, da se posreduje zboru krajevnih 
skupnosti in družbenopolitičnemu zboru SO Ljubljana Center 
poročilo o poteku reševanja in stanja predmetne zadeve, z zah- 
tevo, da oba zbora na svojih sejah primer v skladu s pooblastili, ki 
jih imata po poslovniku, vsestransko obravnavata in zagotovita, 
da se čimprej dokončno reši in uredi, hkrati pa ugotovita tudi 
odgovornost organov in posameznikov, ki preprečujejo, ali so 
preprečevali, da bi bila stvar rešena v razumnem in sprejemljivem 
roku.. 

Do realizacije sprejetih sklepov ni prišlo zaradi zagotovil, ki so 
jih podali odgovorni predstavniki SO Ljubljana Center o drugač- 
nem in neobremenjenem nadaljnjem obravnavanju zadeve in ob 
sprejemanju podanih ugotovitev komisije. 

Tako je komisija v pričakovanju ali sporazumne rešitve ali 
ustrezne rešitve z odločitvijo občinskega upravnega organa v letih 
1987 in 1988 zadevo spremljala in tudi sodelovala pri poskusih 
sporazumevanja. Ob številnih obljubah in zagotovilih je bil končni 
rezultat izdaja neustrezne odločbe z dne 23. 9. 1988. 

To odločbo je RKVOUP odpravil iz razlogov, da niso bila spošto- 
vana navodila že prejšnje odločbe RKVOUP. SO Ljubljana Center 

pa je sprožila upravni spor, kljub odločno izraženim ocenam 
službe komisije, da gre pri tem upravnem sporu praktično le za 
zavlačevanje že tako dolgotrajne zadeve. 

Pristojni organi SO Ljubljana Center so ignorirali, tako to oceno 
službe, kot pred tem vsa, od leta 1982 sprejeta mnenja, priporočila 
in predloge komisije za vloge in pritožbe Skupščine SR Slovenije. 

Ob takšnem ravnanju organov SO Ljubljana Center do komisije 
Skupščine SR Slovenije je odveč poudarjati, kakšen je potem 
odnos do prizadete stranke D. N., saj je v občini sprejeto stališče 
»da čas ne dela zanj«. 

Iz teh razlogov je komisija za vloge in pritožbe Skupščine SR 
Slovenije na seji dne 7. 9. 1989 sprejela sklep, da se v tej obliki 
z zadevo seznani javnost in da to gradivo skupaj z gradivom, ki naj 
ga pripravijo Komite za urbanizem SO Ljubljana Center, občinski 
upravni organ, pristojen za občo upravo in IS SO Ljubljana Cen- 
ter; obravnava na zborih SO Ljubljana Center v takšni obliki, kot je 
v tem poročilu že zajet sklep komisije za vloge in pritožbe z dne 
10. 4. 1986. Aktiviranje sklepa izpred več kot treh let komisije 
ocenjuje kot edino možnost za pospešitev rešitve skoraj deset let 
trajajočega reševanja upravne zadeve, ki ima tudi znake skrajno 
šikanoznega ravnanja pristojnih organov SO Ljubljana Center, 
ene vsestransko najbolj razvitih občin Slovenije. 

Ob tem naj uporabimo ugotovitev, ki se je porodila ob takih 
primerih že pred leti v zvezi z usodo priporočil, stališč in ugovori- 
tev komisije za vloge in pritožbe. Ob obravnavanju pritožbene 
problematike mora biti najpomembnejši človek z vsemi svojimi 
življenjskimi tegobami, stiskami in nezadovoljstvi, ki neredko 
porajajo v njem tudi neutemeljen odpor. Ob tem pa med ljudmi 
vse bolj nastajajo pregrade, kakor da je med tistimi, ki pravice 
»iščejo« in tistimi, ki jih »delijo« stanje, v katerem mora nekdo 
zmagati, nekdo pa podleči. Ob tem se zdi, da želi nekdo za vsako 
ceno ohraniti prestiž, ohraniti »oblast« ali pa celo zakriti lastno 
neznanje in nesposobnost. In prav zaradi tega je pogosto tako 
velik prepad med lepim, koristnim in smotrnim določilom nekega 
predpisa in med življenjem, kjer se ta uporablja, izvaja in uresni- 
čuje. 

Niso redki primeri »strašne« prizadetosti posameznih delavcev 
in nosilcev funkcij, da se je nekdo upal pritožiti. Prizadeti organi in 
posamezniki ob nepravilnem in neprimernem delu svojega ravna- 
nja nočejo korigirati, ampak trmasto vztrajajo pri svojih odločitvah 
in pričetih postopkih, pogosto do trenutka, ko že pride do okrnje- 
nega ugleda posameznih institucij ali vsaj do trenutka, ko to že 
neposredno grozi, pri čemer pa se kaj rado takoj postavi vpraša- 
nje, kdo je tisti, ki želi, da se ugled te ali one institucije okrni, 
najdejo pa se kaj hitro tudi razlogi za to. 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Cerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik. Marjan 
Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, telefon (061) 217-123-Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik), Miroslav 
Berovič Šandor Dobo Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin. Aleksandar Vujin Milan Krnič. Zoran Miškovič Dragan 
Ajder - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa13, telefon (011) 334-148 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 10.000 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 se obračunava vsake tri mesece, z upoštevanjem inflacije. - Žiro 
račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914   



Ljubljana, 30. 10. 1989 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bi moral v skladu 
s periodičnim delovnim načrtom Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za IV. trimesečje 1989 predložiti Skupščini SR 
Slovenije: 

1. za seje zborov 13. decembra 1989 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
in 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o vodah 

Delne spremembe obeh zakonov je Izvršni svet poleg 
drugih razlogov utemeljeval tudi s tem, da je s 1. 1. 1990 
nujno treba urediti nekatera vprašanja glede opravljanja 
inšpekcijskega nadzora na področju urejanja prostora in 
na področju vodnega gospodarstva, ki bi jih bilo nujno 
treba urediti v primeru, če bi bila v Ustavnem zakonu za 
izvedbo amandmajev k Ustavi SR Slovenije sprejeta tudi 
določba, da se opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora 
s 1. 1. 1990 prenese na inšpekcijske organe SR Slovenije. 

Ker je pri sprejemanju ustavnega zakona ta določba 
izpadla in je glede na kasnejše dogovore, da se vprašanja 
prenosa inšpekcijskih pristojnosti na republiško raven 
uredijo v letu 1990 s spremembami in dopolnitvami 
področnih zakonov, ki določajo naloge in pristojnosti 
inšpekcijskih organov na posameznih področjih oziroma 
ob reorganizaciji republiške uprave, je odpadel eden od 
bistvenih razlogov, ki bi pogojeval takojšnje delne spre- 
membe obeh zakonov. 

Druge predlagane delne spremembe obeh zakonov pa 
je umestno odložiti na čas sprejemanja celovitih spre- 

memb in dopolnitev obeh zakonov, ki morata biti uskla- 
jena z amandmaji k Ustavi SR Slovenije do konca leta 
1990; 

2. za seje zborov 27. decembra 1989 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o kmetijskih zemljiščih z osnutkom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o preživninskem varstvu kmetov z osnutkom 
zakona 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij) z osnutkom zakona in 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o gozdovih z osnutkom zakona 

Priprava sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih 
zemljiščih in zakona o gozdovih je vezana na predhodni 
sprejem zakona o družbenem planiranju in o družbenem 
planu SR Slovenije ter zakona o urejanju prostora, poleg 
tega pa tudi na sprejem zveznega zakona o lastninah, ti 
zakoni pa bodo sprejeti šele v začetku leta 1990. Rešitve 
v zakonu o preživninskem varstvu kmetov in v zakonu 
o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih 
gospodarstev pa so odvisne od rešitev v zakonu o kmetij- 
skih zemljiščih. 

Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predlaga Skupščini SR Slovenije, da navedene zakone 
črta iz periodičnega delovnega načrta Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora skupš- 
čine SR Slovenije za IV. trimesečje 1989 in jih uvrsti 
v program dela za leto 1990. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem 

obveščanju (ESA-741) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26.10.1989 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije določil, da 
bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih 
teles sodelovala: 
- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in predsednik Republiškega komiteja za informiranje, 
- Mirko FABČIČ, namestnik predsednika Republiškega komi- 

teja za informiranje. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJE 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INFORMIRANJE 

PO VZETE K 

Predlagatelj zakona je pri pripravi predloga zakona upošteval 
stališča in sklepe zborov skupščine SRS, sprejete 27. septembra 
letos ob obravnavi osnutka zakona kot tudi vse pripombe in 
predloge delovnih teles zborov oz. Skupščine SRS. 

Z zakonom naj bi predvideli javno odgovarjanje virov informira- 
nja na vprašanja, postavljena v javnih glasilih, kot možen dodaten 

način uresničevanja ustavnega načela javnosti dela organov, priz- 
nali nagradam in zlatim odličjem Toneta Tomšiča status najvišjih 
republiških priznanj za dosežke na področju novinarstva, okrepili 
odgovornost ustanoviteljev javnih glasil za zagotavljanje material- 
nih in drugih pogojev za delovanje javnih glasil, zagotovili enako- 
pravno odločanje organov upravljanja, programskih oz. časopis- 
nih svetov in ustanoviteljev pri imenovanju na uredniške funkcije, 
podrobneje uredili rabo slovenskega jezika v javnih glasilih oz. 
določili primere, ko je izjemoma možno predvajati RTV programe 
v neslovenskem jeziku brez prevoda ter črtali poglavje, ki se 
nanaša na preprečevanje zlorabe svobode obveščanja, t.j. v repu- 
bliškem zakonu v celoti odpravili tkim. prepovedne razloge za 
zaplembo tiska. 



1. člen 
V drugem odstavku 9. člena zakona o javnem obveščanju se 

doda nova prva alinea, ki se glasi: 
- odgovarjajo na vprašanja, postavljena v sredstvih javnega 

obveščanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali zadeve z njihovega 
delovnega področja« 

Dosedanje prva, druga, tretja in četrta alinea postanejo druga, 
tretja, četrta in peta alinea. 

2. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

11. člen 
Novinar je delavec oziroma delovni človek, ki se poklicno 

ukvarja z javnim obveščanjem. 
Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene informacije 

in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o katerih poroča. Pri 
opravljanju svojega dela mora spoštovati ustavo, zakone in načela 
novinarske etike« 

3. člen 
Črta se 12. člen. 

4. člen 
Za 14. členom se doda novo II. poglavje, ki se glasi: 

14. a člen 
Nagrade in zlata odličja, ki se imenujejo po publicistu in novi- 

narju, narodnem heroju Tonetu Tomšiču, so najvišja priznanja SR 
Slovenije za dosežke na področju novinarstva. 

Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča se podeljujejo vsako 
leto na spominski slovesnosti praviloma dne 21. maja, ob obletnici 
smrti Toneta Tomšiča in sicer: 

- praviloma ena Tomšičeva nagrada za življenjsko delo, 
- največ dve Tomšičevi nagradi za vrhunske dosežke na 

področju novinarstva, 
- največ tri nagrade iz sklada Toneta Tomšiča za pomembne 

prispevke k razvoju slovenskega novinarstva, 
- največ dve zlati odličji Toneta Tomšiča kot posebno priznanje 

novinarjev, ki so se angažirali zlasti med NOB in prvih povojnih 
letih. 

14. b člen 
Denarni del za nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča zagotovi 

SR Slovenija. 

14. c člen 
Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča se podeljujejo na 

podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija za podeljevanje 
nagrad in zlatih odličij Toneta Tomšiča in s katerim določi tudi 
število nagrad in odličij. 

Kandidate za nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča lahko 
predlagajo uredništva, novinarski aktivi, sekcije, družbenopoli- 
tične organizacije, Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in 
posamezniki. 

14. č člen 
Odločitve o dobitnikih nagrad in zlatih odličij Toneta Tomšiča 

sprejema komisija za podeljevanje nagrad in zlatih odličij Toneta 
Tomšiča, ki jo imenuje Skupščina SR Slovenije za dobo 4 let. 
Najmanj polovico članov komisije delegira Društvo novinarjev 
Slovenije. 

S sklepom Skupščine SR Slovenije se podrobneje določijo 
sestava komisije ter merila in postopek za podeljevanje nagrad in 
zlatih odličij Toneta Tomšiča « 

5. člen 
Črta se 23. člen. 

6. člen 
Črta se 24. člen. 

7. člen 
V 33. členu se doda nova tretja alinea, ki se glasi: 

- spremlja uresničevanje zakonskih določb glede rabe sloven- 
skega jezika,«. 

Deveta alinea se spremeni tako, da se glasi: 
— daje soglasje k imenovanju glavnega in odgovornega urednika 
oz. urednikov ter mnenje o njihovem delu in delu novinarjev,«. 

Dosedanje tretja do enajsta alinea postanejo četrta do dvanajsta 
alinea. 

2 

S. člen 
V prvem odstavku 43. člena se besede »po poprejšnjem mnenju 

organa upravljanja časopisne ali druge organizacije, ki izdaja 
časopis oziroma radijske ali televizijske organizacije in sveta« 
nadomestijo z besedami »v soglasju z organom upravljanja časo- 
pisne ali druge organizacije, ki izdaja časopis oziroma radijske ali 
televizijske organizacije in svetom«. V tretjem in četrtem odstavku 
se besede »po poprejšnjem mnenju sveta« nadomestijo z bese- 
dami »v soglasju s svetom«. 

9. člen 
Črta se prvi odstavek 48. člena. 

10. člen 
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Časopis 

izhaja v slovenskem jeziku, če v aktu o ustanovitvi ni drugače 
določeno«. 

11. člen 
Na koncu drugega odstavka 50. člena se črta pika in dodajo 

besede »ali s pogodbo«. 

12. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 51. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 
»Poleg vprašanj, določenih z zakonom, o temeljih sistema jav- 

nega obveščanja, se v aktu o ustanovitvi določijo tudi ime in zvrst 
časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdajanja in naslov 
časopisa, sestava časopisnega sveta in uredništva, druga telesa 
za uresničevanje posebnega družbenega interesa, naloge glav- 
nega in odgovornega urednika ter način uresničevanja obveznosti 
iz 8. člena tega zakona.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi. 
»Finančni in drugi materialni pogoji za izdajanje časopisa ter 

način opravljanja nadzora nad sredstvi, ki se zagotavljajo za 
izdajanje časopisa, se določijo v aktu o ustanovitvi oz. samouprav- 
nem sporazumu ali pogodbi med ustanoviteljem in organizacijo, 
ki izdaja časopis.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

13. člen 
52. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in druge 

pogoje za začetek izdajanja in njegovo delovanje zlasti s tem, da: 
- ob sprejemanju in spreminjanju programske zasnove določi 

tudi način in vire financiranja časopisa, 
- redno spremlja uresničevanje programske zasnove in uredni- 

ške politike ter materialni položaj časopisa, 
- sprejema potrebne ukrepe za redno izdajanje časopisa, kadar 

s svojo odločitvijo glede programske zasnove, časa izdajanja, 
cene ali kako drugače bistveno vpliva na gmoten položaj časo- 
pisa.« 

14. člen 
V drugem odstavku 53. člena se črta točka 4. 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če se ustanavlja časopis na narodnostno mešanem območju 
mora ustanovitelj zahtevi za vpis v register priložiti tudi mnenje 
pristojne samoupravne narodnostne skupnosti « 

15. člen 
V prvem odstavku 55. člena se besede »pred njeno uveljavitvijo« 

nadomestijo z besedami »po njeni uveljavitvi«. 

16. člen 
62. člen se spremeni tako, da se za besedo »določbe« dodajo 

besede in številke »50. člena, prvega in drugega odstavka 51. 
člena« in pred številko 52. črtata besedi »prvega odstavka«. 

17. člen 
Za 64. členom se doda nov 64. a člen, ki se glasi: 

»64. a člen 
Radijski in televizijski programi se oddajajo v slovenskem jeziku 

oziroma morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 
Radijski in televizijski programi, namenjeni italijanski oz. mad- 

žarski narodnosti, se oddajajo v italijanskem oz. madžarskem 
jeziku. 
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Radijska in televizijska organizacija v SR Sloveniji sme izje- 
moma, brez prevoda v slovenski jezik: 

- oddajati posamezne dele programov, če je to neogibno 
potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti doga- 
janj - in če iz objektivnih razlogov podnaslavljanje ni mogoče; 

- oddajati dele programov, ki so namenjeni pripadnikom dru- 
gih narodov in narodnosti v Jugoslaviji ali tujim državljanom; 

- razširjati tuje programe v skladu z zakonom. 
Programe iz tretjega odstavka mora radijska in televizijska orga- 

nizacija najavljati v slovenskem jeziku.« 

18. člen 
Črta se drugi odstavek 68. člena. 

19. člen 
Črta se V. poglavje z naslovom »Preprečevanje zlorabe svobode 

obveščanja« in s členi od 97 do 100. 

20. člen 
Časopisne, radijske, televizijske, in filmsko-informativne OZD 

ter časopisne agencije in ustanovitelji javnih glasil morajo svoje 
samoupravne splošne akte oz. akte o ustanovitvi časopisov oz. 
programov uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po 
njegovi uveljavitvi. 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 27. septembra z možnostjo opravljanja samostojnega osebnega dela na 
1989 sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah področju javnega obveščanja ter nekatere manjše izboljšave 
zakona o javnem obveščanju ter naložila Izvršnemu svetu, da zakonskega besedila. Predlagane rešitve ne spreminjajo temeljnih 
pripravi predlog zakona, pri čemer naj upošteva sklepe in stališča načel in ciljev ZJO. 
zborov oz. predloge in pripombe delovnih teles Skupščine SRS. V skladu z že omenjenimi izhodišči predlog zakona vsebuje 
Zbori so ob sprejemanju osnutka ugotovili, da je osnutek pri- naslednje poglavitne rešitve: 
merna podlaga za pripravo predloga zakona, da pa nekatera — v 1. členu predvideva dopolnitev 9. člena ZJO vtem smislu, da 
odprta vprašanja narekujejo čimprejšnje celovito oblikovanje se odgovarjanje organov/virov informacij/na vprašanja, postav- 
nove zakonske ureditve področja javnega obveščanja. Gre za Ijena v sredstvih javnega obveščanja, ki se nanašajo na njihovo 
spremembe, ki terjajo poglobljeno razpravo v okviru SZDL, ker delo ali zadeve z njihovega delovnega področja, razume zgolj kot 
posegajo v temeljne opredelitve koncepta javnega obveščanja enega izmed možnih načinov uresničevanja ustavnega načela 
v celoti /npr. vprašanje uresničevanja posebnega družbenega o javnosti dela, ne pa kot njihovo obveznost; 
interesa na področju javnega obveščanja, vprašanje nadaljnjega — v 2. členu redefinira pojem novinarja tako, da lahko tudi 
razvoja radijske in televizijske dejavnosti itd./1 delovni človek samostojno opravlja dejavnost javnega obveščanja 

Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval predloge z osebnim delom. Glede na to, da je bila v razpravi sprejeta 
in pripombe, dane v razpravi o osnutku zakona v delovnih telesih varianta, je črtan 2. odstavek 11. člena, ki je določal, kaj šteje za 
Skupščine SRS in njenih zborih. Pri pripravi besedila predloga javno obveščanje po tem členu; po mnenju zborov namreč ta 
zakona je RK za informiranje opravil še dodatne strokovne raz- določba ni dovolj celovito opredeljevala novinarskega dela, med 
prave v okviru posebne delovne skupine za spremljanje in prouče- razpravo pa tudi niso bile izoblikovane ustreznejše rešitve; 
vanje normativne ureditve področja javnega obveščanja. ~~ predlagatelj je upošteval pripombe iz razprave, naj se črta 3. 

2. Poglaviten namen zakona je, da določneje opredeli odgovor- člen osnutka /11. a in 11. b člen/; razprava o tem členu je namreč 
nost ustanoviteljev javnih .glasil za zagotavljanje materialnih in opozorila, da ta vprašanja še niso dovolj proučena, da so mnenja 
drugih pogojev za njihovo delovanje, uredi bistvena vprašanja različna ali celo nasprotujoča si, kakor tudi, da je potrebno more- 
v zvezi s podeljevanjem nagrad in zlatih odličij Toneta Tomšiča bitne pogoje za opravljanje novinarskega dela določiti za vse 
kot osrednjih družbenih priznanj za novinarsko delo, natančneje novinarje in ne samo na tiste, ki se ukvarjajo z javnim obvešča- 
opredeli rabo slovenskega jezika v javnih glasilih, zagotovi enako- njem s samostojnim delom kot poklicem /tkim. samostojni novi- 
pravno odločanje ustanovitelja in organa upravljanja v sredstvih narji/. Ustrezne rešitve tega pomembnega vprašanja naj bodo 
javnega obveščanja pri imenovanju glavnih in odgovornih uredni- predmet tkim. druge faze sprememb ZJO; 
kov, drugače uredi vprašanje preprečevanja zlorabe svobode — 4. člen predloga zakona predvideva dopolnitev ZJO z novim 
obveščanja ter določi javno odgovarjanje virov informacij na poglavjem »Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča«, s čemer bi 
javno postavljena vprašanja2 v zakonu uredili status teh priznanj, ki jih od 1.1953 dalje podeljuje 

Predlog zakona pomeni tkim. prvo fazo spreminjanja zakona Društvo novinarjev Slovenije za pomembne dosežke na področju 
glede omenjenih sklopov vprašanj; poleg teh pa je skupščina ob novinarstva ter določili stabilen vir financiranja zanje. V skupščin- 
obravnavi osnutka zakona podprla tudi dodatne rešitve v zvezi razpravah sta bili podprti variantni rešitvi, po katerih se 

nagrade in zlata odličja podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki 
ga objavi komisija za podeljevanje nagrad in zlatih odličij Toneta 

7~Z 77 I ^ ....... . Tomšiča, ki jo imenuje Skupščina SRS za dobo 4 let. Komisija Za taksno dvofazno spreminjale in dopolnjevanje zakona o jav- javnim razpisom določi število nagrad in odličij ter sprejema 

«««- ° »» v** 
poročila o uresničevanju ZJO. polovico članov komisije delegira Društvo novinarjev Slovenije 
* Sklep Skupščine SRS, 25. oktober 1988 /ob obravnavi Poročila s ,em ie realizirana zahteva, da je potrebno, spričo družbenega 
o uresničevanju ZJO/. pomena in načina financiranja teh nagad zagotoviti ustrezen vpliv 
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družbene skupnosti na izbiro teh najvišjih družbenih priznanj za 
novinarsko delo in jih na ta način izenačiti z ureditvijo na drugih 
področjih dela in ustvarjanja; 

- v razpravi o osnutku je bila podprta rešitev /8. člen/, ki 
predpisuje soglasje organa upravljanja in časopisnega oz. pro- 
gramskega sveta k imenovanju glavnega in odgovornega ured- 
nika oz. urednikov, s čemer je zagotovljeno enakopravno odloča- 
nje teh organov pri imenovanju na uredniške funkcije; 

- predlog/7., 10. in 17. člen/ natančneje ureja rabo slovenskega 
jezika v javnih glasilih; v razpravi o osnutku zakona so bile 
podprte rešitve, v katerih se izrecno postavlja načelo, da časopis 
izhaja v slovenskem jeziku /če ustanovitelj v aktu o ustanovitvi ne 
določi drugače/ oz. da se RTV program oddaja v slovenskem 
jeziku ali pa mora biti preveden v slovenski jezik. Hkrati pa 
predlog določa kriterije oz. primere, v katerih je možno izjemoma 
uporabljati neslovenski jezik: tako smejo RTV organizacije v SRS 
izjemoma oddajati dele programov /oddaje, posamezne informa- 
cije /brez prevoda v slovenski jezik v primerih, ko je to neogibno 
potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti doga- 
janj in če podnaslavljanje iz objektivnih razlogov ni mogoče kot 
tudi v primerih, ko so deli programov oz. posamezne oddaje 
namenjeni specifični javnosti -pripadnikom drugih jugoslovan- 
skih narodov ali narodnosti ali tujim državljanom. 

Tuje programe pa smejo RTV organizacije v SRS razširjati brez 
prevoda v slovenski jezik v skladu z zveznim zakonom, ki ureja 
področje sistema zvez oz. vnašanje in razširjanje tujih sredstev 
množičnega komuniciranja. Predlog zakona torej razmejuje pro- 
grame oz. njihove posamezne dele jugoslovanske ali tuje produk- 
cije /1. alinea 3. odstavka 17. člena/, ki jih v okviru svoje redne 
dejavnosti predvajajo RTV organizacije v SR Sloveniji kot sestavni 
del svojih programov, od tkim. tujih satelitskih programov/tuji TV 
programi, ki se distribuirajo prek satelitov - 3. alinea 3. odstavka 
17. člena/, pri katerih gre za programe, ki niso sestavni vsebinski 
del programov RTV organizacij v Sloveniji, temveč jih te organiza- 
cije lahko distribuirajo na podlagi pogodb oz. sporazumov med 
JRT in tujimi RTV organizacijami. Pripominjamo, da predlog 
zakona ne ureja oz. ne prepoveduje individualnega sprejema tujih 
RTV programov; 
- predlog zakona /12. člen/ predvideva dopolnitev vsebine 

ustanovitvenega akta s tem, da mora ustanovitelj v aktu določiti 
tudi način uresničevanja obveznosti iz 8. člena ZJO, t.j. uresniče- 
vanja pravic in interesov delovnih ljudi iz SRS na začasnem delu 
v tujini na področju javnega obveščanja, obveščanja izseljencev 
ter obveščanja o življenju italijanske in madžarske narodnosti 
v SRS ter slovenske narodnostne skupnosti v Avstriji, Italiji in 
Madžarski; 

- z zakonom naj bi tudi okrepili odgovornost ustanoviteljev za 
zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev ne le za 
začetek dela javnega glasila temveč tudi za njegovo redno izdaja- 
nje oz. oddajanje. V 12. členu predloga je zato določeno, da se 
finančni in drugi materialni pogoji za izdajanje časopisa /oz. 
oddajanje programa/ ter načini opravljanja nadzora nad sredstvi, 

ki se zagotavljajo za izdajanje javnega glasila, določijo v aktu 
o ustanovitvi oz. SaS ali pogodbi med ustanoviteljem in organiza- 
cijo, ki izdaja časopis, 13. člen pa ustanovitelja še posebej zave- 
zuje, da sprejema potrebne ukrepe za redno izdajanje časopisa, 
kadar s svojo odločitvijo glede programske zasnove, časa izdaja- 
nja, cene ali kako drugače bistveno vpliva na gmoten položaj 
časopisa /oz. programa/; 

- v razpravah je bila soglasno sprejeta rešitev, da se v ZJO 
v celoti odpravijo zakonske določbe, ki zadevajo preprečevanje 
zlorabe svobode obveščanja; takšna opredelitev temelji na vse 
večji demokratizaciji naše družbe, poleg tega pa je praksa tudi 
pokazala, da se s prepovedmi razširjanja tiska ne da učinkovito 
preprečevati zlorabe svobode obveščanja, da so učinki takšnih 
prepovedi večkrat ravno nasprotni njihovemu namenu. Ob črtanju 
tega poglavja v republiškem zakonu pa je treba upoštevati dej- 
stvo, da prepovedni razlogi, ki jih določa zvezni zakon o prepreče- 
vanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik obveščanja, veljajo na 
območju vse države, zato si je treba prizadevati tudi za spre- 
membe tega zakona. 

3. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil in upošte- 
val pripombe in predloge iz razprav delovnih teles oz. zborov 
Skupščine SRS. Ni pa mogel upoštevati nekaterih pobud in pred- 
logov, ki tako posegajo v veljavni koncept zakonske ureditve 
področja javnega obveščanja, da terjajo poglobljene razprave in 
bodo predmet razprav v tkim. drugi fazi spreminjanja in dopolnje- 
vanja ZJO. 

V zvezi z opozorilom skupine delegatov gospodarskega 
področja 5. okoliša za ZZD Skupščine SRS s sedežem v občini 
Ljubljana-Vič-Rudnik pripominjamo, daje RKza informiranje na 
pobudo Komisije za proučitev kazenske zakonodaje Skupščine 
SRS pripravil »Informacijo o normativni ureditvi omejitve javnega 
obveščanja v nekaterih državah Evrope in v ZDA«, ki jo je ob 
obravnavi osnutka zakona predložil tej komisiji, v vednost pa 
poslal tudi Komisiji za pravosodje in Komisiji za informiranje 
Skupščine SRS. 

Posebna strokovna skupina pri RK za informiranje, ki sodeluje 
pri pripravi predlogov sprememb in dopolnitev republiške in 
zvezne zakonodaje s področja javnega obveščanja bo skrbno 
proučila vse te pripombe, ki presegajo okvir tkim. prve faze 
sprememb ZJO ter bo glede njih, na podlagi razprav v SZDL, 
pripravila tudi ustrezne predloge rešitev. Pripominjamo, da se 
v okviru RK za informiranje pripravlja tudi posebno gradivo 
»Javno obveščanje v SR Sloveniji«, ki nakazuje nekatere razvojne 
usmeritve in nove konceptualne rešitve na tem področju ter opo- 
zarja na odprta vprašanja, ki terjajo širše strokovne in politične 
razprave v Sloveniji in Jugoslaviji. 

4. Zakon bo terjal, da se v proračunu SRS, glede na predvideno 
stalno obveznost republike, redno zagotavljajo določena finančna 
sredstva za nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča. 

Izvajanje zakona ne bo narekovalo izdaje podzakonskih predpi- 
sov in ne bo povzročilo povečanja administrativnih del in nalog 
upravnih organov. 

DOLOČBE ZAKONA O JAVNEM 
OBVEŠČANJU, KI SE SPREMINJAJO, 
DOPOLNJUJEJO OZIROMA ČRTAJO 

9. člen 
Državni organi in organi upravljanja organizacij združenega 

dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter organi 
družbenopolitičnih organizacij, drugih družbenih organizacij in 
društev (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo zagotavljati jav- 
nost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih 
informacij o vprašanjih ssvojega delovnega področja, ki so 
pomembna za življenje in delo delovnih ljudi in občanov, in 
o vprašanjih, pomembnih za skupnost, in dajati na zahtevo delov- 
nih ljudi in občanov informacije o takšnih vprašanjih.Subjekti iz 
prejšnjega odstavka zagotavljajo javnost svojega dela prek sred- 
stev javnega obveščanja zlasti s tem, da: 

- omogočajo predstavnikom sredstev javnega obveščanja nav- 
zočnost na sejah in sestankih, 

- dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za 
svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu, 

- sodelujejo na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev 
javnega obveščanja, 

- zagotavljajo v skladu s svojimi možnostmi organizacijske, 
materialne, tehnične in drutge pogoje za nemoteno opravljanje 
nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja 
javnosti o njihovem delu. 

Dajanje podatkov in informacij o vprašanjih iz prvega odstavka 
tega člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim aktom 
določeni kot državna, vojaška, uradna ali poslovna tajnost ali če bi 
bila njihova objava v nasprotju z drugimi družbenimi interesi, ki jih 
določa zakon. 

Organi, organizacije in skupnosti morajo s splošnim aktom 
določiti način zagotavljanja javnosti dela in način dajanja informa- 
cij za javnost. 

Novinar ali drug predstavnik sredstva javnega obveščanja, ki je 
dobil informacijo od odgovorne osebe organa, organizacije ali 
skupnosti ni odgovoren, če je vsebinsko točno objavil informacijo 
o sredstvih javnega obveščanja in pri tem ni imel razloga dvomiti 
o njeni resničnosti. 
11. člen 

Novinar je delavec, ki se poklicno ukvarja z obveščanjem 
javnosti. Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene infor- 
macije in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o katerih poroča. 
Novinar je pri svojem delu odgovoren za uresničevanje program- 
ske zasnove in uredniške politike javnega obveščanja. 
12. člen 

Novinarji in druge osebe, ki sodelujejo v javnem obveščanju, 
morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati načela novinarske 
etike, utrjevati socialistično samoupravno ureditev ter varovati 
človekovo dostojanstvo in spološne družbene interese. 
23. člen 

K statutu časopisne, radijske ali televizijske organizacije daje 
soglasje ustanovitelj. 
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24. člen 
Če organizacija združenega dela, ki opravlja časopisno, radij- 

sko ali televizijsko dejavnost kot glavno dejavnost, ne izpolnjuje 
več v zakonu predpisanih pogojev ali če ni pogojev, da bi še 
naprej opravljala svojo dejavnost, lahko ustanovitelj delovne orga- 
nizacije začne postopek za njeno prenehanje. 
33. člen 

Svet: 
- ocenjuje uresničevanje programske zasnove in uredniške 

politike ter predloge za izboljšanje vsebine časopisa oziroma 
programa, 

- obravnava delovne programe in načrte časopisa oziroma 
radijskega ali televizijskega programa, 

- obravnava in sprejema stališpa v zvezi s posameznimi objav- 
ljenimi informacijami, 

- odloča o ugovorih zoper zavrnitev zahteve za objaavo infor- 
macije, mnenja oziroma odgovora, 

- obravnava predloge in pripombe bralcev, poslušalcev in 
gledalcev, 

- obravnava pobude, mnenja in predloge novinarjev in uredni- 
kov, ki se nanaašajo na urejanje časopisa oziroma pripravljanje in 
oddajanje programov, 

- opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa pri 
uresničevanju programske zasnove časopisa oziroma programa, 

- obravnava ekonomski in materialni položaj časopisa oziroma 
programa oziroma organizacije, ki izdaja časopis ali oddaja pro- 
gram, 

- daje mnenja k imenovanju ter o delu glavnega in odgovor- 
nega urednika in urednikov kot tudi o delu novinarjev, 
- spremlja izvajanje kadrovske politike in po potrebi, najmanj 

po enkrat letno, pisno obvešča ustanovitelja o uresničevanju 
programske zasnove in uredniške politike časopisa oziroma pro- 
grama ter o svojem delu in problemih pri uresničevanju svojih 
nalog, pravic in dolžnosti, 

- obravnava druga vprašanja, določena z zakonom, aktom 
o ustanovitvi ali s samoupravnim splošnim aktom, časopisne, 
radijske ali televizijske organizacije. 

O vprašanjih, ki jih obvravnava, sprejema svet stališča ter daje 
mnenja, pobude in priporočila ustanovitelju časopisa oziroma 
programa in organov upravljanja časopisne ali druge organiza- 
cije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organiza- 
cije. Ustanovitelj in organ upravljanja obravnavata stališča, mne- 
nja, pobude in priporočila sveta ter ga obveščata o svojih odloči- 
tvah. 

Glavni in odgovorni urednik, uredniki in novinarji morajo izva- 
jati sklepe in stališča sveta, ki se nanašajo na uresničevanje 
programske zasnove ter uredniške politike. 
43. člen 

Glavnega in odgovornega urednika časopisa oziroma programa 
imenuje in razrešuje ustanovitelj časopisa oziroma programa po 
poprejšnjem mnenju organa upravljanja časopisne ali druge orga- 
nizacije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organi- 
zacije in sveta. 

O sestavi uredništva časopisa oziroma programa se odloča na 
predlog glavnega in odgovornega urednika v skladu s samouprav- 
nimi splošnimi akti časopisne ali druge organizacije, ki izdaja 
časopis, oziroma radijske ali televizijske organizacije in aktom 
o ustanovitvi časopisa oziroma programa. 

Urednike imenuje in razrešuje organ upravljanja na predlog 
glavnega in odgovornega urednika po poprejšnjem mnenju sveta. 

Kadar ustanovitelj časopisa sam izdaja časopis, imenuje in 
razrešuje glavnega in odgovornega urednika ter urednike časo- 
pisa ustanovitelj po poprejšnjem mnenju sveta. 

Glavni in odgovorni urednik ter uredniki se imenujejo za dobo 
štirih let, če ni z aktom o ustanovitvi časopisa oziroma programa 
drugače določeno, ter so lahko ponovno imenovani. 

Določbe o glavnih in odgovornih urednikih in urednikih se 
smiselno uporabljajo tudi za programe časopisnih agencij, če 
zakon ne določa drugače. 
48. člen 

V sredstvih javnega obveščanja se lahko objavljajo ekonomsko- 
-propagandna sporočila samo v jeziku sredstva javnega obveš- 
čanja. 

Obseg ekonomsko-propagandnih sporočil določi ustanovitelj 
v aktu o ustanovitvi časopisa oziroma programa v okviru program- 
ske zasnove časopisa oziroma programa. 
49. člen 

Časopise lahko ustanavljajo organizacije združenega dela, 
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, krajevne skupno- 
sti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne 
organizacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije in 
druge družbene organizacije, društva in druge civilne pravne 
osebe ter občani. 

50. člen 
Ustanovitelj časopisa lahko sam izdaja časopis ali pa poveri 

izdajanje časopisa časopisni organizaciji ali drugi organizaciji 
združenega dela. 

Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med ustanovite- 
ljem in izdajateljem časopisa se uredijo s samoupravnim spora- 
zumom. 
51. člen 

Ustanovitelj časopisa sprejme akt o ustanovitvi časopisa. 
Z aktom o ustanovitvi časopisa se določijo predvsem: ime in zvrst 
časopisa, glavni cilji in naloge časopisa, programska zasnova 
časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdajanja in naslov 
časopisa, jezik, v katerem bo izhajal, sestava časopisnega sveta, 
viri in način financiranja ter naloge glavnega in odgovornega 
urednika. 

Kadar je ustanovitelj časopisa skupina občanov, mora akt 
o ustanovitvi obsegati še: sedež skupine občanov, osebne 
podatke o osebah, ki sestavljajo skupino, pravice, dolžnosti in 
odgovornosti skupine občanov kot ustanoviteljice časopisa zasto- 
panje, vire finančnih in materialnih sredstev skupine občanov, 
opravljanje nadzora nad temi sredstgvi, prenehanje delovanja 
skupine ter način zagotavljanja javnosti dela. 
52. člen 

Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in druge 
pogoje za začetek izdajanja časopisa. 

Ce odločitev ustanovitelja časopisa ali drugega pristojnega 
organa spremeni programsko zasnovo časopisa, čas izdajanja, 
ceno ali kako drugače bistveno vpliva na materialno položaj 
časopisa, mora ustanovitelj ali drug pristojni organ zagotoviti 
pogoje za redno izdajanje časopisa. 
53. člen 

Ustanovitelj časopisa mora vložiti zahtevo za vpis v regis-ter 
časopisov pri republiškem upravnem organu, ki je pristojen za 
informiranje. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
1. akt o ustanovitvi časopisa, 
2. sklep o imenovanju sveta, 
3. sklep o imenovanju glavnega oziroma odgovornega ured- 

nika, 4. mnenje pristojnega organa Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva o pobudi za ustanovitev časopisa. 

Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, je dolžan 
izdati odločbo o vpisu v časopisa v register časopisov v 15 dneh 
po prejemu zahteve za vpis, če ugotovi, da so izpolnjeni z zako- 
nom predpisani pogoji za vpis v register časopisov. 

Časopis lahko začen izhajati na podlagi odločbe o vpisu v regi- 
ster. 
55. člen 

Če se med izdajanjem časopisa spremenijo podatki za vpis 
v register, mora ustanovitelj naznaniti vsako tako spremembo 
najkasneje v osmih dneh pred njeno uveljavitvijo republiškemu 
upravnemu organu, ki je pristojen za informiranje. 

Če časopis preneha izhajati, mora ustanovitelj najpozneje v 15 
dneh po prenehanju izdajanja časopisa o tem obvestiti republiški 
upravni organ, ki je pristojen za informiranje. 
62. člen 

Za ustanovitev in registracijo radijskega oziroma televizijskega 
programa se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 52. 
člena ter 53. in 55. člena tega zakona. 
64. člen 

RTV Ljubljana ustvarja in oddaja radijske in televizijske pro- 
grame, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane v SR 
Sloveniji, za slovensko narodnostno skupnost v zamejstvu, 
delavce na začasnem delu v tujini, izseljence ter za italijansko in 
madžarsko narodnost v Sr Sloveniji. 

Pri ustvarjanju programov iz prejšnjega odstavka sodelujejo 
tudi druge radijske in televizijske organizacije v SR Sloveniji. 
Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in oddajanju teh programov 
se urejajo med RTV Ljubljana in drugimi radijskimi in televizij- 
skimi organizacijami s samoupravnimi sporazumi. 
68. člen 

Za dokumentarno-informativni film po tem zakonu se štejejo 
filmi in videotrakovi, ki obsegajo informacije o posameznem 
dogodku, osebnosti, predmetu, pojavu ali dejavnosti v državi ali 
tujini in so namenjeni obveščanju javnosti. 

Dokumentarno-informativne filme lahko javno predvajajo in 
razširjajo filmsko-informativne, kulturne in televizijske organiza- 
cije združenega dela. 
98. člen 

Prepovedano je objavljati in razširjati: 
1. informacije, s katerimi se sramoti SFRJ, SR Slovenija, druge 

republike ali pokrajini, njihovi najvišji organi ali predstavniki teh 
organov, 

2. informacije, s katerimi se izvršuje ali spodbuja h kaznivim 
dejanjem, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. 
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3. dokumente ali podatke, ki so z zakonom, drugim predpisom 
ali samoupravnim splošnim aktom določeni kot državna, vojaška, 
uradna ali poslovna tajnost, 

4. neresnične novice in podatki, ki povzročajo ali bi lahko 
povzročili hujše vznemirjenje občanov ali ki hujše ogrožajo ali bi 
lahko hujše ogrozili javni red in mir, 5. informacije, ki hudo žalijo 
javno moralo, 

6. dokumente ali podatke, s katerimi se kršijo z ustavo zajam- 
čene pravice v kazenskem in drugih postopkih. 

103. člen 
Republiški komite za informiranje: 
a) izdaja dovoljenja tujim pravnim in fizičnim osebam za snema- 

nje televizijskih, dokumentarnih in drugih informativnih filmov na 
območju Socialistične republike Slovenije (16. člen zveznega za- 
kona), 

b) izdaja dovoljenja tujim informacijskim ustanovam za javno 

predvajanje filmov in drugih video zapisov ter za organiziranje 
informativnih razstav, predavanj in podobnih dejavnosti zunaj 
svojih prostorov (55. člen zveznega zakona), 

c) izdaja dovoljenja organizacijam združenega dela in drugim 
organizacijam za posredovanje dejavnosti tujih informacijskih 
ustanov (55. člen zveznega zakona) 

d) izdaja dovoljenja tiskarju za razmnoževanje tuje tiskane stvari 
in lahko zahteva, da mu pošlje na vpogled izvod razmnožene tuje 
tiskane stvari (12. člen zveznega zakona) 

e) sprejema sezname z navedbo števila vnešenih izvodov tujih 
tiskanih stvari, ki so namenjene za čitalnico oziroma knjižnico tuje 
informacijske ustan jve (51. člen zveznega zakona) 

f) sprejema od tiskarja izvod biltena, ki ga izdaja tuja informacij- 
ska ustanova (53. člen zveznega zakona) 

g) izdaja odločbe o prepovedi tujih filmov in drugega vizualnega 
oziroma avditivnega materiala po televiziji oziroma radiu (21. člen 
zveznega zakona). 

OSNUTEK ZAKONA 

o varstvu osebnih podatkov (ESA-788) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. 10. 1989 
določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, 

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: 

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

- Jože ŠANTOVEC , namestnik predsednika Republiškega 
komi teja za informiranje, 

- Janez ČEBULJ, pomočnik predsednika Republiškega komi- 
teja za informiranje. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INFORMIRANJE 

POVZETEK 

1 Ustavno podlago za izdajo zakona o varstvu osebnih 
podatkov predstavljata amandma XUV, s katerim je dopol- 
njeno IV. poglavje drugega dela Ustave SR Slovenije, in sedma 
podtočka prve točke amandmaja LXVII, s katero je dopolnjena 
14. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije. 

Amandmaja XLIV določa, da je zajamčeno varstvo osebnih 
podatkov, zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih 
podatkov pa določa zakon. Določa tudi, da je prepovedana 
uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom zbiranja. 
V sedmi podtočki prve točke amandmaja XL VII pa je Skupščini 
SR Slovenijo dano pooblastilo, da z zakonom ureja varstvo 
osebnih podatkov. 

2. Osnutek zakona izhaja iz načel, ki so bila opredeljena 
v predlogu za izdajo zakona in potrjena v širši razpravi. Glede 
na potrebo po upoštevanju mednarodno sprejetih načel var- 
stva posameznika z vidika zbiranja, obdelovanja, shranjeva- 
nja, posredovanja in uporabe podatkov, ki se nanašajo nanj 
(varstvo osebnih podatkov), izhaja osnutek zakona iz načel, ki 
so vsebovana v t. io. smernicah OECD iz leta 1980 (Guidlines 
on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Perso- 
nal Data. Organization for Economic Cooperation and Deve- 
lopment, Pariš, 1980) in v Konvenciji Evropskega sveta o var- 
stvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov iz leta 1981, ki je začela veljati v letu 1985 (Conven- 
tion for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, Council of Europe, Strasbourg, 
28 January 1981). 

3. Temeljni cilj zakona je urediti varstvo osebnih podatkov in 
v tem okviru določiti pravice, načela in ukrepe, s katerimi se 

bodo preprečevali nezakoniti posegi v integriteto človekove 
osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja 
zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in prenosa podatkov, 
ki se nanašajo nanj, ter njihove uporabe. Cilj varstva osebnih 
podatkov torej ni varstvo podatkov samih, temveč posamez- 
nika, na katerega se ti podatki nanašajo. 

Da bi bilo doseženo učinkovito varstvo osebnih podatkov 
v smislu varovanja posameznika, pa je nujno zagotoviti tudi 
zavarovanje osebnih podatkov. To zahteva določitev ustreznih 
organizacijskih in logično tehničnih postopkov in ukrepov, 
s katerimi se preprečuje nepooblaščen ali neregistriran 
dostop do prostorov, strojne in programske opreme, slučajno 
ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova spre- 
memba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen pristop, obdelava 
in prenos teh podatkov ter njihova uporaba. 

Cilj zakona je tudi zagotovitev ustreznega evidentiranja dej- 
stev, ki so pomembna za uveljavljanje pravic posameznika 
v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter zagotavljanja javnosti 
na področju zbiranja, obdelovanja in uporabe osebnih podat- 
kov, kakor tudi za omogočanje ustreznega nadzora. 

Ostali cilji zakona so zlasti urediti postopek za varstvo 
pravic posameznika v primeru kršitev njegovih pravic iz okvira 
varstva osebnih podatkov, urediti iznos osebnih podatkov iz 
države in urediti inšpekcijsko nadzorstvo. 

4. Pri pripravi osnutka zakona so bila upoštevana stališča, 
pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles zborov in Skupš- 
čine, skupin delegatov in pripombe delegatov na sejah zborov, 
kar je ustrezno obrazloženo v posebnem poglavju obrazložitve 
osnutka zakona. 

1. člen 
Ta zakon ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih zbirkah 

podatkov in njihovo zavarovanje, evidence za potrebe varstva 
osebnih podatkov in njihovega zavarovanja, pravice posamez- 
nika, njihovo varstvo in omejitve, iznos osebnih podatkov iz 
države, nadzor in spremljanje izvrševanja določb zakona. 

2. člen 
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načela in ukrepe. 

s katerimi se preprečujejo nezakoniti posegi v integriteto člove- 
kove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja 
zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in prenosa osebnih podat- 
kov ter njihove uporabe. 

Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske 
in ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se 
preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov, 
strojne in programske opreme, slučajno ali namerno nepooblaš- 
čeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor 
tudi nepooblaščen pristop, obdelava in prenos teh podatkov ter 
njihova uporaba. 
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3. člen 
Zbirke podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, se lahko vzpo- 

stavijo, vodijo in vzdržujejo samo na podlagi zakona ali na podlagi 
pisne privolitve posameznikov, na katere se podatki nanašajo. 

4. člen 
Tuji državljani uživajo enako varstvo osebnih podatkov kot 

domači. 
Varianta: 4. člen se črta 

5. člen 
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
1 osebni podatek - je podatek, ki se nanaša na določenega ali 

določljivega posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen; 
2. posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na 

katero se nanaša osebni podatek (subjekt podatkov); 
3. zbirka podatkov-je zbirka, ki vsebuje osebne podatke (npr. 

evidenca, register, baza podatkov), ki se vodi s sredstvi za avto- 
matsko obdelavo podatkov ali s klasičnimi sredstvi in je name- 
njena za opravljanje nalog iz okvira ali v zvezi z dejavnostjo 
upravljalca zbirke ali drugega uporabnika podatkov; 

4. upravljalec zbirke podatkov - subjekt, ki je z zakonom ali 
pisno privolitvijo posameznika pooblaščen vzpostaviti, voditi, 
vzdrževati in nadzorovati zbirko podatkov, ki vsebuje osebne 
podatke in v ta namen zbirati, obdelovati, shranjevati in prenašati 
osebne podatke, vsebovane v njej ter jih uporabljati; 

5. uporabnik podatkov - subjekt, različen od upravljalca zbirke 
podatkov, ki je z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika, 
pooblaščen za uporabo osebnih podatkov. 

2. Varstvo osebnih podatkov 

6. člen 
Upravljalec zbirke podatkov lahko zbira, obdeluje, hrani in pre- 

naša tiste osebne podatke, za katere je pooblaščen z zakonom ali 
pisno privolitivjo posameznika, na katerega se nanašajo podatki. 

Upravljalec zbirke podatkov lahko posamezna opravila v zvezi 
z zbiranjem, obdelovanjem, hranjenjem in prenosom osebnih 
podatkov poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za 
opravljanje takšne dejavnosti. 

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

7. člen 
Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na 

katerega se nanašajo. 
Zakon lahko za posamezne primere določi, da se lahko osebni 

podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že obstoječih 
zbirk podatkov. 

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena mora zakon dolo- 
čiti osebe, od katerih se lahko zbirajo osebni podatki oziroma 
zbirke podatkov, iz katerih se osebni podatki lahko pridobivajo. 

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, mora biti pred- 
hodno seznanjen s tem, da se bodo podatki o njem pridobili iz že 
obstoječe zbirke podatkov. 

8. člen 
Osebni podatki, ki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, prenašajo 

in uporabljajo, morajo biti popolni, točni in ažurni. 

9. člen 
Osebni podatki se smejo zbirati, obdelovati, hraniti in prenašati 

samo za namene, določene v zakonu, ali za namene, razvidne iz 
privolitve posameznika in ne smejo biti uporabljeni na način, ki ni 
združljiv s temi nameni. 

Določba prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za primere 
povezovanja osebnih podatkov, vsebovanih v različnih zbirkah 
podatkov. 

10. člen 
Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko 

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

Po izpolnitvi namena iz prešnjega odstavka se osebni podatki 
zbrišejo iz zbirke podatkov, če zakon ne določa drugače (npr 
naravna in kulturna dediščina). 

11. člen 
Upravljalec zbirke podatkov sme prenesti osebne podatke dru- 

gim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni 
z zakonom ali na podlagi pjsne zahteve ali privolitve posameznika, 
na katerega se podatki nanašajo. 

Uporabniki iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo prenesti 
dobljenih osebnih podatkov drugim osebam, uporabljajo pa jih 
lahko samo za namene, določene v skladu s tem zakonom. 

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

Upravljalec zbirke podatkov mora za vsak prenos osebnih 
podatkov po prvem in tretjem odstavku tega člena zagotoviti, da je 
mogoče naknadno ugotoviti, kateri osebni podatki so bili prene- 
šeni, komu ter za kakšne namene in sicer za obdobje, za katero se 
posamezni podatki hranijo. 

3. Zavarovanje osebnih podatkov 

12. člen 
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske 

in ustrezne logične postopke in ukrepe, s katerimi se: 
- varujejo prostori, aparaturna in sistemsko programska 

oprema; 
- varuje aplikativno programska oprema, s katero se obdelujejo 

osebni podatki; 
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih po- 

datkov; 
- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na 

katerih se obdelujejo osebni podatki in njihovih zbirk; 
- omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni 

podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov, in kdo je to 
storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki hranijo. 

13. člen 
Postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov določijo 

upravljalci zbirk podatkov in drugi subjekti, ki v skladu s tem 
zakonom zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, prenašajo ali uporab- 
ljajo osebne podatke, v svojih notranjih aktih. 

4. Katalogi podatkov in katalog zbirk podatkov 

14. člen 

Za zagotavljanje izvrševanja nadzora nad varstvom osebnih 
podatkov in pravic posameznika v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov upravljalec zbirke podatkov za vsako zbirko zagotovi, da 
je iz kataloga podatkov, ki ga vodi v skladu z zakonom, razvidno: 

1. naziv zbirke podatkov, 
2. upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež, 
3. pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov, 
4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni 

podatki, shranjeni v zbirki, 
5. vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki, 
6. pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov, 
7. način zbiranja osebnih podatkov, 
8. namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih 

podatkov ter pravna podlaga namena, 
9. časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih po- 

datkov, 
10. omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in 
pravna podlaga omejitev, 
11. uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov, 
12. ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna 
podlaga iznosa. 

15. člen 
Podatke iz prejšnjega člena posreduje upravljalec zbirke podat- 

kov republiškemu upravnemu organu, ki v skladu z zakonom vodi 
katalog zbirk podatkov (skupni katalog podatkov), in sicer 15 dni 
pred vzpostavitvijo zbirke podatkov ali vnosa osebnih podatkov, ki 
še niso vsebovani v zbirki. 
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Upravljalec zbirke podatkov mora posredovati organu iz prejš- 
njega odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena in 
sicer v roku 5 dni od dneva spremembe. 

Varianta 15. člena: 
Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
Republiški upravni organ, pristojen za vodenje in vzdrževanje 

kataloga zbirk podatkov, objavi katalog na način in v obdobjih, 
določenih s predpisom, ki v skladu z zakonom ureja metodologijo 
njegovega vodenja. 

5. Pravice posameznika in njihovo varstvo 

16. člen 
Vsakdo ima pravico do vpogleda v katalog zbirk podatkov in se 

seznaniti s tem, katere zbirke osebnih podatkov se vodijo in 
vzdržujejo, kakor tudi z drugimi podatki, vsebovanimi v katalogu 
zbirk podatkov, ki jih določa ta zakon. 

Republiški upravni organ, pristojen za vodenje in vzdrževanje 
kataloga zbirk podatkov, mora posamezniku dovoliti vpogled 
v katalog zbirk podatkov. 

Varianta drugega odstavka 16. člena: 
Republiški upravni organ, pristojen za vodenje in vzdrževanje 

kataloga zbirk podatkov, mora posamezniku dovoliti vpogled 
v katalog zbirk podatkov in prepis podatkov, ki so v njem vsebo- 
vani. 

17. člen 
Posameznik ima pravico do vpogleda v podatke, ki se nanašajo 

nanj in so vsebovani v posamezni zbirki podatkov. 
Posameznik lahko od upravljalca zbirke podatkov zahteva izpis 

podatkov, ki so shranjeni v zbirki in ki se nanašajo nanj. 
Upravljalec zbirke podatkov mora vlagatelju zahteve posredo- 

vati izpis v roku 15 dni od dneva, ko je prejel zahtevo, ali pa ga 
v istem roku obvestiti o razlogih za njeno zavrnitev. Stroške izpisa 
nosi vlagatelj zahteve. 

Izpis podatkov je mogoče uporabiti samo za uresničevanje 
varstva osebnih podatkov, kar se označi na izpisu. 

Varianta 1. odstavka 17. člena 
Posameznik ima pravico do vpogleda v podatke, ki se nanašajo 

nanj in so vsebovani v posamezni zbirki podatkov, in pravico, da 
te podatke prepiše. 

18. člen 
Posameznik lahko zahteva od upravljalca zbirke podatkov, da 

mu skladno s četrtim odstavkom 11. člena tega zakona posreduje 
seznam subjektov, ki so jim bili v določenem obdobju posredo- 
vani podatki, ki se nanašajo nanj. 

Upravljalec zbirke podatkov mora o zahtevi odločiti in o odloči- 
tvi obvestiti vlagatelja v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo. 

Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podatkov, 
stroške seznama pa vlagatelj zahteve. 

19. člen 
Posameznik lahko zahteva od upravljalca zbirke podatkov, da 

nepopolne, netočne ali neažurne podatke dopolni ali popravi. 
Upravljalec zbirke podatkov mora o zahtevi odločiti in o odloči- 

tvi obvestiti vlagatelja v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo. 
Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podatkov. 

20. člen 
Če posameznik na podlagi 16. ali 17. člena tega zakona ali na 

podlagi drugih dejstev in okoliščin, ki so mu znane, meni, da so 
bili podatki, ki se nanašajo nanj, zbrani v nasprotju z določbami 
tega zakona, lahko zahteva od upravljalca zbirke podatkov, da te 
podatke zbriše. 

Upravljalec zbirke podatkov mora o zahtevi odločiti in o odloči- 
tvi obvestiti vlagatelja v 15 dneh od dneva, ko je zahtevo prejel. 

Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podatkov. 

21. člen 
Izbris podatkov na podlagi prejšnjega člena upravljalca zbirke 

podatkov ne rešuje morebitne kazenske in materialne odgovor- 
nosti. 

22. člen 
Posameznik, ki meni, da so kršene njegove pravice iz tega 

zakona, lahko vloži predlog za varstvo zaradi nezakonitega deja- 
nja ali opustitve dolžnega ravnanja. 

Ce prizadeti ne more sam vložiti predloga, ga lahko vložijo tudi 
njegov zakonec ali oseba, s katero živi v izvenzakonski skupnosti, 
otroci, starši ali kakšen drug bližnji sorodnik. 

Predlog se lahko vloži ves čas, dokler kršitev traja. 

23. člen 
V predlogu za varstvo, vloženem zaradi kršitev 19. ali 20. člena 

tega zakona, lahko posameznik zahteva od sodišča, da za čas do 
pravnomočnosti odločitve o njegovem predlogu, naloži uprav- 
Ijalcu zbirke podatkov, da prepreči vsakršno uporabo spornih 
podatkov. 

24. člen 
Predlog za varstvo zaradi nezakonitega dejanja ali opustitve 

dolžnega ravnanja se vloži pri temeljnem sodišču, na območju 
katerega je bila kršitev storjena. 

O predlogu odloča sodišče v senatu, ki ga sestavljajo trije 

Sodišče postopa po predlogu hitro in tako, da je ob varovanju 
temeljnih načel postopka zagotovljeno učinkovito varstvo pravic 
in koristi predlagatelja. 

26. člen 
Sodišče pošlje predlog brez odlašanja tistemu, zoper katerega 

je vložen in mu določi rok, v katerem mora poslati odgovor. 
Glede na okoliščine primera sme sodišče odločiti o predlogu 

takoj, ne da bi prej zahtevalo odgovor, če ima v podatkih iz 
predloga za to zanesljivo podlago. 

27. člen 
Če sodišče spozna, da je predlog utemeljen, izda sklep, s kate- 

rim prepove nadaljevanje kršitve, v nasprotnem primeru pa pred- 
log zavrne. 

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

28. člen 
V sklepu, s katerim sodišče ugodi predlogu, hkrati določi vse, 

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

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

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

29. člen 
Če je bila posamezniku zaradi uporabe podatkov, ki se nanašajo 

nanj in ki so bili zbrani na način in za namen, ki ni v skladu 
z določbami tega zakona, povzročena škoda, lahko od povzročite- 
lja zahteva odškodnino v skladu z zakonom. 
6 Omejitve pravic posameznika 

30. člen 
Posamezniku ni mogoče omejiti pravice do vpogleda v katalog 

zbirk podatkov in pravice, da vloži predlog za varstvo zaradi 
nezakonitega dejanja ali opustitve dolžnega ravnanja. 

31. člen 
Pravice, ki jih daje posamezniku v zvezi z varstvom osebnih 

podatkov ta zakon, razen pravic iz 30. člena tega zakona, je 
mogoče omejiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa zakon in 
v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi katerega se 
določa omejitev. 

7. Iznos osebnih podatkov iz države 

32. člen 
Upravljalec zbirke podatkov, lahko iznese osebne podatke iz 

države in jih posreduje tujim uporabnikom, če ima država, 
v katero se iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov, ki obsega 
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tudi tuje državljane. Potrdilo o tem izda republiški upravni organ, 
pristojen za mednarodno sodelovanje. 

Ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka tega člena, je 
prenos osebnih podatkov tujim uporabnikom dopusten, če gre za 
podatke, ki se posredujejo na podlagi mednarodnih pogodb in 
sporazumov ter pogodb o znanstvenem, poslovnem, tehničnem in 
kulturnem sodelovanju. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je iznos osebnih 
podatkov iz države in njihov prenos tujim uporabnikom dopusten, 
če v to pisno privoli posameznik, na katerega se podatki nanašajo. 

Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno z določ- 
bami 14. in 15. člena tega zakona. 

33. člen 
Ne glede na določbe 32. člena iznos osebnih podatkov in njihov 

prenos tujim uporabnikom nista dopustna, če tako določa zakon. 
34. člen 

Posameznik, ki meni, da se z iznosom osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanj, in njihovim posredovanjem tujim uporabnikom, 
krši varstvo osebnih podatkov, lahko vloži predlog za varstvo 
zaradi nezakonitega dejanja ali opustitve dolžnega ravnanja. 

8. Inšpekcijsko nadzorstvo 

35. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 

opravlja republiški inšpektorat v sestavi republiškega upravnega 
organa, pristojnega za družbeni sistem informiranja. 

36. člen 
Republiški inšpektorat: 
- nadzoruje zakonitost zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, 

prenosa in uporabe osebnih podatkov, 
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje 

osebnih podatkov, vsebovanih v notranjih aktih, ter njihovo 
ustreznost, 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 
podatkov, katalog zbirk podatkov in evidentiranje prenosa podat- 
kov posameznim uporabnikom, 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o odnosu osebnih 
podatkov iz države. 

37. člen 
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je republiški inšpek- 

tor upravičen: 
- pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na zbiranje, obde- 

lovanje, shranjevanje, prenos in uporabo osebnih podatkov ter 
njihov iznos iz države, 

- pregledovati vsebino katalogov podatkov in kataloga zbirk 
podatkov, 

- pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje 
osebnih podatkov, 

- pregledovati prostore, v katerih se zbirajo, obdelujejo, shra- 
njujejo, prenašajo in uporabljajo osebni podatki ter računalniško 
in drugo opremo, 

- preverjati ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter nji- 
hovo izvajanje. 

38. člen 
če republiški inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 

stva ugotovi nepravilnosti ali pomanjkljivosti, odredi ukrepe in 
določi rok za njihovo odpravo. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba na republiški upravni organ, pristojen za družbeni sistem 
informiranja in sicer v osmih dneh od dneva vročitve. 

39. člen 
če republiški inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 
stva ugotovi, da subjekti iz 13. člena tega zakona niso uvedli 
ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih podatkov, jim pre- 
pove njihovo zbiranje, obdelavo, shranjevanje, prenos in uporabo. 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba na republiško upravni organ, pristojen za družbeni 
sistem informiranja in sicer v osmih dneh od dneva vročitve. 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

40. člen 
če republiški inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 

stva ugotovi, da se osebni podatki iznašajo iz države v nasprotju 
z določbami tega zakona, prepove njihov iznos. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je dovoljena 
pritožba na republiški upravni organ, pristojen za družbeni sistem 
informiranja in sicer v osmih dneh od dneva vročitve. Pritožba ne 
zadrži izvršitve odločbe. 

41. člen 
če republiški inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzor- 

stva meni, da je bil storjen prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan 
predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma prijaviti kaz- 
nivo dejanje. 

9. Spremljanje izvrševanja zakona 

42. člen 
Za spremljanje stanja na področju varstva osebnih podatkov in 

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

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

Varianta 42. člena 
Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanje 

določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo Skupščine SR 
Slovenije. 

10. Kazenske določbe 

43. člen 
Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 5,000.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek upravljaleč zbirke podatkov: 
1. če vzpostavi, vodi in vzdržuje zbirko podatkov, ne da bi imel 

za to podlago v zakonu ali pisni privolitvi posameznika, na kate- 
rega se osebni podatki nanašajo (4. člen); 

2. če zbira, obdeluje, hrani in prenaša osebne podatke, ne da bi 
imel za to pooblastilo v zakonu ali pisni privolitvi posameznika, na 
katerega se nanašajo podatki (1. odstavek 6. člena); 

3. če posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, 
hranjenjem in prenosom osebnih podatkov poveri drugi pravni ali 
fizični osebi, ne da bi sklenil pogodbo v skladu s 3. odstavkom 6. 
člena tega zakona; 

4. če v nasprotju z zakonom zbira osebne podatke od drugih 
oseb ali jih pridobiva iz že obstoječih zbirk podatkov alKne obvesti 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, o takšnem načinu 
zbiranja ali pridobivanja podatkov (7. člen); 

5. če zbira, obdeluje, hrani ali prenaša osebne podatke za 
namene, ki niso določeni v zakonu ali pisni privolitvi posameznika 
ali jih uporablja na način, ki ni združljiv s temi nameni (9. člen); 

6. če ne zbriše osebnih podatkov, potem ko je bil dosežen 
namen, zaradi katerega so bili zbrani, obdelovani in shranjeni (10. 
člen); 

7. če prenese osebne podatke nepooblaščenim uporabnikom 
(1. odstavek 11. člena) ali če prenese osebne podatke uporabni- 
kom v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere 
se nanašajo (3. odstavek 11. člena) ali če ne zagotovi možnosti 
naknadnega ugotavljanja prenosa podatkov (4. odstavek 11. 
člena); 

8. če ne zagotovi, da katalog podatkov vsebuje podatke, ki jih 
določa ta zakon (14. člen) ali ne posreduje podatkov za potrebe 
kataloga zbirk podatkov (15. člen); 

9. če krši pravice posameznika v zvezi z vpogledom v podatke, 
njihovim prepisom in izpisom (17. člen); 

10. če v določenem roku ne odloči o zahtevi in o odločitvi ne 
obvesti vlagatelja zahteve za seznam subjektov, ki so jim bili 
posredovani podatki (18. člen) ali zahteve za dopolnitev ali 
popravo podatkov (19. člen) ali zahteve za izbris podatkov (20. 
člen); 

11. če v nasprotju z določbami 32. člena tega zakona iznaša 
osebne podatke iz države. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba upravljalca zbirke podatkov, če stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 

44. člen 
Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 5,000.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek uporabnik podatkov, če prenese osebne podatke, ki 
mu jih je posredoval upravljaleč zbirke podatkov, drugim osebam 
ali če jih uporablja za namene, ki niso določeni v skladu s tem 
zakonom (2. odstavek 11. člena). 
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Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba uporabnika, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

45. člen 
Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 5,000.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek pravna ali fizična oseba, če prekorači pooblastila, 
vsebovana v pogodbi iz 3. odstavka 6. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

46. člen 
Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 5,000.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek upravljalec zbirke podatkov ali drug subjekt, ki 
v skladu s tem zakonom zbira, obdeluje, shranjuje, prenaša ali 
uporablja osebne podatke, če v svojem notranjem aktu ne določi 
postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov (13. člen) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba upravljalca zbirke podatkov ali drugega sub- 

jekta, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena. 

47. člen 
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje 

odgovorna oseba republiškega upravnega organa, pristojnega za 

I. UVOD 

Zbor občin, Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije so dne 27. 9. 1989 obravnavali in sprejeli 
predlog za izdajo zakona o varstvu osebnih podatkov s tezami za 
osnutek, predlagatelju pa naložili, da ob upoštevanju stališč, 
pripomb, predlogov in mnenj delovnih teles zborov in Skupščine, 
skupin delegatov in pripomb delegatov na sejah zborov pripravi 
osnutek zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljnjem bese- 
dilu: osnutek zakona). 

II. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga predloga za izdajo zakona o varstvu osebnih 

podatkov je bila podana v 14. točki prvega odstavka 321. člena 
Ustave SR Slovenije. Po sprejetju amandmajev k Ustavi SR Slove- 
nije (Ur. I. SRS, št. 32/89), pa ustavno podlago predstavljata 
amandma XLIV, s katerim je dopolnjeno IV. poglavje drugega dela 
Ustave SR Slovenije, in sedma podtočka prve točke amandmaja 
LXVII, s katero je dopolnjena 14. točka prvega odstavka 321. člena 
Ustave SR Slovenije. 

Amandmaa XLIV določa, da je zajamčeno varstvo osebnih 
podatkov, zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih 
podatkov pa določa zakon. Določa tudi, da je prepovedana upo- 
raba osebnih podatkov v nasprotju z namenom zbiranja. 

V sedmi podtočki prve točke amandmaja XLVII pa je Skupščini 
SR Slovenije dano pooblastilo, da z zakonom ureja varstvo oseb- 
nih podatkov. 

III. CILJI ZAKONSKE UREDITVE VARSTVA 
OSEBNIH PODATKOV 

Temeljni cilj zakona je urediti varstvo osebnih podatkov in v tem 
okviru določiti pravice, načela in ukrepe, s katerim se bodo 
preprečevali nezakoniti posegi v integriteto človekove osebnosti, 
njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, 
obdelave, shranjevanja in prenosa podatkov, ki se nanašajo nanj, 
ter njihove uporabe. Cilj varstva osebnih podatkov torej ni varstvo 
podatkov samih, temveč posameznika, na katerega se ti podatki 
nanašajo. 

Da bi bilo doseženo učinkovito varstvo osebnih podatkov v smi- 
slu varovanja posameznika, pa je nujno zagotoviti tudi zavarova- 
nje osebnih podatkov. Zavarovanje osebnih podatkov obsega 
pravne, organizacijske in ustrezne logično tehnične postopke in 
ukrepe, s katerimi se preprečuje nepooblaščen ali neregistriran 
dostop do prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali 
namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba 
ali izguba, kakor tudi nepooblaščen pristop, obdelava in prenos 
teh podatkov ter njihova uporaba. 

Cilj zakona je tudi zagotovitev ustreznega evidentiranja dejstev, 
ki so pomembna za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi 

vodenje in vzdrževanje kataloga zbirk podatkov, če krši pravico 
posameznika do vpogleda v katalog zbirk podatkov ali mu ne 
dovoli da prepiše podatke, ki so v njem vsebovani (16. člen). 

11. Prehodne določbe 

48. člen 
Upravljalci zbirk osebnih podatkov in drugi subjekti iz 13. člena 

določajo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov 
v svojih notranjih aktih v 6 mesecih od dneva veljavnosti tega 
zakona. 

49. člen 
Upravljalci zbirk podatkov zagotovijo, da so iz katalogov podat- 

kov, ki jih vodijo, za vsako zbirko podatkov razvidni podatki, ki jih 
določa 14. člen, hkrati z vzpostavitvijo katalogov ali v 6 mesecih 
od dneva veljavnosti tega zakona, če kataloge že vodijo. 

12. Končna določba 

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

Slovenije. 

z varstvom osebnih podatkov ter zagotavljanja javnosti na 
področju zbiranja, obdelovanja in uporabe osebnih podatkov, 
kakor tudi za omogočanje ustreznega nadzora. 

Ostali cilji zakona so zlasti urediti postopek za varstvo pravic 
posameznika v primeru kršitev njegovih pravic iz okvira varstva 
osebnih podatkov, urediti iznos osebnih podatkov iz države in 
urediti inšpekcijsko nadzorstvo. 

IV. NAČELA NA PODLAGI KATERIH BO 
UREJENO VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Osnutek zakona izhaja iz načel, ki so bila opredeljena v pred- 
logu za izdajo zakona in potrjena v širši razpravi. Glede na 
potrebo po upoštevanju mednarodno sprejetih načel varstva 
posameznika z vidika zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posre- 
dovanja in uporabe podatkov, ki se nanašajo nanj (varstvo oseb- 
nih podatkov), izhaja osnutek zakona iz načel, ki so vsebovana v t. 
i. smernicah OECD iz leta 1980 (Guidlines on the Protection of 
Privacy and Transborder Flows of Personal Data, Organization for 
Economic Cooperation and Development, Pariš, 1980). V njih so 
vsebovana načela, ki naj bi jih države članice OECD (tudi pridru- 
žene) upoštevale pri oblikovanju svojih nacionalnih zakonov 
o varstvu osebnih podatkov, seveda upoštevaje specifičnosti last- 
nih pravnih ureditev in stopnje tehnološkega razvoja. Drugi med- 
narodni dokument, ki vsebuje načela o varstvu osebnih podatkov 
pa je Konvencija Evropskega sveta o varstvu posameznikov glede 
na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov iz leta 1981, ki je 
začela veljati v letu 1985 (Convention for the Protection of Indivi- 
duals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 
Council of Europe, Strasbourg, 28 January 1981). 

Temeljna načela na katerih temelji ostnutek zakona so: 
- načelo zakonitega zbiranja osebnih podatkov ter vzpostavlja- 

nja in vodenja zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke; 
- načelo neposrednega zbiranja osebnih podatkov; 
- načelo določitve namena zbiranja, obdelovanja, hranjenja, 

posredovanja in uporabe osebnih podatkov; 
- načelo restriktivnosti pri povezovanju osebnih podatkov, vse- 

bovanih v različnih zbirkah osebnih podatkov; 
- načelo restriktivnosti pri določanju omejitev pravic posamez- 

nika v zvezi z varstvom osebnih podatkov; 
- načelo kvalitete podatkov; 
- načelo omejene uporabe osebnih podatkov; 
- načelo zavarovanja podatkov; 
- načelo odprtosti; 
- načelo javnosti; 
- načelo odgovornosti. 

V. POGLAVITNE REŠITVE 

1. Osnutek zakona ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih 
v zbirkah podatkov in njihovo zavarovanje, evidence za potrebe 
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varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja, pravice posa- 
meznika, njihovo varstvo in omejitve, iznos osebnih podatkov iz 
države, nadzor in spremljanje izvrševanja določb zakona. 

2. Osnutek zakona opredeljuje temeljne pojme, ki so bistvenega 
pomena za uporabo določil, ki jih vsebuje. Ti pojmi so: osebni 
podatek, posameznik, zbirka podatkov, upravljalec zbirke podat- 
kov in uporabnik podatkov. Zlasti pomemben je pojem zbirke 
podatkov. To predvsem zaradi tega, ker je v zakonu potrebno 
natančno opredeliti, za katere zbirke se bodo njegove določbe 
uporabljale. Na splošno je zbirka podatkov zelo širok pojem, ki 
lahko zajema tudi osebne podatke, ki jih posedujejo posamezniki 
in se nanašajo na razmerja z ljudmi, ki so njihovi sorodniki, 
prijatelji aH znanci. Za takšne zbirke ni potrebno, da bi uveljavljali 
pravila, ki jih določa osnutek zakona (npr. vodenje kataloga, 
zagotavljanje zavarovanja, inšpekcija), poleg tega pa je to tudi 
nemogoče. V zvezi z uporabo in širjenjem takšnih podatkov ima 
posameznik, na katerega se nanašajo, zagotovljeno pravno var- 
stvo v okviru kazenske zakonodaje (npr. kazniva dejanja zoper 
čast in dobro ime: razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev, 
opravljanje). Zato je v osnutku zakona kot zbirka podatkov opre- 
deljena tista zbirka, ki vsebuje osebne podatke (npr. evidenca, 
register, baza podatkov), ki se vodi s sredstvi za avtomatsko 
obdelavo podatkov ali s klasičnimi sredstvi in je namenjena za 
opravljanje nalog iz okvira ali v zvezi z dejavnostjo upravljalca 
zbirke ali drugega uporabnika podatkov. 

Upravljalec zbirke podatkov je vsak subjekt, ki je z zakonom aH 
pisno privolitvijo posameznika pooblaščen vzpostaviti, voditi, 
vzdrževati in nadzorovati zbirko podatkov, ki vsebuje osebne 
podatke in v ta namen zbirati, obdelovati, shranjevati in prenašati 
osebne podatke, vsebovane v njej ter jih uporabljati. Uporabnik 
podatkov pa je vsak subjekt, ki je različen od upravljalca zbirke 
podatkov in je z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika, 
pooblaščen za uporabo osebnih podatkov. 

V zvezi s pojmom upravljalec zbirke podatkov je obstajala 
dilema, ali uporabiti ta pojem ali pa pojem oziroma izraz nadzor- 
nik zbirke podatkov. Izraz nadzornik zbirke podatkov uporablja 
navedena konvencija Evropskega sveta (controller of the file, 2. 
člen konvencije), vendar je ta izraz z vidika funkcij, ki jih ima ta 
subjekt glede na 4. člen osnutka zakona preozek. Zaradi tega pa 
tudi zato, da ne bi prihajalo do nejasnosti v razmerju do funkcije 
inšpekcijskega nadzorstva, je v osnutku uporabljen izraz upravlja- 
lec zbirke podatkov. 

3. Rešitve, vsebovane v poglavju o varstvu osebnih podatkov, 
izhajajo iz načela zakonitega zbiranja in uporabe osebnih podat- 
kov, načela neposrednega zbiranja osebnih podatkov ter načela 
zbiranja in uporabe za vnaprej določen namen. 

Prvo načelo se odraža v tem, da lahko upravljalec zbirke podat- 
kov zbira, obdeluje, hrani in prenaša samo tiste osebne podatke, 
za katere je pooblaščen z zakonom ali pisno privolitvijo posamez- 
nika, na katerega se nanašajo podatki. Osnutek zakona dopušča, 
da upravljalec zbirke podatkov posamezna opravila v zvezi z zbira- 
njem, obdelovanjem, hranjenjem in prenosom osebnih podatkov 
poveri drugi pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje 
takšne dejavnosti, vendar le na podlagi pisne pogodbe, ki mora 
vsebovati poleg pooblastil te osebe tudi pogoje in ukrepe za 
zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja. 

Osnutek zakona določa, da se osebni podatki zbirajo nepo- 
sredno od posameznika, na katerega se nanašajo. Samo zakon 
lahko določi, da se v posameznih primerih osebni podatki zbirajo 
tudi od drugih oseb ali da se pridobivajo iz že obstoječih zbirk 
podatkov. Primer takšnega zakona bo zakon o popisu prebival- 
stva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR 
Sloveniji v letu 1991, ki bo vseboval pooblastilo za pridobivanje 
podatkov za potrebe popisa iz že obstoječih zbirk podatkov, 
izrecno pa bo določal tudi primere, ko se podatki o določenem 
posamezniku lahko zbirajo od polnoletnih članov njegovega go- 
spodinjstva. 

Osnutek zakona vsebuje v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem in 
uporabo osebnih podatkov še dodatno omejitev. Tudi kadar je 
zbiranje osebnih podatkov dovoljeno (na podlagi zakona ali pisne 
privolitve posameznika, na katerega se nanašajo), se smejo obde- 
lovati, shranjevati, in prenašati samo za namene, določene 
v zakonu ali za namene razvidne iz pisne privolitve posameznika, 
na katerega se nanašajo in ne smejo biti uporabljeni na način, ki 
ni združljiv s temi nameni. To velja tudi za primere povezovanja 
osebnih podatkov, vsebovanih v različnih zbirkah podatkov. 

Po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, obdelo- 
vani in shranjeni, se zbrišejo iz zbirke podatkov, razen če kakšen 
zakon ne določa drugače (napr. za področje naravne in kulturne 
dediščine). 

Osnutek zakona omejuje tudi prenos osebnih podatkov, vsebo- 
vanih v zbirko podatkov drugim uporabnikom. Ti morajo biti za 
njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom. V nasprotnem primeru 

se lahko osebni podatki prenesejo drugim uporabnikom samo na 
podlagi zahteve ali pisne privolitve posameznika, na katerega se 
nanašajo. Uporabniki so vezani na namen uporabe in ne smejo 
prenesti tako dobljenih osebnih podatkov drugim osebam. 
Takšna določba je nujna zaradi preprečevanja izigravanja določil 
o varstvu osebnih podatkov. Določeno izjemo predstavljajo le tisti 
uporabniki, ki uporabljajo dobljene osebne podatke za statistične, 
znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali tem podobne namene 
Osnutek zakona zavezuje upravljalca zbirke podatkov, da zago- 
tovi možnost naknadnega ugotavljanja tega, kateri osebni podatki 
so bili prenešeni, komu ter za kakšne namene in sicer za obdobje, 
za katero se posamezni podatki hranijo. 

4. V poglavju o zavarovanju osebnih podatkov osnutek zakona 
zavezuje uporabljalce zbirk podatkov in druge subjekte, ki 
v skladu s tem zakonom zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, prena- 
šajo ali uporabljajo osebne podatke, da v svojih notranjih aktih 
določijo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov. 
V notranjih aktih se torej ne ureja varstvo osebnih podatkov, 
temveč njihovo zavarovanje v smislu določitve organizacijskih in 
ustreznih logično tehničnih postopkov in ukrepov. Slednje bo 
podvrženo tudi inšpekcijskemu nadzoru. 

5. Za zagotavljanje izvrševanja nadzora nad varstvom osebnih 
podatkov in izvrševanja pravic posameznika v zvezi z varstvom 
osebnih podatkov nalaga osnutek zakona upravljalcu zbirke 
podatkov, da za vsako zbirko zagotovi, da so iz kataloga podat- 
kov, ki ga vodi na podlagi in v skladu z zakonom, razvidna 
določena dejstva o zbirki podatkov, njenem upravljalcu, uporab- 
niku in vsebini. Določa pa tudi, da republiški upravni organ, ki ga 
določa poseben zakon (Zakon o družbenem sistemu informiranja, 
Ur. I. SRS, št. 10/83), o teh dejstvih za vse zbirke vodi katalog zbirk 
podatkov (skupni katalog podatkov). Poleg omogočanja nadzora 
in izvrševanja pravic posameznikov, bodo katalogi služili tudi za 
zagotavljanje javnosti na področju vzpostavljanja zbirk podatkov, 
ki vsebujejo osebne podatke, in njihovih vsebin. Prav zaradi javno- 
sti je k 15. členu osnutka zakona predlagana varianta rešitev, po 
kateri bi se katalog zbirk podatkov objavljal. 

6. Osnutek zakona v posebnem poglavju določa in ureja pravice 
posameznika, ki predstavljajo vsebino varstva osebnih podatkov 
in postopek njihovega varstva. 

Pravice posameznika so: 
- pravica do vpogleda v katalog zbirk podatkov in s tem 

povezana pravica do prepisovanja podatkov, ki so v njem vsebo- 
vani (podatki o zbirkah podatkov): 

- pravica do vpogleda v podatke, ki se nanašajo nanj in so 
vsebovani v posamezni zbirki podatkov in s tem povezani pravica 
do prepisovanja teh podatkov in pravica do njihovega izpisa: 

- pravica zahtevati od upravljalca zbirke podatkov seznam 
subjektov, ki so jim bili prenešeni podatki, ki se nanašajo nanj: 

- pravica zahtevati dopolnitev ali popravo nepopolnih, netoč- 
nih ali neažurnih podatkov: 

- pravica zahtevati izbris podatkov v primeru nezakonitosti pri 
njihovem zbiranju. 

V primeru, ko posameznik meni, da so kršene njegove pravice 
v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko zahteva sodno var- 
stvo. Osnutek zakona posebej ureja postopek sodnega varstva, 
ker na področju varstva osebnih podatkov ni mogoče v celoti in za 
vse primere uporabiti nobenega od obstoječih postopkov za var- 
stvo pravic posameznika. Tako tudi ni mogoče uporabiti pravil 
upravnega postopka, saj ne gre za kršitev, ki bi bila storjena 
s konkretnim upravnim aktom. Kršitve pravic posameznika v zvezi 
z varstvom osebnih podatkov, kot jih opredeljuje osnutek zakona, 
so namreč vedno storjene z materialnim dejanjem upravljalca 
zbirke podatkov ali drugega subjekta, torej z dejanjem ali opusti- 
tvijo dolžnega ravnanja. Zato npr. tudi ni mogoča pritožba zoper 
konkretni upravni akt (odločbo), s katerim se odloča o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi posameznika, ker ga ni. Tudi v pri- 
meru, ko npr. upravljalec zbirke podatkov posameznika kot vlaga- 
telja zahteve za izbris podatkov obvesti, da podatkov ne bo zbri- 
sal, s tem ni kršil njegove pravice, temveč mu je le sporočil, da 
ohranja obstoječe stanje, ki po mnenju posameznika pomeni 
kršitev varstva osebnih podatkov. V takšnem primeru zato osnu- 
tek zakona daje posamezniku možnost, da vloži pri pristojnem 
sodišču predlog za varstvo zaradi nezakonitega dejanja ali opusti- 
tve dolžnega ravnanja in sicer ves čas dokler kršitev traja. Posto- 
pek je hiter, pristojnot za odločanje je dana temeljnim sodiščem, 
ki sodijo v senatu treh sodnikov. Zoper odločitev sodišča je 
dovoljena pritožba. Posebna pooblastila so dana sodišču tudi za 
primer, če sklep, s katerim prepove nadaljevanje kršitve, ni 
v danem roku izvršen. 

Sodno varstvo, ki ga daje posamezniku osnutek zakona, ne 
izključuje kazenske ali odškodninske odgovornosti kršitelja. 

7. Osnutek zakona dopušča omejitve pravic, ki jih ima posa- 
meznik v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Osnutek ne določa 
konkretnih primerov, v katerih so omejitve možne oziroma 
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dopustne, pač pa določa, da je takšne omejitve mogoče predpisati 
samo z zakonom. To pomeni, da bodo morali zakoni na posamez- 
nih področjih (npr. državna varnost, ljudska obramba, notranje 
zadeve, zdravstvo ipd.) določiti te omejitve, kar zagotavlja, da bo 
v vseh teh primerih odločala Skupščina SR Slovenije. To tudi 
pomeni, da bo isti organ odločal na predlog predlagatelja tudi 
o tem, katere pravice se bodo omejile in v kakšnem obsegu. 
V nobenem primeru pa, kot določa osnutek zakona, ne bo 
mogoče omejiti pravice do vpogleda v katalog zbirk podatkov (ki 
bo vseboval tudi podatke o omejitvah pravic, kar pomeni uresni- 
čevanje javnosti tudi na tem področju) in pravice do sodnega 
varstva. 

8. Glede iznosa osebnih podatkov iz države osnutek zakona 
določa, da upravljalec zbirke podatkov, lahko iznese osebne 
podatke iz države in jih prenese tujim uporabnikom, če ima 
država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov, ki 
obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem izda republiški upravni 
organ, pristojen za mednarodno sodelovanje. V tem okviru je 
iznos osebnih podatkov iz države dopusten, če gre za podatke, ki 
se posredujejo na podlagi mednarodnih pogodb in sporazumov 
ter pogodb o znanstvenem, poslovnem, tehničnem in kulturnem 
sodelovanju. Ne glede na te pogoje pa je iznos osebnih podatkov 
iz države in prenos tujim uporabnikom dopusten, če v to pisno 
privoli posameznik, na katerega se podatki nanašajo. Izjemo od 
tega predstavljata iznos in prenos osebnih podatkov, za katere 
zakon določa, da se ne smejo iznašati. 

Osnutek zakona daje posamezniku možnost, da tudi v primeru 
iznosa podatkov iz države in njihovega prenosa tujim uporabni- 
kom zahteva sodno varstvo. 

9. Glede inšpekcijskega nadzorstva osnutek zakona določa, 
da ga opravlja republiški inšpektorat v sestavi republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za družbeni sistem informiranja. Glede 
na predvidene reorganizacije republiške uprave zaenkrat ni 
mogoča podrobnejša organizacijska opredelitev tega organa, 
vendar po mnenju predlagatelja to tudi ni naloga tega zakona, 
temveč zakona, ki ureja organizacijo in delovno področje republi- 
ških upravnih organov. 

Osnutek zakona določa naslednje naloge inšpektorata: 
- nadzoruje zakonitost zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, 

prenosa in uporabe osebnih podatkov, 
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje 

osebnih podatkov, vsebovanih v notranjih aktih, ter njihovo 
ustreznost, 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 
podatkov, katalog zbirk podatkov in prenos podatkov posamez- 
nim uporabnikom, 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih 
podatkov iz države. 

Podrobneje osnutek zakona določa tudi pravice republiškega 
inšpektorja in njegova pooblastila v primeru ugotovljenih nepra- 
vilnosti, med drugim tudi prepoved zbiranja, obdelovanja, shra- 
njevanja, prenosa ali uporabe osebnih podatkov subjektom, ki so 
dolžni sprejeti in uvesti ukrepe in postopke za zavarovanje oseb- 
nih podatkov, pa jih niso. 

10. Glede spremljanja stanja na področju varstva osebnih 
podatkov in izvrševanja določb zakona o varstvu osebnih podat- 
kov, osnutek zakona določa, da bo to delo opravljalo posebno 
delovno telo Skupščine SR Slovenije. 

11. Kazenske določbe vsebujejo sankcije za prekrške storjene 
s kršitvijo posameznih določb zakona. Predlagatelj se je za takšno 
rešitev odločil iz dveh razlogov. Prvega predstavlja opredelitev, da 
naj se dejanja, ki so kazniva dejanja, določajo s kazenskim zako- 
nom in ne v drugih zakonih. Drugi razlog pa predstavlja delegat- 
ska pobuda, ki jo je Zbor združenega dela sprejel ob obravnavi 
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega 
zakona SR Slovenije dne 27. 9. 1989. Na tej podlagi naj bi se ob 
naslednji pripravi sprememb in dopolnitev kazenskega zakona 
vanj vključila tudi kazniva dejanja s področja varstva osebnih 
podatkov. 

Višine denarnih kazni za storjene prekrške so v osnutku zakona 
določene v mejah, ki so predpisane z zakonom. V primeru spre- 
jetja predvidenih sprememb zakonodaje o prekrških, bodo te 
spremembe upoštevane pri pripravi zakonskega predloga. 

12. V predhodnih določbah osnutek zakona določa rok za 
sprejetje ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih podatkov 
ter rok, v katerem morajo upravlalci zbirk podatkov zagotoviti 
skladnost katalogov podatkov z vsebino, ki jo določa osnutek 
zakona. 

VI. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, PRIPOMB IN 
PREDLOGOV, DANIH NA PREDLOG ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Predlog za izdajo zakona o varstvu osebnih podatkov je bil 

v vseh razpravah delovnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije 
po vsebini sprejet in podprt. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval vse pri- 
pombe delovnih teles zborov, ki so se nanašale na podporo 
variantnim predlogom k posameznim tezam in s tem k zaostritvi 
pravil varstva osebnih podatkov. Prav tako je upošteval tudi vse 
pripombe, ki so se nanašale na odpravo nekaterih nejasnosti 
v zvezi z besedilom posameznih tez. 

Predlagatelj je upošteval pripombe Komisije za informiranje. 
Tako v osnutku zakona ni več govora o posrednem zbiranju 
osebnih podatkov (enaka pripomba Odbora za družbenopolitični 
sistem zbora združenega dela), temveč 7. člen namesto tega 
izraza navaja primere in pogoje za zbiranje podatkov, ki se nana- 
šajo na določenega posameznika, od drugih oseb ali za pridobiva- 
nje osebnih podatkov iz že obstoječih zbirk osebnih podatkov 
V 10. in 11. členu je podrobneje opredeljena časovna omejenost 
uporabe osebnih podatkov in pogoji za prenos osebnih podatkov 
posameznim uporabnikom. Upoštevana je tudi pripomba Komisije 
za informiranje v zvezi z vprašanjem nadzora na sprejetjem in 
izvajanjem ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, določenih 
v notranjih aktih (enako pripombo je dal Odbor za družbenopoli- 
tični sistem Družbenopolitičnega zbora). V osnutku je zato 
v okviru inšpekcijskega nadzorstva predviden tudi nadzor nad 
zavarovanjem osebnih podatkov (36. in 37. člen). Osnutek zakona 
tudi ne določa več nobenih izjem od varstva osebnih podatkov, 
temveč dopušča le omejitve posameznih pravic posameznika 
v zvezi z varstvom osebnih podatkov v primerih, ki morajo biti 
določeni v zakonu (30. in 31. člen). S tem je upoštevana tudi 
pripomba Odbora za družbenopolitični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona upošteval pripombe 
Zakonodajno-pravne komisije. Tako osnutek zakona ne vsebuje 
več določbe, ki je bila vsebovana v tezi 4 in je dopuščala omejitve 
načel in ukrepov varstva osebnih podatkov. Osnutek zakona tudi 
ne uporablja več izraza »pooblaščeni subjekti«, ki je bil vsebovan 
v tezi 2. Deloma je upoštevana pripomba k tezi 5, saj so v 5. členu 
osnutka opredeljeni samo tisti pojmi, katerih opredelitev je nujna 
za uporabo določb zakona. V osnutku tudi ni več določbe, ki je 
bila vsebovana v tezi 8, saj je njena vsebina že urejena v kazen- 
skem zakonu. Glede plačila za izpis podatkov, je v osnutku zakona 
predvideno, da naj bi stroške izpisa nosil posameznik, ki ga 
zahteva. Vendar je v vseh primerih posamezniku dana tudi mož- 
nost, da namesto da zahteva izpis, zahteva vpogled v katalog in da 
podatke sam prepiše (variantni predlogi k 16. in 17. členu). Upo- 
števana je tudi pripomba komisije, ki se je nanašala na varianto 
k tezi 30. V njej je bila glede sodnega varstva ponujena alterna- 
tivna možnost uporabe t. i. kvaziupravnega spora po Zakonu 
o upravnih sporih. Osnutek zakona te variante ne vsebuje več. 
Glede na pripombo k tezi 38 (42. člena osnutka) oziroma predlog 
komisije, da se črta, ker bo morala biti pristojnost skupščinske 
komisije širša in ne bo obsegala le področje varstva osebnih 
podatkov, temveč tudi področje varstva drugih ustavnih pravic 
občana, je v osnutku zakona ponujena poleg prvotne še variantna 
rešitev. Na podlagi te rešitve stanja na področju varstva osebnih 
podatkov in izvrševanje določb zakona o varstvu osebnih podat- 
kov ne bi spremljala posebna Komisija Skupščine SR Slovenije za 
varstvo osebnih podatkov, temveč pristojno delovno telo Skupš- 
čine SR Slovenije, tisto torej, ki bo pristojno za področje varstva 
ustavnih pravic občana. 

Glede na razpravo o predlogu za izdajo zakona o varstvu oseb- 
nih podatkov v Zboru združenega dela oziroma pisno poročilo 
skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega 
dela Skupščine SR Slovenije za področje zdravstva in socialnega 
varstva (občina Ljubljana Center), so v osnutku zakona večinoma 
upoštevana tudi stališča in predlogi iz navedenega poročila. 

V osnutku zakona je izrecno določeno, da se zbirke podatkov, ki 
vsebujejo osebne podatke, lahko vzpostavijo le na podlagi zakona 
ali pisne privolitve posameznikov, na katere se podatki nanašajo 
(3. člen). Definirano je, kaj se šteje za zbirko podatkov in kdo je 
upravljalec zbirke podatkov (S. člen). Izjeme v osnutku zakona ni 
več. 

Načelo javnosti je zagotovljeno na področju vzpostavljanja 
zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, in sicer na podlagi 
14., 15., 16., 17. in 18. člena. K 15. členu pa je predlagana tudi 
varianta, na podlagi katere bi se katalog zbirk podatkov objavljal. 
Javnost pa velja tudi za omejitve pravic v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov, kadar so te določene s posebnim zakonom. 

Zbiranje osebnih podatkov je omejeno. Zbirajo se lahko samo 
tisti osebni podatki, za katere je tako določeno z zakonm aH pisno 
privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo (1. odstavek 6. 
člena). Načeloma se lahko zbirajo samo neposredno od posamez- 
nika, na katerega se nanašajo (7. člen), kar omogoča njegovo 
seznanjenost - z vsakim zbiranjem podatkov, ki se nanašajo nanj. 
Tudi v primeru, ko je dovoljeno zbirati posamezne vrste osebnih 
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podatkov, jih je mogoče uporabljati le za namene, določene 
v zakonu ali pisni privolitvi posameznika (9. člen). Osnutek zakona 
vsebuje tudi omejitve glede prenosa osebnih podatkov, vsebova- 
nih v zbirkah, drugim uporabnikom (11. člen), kakor tudi glede 
iznosa iz države in posredovanja tujim uporabnikom (32., 33. in 
34. člen). 

Načelo kakovosti podatkov je vsebovano v 8. členu osnutka, 
načelo namembnosti v že omenjenem 9. členu, načelo omejene 
uporabe glede prenosa v uporabo drugim osebam pa v 11. členu. 

Načelo odprtosti, ki je omenjeno v poročilu, in ki pomeni zago- 
tovitev prostega dostopa do podatkov o ustanovitvi, obstoju, 
naravi in razlogih obstoja zbirk podatkov, je vsebovano v 14. in 15. 
členu osnutka, ki urejata kataloge podatkov in katalog zbirk 
podatkov ter v 16. in 17. členu osnutka, ki dajeta vsakomur pravico 
do vpogleda v katalog zbirk podatkov, posamezniku, na katerega 
se podatki nanašajo, pa tudi pravico do vpogleda v podatke, 
vsebovane v posamezni zbirki podatkov. S tem v zvezi sta tudi 
pravica do prepisovanja podatkov in pravica zahtevati izpis, ki sta 
vsebovani v navedenih členih osnutka, in ki predstavljata podlago 
za uresničevanja načela udeležbe ljudi. Kot je bilo že navedeno pa 
naj bi se katalog zbirk podatkov tudi objavljal. 

Glede zahteve, ki je postavljena v poročilu skupine delegatov, 
da je potrebno postopek varstva pravic posameznika v zvezi 

z varstvom osebnih podatkov uskladiti z upravnim postopkom in 
v ta namen uskladiti terminologijo, so bili razlogi, zakaj to ni 
mogoče, že navedeni v okviru šeste točke petega poglavja te 
obrazložitve. 

VII. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejetje zakona in njegovo izvajanje bo imelo posledice zlasti 
za subjekte, ki bodo morali sprejeti in izvajati ukrepe in postopke 
za zavarovanje osebnih podatkov. Višina njihove finančne obre- 
menitve bo odvisna predvsem od obstoječega stanja, torej od 
tega, v kolikšni meri imajo te postopke in ukrepe že vpeljane (npr. 
protipožarna in druge oblike varovanja objektov za AOP). 

Na ravni republike naj bi se po predlagani ureditvi ustanovil 
republiški inšpektorat v sestavi republiškega upravnega organa, 
pristojnega za družbeni sistem in formiranja, kar pomeni, da mu 
bo potrebno poleg ustreznih strokovnjakov zagotoviti tudi sred- 
stva za delo. 

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

OSNUTEK ZAKONA 

o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 

kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 

(ESA-826)" 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 26. 10. 1989 
določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, GOSPODINJ- 
STEV, STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV V SR SLOVE- 
NIJI V LETU 1991, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da 
bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih 
teles sodelovala: 
- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko, 
- Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za 
statistiko. 

POVZETEK 

1. Ustavno podlago za izdajo zakona predstavlja 23. točka 1. 
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SR 
Slovenije z zakonom ureja sistem zbiranja, obdelave in objavljanja 
evidenčnih, statističnih in drugih podatkov, ki imajo pomen za 
republiko. 
2. Osnutek zakona izhaja iz načel, ki so bila vsebovana v predlogu 
za izdajo zakona in ki so bila potrjena tudi v razpravah ob njego- 
vem sprejemanju. Poseben poudarek je dan točnosti, popolnosti 
in ažurnosti zbranih podatkov ter metodološki enotnosti in pri- 
merljivosti. Zahteva po metodološki enotnosti in primerljivosti bo 
imela svoj odraz tudi v doslednem spoštovanju mednarodnih 
statističnih standardov. Ker se bodo v okviru popisa zbirali 
podatki, ki se nanašajo na določenega posameznika, osnutek 
zakona upošteva tudi načela varstva osebnih podatkov in njiho- 
vega zavarovanja. 
3. Izdajo zakona narekuje potreba po normativni ureditvi izvedbe 
popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospo- 
darstev, ki bo 31. marca 1991. leta izveden na podlagi zveznega 
zakona. Zvezni zakon bo določal tudi vsebino popisa, ki bo enotna 
za vso državo. Razprava o vsebini in metodologiji popisa, ki jo je 

organiziral Zavod SR Slovenije za statistiko v začetku letošnjega 
leta, je pokazala, da je potrebno zaradi informacijskih potreb v SR 
Sloveniji vsebino popisa, ki bo določena z zveznim zakonom, 
dopolniti. Izdajo zakona narekuje tudi potreba po zagotovitvi 
ustreznih materialnih pogojev in finančnih sredstev za izvedbo 
popisa. 
4. Izhajajoč iz potreb, ki narekujejo izdajo zakona, in načel, na 

, katerih bo temeljil, osnutek zakona ureja vsebino dopolnitve 
popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospo- 
darstev, ki bo v SR Sloveniji izveden na podlagi zveznega zakona 
v 1991 letu, vprašanja v zvezi z načinom izvedbe, organizacijo in 
financiranjem popisa ter naloge, pravice in obveznosti izvajalcev 
in udeležencev v popisu, razen tistih, ki jih ureja zvezni zakon. 
Poleg tega bo urejal tudi objavljanje rezultatov popisa, uporabo 
s popisom zbranih podatkov ter njihovo zaščito (varstvo osebnih 
podatkov in zavarovanje podatkov). 
5. Pri pripravi osnutka zakona so bila upoštevana vsa stališča, 
pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles zborov in Skupščine, 
skupin delegatov in pripombe delegatov na sejah zborov. 

1. Splošne določbe 
1. člen 

Ta zakon dopolnjuje vsebino popisa, določenega z zveznim 
zakonom o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in 
kmečkih gospodarstev v letu 1991 (v nadaljnjem besedilu: zvezni 
zakon), ureja organizacijo in financiranje popisa ter naloge, pra- 
vice in obveznosti udeležencev v popisu, ki jih ne ureja zvezni 
zakon. 

2. člen 
Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospo- 

darstev (v nadaljnjem besedilu: popis) bo izveden v času od 1. do 

* Osnutku zakona je priložena tudi priloga - izračun potrebnih 
finančnih sredstev za izvedbo popisa prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in kmečkih stanovanj in kmečkih gospodarstev v SR Slo- 
veniji v letu 1991 (Rekapitulacija — tečaj 3. 10. 1989), ki je na 
razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije. 
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15. aprila 1991. leta po stanju 31. marca 1991. leta ob 24. uri. 
Popis bo zajemal popisne enote, ki jih določa zvezni zakon. 

3. člen 
Popis bodo izvajali Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi 

nosilci, določeni s tem zakonom. 
Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja dela pri izvajanju 
popisa je Zavod SR Slovenije za statistiko. 

2. Vsebina popisa 
4. člen 

Poleg podatkov, določenih z zveznim zakonom, bodo s popi- 
som zbrani tudi naslednji podatki: 
1. o prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se oseba sporazu- 
meva v okolju, podatek o jeziku, ki ga oseba govori v družini in 
podatek o matični številki organizacije, kjer je delavec zaposlen; 
2. o stanovanju: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni 
sezoni; 
3. o kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija 
predvidenega prevzemnika in podatek o številu samonakladalnih 
prikolic. 

Za zbiranje podatkov o jezikih iz prve točke prejšnjega odstav- 
katerega člena je potrebna privolitev posameznika, na katerega 
senanašata. To dejstvo mora biti označeno na popisnem obrazcu, 
posameznik pa mora biti nanj opozorjen. 

3. Način izvedbe popisa 
5. člen 

Podatki se zbirajo neposredno od oseb, na katere se nanašajo. 
V primerih, ko podatkov ni mogoče zbrati na način iz prejšnjega 
odstavka, se podatki zberejo od polnoletnega člana gospodinj- 
stva, katere član je oseba, za katero se podatki zbirajo. Člani 
gospodinjstva morajo pripraviti in dati podatke tudi za osebe, ki 
so začasno odsotne (na začasnem delu v tujini, službenem poto- 
vanju, služenju vojaškega roka, šolanju ipd.). 

Podatki, ki se zbirajo v okviru popisa, .in ki se nanašajo na 
otroke, mlajše od 15 let, se lahko zbirajo samo od njihovih staršev 
ali drugih zakonitih zastopnikov (skrbnik, posvojitelj). 

Osebe iz prejšnjih odstavkov tega člena so dolžne pripraviti in 
dati vse z zveznim in s tem zakonom določene podatke, ki morajo 
biti točni, popolni in ažurni. 

6. člen 
Metodologijo o načinu izvedbe popisa za vsebino, ki jo določa 

tazakon, predpiše direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 
7. člen 

Stavbam, stanovanjem in kmečkim gospodarstvom se za 
potrebe vzpostavitve registra stavb in stanovanj ter registra kmeč- 
kihgospodarstev določi identifikacija. 

8. člen 
Podatki, potrebni za izvedbo popisa se lahko zbirajo oziroma 

pridobijo iz že obstoječih evidenc, ki jih v SR Sloveniji vodijo in 
vzdržujejo za to pooblaščeni organi, organizacije in skupnosti. 

Na način iz prejšnjega odstavka tega člena je dopustno zbirati 
oziroma pridobivati podatke samo, če njihova uporaba za potrebe 
popisa ni v nasprotju z nameni, za katere so bili zbrani. 

Z načinom zbiranja podatkov iz prvega odstavka in vrsto tehpo- 
datkov mora popisovalec seznaniti osebo, na katero se podatki 
nanašajo, oziroma osebo, ki podatke daie. 

9. člen 
V primeru zbiranja oziroma pridobivanja podatkov na način, 

določen v 8. členu so organi, organizacije in skupnosti, ki so 
pooblaščeni za vodenje in vzdrževanje evidenc, dolžni posredo- 
vati potrebne podatke Zavodu SR Slovenije za statistiko v roku in 
na način, ki ga ta določi. 

4. Organizacija in izvajanje popisa 
10. člen 

Naloge v okviru priprave, organizacije in izvedbe popisa izva- 
jajo. 
1. Zavod SR Slovenije za statistiko, 
2. občinske popisne komisije, 
3. Republiška geodetska uprava in občinski upravni organi, pri- 
stojni za geodetske zadeve, 
4. organi, organizacije in skupnosti, ki vodijo evidence, v katerih 
so vsebovani podatki, ki bodo uporabljeni za potrebe popisa (8. in 
9. člen), 
5. republiški in občinski inštruktorji in popisovalci. 

11. člen 
Zavod SR Slovenije za statistiko je dolžan izvesti vsa opravilain 

naloge, ki se nanašajo na pripravo, organizacijo, izvedbo terobde- 
lavo in publiciranje podatkov in rezultatov popisa. 

Republiške inštruktorje imenuje direktor Zavoda SR Slovenije 
za statistiko. 

12. člen 
V občinah pripravijo, organizirajo in izvedejo popis občinske 

popisne komisije. 
Občinska popisna komisija ima predsednika in določeno število 

članov, ki jih imenuje izvršni svet skupščine občine. 
V občinski popisni komisiji mora biti zastopan predstavnik 

upravnega organa, pristojnega za geodetske zadeve. 
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžar- 

ske narodnosti, morajo biti v občinski popisni komisiji zastopani 
njuni predstavniki. 

13. člen 
Občinska popisna komisija pripravi, organizira in izvede popis 

v občini in v tem okviru: 
1. izbere in imenuje občinske inštruktorje in popisovalce; 
2. zagotovi prostorske pogoje za poduk članov za popis in njihovo 
delo v zvezi s popisom; 
3. preko občinskih glasil obvešča občane o načinu popisa in 
dokumentih, ki jih morajo pripraviti za potrebe popisa; 
4. pripravi potrebno dokumentacijo za popisovalce; 
5. organizira izpolnjevanje pomožnih obrazcev za zaposlene 
v organizacijah in skupnostih ter drugih popisnih obrazcev in 
seznamov; 
6. pripravi prve rezultate popisa za popisne okoliše, krajevne 
skupnosti, naselja in občino; 
7. kontrolira delo občinskih inštruktorjev pri obdelavi popisnega 
gradiva; 
8. omogoči občinskim inštruktorjem, da iz občinskih evidenc 
dopolnijo manjkajoče podatke o stanovanjih; 
9. v centrih, določenih za vnos popisnih podatkov na magnetne 
medije, zagotovi pogoje za delo pri zajemu in kontroli gradiva; 
10. skrbi za dostavo popisnega gradiva v center za računalniško 
obdelavo gradiva; 
11. skrbi za smotrno razporeditev in uporabo sredstev za pripravo, 
organizacijo in izvedbo popisa; 
12. opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in zveznim 
zakonom o popisu. 

14. člen 
Upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, v sodelovanju 

z Republiško geodetsko upravo in Zavodom SR Slovenije za 
statistiko zagotovijo do pričetka izvajanja popisa tehnično doku- 
mentacijo statističnih in popisnih okolišev za občinske popisne 
komisije in popisovalce. 

15. člen 
Za izvedbo popisa imenujejo občinske popisne komisije 

potrebno število občinskih inštruktorjev in popisovalcev. 
Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske oziroma madžar- 

ske narodnosti, mora biti imenovano ustrezno število občinskih 
inštruktorjev in popisovalcev z znanjem italijanskega oziroma 
madžarskega jezika. 

16. člen 
Organi, organizacije in skupnosti so dolžni dopustiti imenova- 

nje svojih delavcev za občinske inštruktorje in popisovalce, razen 
če bi njihovo imenovanje in delo pri popisu, povzročilo motnje 
v delovnem procesu. O tem morajo obvestiti občinsko popisno 
komisijo v treh dneh od dneva, ko jim je bilo sporočeno, kateri 
njihovi delavci bodo imenovani za občinske inštruktorje in popi- 
sovalce. 

17. člen 
Člani občinskih popisnih komisij, občinski inštruktorji in popi- 

sovalci morajo imeti za svoje delo pisno pooblastilo. 
18. člen 

Pri izvrševanju svojih nalog mora član popisne komisije, 
inštruktor oziroma popisovalec pokazati pooblastilo brez pred- 
hodne zahteve. 

Po izteku veljavnosti pooblastila mora član popisne komisije,in- 
štruktor oziroma popisovalec vrniti pooblastilo izdajatelju in sicer 
najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti. 

19. člen 
Izdajatelj pooblastil mora voditi evidenco izdanih in vrnjenih 

pooblastil. 
5. Objavljanje rezultatov popisa 

20. člen 
Podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določenega ali 

določljivega posameznika in kažejo na njegove osebne, družin- 
ske, premoženjske in druge razmere in lastnosti ni dovoljeno 
objavljati. 

21. člen 
Podatke, ki so rezultat obdelave podatkov, zbranih s popisom, 

in iz katerih ni mogoče sklepati na lastnosti posameznika, objavlja 
Zavod SR Slovenije za statistiko. 

Prve rezultate obdelave podatkov iz prejšnjega odstavka za 
naselja, krajevne skupnosti in občine v SR Sloveniji objavi zavod 
30 dni po končanem popisu. 
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Rezultate obdelave podatkov iz prvega odstavka, pomembne za 
SR Slovenijo, bo zavod pričel objavljati najkasneje od 1. decem- 
bra 1991 dalje v skladu s programom obdelave podatkov. 

6. Uporaba podatkov in njihova zaščita 
22. člen 

Podatki, zbrani s popisom, se lahko uporabljajo samo za stati- 
stične namene, razen tistih, ki bodo uporabljeni za vzpostavitev 
registra stavb in stanovanj ter registra kmečkih gospodarstev. 

Podatki, ki se bodo uporabljali za vzpostavitev registrov iz 
prejšnjega odstavka, so: 
1. za register stavb in stanovanj: identifikacija, priimek in ime ter 
naslov lastnika oziroma nosilca stanovanjske pravice stanovanja, 
v katerem prebiva ter morebitnega solastnika, površina stanova- 
nja, število sob v stanovanju, napeljave v stanovanju, lastništvo, 
nadstropje, leto zgraditve stavbe; 
2. za register kmečkih gospodarstev: identifikacija, priimek in ime 
ter naslov nosilca kmečkega gospodarstva, površina zemljišča 
v lasti članov kmečkega gospodarstva, uporabljana površina zem- 
ljišča po posameznih kategorijah, podatki o sadovnjakih in vino- 
gradih, podatki o kmetijski mehanizaciji. 

Namen uporabe podatkov mora biti označen na popisnem 
obrazcu. 

23. člen 
Organi, organizacije in skupnosti, ki zbirajo, obdelujejo, shra- 

njujejo in posredujejo podatke, ki se nanašajo na določenega ali 
določljivega posameznika, morajo sprejeti in zagotoviti izvajanje 
organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov, s katerimi se 
preprečuje nepooblaščen in neregistriran dostop do prostorov, 
nosilcev podatkov, računalniške in programske opreme, slučajno 
ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova spre- 
memba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen pristop, obdelava in 
prenos teh podatkov. 

24. člen 
Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na določe- 

nega ali določljivega posameznika, se zagotavlja v skladu 
s posebnim zakonom. 

25. člen 
Osebe, zaposlene v organih, organizacijah in skupnostih iz 23. 

člena, ki pri svojem delu zvedo za vsebino podatkov, zbranih 
s popisom, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posa- 
meznika, so jo dolžni varovati kot uradno tajnost. Obveznost 
varovanja uradne tajnosti velja tudi po prenehanju delovnega 
razmerja. 

Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka velja 
tudi za člane občinskih popisnih komisij, inštruktorje in popiso- 
valce. 

Osebe iz prvega in drugega odstavka morajo biti seznanjene 
z dolžnostjo varovanja uradne tajnosti in opozorjene na odgovor- 
nost za njeno kršitev. 

Na popisnih obrazcih mora biti vidno označeno, da podatki 
predstavljajo uradno tajnost. 
7. Zagotavljanje finančnih sredstev za popis in namen njihove 
uporabe 

26. člen 
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 

se zagotovijo Zavodu SR Slovenije za statistiko v okviru republi- 
škega proračuna za leto 1990, 1991 in 1992. 

27. člen 
Celotna finančna sredstva iz 26. člena znašajo din in se 

razporedijo na posamezna leta v naslednji višini: 
1. za leto 1990  din, 
2. za leto 1991  din 
in 3. za leto 1992  din. 

Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče revalorizi- 
rajo v skladu s stopnjo rasti cen na drobno v SR Sloveniji. 

Neporabljena finančna sredstva, določena za posamezno leto, 
se prenesejo v naslednje leto in uporabijo za iste namene. 

28. člen 
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa 

se uporabijo za materialne stroške, osebne dohodke udeležencev 
in nakup potrebne opreme. 

29. člen 
Ustrezen del sredstev iz 27. člena se za namene iz 28. člena 

vsako leto razporedi skupščinam občin za naloge, ki jih morajo 
opraviti v zvezi s popisom v posameznih obdobjih. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka razporedi direktor Zavoda SR 
Slovenije za statistiko glede na število prebivalstva v posamezni 
občini in način poselitve. 

8. Končne določbe 
30. člen 

Metodologijo o načinu izvedbe popisa iz 6. člena predpiše 
direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko v sklopu skupne meto- 
dologije za izvedbo popisa. 

31. člen 
Zavod SR Slovenije za statistiko poroča Skupščini SR Slovenije 

o opravljenih nalogah in porabljenih finančnih sredstvih za pri- 
pravo, organizacijo in izvedbo popisa vsako leto najkasneje do 31. 
marca za predhodno leto. 

Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih finančnih 
sredstev predloži Zavod SR Slovenije za statistiko Skupščini SR 
Slovenije najkasneje do 30. junija 1993. 

Neporabljena finančna sredstva, ugotovljena v dokončnem 
obračunu, se vrnejo v republiški proračun. 

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

Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta 

dne 27. 9. 1989 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona 
o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih 
gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 s tezami za osnutek, 
predlagatelju pa naložila, da ob upoštevanju stališč, pripomb, 
predlogov in mnenj delovnih teles Zborov in skupščine, skupin 
delegatov in pripomb delegatov na sejah zborov pripravi osnutek 
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmeč- 
kih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 (v nadaljnjem bese- 
dilu: osnutek zakona). 

II. NAČELA, S KATERIMI BODO UREJENA 
RAZMERJA IN CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI 
Z ZAKONOM 

Osnutek zakona izhaja iz načel, ki so bila opredeljena v pred- 
logu za izdajo zakona in potrjena v razpravah. Ta načela so: 

1. načelo popolnega zajetja (vseobsežnosti glede na enote 
popisa in teritorija); 

2. načelo decentralizirane obdelave popisa; 
3. načelo vsebinske in metodološke enotnosti in primerljivosti; 
4. načelo obveznega dajanja podatkov na podlagi zakona in 

načelo prostovoljnega dajanja podatkov v primerih, ko ni mogoče 
določiti obveznega dajanja podatkov (npr. : izjavljanje o pripadno- 
sti narodu, narodnosti ali etnični skupini); 

priloga poročevalca 

5. načelo neposrednega zbiranja podatkov, razen v primerih in 
pod pogoji, ki jih bo določal predlagani zakon; 

6. načelo točnosti, popolnosti in ažurnosti zbranih podatkov; 
7. načelo uporabe podatkov, vsebovanih v že vzpostavljenih 

evidencah, kadar takšna uporaba ne nasprotuje namenu, za kate- 
rega so bili podatki zbrani in evidenca vzpostavljena in če je 
njihova uporaba združljiva z namenom popisa; 

8. načelo uporabe podatkov, zbranih s popisom (individualnih 
osebnih podatkov, ki kažejo na lastnosti posameznika) za 
namene, določene z zakonom; 

9. načela varstva in zavarovanja zbranih podatkov; 
10. načelo uradne tajnosti zbranih podatkov; 
11. načelo obveznega sodelovanja v izvajanju popisa; 
12. načelo odgovornosti vseh, ki so zajeti s popisom ali sodelu- 

jejo pri njegovem izvajanju; 
13. načelo proračunskega financiranja popisa. 
Temeljni cilji zakonske ureditve popisa, ki bo izveden v letu 

1991 v SR Sloveniji so: 
1. zagotoviti zakonsko podlago za zbiranje podatkov, ki se 

nanašajo na določeno ali določljivo osebo ter s tem tudi varstvo 
osebnih podatkov, skladno z načeli, ki jih bo določal poseben 
zakon; 

2. zagotoviti zbiranje in obdelavo podatkov, ki niso zajeti s popi- 
som, ki ga določa zvezni zakon, njihovo zbiranje pa je nujno 
zaradi specifičnih potreb SR Slovenije; 

3. zagotoviti racionalno organizacijo in izvedbo popisa, zlasti 
z decentraliziranim načinom obdelave podatkov, zbranih s popi- 

15 

1 4 \ 



som, in z uporabo podatkov v že obstoječih evidencah za potrebe 
popisa; 

4. zagotoviti možnost oziroma dopustnost uporabe določenih 
s popisom zbranih podatkov za vzpostavitev dveh novih regi- 
strov: registra stavb in stanovanj in registra kmečkih gospo- 
darstev; 

5. zagotoviti ustrezna finančna in druga sredstva, potrebna za 
izvedbo popisa. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 
1. Osnutek zakona dopolnjuje vsebino popisa, določenega 

z zveznim zakonom o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 
vanj in kmečkih gospodarstev, ureja organizacijo in financiranje 
popisater naloge, pravice in obveznosti udeležencev v popisu, ki 
jih ne ureja zvezni zakon. 

2. Osnutek zakona dopolnjuje vsebino popisa, ki ga določa 
zvezni zakon, z naslednjimi podatki: 

- o prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se oseba sporazu- 
meva v okolju, podatek o jeziku, ki ga oseba govori v družini in 
podatek o matični številki organizacije, kjer je delavec zaposlen: 

- o stanovanju: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni 
sezoni; 

- o kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija 
predvidenega prevzemnika in podatek o številu samonakladalnih 
prikolic. 

Podatka o jeziku, v katerem se oseba sporazumeva v okolju in 
o jeziku, ki ga govori v družini, sta bila vključena na zahtevo 
italijanske in madžarske narodnosti. Dajanje teh dveh podatkovbo 
prostovoljno, ker se iz njiju lahko sklepa na pripadnost narodu, 
narodnosti ali etnični skupini. Podatkov o slednjem papo ustavnih 
določbah ni mogoče zbirati drugače kot na podlagi privolitve. 

Podatek o številu samonakladalnih prikolic je vključen na zah- 
tevo pristojnega organa za kmetijstvo, z njim pa naj bi dosegli 
popolnejši pregled nad mehanizacijo, s katero razpolaga posa- 
mezno kmečko gospodarstvo. 

Podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni sezoni bo služil po 
eni strani za energetske bilance, po drugi pa za potrebe varstva 
okolja. 

3. V zvezi z načinom izvedbe osnutek zakona določa neposred- 
nozbiranje podatkov, torej direktno zbiranje podatkov od oseb, na 
katere se nanašajo. V primerih, ko podatkov ne bo mogoče zbrati 
neposredno, bo zakon omogočal njihovo zbiranje preko polnolet- 
nega člana gospodinjstva, katerega član je oseba, ki se jo popi- 
suje. Člani gospodinjstva bodo dolžni pripraviti tudi podatke za 
osebe, ki bodo v času popisa začasno odsotne. Za osebe mlajše 
od 15 let se bodo podatki lahko zbirali od njihovih staršev ali 
drugih zakonitih zastopnikov (skrbnik, posvojitelj). 

Metodologijo o načinu izvedbe popisa za vsebino, ki jo bo 
določal zakon v smislu dopolnitve popisa, določenega z zveznim 
zakonom, bo predpisal direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko. 

Zaradi uporabe podatkov, zbranih za potrebe vzpostavitve 
registrov o stavbah in stanovanjih ter kmečkih gospodarstvih se 
bo tem kategorijam določila identifikacija. Ta bo izpeljana izpo- 
datkov, zbranih s popisom in ne bo zahtevala dodatne obremeni- 
tve subjektov popisa. 

V zvezi z načinom izvedbe popisa osnutek zakona določa mož- 
nost, da se podatki, potrebni za izvedbo popisa lahko zbirajo 
oziroma pridobijo iz že obstoječih evidenc, ki jih v SR Sloveniji 
vodijoin vzdržujejo za to pooblaščeni organi, organizacije in skup- 
nosti. To pa naj bi bilo dopustno samo, če njihova uporaba za 
potrebe popisa ni v nasprotju z nameni, za katere so bili zbrani. 
Predlagani zakon bo določal, da mora s takšnim načinom zbiranja 
podatkov popisovalec seznaniti osebo, na katero se podatki nana- 
šajo. 

4. Osnutek zakona ureja tudi organizacijo in izvajanje popisa. 
Naloge v okviru priprave, organizacije in izvedbe popisa bodo 

izvajali poleg Zavoda SR Slovenije za statistiko še: občinske 
popisne komisije, Republiška geodetska uprava, medobčinski in 
občinski upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, organi, 
organizacije in skupnosti, ki vodijo evidence, v katerih so vsebo- 
vani podatki, ki bodo uporabljeni za potrebe popisa ter inštruktorji 
in popisovalci. 

5. V posebnem poglavju osnutek zakona ureja objavljanje rezul- 
tatov popisa. Podatke, zbrane s popisom, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika in kažejo na njegove- 
osebne, družinske, premoženjske in druge razmere in lastnosti ne 
bo dovoljeno objavljati. 

Podatke, zbrane s popisom, in iz katerih ni mogoče sklepati na 
lastnosti posameznika, bo objavljal Zavod SR Slovenije za stati- 

stiko. Osnutek zakona določa tudi rok za objavo prvih rezultatov 
obdelave popisnih podatkov za naselja, krajevne skupnosti inob- 
čine v SR Sloveniji. Poleg tega pa tudi rok za pričetek objavljanja 
rezultatov popisa, za kar je predviden poseben program obdelave 
podatkov. 

6. Zaradi občutljivosti podatkov, ki se bodo zbirali v okviru 
popisa, z vidika poseganja v integriteto posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo, osnutek zakona vsebuje tudi ustrezne 
določbe o uporabi (namenu) s popisom zbranih podatkov (indivi- 
dualnih, ki se nanašajo na določenega posameznika) in njihovi 
zaščiti. V zvezi s tem vsebuje posebno določbo o dolžnosti varova- 
nja teh podatkov kot uradne tajne. 

Podatki, zbrani s popisom, torej individualni podatki, ki kažejo 
na lastnosti, stanja in razmerja posameznikov, se bodo lahko 
uporabljali samo za statistične namene. Izjemo bodo predstavljali 
tisti podatki, ki 'bodo služili za vzpostavitev registra stavb in 
stanovanj ter registra kmečkih gospodarstev. Te podatke osnutek 
zakona izrecno določa, namen uporabe teh podatkov pa bo moral 
biti razviden iz popisnega obrazca. 

7. Osnutek ne vsebuje kazenskih sankcij, ker so te že vsebova- 
nev zveznem zakonu o popisu. Kršitev določb, ki se nanašajo na 
objavljanje podatkov (20. člen), na namensko uporabo podatkov, 
na zagotovitev zavarovanja podatkov (23. člen) in na kršitev 
določb o neposrednem zbiranju podatkov (2. in 3. odstavek 5. 
člena), bo mogoče sankcionirati na podlagi Zakona o varstvu 
osebnih podatkov. Prav tako osnutek zakona ne sankcionira krši- 
tve uradne tajnosti (25. člen), ker je ta že določena kot kaznivo 
dejanje v 194. členu Kazenskega zakona SR Slovenije. 

8. Osnutek zakona ureja tudi vprašanja financiranja popisa. 
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo celot- 

nega popisa v SR Sloveniji se bodo zagotovila v okviru republi- 
škega proračuna za leto 1990, 1991 in 1992. 

IV. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, PRIPOMB IN PRED- 
LOGOV DANIH NA PREDLOG ZA IZDAJO ZA- 
KONA 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval vse pri- 
pombe, dane v razpravah in na sejah zborov Skupščine SR Slove- 
nije in njihovih delovnih teles. 

V. IZVRŠILNI PREDPISI 
V 6. členu osnutek zakona določa izdajo metodologije o načinu- 

izvedbe popisa za vsebino, ki jo bo določal. Na podlagi 30. člena 
bo metodologijo predpisal direktor Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko v sklopu skupne metodologije za izvedbo popisa. 

VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLA- 
GANEGA ZAKONA 

Sredstva za pripravo in izvedbo popisa prebivalstva, gospodinj- 
stev, stanovanj in kmečkih gospodarstev se bodo zagotavljala 
v okviru republiškega proračuna. To velja za popis v celoti, torej 
tako za popis, ki bo v SR Sloveniji izveden na podlagi zveznega 
zakona, kakor tudi za tisti del popisa, ki bo izveden kot dodaten na 
podlagi zakona, katerega osnutek je predložen. Z zveznim zako- 
nom bodo zagotovljena finančna in druga sredstva samo za tiste 
naloge in dela, ki jih bodo pri pripravi in izvajanju popisa opravili 
zvezni organi in organizacije. 

Del finančnih sredstev bo dodeljen skupščinam občin glede na 
število prebivalcev in način poseljenosti. Višina dodeljenih sred- 
stev posameznim občinam bo naknadno usklajena s številom 
prebivalcev in načinom poseljenosti, ugotovljenima na podlagi 
podatkov, dobljenih ob popisu. Sredstva dodeljena občinam bodo 
namenjena za denarna nadomestila za delo, dnevnice in potne 
stroške za približno 14000 delavcev. 

V prilogi k obrazložitvi osnutka zakona je priložena podrobna 
metodologija izračuna potrebnih finančnih sredstev za pripravo in 
izvedbo popisa (priloga 1). 

VII. SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAKONA 
Zavod SR Slovenije za statistiko bo o pripravah in izvajanju 

popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospo- 
darstev poročal Skupščini SR Slovenije in sicer o opravljenih 
nalogah in o porabljenih sredstvih vsako leto do 31. marca za 
predhodno leto. Končno poročilo o izvedenem popisu in njegovih 
rezultatih bo Zavod SR Slovenije za statistiko predložil Skupščini 
SR Slovenije do 30. junija 1993. Hkrati bo predložil tudi dokončni 
obračun stroškov popisa. 
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Iz Skupščine SFRJ 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je predložil Skupščini SFRJ 
Zvezni izvršni svet. Pristojen za obravnavo tega zakona 
je Zvezni zbor Skupščine SFRJ, ki ga bo obravnaval 

predvidoma v mesecu decembru 1989. 
V Skupščini SR Slovenije bo predlog za izdajo zakona 

obravnavala Komisija za sistemska vprašanja, ki bo 
posredovala svoje mnenje delegatom iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih 

pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zava rovan ja   

POVZETEK 

Pri uporabi zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja so opažene določene negativne ten- 
dence na področju novega sistema invalidskega varstva, 
v katerem bi morala biti invalidska pokojnina skrajnji ukrep, ne 
pa institut, s katerim se rešujejo drugi problemi, na področju 
zavarovalne dobe, ki se računa s povečajem, kar pa se je 
preveč razširilo, in na področju ugdnejše urediteve pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja s posebnimi za- 
koni. 

Hkrati pa je vse več upokojencev, med njimi tudi udeleženci 
NOV pred 9. septembrom 1943, ki živijo v hudih gmotnih 
razmerah. 

Poleg navedenega je treba glede na sprejete amandmaje 
k ustavi SFRJ in druge sistemske zakone, ki pomenijo spre- 
membe v gospodarskem sistemu, tudi sistem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja uskladiti z nastaiimi spremem- 
bami, kolikor je to v tej fazi možno. 

Glede na navedeno so nameni sprememb in dopolnitev 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja naslednji: 

- ohraniti je treba doseženo raven pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja ki so eksistenčni vir za zavaro- 
vance in njihove družinske člane, ter vpeljati ustrezne izbolj- 
šave, za katere ni potrebno angažirati novih sredstev; 

- v skladu z rešitvami, sprejetimi v predlogu zakona 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, je treba omogočiti 
delavcem, ki so tehnološki presežek, da z dokupom dobe, 
temelječem na čisto gospodarskih osnovah, uveljavljajo pra- 
vico do pokojnine; 

- zavarovancem je treba omogočiti vplačilo prostovoljnega 
zavarovanja, da bi sebi in svojim družinskim članom s pose- 

bimi vlaganji zagotovili pravice, večje od tistih, ki so zagotov- 
ljene z obveznim zavarovanjem, občanom, ki niso zajeti 
z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, pa 
omogočiti to zavarovanje na prostovoljni podlagi; 

- zaostriti je treba pogoje za pridobitev pravice do invalid- 
ske pokojnine ter forsirati druge oblike invalidskega varstva 
- prekvalifikacijo, dokvalifikacijo, razporeditev k drugim 
ustreznim delom, kar naj bi omogočilo, da bi bil zavarovanec 
čim dlje delovno aktiven, invalidska pokojnina pa bi bila 
skrajni varstveni ukrep; 

- predvidene določbe o načinu odmere pokojninske 
osnove oziroma o prejemkih, ki se vštevajo v pokojninsko 
osnovo, naj bi omogočile enotno določanje pokojninskih pre- 
jemkov v vsej državi; 

- udeležencem NOV pred 9. septembrom 1943, ki jim je 
pokojnina odmerjena od zajamčene pokojninske osnove, je 
treba zagotoviti popolnejše varstvo; 

- potreben je večji red pri računanju zavarovalne dobe 
s povečanjem, saj se je to v nekaterih skupnostih pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja preveč razširilo; 

- omogočiti je treba smotrnejše delo strokovnih služb, ki 
odločajo o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, ter poenostaviti postopek za njihovo uveljavljanje. 

- Poleg tega je treba s spremembami in dopolnitvami 
zakona doseči, da se njegove rešitve uskladijo z rešitvami iz 
amandmajev k ustavi SFRJ in sistemskih zakonov - zakona 
o podjetjih, zakona o računovodstvu, zakona o finančnem 
poslovanju in predloga zakona o temeljnih pravicah iz delov- 
nega razmerja. To zlasti velja za temeljne zakonske določbe in 
za rešitve, ki se nanašajo na krog zavarovancev in na možno- 
sti, da lahko delavci, ki so tehnološki presežek, dokupijo 
zavarovalno dobo. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za zdajo tega zakona so 3. točka prvega 

odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po 
zvzenih organih ureja temeljne pravice delovnih ljudi, da zago- 
tovi njihovo socialno varnost in solidarnost, ter 6. in 16. točka 
prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po katerih federacija 
ureja temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin 
padlih borcev ter pravice delavcev iz dela in po delu v zveznih 
organih in v zavodih. 

Po 3. točki 285. člena ustave SFRJ je za sprejetje zakona 
pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga je treba urediti 
z zakonom, in namen, ki ga želimo doseči 

1. Veljavni zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je bil izdan sredi leta 1982, uporablja 
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pa se od 17 julija 1983. S tem zakonom ter z zakoni republik in 
pokrajin, ki so se hkrati začeli uporabljati, je bil sistem pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja usklajen s tedaj dose- 
ženo stopnjo družbenoekonomskega in političnega razvoja in 
z rešitvami iz zakona o združenem delu. V tem zakonu je bila 
vrsta novosti v primerjavi z dotedanjim sistemom, predvsem 
pri načinu odmere pokojninske osnove (prej ustvarjeni osebni 
dohodki, računano po zadnjem, ne pa po predzadnjem letu 
dela), usklajevanju pokojnin (obvezno usklajevanje med letom 
z izplačilom razlike za vse predhodno leto za nazaj ob konč- 
nem obračunu usklajene pokojnine), uveljavljanju pravic 
delovnih invalidov (vse pravice delovnih invalidov II. in III. 
kategorije, vštevši tudi denarna nadomestila, se uveljavljajo 
v organizaciji, v kateri je invalid delal med nastankom invalid- 
nosti) idr. 

Ker pa so se med tem spremenile zvezna ter republiške in 
pokrajinski ustavi in ker so bili sprejeti novi sistemski zakoni, 
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je treba tudi zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja uskladiti s temi spremembami. 

2. Pri izvajanju invalidskega zavarovanja je v praksi kljub 
jasni opredelitvi v sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da je invalidska pokojnina skrajna oblika varstva, 
in sicer v primerih, ko ni nobene možnosti, da delavec s preo- 
stalo delovno zmožnostjo ostane v delovnem procesu, zelo 
izraženo uveljavljanje pravice do invalidske pokojnine delav- 
cev, ki bi še vedno lahko delali in bi morali delati in ustvarjati 
dohodek. Zaradi tega se je še nadaljevala tendenca velikega 
priliva invalidskih pokojnin in porušenega razmerja med števi- 
lom invalidskih in starostnih upokojencev, ki je v nekaterih 
republikah 1:1 (čeprav bi moralo biti število invalidskih upoko- 
jencev precej manjše). Pokazalo se je tudi, da nekatere nove 
rešitve, kot je uveljavljanje pravice delovnih invalidov do posa- 
mezne vrste denarnih nadomestil v organizacijah, niso dale 
pričakovanih rezultatov. 

3. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, se je tudi 
preširoko uporabljala. Čeprav je bila ta doba mišljena kot 
končni ukrep varstva delavcev, ki delajo na delovnih mestih, 
na katerih so sprejeti vsi varnostni ukrepi, kljub temu pa so 
delovni pogoji težki in za zdravje škodljivi, se je v praksi 
pokazalo, da so se merila za uporabo tega instituta precej 
omilila. Poleg tega sta se premalo izkoriščali (v večini republik 
in pokrajin) možnost in obveznost revizije že določenih delov- 
nih mest, na katerih je doba povečana. Hkrati pa je to šlo tako 
daleč, da se povečana doba na posameznih delovnih mestih 
ne ugotavlja v okviru posamezne panoge, temveč posamezne 
organizacije, zaradi česar je dvomljiva objektivnost meril 
glede vseh sprejetih varnostnih ukrepov. 

Glede na ugodnosti, ki jih ima doba s povečanjem (poveča- 
nje dobe, zmanjšanje starostne meje, s tem pa tudi ugodnejše 
uveljavljanje pravice do pokojnine in njena daljša uporaba), se 
je z uporabo tega instituta, tako kot se to dela, precej povečalo 
število uživalcev in obseg pravic, ki prav tako kot tendenca na 
področju invalidskega zavarovanja negativno vplivajo na raz- 
merie med aktivnimi in upokojenimi delavci. 

4. Zvezni zakon ne določa, kateri prejemki se vštevajo 
v pokojninsko osnovo, zaradi česar je bila praksa v republikah 
in pokrajinah različna, s tem pa so bili v neenakem položaju 
zavarovanci v sistemu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. Na to je med drugim opozorilo tudi Ustavno sodišče 
Jugoslavije in predlagalo, naj se odpravijo razlike, ki niso 
rezultat objektivnih specifičnosti v posameznih republikah in 
pokrajinah. 

5. V skladu z amandmajem k ustavi Socialistične federativ- 
nega republike Jugoslavije so v predlogu zakona o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja določene tudi nekatere pra- 
vice delavcev, ki zaradi tehnoloških in drugih izboljšav osta- 
nejo brez dela, povezane pa so s pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem (dokup dobe) in niso določene z zakonom 
o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. Zaradi takšnega stanja je treba ustrezno intervenirati 
v zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

6. Materialni položaj udeležencev narodnoosvobodilne 
vojne, ki jim je pokojnina odmerjena na podlagi zajamčene 
pokojninske osnove, je neugoden. Po veljavnem zakonu je 
zajamčena pokojninska osnova za udeležence NOV pred 9. 
septembrom 1943 povprečni osebni dohodek, dosežen v SFRJ 
v predhodnem letu, povečan za 6%. čeprav se ta zajamčena 
osnova (in od nje odmerjena pokojnina) usklajuje med letom, 
so ti prejemki ob sedanji inflaciji zelo nizki. Na primer na 
začetku leta 1989 je zajamčena pokojninska osnova znašala 
501.085 dinarjev (472.722, povečano za 6%), »polna pokoj- 
nina« (85% tako določene osnove) pa je znašala 425.922 
dinarjev. Z vsemi povečanji v letu 1989 je 30. junija ta pokoj- 
nina znašala 1.260.730 dinarjev. 

7. Vse navedene opozarja, da je potrebno začeti s spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. 

Namen teh sprememb in dopolnitev je: 
- ohraniti doseženo raven pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja, ki pomenijo vir eksistence za zavaro- 
vance in njihove družinske člane, ob ustreznih zboljšanjih, za 
katera niso potrebna nova sredstva; 

- v skladu z rešitvami, sprejetimi v predlogu zakona 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, omogočiti, da se 
delavcem, ki postanejo tehnološki presežek, z dokupom 
delovne dobe, ki temelji na čisto ekonomskih podlagah, omo- 
goči uveljavljanje pravice do pokojnine; 

- omogočiti vplačilo prostovoljnega zavarovanja, da bi se 
zavarovancem omogočilo, da na podlagi posebnih vlaganj 
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zagotovijo sebi in svojim družinskim članom pravice, ki so 
večje od tistih, ki so zagotovljene z obveznim zavarovanjem, 
občanom, ki niso zajeti z obveznim pokojninskim in invalid- 
skim zavarovanjem, pa omogočiti to zavarovanje na prosto- 
voljni podlagi; 

- zaostriti pogoje za pridobivanje pravice do invalidske 
pokojnine in dati prednost drugim oblikam invalidskega var- 
stva - prekvalifikacije, dokvalifikacije, razporeditev na druga 
ustrezna dela, kar naj bi omogočilo da so zavarovanci dlje 
v aktivnem delovnem procesu in da je invalidska pokojnina 
zadnji varstveni ukrep; 

- vključitev določb o načinu odmere pokojninske osnove 
oziroma o prejemkih, ki se vštevajo v pokojninsko osnovo, kar 
naj bi omogočilo izenačitev glede določanja pokojninskih 
prejemkov v vsej državi; 

- popolnejše varstvo udeležencev NOV pred 9. septembrom 
1943, ki jim je pokojnina odmerjena na podlagi zajamčene 
pokojninske osnove; 

- več reda pri štetju zavarovalne dobe s povečanjem, ki se 
v posameznih skupnostih pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja preširoko uporablja; 

- omogočiti smotrnejše delo strokovnih služb, ki odločajo 
0 pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in 
poenostaviti postopek za njihovo uveljavljanje. 

Poleg tega moramo s spremembami in dopolnitvami zakona 
doseči, da se njegove rešitve uskladijo z rešitvami v amandma- 
jih k ustavi SFRJ in v sistemskih zakonih - zakonu o podjetjih, 
zakonu o računovodstvu, zakonu o finančnem poslovanju in 
predlogu zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. 
To se predvsem nanaša na temeljne določbe zakona ter na 
rešitve v zvezi s krogom zavarovancev in z možnostjo dokupa 
dobe za delavce, ki postanejo tehnološki presežek. 

III. Temeljna načela, po katerih morajo biti urejena 
razmerja na področju, za katero se zakon izdaja 

1. Glede na ustavo SFRJ, amandmaje k ustavi SFRJ ter na 
druge zvezne zakone, ki so bili izdani na njihovi podlagi, 
z njimi pa so oblikovane spremembe v gospodarskem sistemu, 
in ob upoštevanju pristojnosti federacije, da ureja »temeljne 
pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno varnost in 
solidarnost, ter pravice delavcev iz dela in po delu v zveznih 
organih«, temelji zakon, katerega izdajo predlagamo, na tehle 
načelih: 

- da ta zakon ureja temeljne pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja delavcev v delovnem razmerju, 
posebne pogoje, pod katerimi določene kategorije zavarovan- 
cev uveljavljajo pravice iz tega zavarovanja, ter pravice do 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja drugih delovnih 
ljudi, da bi se zagotovila njihova materialna in socialna var- 
nost; 

- da delavci v delovnem razmerju zagotavljajo svojo materi- 
alno in socialno varnost na načelih vzajemnosti, solidarnosti 
in minulega dela; 

- da delavci v delovnem razmerju in uživalci pravic uresni- 
čujejo samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti 
v samoupravnih interesnih skupnostih oziroma drugih oblikah 
samoupravnega organiziranja; 

- da se sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zagotavljajo s prispevkom iz osebnega dohodka in dobička 
organizacije, pri delodajalcih pa s prispevkom iz osebnega 
dohodka in dohodkov, ki jih delodajalec ustvarja z opravlja- 
njem svoje dejavnosti; 

- obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
za vse kategorije delovnih ljudi in možnosti uvedbe prostovolj- 
nega zavarovanja; 

- da je invalidska pokojnina končni ukrep invalidskega 
varstva in da je treba uporabiti vse druge oblike invalidskega 
varstva, ki omogočajo, da delavec čim dlje ostane v delovnem 
procesu; 

- da se v pokojninskem in invalidskem zavarovanju omo- 
goči reševanje problema tehnoloških presežkov; 

- da se zaradi varstva življenjske ravni upokojencev zago- 
tovi usklajevanje pokojnin z mesečno rastjo osebnih do- 
hodkov. 
1 
IV. Posledice predlaganih rešitev za materialni in drug 
položaj delovnih ljudi in občanov, organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij 

Predlagane rešitve naj bi imele določene materialne učinke, 
v prihodnjem obdobju pa naj bi odpravile negativne tendence, 
ki so se pojavile v sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovnaja, prispevale k izboljšanju nekaterih sistemskih 
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rešitev in k postopnem omejevanju uporabe v realne okvire. 
Predlagane spremembe 25. in 30. člena osnutka zakona 

bodo ob sedanji visoki inflaciji vplivale na realno zboljšanje 
materialnega položaja upokojenih delavcev za 4% in več. 

Sprememba četrtega odstavka 53. člena osnutka zakona bo 
vplivala na povečanje nominalne višine pokojnine pri kategori- 
jah uživalcev pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943, ki jim je 
pokojnina odmerjena od zajamčene pokojninske osnove. 
S popolnejšo ureditvijo temeljnih pravic z zveznim zakonom 
naj bi se odpravile sedanje razlike in vzpostavil čim bolj 
enoten sistem, vsi uživalci pravic pa naj bi bili v enakopravnem 
položaju. 

Z zmanjšanjem priliva uživalcev pokojnine, uveljavljanjem 
invalidske pokojnine samo na podlagi izgube delovne zmož- 
nosti in z omejitvijo beneficirane dobe ter možnosti za uveljav- 

ljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod 
ugodnejšimi pogoji za posamezne kategorije zavarovancev 
v realne okvire, se bodo zmanjšale obveznosti delavcev v zdru- 
ženem delu, organizacij združenega dela ter drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter odpravil razkorak med 
potrebami po tem zavarovanju in možnostmi združenega dela. 

V. Ocena finančnih sredstev, potrebnih v proračunu 
federacije 

Z razširitvijo pravic uživalcem zajamčenih pokojnin borcev 
se bodo povečala sredstva, potrebna v proračunu federacije 
za pokojnine borcev, približno za 2,1% ali celoten proračun 
federacije za varstvo borcev približno za 1,3%, kar v absolut- 
nem znesku v letu 1989 znaša 56 milijard dinarjev. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah 

iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

1. člen 
V zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87 in 65/87) 
se 1. do 9. člen nadomestijo z novim 1. do 9. členom, ki se glasijo: 

1. člen 
Ta zakon ureja temeljne pravice iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja delavcev v delovnem razmerju v organizaciji, 
pri delodajalcu, v delovnih skupnostih organov družbenopolitič- 
nih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, družbenih organi- 
zacij in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter civilnih 
oseb v službi v JLA. 

Ta zakon ureja tudi posebne pogoje, pod katerimi borci narod- 
noosvobodilne vojne - delavci v delovnem razmerju pridobivajo 
in uveljavljajo temeljne pravice Iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Ta zakon ureja tudi posebne pogoje, pod katerimi delavci 
v zveznih organih pridobivajo in uveljavljajo temeljne pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Ta zakon določa tudi pravice drugih delovnih ljudi do pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, da se v skladu z zakonom 
zagotovi njihova materialna in socialna varnost. 

2. člen 
Z organizacijo po prvem odstavku 1. člena tega zakona so 

mišljeni: podjetje, organizacija združenega dela, ustanova, banka 
in druga finančna organizacija, zavarovalna organizacija, zadruga 
ter oblike sodelovanja in skupnega poslovanja s tujo osebo. 

Z delodajalcem po prvem odstavku 1. člena tega zakona so 
mišljeni: delovni ljudje, ki opravljajo dejavnosti z osebnim delom 
oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov, 
civilne pravne in fizične osebe, kmetijska gospodarstva, predstav- 
ništva tujih firm in diplomatsko-konzularna predstavništva v Soci- 
alistični federativni republiki Jugoslaviji. 

3. člen 
Delavci v delovnem razmerju zagotavljajo s pokojninskim in 

invalidskim zavarovanjem svojo materialno in socialno varnost za 
primer zmanjšane ali izgubljene delovne zmožnosti, za starost in 
telesno okvaro, za svoje družinske člane pa pravico do družinske 
pokojnine v primeru smrti. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo delavci 
svojo materialno in socialno varnost po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti ter minulega dela. 

4. člen 
Delavec v delovnem razmerju oziroma delavec, ki je uveljavil 

pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadalj- 
njem besedilu: uživalec pravic), ima na podlagi svojega minulega 
dela: 

1) pravico do odmere po povprečju svojih valoriziranih osebnih 
dohodkov, ustvarjenih v določenem obdobju; 

2) pravico do usklajevanja pokojnin z gibanjem nominalnih 
osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine; 

3) druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
določene z zakonom oziroma samoupravnim in drugim splošnim 
aktom (v nadaljnjem besedilu: splošni akt) samoupravne inte- 
resne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali 
druge oblike samoupravnega organiziranja. 

5. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so neod- 

tujlive osebne materialne pravice in se ne morejo prenesti na 
druge osebe. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen 
zapadlih, tova neizplačanih zneskov pokojnin in drugih denarnih 
prejemkov, določenih z zakonom, ne morejo zastarati. 

6. člen 
Delavci v delovnem razmerju in uživalci pravic v samoupravnih 

interesnih skupnostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
oziroma v drugih oblikah samoupravnega organiziranja (v nadalj- 
njem besedilu: skupnosti) uresničujejo svoje samoupravne pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti v pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ter določajo skupne in posamične obveznosti do teh 
skupnosti, politiko razvoja, zboljševanja in izvajanja pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter skupne in posamične pra- 
vice, ki jih v njih uveljavljajo. 

Da bi skupnosti uresničevale skupne cilje in naloge v pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, lahko ustanavljajo zveze in 
druge oblike združevanja ter vzpostavljajo druge oblike medse- 
bojnega sodelovanja. 

7. člen 
Sredstva, potrebna za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, se določijo v razvojnih načrtih kot sred- 
stva za osebno porabo. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člana zagotavljajo delavci 
v delovnem razmerju in jih združujejo v okviru skupnosti na 
samoupravnih podlagah v skladu z zakonom. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo delavci iz 
prvega odstavka 1. člena tega zakona s prispevkom iz osebnega 
dohodka in prispevkom iz dohodka oziroma dobička organizacije. 
Delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu zagotavljajo ta sred- 
stva s prispevkom iz osebnega dohodka. (ALTERNATIVA: dodati 
besede: »in iz prihodkov, ki jih delodajalec ustvari z opravljanjem 
svoje dejavnosti.«). 

Pri zagotavljanju sredstev za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje sodelujejo tudi družbenopolitične skupnosti v skladu 
z zakonom oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skup- 
nosti. 

8. člen 
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 

ljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetniško aii drugo dejav- 
nost, ter delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, zagotavljajo materi- 
alno in socialno varnost zase in svoje družinske člane z obveznim 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem v skladu z zakonom. 
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Ustanovitelj zasebnega podjetja, obratovalnice oziroma lastnik 
kmetijskega gospodarstva, ki opravlja določeno dejavnost, ter 
poslovodja pogodbenega podjetja zagotavlja materialno in soci- 
alno varnost zase in svoje družinske člane z obveznim pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem v skladu z zakonom. 

9. člen 
Kmet in član njegovega gospodinjstva zagotavljata svojo mate- 

rialno in socialno varnost z obveznim pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem v skladu z zakonom.«. 

1. do 15. člen se črtajo. 
2. člen 

3. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

po tem zakonu zagotavljajo z obveznim pokojninskim in invalid- 
skim zavarovanjem: 

1) delavci v delovnem razmerju iz prvega odstavka 1. člena tega 
zakona; 

2) izvoljeni ali imenovani nosilci samoupravne, javne ali druge 
družbene funkcije, če dobivajo za to delo osebni dohodek ozi- 
roma uveljavljajo nadomestilo osebnega dohodka za opravljanje 
te funkcije «. 

4. člen 
V 1. točki 20. člena se besede: »delovnih ljudi, ki samostojno 

opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so 
lastnina občanov, ali so delavci, katerih delo kot dopolnilno upo- 
rabljajo druge osebe« nadomestijo z besedo: »delodajalcih«. 

5. člen 
Za 22. členom se doda nov, 22. a člen, ki se glasi: 

22. a člen 
če je za območje posamezne skupnosti z zakonom uvedena 

delna pokojnina, lahko zavarovanec v skladu, z zakonom pridobi 
to pravico, če s tem soglaša organizacija, tudi pred dopolnjeno 
starostjo, predpisano v prvem odstavku 21. člena tega zakona, ko 
dopolni najmanj 55 let starosti in 30 let pokojninske dobe (zavaro- 
vanec) oziroma 50 let starosti in 25 pokojninske dobe (zavaro- 
vanka). 

Med uveljavljanjem delne pokojnine ostane zavarovanec 
v delovnem razmerju in dela najmanj pol delovnega časa ter za to 
delo ustvarja ustrezni del osebnega dohodka in uživa del pokoj- 
nine, odmerjene po dopolnjeni dobi, v skladu z zakonom. 

Uživalec delne pokojnine, ki med uživanjem te pokojnine 
dopolni 60 (moški) oziroma 55 let (ženska) starosti, ima pravico 
zahtevati, da se mu odmeri starostna pokojnina «. 

6. člen 
za 24. členom se dodajo novi, 24. a do 24. i člen, ki se glasijo 

24. a člen 
Za odmero pokojninske osnove po tem zakonu se vzame osebni 

dohodek, od katerega je bil plačan prispevek za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki ga je zavarovanec ustvaril po osnovah 
in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke, določenih 
s splošnim aktom organizacije v skladu z zakonom, za delavce 
v delovnem razmerju pri delodajalcu pa določenih s kolektivno 
pogodbo v skladu z zakonom. 

24. bčlen 
Za odmero pokojninske osnove se vzame povprečni mesečni 

osebni dohodek, ki ga je zavarovanec ustvaril v polnem delovnem 
času. 

Osebni dohodek, ki je bil ustvarjen z delom v času, daljšem ali 
krajšem od polnega delovnega časa, se preračuna na povprečni 
mesečni znesek, ki ustreza osebnemu dohodku za polni delovni 
čas. 

Osebni dohodek za polni delovni čas se preračuna tudi zavaro- 
vancu, ki je bil v koledarskem letu hkrati v dveh ali več delovnih 
razmerjih, tako da se vzamejo skupaj ustvarjeni osebni dohodek 
in ure, ko je bil na delu v vseh delovnih razmerjih. 

24. c člen 
Za čas, ko je zavarovanec uveljavljal nadomestilo osebnega 

dohodka po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, se za odmero 
pokojninske osnove vzame znesek povprečnega mesečnega 
osebnega dohodka, ki se ugotovi na podlagi osebnega dohodka, 
ustvarjenega v koledarskem letu pred letom, v katerem je natala 
začasna zadržanost z dela, preračunan s koeficientom za valoriza- 
cijo, določenim za to leto, v skladu z zakonom. 

24. d člen 
V povprečni mesečni znesek osebnega dohodka za odmero 

pokojninske osnove se vštejejo nadomestila, ki jih uveljavlja 
delovni invalid s preostalo delovno zmožnostjo, s pravico do 
razporeditve oziroma zaposlitve pri ustreznih delih ter s pravico 
do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, in nadomestilo: 

1) osebnega dohodka do dneva, ko začne s prekvalifikacijo ali 
dokvalifikacijo; 

2) osebnega dohodka med prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo; 
3) osebnega dohodka za delo s skrajšanim delovnim časom; 
4) zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 

delu. 
Če so bila v obračunski dobi za odmero pokojninske osnove 

tudi obdobja, v katerih so bila uveljavljena nadomestila osebnega 
dohodka iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena, se za 
odmero pokojninske osnove vzame znesek, ki se ugotovi na 
podlagi osebnega dohodka, ustvarjenega v koledarskem letu, 
v katerem je nastala invalidnost, preračunan s koeficientom za 
valorizacijo, določenim za to leto, v skladu z zakonom. 

Ce so v obračunski dobi za odmero pokojninske osnove tudi 
obdobja, v katerih so bila uveljavljena nadomestila osebnega 
dohodka iz 3. točke prvega odstavka tega člena, se za odmero 
pokojninske osnove vzame znesek osnove, od katere je bilo 
odmerjeno to nadomestilo. 

24. e člen 
Za odmero pokojninske osnove delavca v delovnem razmerju 

pri delodajalcu se vzame zavarovalna osnova, ki je rabila kot 
osnova za plačilo prispevkov za pokojninkso in invalidsko zavaro- 
vanje. 

24. f člen 
Za odmero pokojninske osnove za zavarovance iz 2. točke 

prvega odstavka 18. člena tega zakona se vzame stalno mesečno 
nadomestilo, ki je rabilo kot podlaga za plačilo prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

24. g člen 
Za odmero pokojninske osnove za zavarovance iz drugega in 

tretjega odstavka 18. člena tega zakona se vzame osebni dohodek 
oziroma zavarovalna osnova, ki je rabila kot podlaga za plačilo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

24. h člen 
Za odmero pokojninske osnove za zavarovance iz 19. in 20. 

člena tega zakona se vzame zavarovalna osnova, ki je rabila kot 
podlaga za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje. 

24. i člen 
Za odmero pokojninske osnove se vzame osebni dohodek, 

ustvarjen iz naslova inovacije, racionalizacije in drugih oblik 
ustvarjalnosti pri delu, od katerega je bil vplačan prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v skladu z zakonom in 
splošnim aktom organizacije oziroma kolektivno pogodbo. 
Alternativa: 24. i člen se črta. 

7. člen 
V 25. členu se zadnja dva stavka nadomestita z novim stavkom, 

ki se glasi: »Osebni dohodki iz prejšnjih let, po katerih se po 24! 
členu tega zakona odmeri pokojnina, se valorizirajo glede na 
povprečje osebnih dohodkov v zadnjem koledarskem letu pred 
letom, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine«. 

27. člen se črta. 

29. člen se črta. 

8. člen 

9. člen 
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10. člen 
30. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Starostne pokojnine se med letom obvezno usklajujejo z giba- 

njem nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na 
območju republike oziroma avtonomne pokrajine. Pokojnine se 
usklajujejo vsak mesec na podlagi uradnih statističnih podatkov. 
Višino in način usklajevanja pokojnin določi skupnost s splošnim 
aktom v skladu z zakonom « 

11. člen 
31. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Če v ravneh posameznih vrst pokojnin oziroma pokojnin posa- 

meznih kategorij zavarovancev, uveljavljenih v različnih obdobjih, 
nastanejo pomembne razlike, se takšne pokojnine obvezno uskla- 
dijo v primerih in na način, določenih s splošnim aktom skupnosti, 
v skladu z zakonom.« 

12. člen 
Prvi odstavek 32. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Izjemoma lahko posamezne kategorije zavarovancev pod 

pogoji in na način, ki so določeni s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, pridobivajo in uveljavljajo pravico do 
pokojnine pod posebnimi pogoji.« 

13. člen 

Za 36. členom se doda nov, 36. a člen, ki se glasi: 
»Delovno zmožnost in druge podlage za uveljavljanje pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ocenijo organi, izve- 
denstva, za katerih ugotovitev, oceno in mnenje je obvezna 
poprejšnja kontrola. 

Organe, način in postopek izvedenstva in poprejšnje kontrole iz 
prvega odstavka tega člena določi skupnost s splošnim aktom 
v skladu z zakonom.« 

14. člen 
Za 37. členom se dodasta nova, 37.a in 37.b člen, ki se glasita: 

»37.a člen 
Zavarovanec, ki ima preostalo delovno zmožnost, ima pravico: 
1) do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni zmož- 

nosti in pravico do razporeditve ali zaposlitve na drugo ustrezno 
delo. Alternativa: da se dodajo vejica in besede: »Če invalidnost 
nastane preden izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine«); 

2) do prekvalifikacije ali dokvalifikacije do dopolnjenih 50 
(zavarovanec) oziroma 45 (zavarovanka) let starosti. 

Zavarovanka lahko na svojo zahtevo uveljavi pravico do prekva- 
lifikacije ali dokvalifikacije po 2. točki prvega odstavka tega člena 
do starosti, določene za zavarovanca. 

Alternativa: Drugi odstavek se črta. 

OPOMBA: Če bo sprejeta alternativa iz 1. točke prvega 
odstavka, se mora drugi odstavek glasiti: 

»Zavarovanka lahko na svojo zahtevo uveljavi pravico do dela 
z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti, pravico 
do razporeditve ali zaposlitve na druga ustrezna dela ter pravico 
do prekvalifikacije ali dokvalifikacije po prvem odstavku tega 
člena do starosti, določene za zavarovanca.« 

37. b člen 
Zavarovanec, ki ima preostalo delovno zmožnost, ima pravico 

do denarnega nadomestila: 
1) osebnega dohodka od dneva nastanka invalidnosti do razpo- 

reditve ali zaposlitve na drugo ustrezno delo oziroma pošiljanja na 
prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo: 

2) osebnega dohodka med prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo; 
3) osebnega dohodka od dneva končane prekvalifikacije ali 

dokvalifikacije do razporeditve oziroma zaposlitve na drugo 
ustrezno delo; 

4) osebnega dohodka za delo s skrajšanim delovnim časom; 
5.) zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 

delu. 
Denarna nadomestila delovnih invalidov s preostalo delovno 

zmožnostjo iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena se 
med letom obvezno usklajujejo v skladu z zakonom in splošnim 
aktom skupnosti oziroma organizacije. 

Višina denarnega nadomestila iz 4. točke prvega odstavka tega 
člena ne sme znašati več kot 85% odmerjene osnove, če je 
invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven dela.« 
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15. člen 
V prvem odstavku 38. člena se v četrti vrsti črta beseda: »ustrez- 

nega«, za besedama: »denarnega nadomestila« pa dodajo 
besede: »iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 37. b člena tega 
zakona«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pravico do denarnega nadomestila iz 4. in 5. točke prvega 

odstavka 37. b člena tega zakona uveljavlja zavarovanec v skup- 
nosti.« 

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
za besedama: »Delovni invalid« dodajo besede: »ki je v delovnem 
razmerju pri delodajalcu, oziroma delovni invalid.« 

« 16. člen 

Za 38. členom se doda nov, 38.a člen, ki se glasi: 

»38. a člen 
Delovni invalidi in druge invalidne osebe, ki se ne morejo 

prekvalificirati ali dokvalificirati oziroma zaposliti pod spološnimi 
pogoji, se prekvalificirajo ali dokvalificirajo oziroma zaposlijo pod 
posebnimi pogoji v posebnih organizacijah (v nadaljnjem bese- 
dilu: varstvene organizacije). 

S posebnimi pogoji so po prvem odstavku tega člena mišljeni 
takšni pogoji, ki so prilagojeni duševnim, telesnim in zdravstve- 
nim pogojem delovnih invalidov in drugih invalidnih oseb. 

Z varstveno organizacijo je po prvem odstavku tega člena 
mišljena organizacija, v kateri je število zaposlenih delovnih inva- 
lidov in drugih invalidnih oseb oziroma delovnih invalidov, ki so 
na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji, najmanj 40% vseh zapo- 
slenih v tej organizaciji. 

Varstvene organizacije lahko ustanovijo organizacije, samou- 
pravne interesne skupnosti oziroma druge oblike samoupravnega 
organiziranja, družbenopolitične skupnosti, družbene organiza- 
cije in druge pravne osebe. 

Pri ustvarjanju pogojev za učinkovito delovanje varstvenih orga- 
nizacij (z oprostitvijo plačila posameznih davkov, taks in prispev- 
kov, z odstopitvijo sredstev, idr.) sodelujejo družbenopolitične 
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti oziroma druge 
oblike samoupravnega organiziranja, drugi organi, organizacije in 
skupnosti v skladu z zakonom.« 

17. člen 
V prvem odstavku 39. člena se uvodni stavek spremeni, tako da 

se glasi: 
»Zavarovanec, pri katerem nastane izguba delovne zmožnosti, 

in zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo, ki se zaradi 
dopolnjene določene starosti ne more usposobiti s prekvalifika- 
cijo ali dokvalifikacijo za opravljanje drugih ustreznih del, pridobi 
pravico do invalidske pokojnine:«. 

18. člen 
V 41. členu se za drugim odstavkom dodata nova, tretji in četrti 

odstavek, ki se glasita: 
»Invalidska pokojnina iz drugega odstavka tega člena ne sme 

znašati manj kot 45% pokojninske osnove za zavarovanca, ki je 
postal invalid pred dopolnjenim 55. letom starosti, oziroma ne 
manj kot 55% pokojninske osnove za zavarovanko, ki je postala 
invalid pred dopolnjenim 50. letom starosti. Če je inavlidnost 
nastala po 55. letu starosti oziroma po 50. letu starosti, invalidska 
pokojnina ne sme znašati manj kot 35% pokojninske osnove za 
zavarovanca oziroma 40% za zavarovanko. 

Zavarovanka lahko na svojo zahtevo uveljavlja pravico do inva- 
lidske pokojnine na način, pod pogoji in v višini kot zavaro- 
vanec«. 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

19. člen 
V 42. členu se črtata besedi: »in najvišjem«. 

20. člen 
V petem odstavku 48. člena se za besedo: »usklajuje« dodajo 

besede: »med letom«. 

21. člen 
V četrtem odstavku 53. člena se odstotek »60%« nadomesti 

z odstotkom: »15%«. 
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22. člen 
Za IV. poglavjem se dodajo novo IV.a poglavje in 61 a do 61.i 

člen, ki se glasijo: 

»IV.a PRIDOBIVANJE IN UVELJAVLJANJE PRAVIC 
DOLOČENIH KATEGORIJ ZAVAROVANCEV 

61 a člen 

Delavec na posebnih dolžnostih v Zveznem sekretariatu za 
notranje zadeve, ki mu preneha delovno razmerje s pravico do 
pokojnine preden izpolni splošne pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine (21. člen) po predpisih o opravljanju notranjih 
zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov, pridobi pravico do 
te pokojnine, če ima najmanj 20 let pokojninske dobe, do tega 
najmanj 10 let dejansko pri delih in nalogah, pri katerih se zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem. 

Delavcu iz prvega odstavka tega člena pripada starostna pokoj- 
nina, ki za 20 let pokojninske dobe znaša 55% pokojninske osnove 
za moškega, 57,5% pokojninske osnove pa za žensko, in se 
povečuje za 2,5% pokojninske osnove za vsako nadaljnje dopol- 
njeno leto do 30 let pokojninske dobe. Za vsako dopolnjeno leto 
nad 30 let, se pokojnina povečuje za 0,5% pokojninske osnove, 
tako da znaša najvišja pokojnina 85% pokojninske osnove. 

61. b člen 

Pooblaščenim uradnim osebam po predpisu o opravljanju 
notranjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem, in sicer vsakih 12 mesecev 
dejansko prebitih v tem statusu kot 16 mesecev zavarovalne dobe. 

Zavarovalna doba s povečanjem po prvem odstavku tega člena 
se šteje tudi delavcem v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve, 
ki delajo pri delih in nalogah, katerih teža in posebni pogoji, pod 
katerimi se opravljajo, bistveno vplivajo na zmanjšanje delovnih 
zmožnosti delavcev. 

Zvezni izvršni svet natančneje uredi štetje dobe s povečanjem 
po drugem odstavku tega člena. 

Dela in naloge, pri katerih se zavarovalna doba šteje s poveča- 
njem, določi zvezni sekretar za notranje zadeve. 

61. c člen 

Delavcem v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve, ki po 
predpisu o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij delajo v tujini pri določe- 
nih delih in nalogah pod posebnimi pogoji, se šteje vsakih 12 
mesecev, prebitih pri takih delih in nalogah, kot 16 mesecev 
zavarovalne dobe. 

Zvezni izvršni svet natančneje uredi štetje dobe s povečanjem 
po prvem odstavku tega člena. 

Dela in naloge, pri katerih se zavarovalna doba štaje s poveča- 
njem, določi zvezni sekretar za zunanje zadeve. 

61. d člen 

Delavcu na posebnih dolžnostih v Zveznem sekretariatu za 
notranje zadeve, ki ima najmanj 20 let pokojninske dobe, od tega 
najmanj 10 let dejansko pri delih in nalogah, pri katerih se zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem, se starostna ali invalidska pokoj- 
nina odmeri od pokojninske osnove, ki jo sestavlja njegov pov- 
prečni osebni dohodek v zadnjih 12 mesecih pred upokojitvijo, če 
je to zanj ugdoneje od pokojninske osnove, določene po 24. členu 
tega zakona. 

Delavcu v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve, ki med 
uveljavljanjem pravice do pokojnine ni delavec na posebnih dolž- 
nostih, ima pa najmanj 20 let pokojninske dobe, od tega najmanj 
10 let dobe pri delih in nalogah, pri katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, se odmeri pokojnina od pokojninske osnove, 
določene v prvem odstavku tega člena. 

Delavcu, ki je iz Zveznega sekretariata za notranje zadeve pre- 
stopil na delo v drug organ, da bi opravljal dela in naloge, ki so iz 
pristojnosti Zveznega sekretariata za notranje zadeve prenesene 
v pristojnot tega organa, pred prestopom pa je opravljal posebne 
dolžnosti in imel najmanj 20 let pokojninske dobe v organih za 
notranje zadeve, in pooblaščeni uradni osebi, ki ji je prenehalo 
delovno razmerje v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve po 
dogovoru zveznega sekretarija za notranje zadeve s funkcionar- 
jem, ki vodi zvezni organ, v katerega je prestopila pooblaščena 
uradna oseba na delo, in v tem organu opravlja enaka ali podobna 

dela in naloge pri teh delih in nalogah ter pri delih in nalogah 
v organih za notranje zadeve pa je imela najmanj 20 let pokojnin- 
ske dobe, od tega najmanj 10 let pri delih in nalogah, pri katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, se pokojnina odmeri od 
pokojninske osnove, določene v prvem odstavku tega člena. 

61. e člen 
Delavcu iz prvega odstavka 61. c člena tega zakona, ki je bil 

v tujini pri delih in nalogah iz omenjega člena najmanj 10 let, se 
starostna ali invalidska pokojnina odmeri od pokojninske osnove, 
ki jo sestavlja njegov povprečni mesečni osebni dohodek v zadnih 
12 mesecih pred upokojitvijo oziroma od osnove, od katere je bil 
vplačan prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje za 
obdobje, če je to zanj ugodneje od pokojninske osnove, določene 
po 24. členu tega zakona. 

61. f člen 
Delavcu v diplomatsko-konzularnem predstavništvu Sociali- 

stične federativne republike Jugoslavije v tujini in drugi osebi, ki 
je poslana v diplomatsko-konzularno predstavništvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, da opravlja v tujini dela iz pri- 
stojnosti federacije, ki postaneta v zvezi z opravljanjem svoje 
uradne dolžnosti v tujini žrtev napada, zaadi česar nastopi pri njiju 
invalidnost in pridobita na tej podlagi pravico do invalidske pokoj- 
nine, se odmeri invalidska pokojnina od pokojninske osnove, ki jo 
sestavlja njun povprečni osebni dohodek v zadnjih 12 mesecih 
pred upokojitvijo, če je ta osnova zanju ugodnejša od pokojninske 
osnove, določene po splošnih predpisih, po katerih je bil vplačan 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v navedenem 
obdobju. 

61. g člen 
Delavcu Zveznega sekretariata za notranje zadeve, ki pri oprav- 

ljanju ali v zvezi z opravljanjem uradnih del in nalog izgubi 
življenje ali postane invalid, se pokojnina odmeri od pokojninske 
osnove, ki jo sestavlja njegov povprečni osebni dohodek v zadnjih 
12 mesecih pred upokojitvijo, če je ta osnova zanj ugodnejša od 
pokojninske osnove, določene po splošnih predpisih. 

61. h člen 
Čas bivanja v tujini zakonca delavca, ki je na delu v diplomat- 

sko-konzularnem predstavništvu Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslaivje, se prizna v zavarovalno dobo (podaljšano zava- 
rovanje), če je bil do odhoda v tujino v delovnem razmerju ali je bil 
zaradi prenehanja delovnega razmerja prijavljen pri samoupravni 
interesni skupnosti za zaposlovanje, če je bil najmanj dve leti 
prijavljen pri tej skupnosti, ni pa se mogel zaposliti, če je vplačal 
ustrezne prispevke. 

Na podlagi zavarovalne dobe iz prvega odstavka tega člena se 
pridobivajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
pod pogoji, določenimi z zakonom in splošnim aktom skupnosti. 

61. i člen 
Razlika med pokojnino, odmerjeno brez uporabe 61. a do 61. 

f člena tega zakona, in pokojnino, odmerjeno z uporabo omenje- 
nih članov, se zagotovi v proračunu federacije.«. 

23. člen 
V 68. členu se za 1. točko doda nova, 2. točka, ki se glasi: 
2) kot osebe iz 8. in 9. člena tega zakona;«. Dosednje 2, 3. in 4. 

točka se črtajo. 

24. člen 
Za 69. členom se dodasta nova, 69. a in 69. b člen, ki se glasita: 

69. a člen 
Zavarovancu, katerega delo ni več potrebno zaradi tehnoloških 

in drugih izboljšav, s katerimi se povečata delovna storilnost in 
uspeh organizacije, ter delavcem, ki jim je delovno razmerje 
prenehalo zaradi prenehanja organizacije, uvedenega sanacij- 
skega postopka oziroma stečaja organizacije, se lahko dokupi 
doba, ki jim manjka za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
(ALTERNATIVA: črtati besede: »ki jim manjka za pridobitev pra- 
vice do starostne pokojnine«), vendar največ pet let, pod pogoji in 
na način, določenimi s splošnim aktom skupnosti, v skladu z za- 
konom. 

Doba po prvem odstavku tega člena se dokupi tako, da se 
vplača prispevek za dokup dobe, ki se določi po ekonomskih 
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merilih, tako da se zagotovijo potrebna sredstva glede na pričako- 
vano trajanje uživanja pokojnine, višino osnove, od katere se 
odmeri pokojnina, in druga merila. 

69. b člen 
Z zakonom se lahko uvede prostovoljno pokojninsko in invalid- 

sko zavarovanje, da bi se občanom omogočilo, da na podlagi 
posebnih vlaganj zagotovijo sebi in svojim družinskim članom 
pravice iz tega zavarovanja, ki se ne zagotavljajo z obveznim 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, oziroma da zagotovijo 
sebi in svojim družinskim članom pravice, ki so večje od tistih, ki 
so določene z obveznim zavarovanjem. 

Zavarovanje iz prvega odstavka tega člena se zagotovi z vplači- 
lom prispevka, ki se določi po ekonomskih merilih, tako da se 
zagotovijo nujna sredstva v odvisnosti od pričakovanega trajanja 
uživanja pravic, višine pokojnine in drugih meril.«. 

25. člen 
70. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in za zdravje škod- 
ljiva deia oziroma delovne naloge najmanj 5 let ali skupaj najmanj 
3 leta, če so zaradi opravljanja takšnih del oziroma delovnih nalog 
postali delovni invalidi, in zavarovancem, ki opravljajo dela ozi- 
roma delovne naloge skupaj najmanj 10 let, pri katerih po dopolni- 
tvi določenih letih starosti ne morejo uspešno opravljati svoje 
poklicne dejavnosti, se zavarovalna doba šteje s povečanjem. 
Stopnja povečanja zavarovalne dobe je odvisna od teže in škodlji- 
vosti dela oziroma narave dela, znaša pa lahko največ 50%.«. 

26. člen 
V drugem odstavku 72. člena se beseda: »specializiranih« nado- 

mesti z besedo: »ustreznih«. 
Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi. 
»Skupnosti lahko določijo enoten seznam delovnih mest, na 

katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem.« 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 

za besedo: »skupnosti« dodajo besede: »najpozneje pet let po 
določitvi teh delovnih mest«. 

27. člen 
V tretjem odstavku 75. člena se za besedo: »zavarovanec« 

dodajo besede: »oziroma uživalec pravic«. 
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi: 
»Pravica do izbire skupnosti iz tretjega odstavka tega člena se 

lahko uveljavi samo enkrat « 
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

28. člen 
V prvem odstavku 84. člena se za besedo: »pogoji« dodajo 

vejica in besede: »s tem da se lahko pravica do starostne pokoj- 
nine uveljavi po prenehanju zavarovanja«. 

29. člen 
V prvem odstavku 85. člena se besede: »12. in 13. člena« 

nadomestijo z besedama; »8. člena«. 

30. člen 
V 88. členu se za besedo: »predčasna« dodasta besedi: »ozi- 

roma delna«, besedi v oklepaju: »22. člen« pa nadomestita z bese- 
dami: »22. in 22. a člen«. 

31. člen 
99. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Osebe, ki niso imele statusa zavarovanca po tem zakonu, ali so 
imele ta status po prejšnjih predpisih, ter njihovi družinski člani in 
člani družin uživalcev pravic po prejšnjih predpisih, lahko uvelja- 
vijo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod 
pogoji, določenimi s tem zakonom.«. 

32. člen 
V 100. členu se črta drugi odstavek. 

33. člen 
V 102. členu se besede: »1. januarja 1966« nadomestijo z bese- 

dami: »1. januarja 1970 na podlagi podatkov iz matične evi- 
dence.«. 

Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

»Za odmero pokojninske osnove se vzamejo tudi osebni 
dohodki, ustvarjeni od 1. januarja 1966, če s takšnimi podatki 
razpolaga matična evidenca ali zavarovanec.«. 

34. člen 
103. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Zavarovancu - vojaškemu invalidu od I. do VI. skupine ter 

drugemu invalidu, ki je izenačen z mirnodobnim vojaškim invali- 
dom od I. do VI. skupine, ki pridobi pravico do invalidske pokoj- 
nine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 85% pokojninske osnove, 
če mu je za polovico delovne dobe priznana pokojninska doba «. 

35. člen 
Uživalcu pravic, ki mu je bila invalidska pokojnina odmerjena po 

predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, je ta pravica 
zagotovljena tudi po uveljavitvi tega zakona, če je to zanj ugod- 
neje. 

36. člen 
Uživalci pravice do denarnega nadomestila zaradi dela s skraj- 

šanim delovnim časom in nadomestila zaradi manjšega osebnega 
dohodka pri drugem delu, ki so to pravico uveljavili v organizaciji, 
jo bodo uživali od dneva začetka uporabe tega zakona v skup- 
nosti. 

Uživalcem pravice do nadomestila zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom, ki so to nadomestilo uveljavili po predpisih, ki so 
veljali do uveljavitve tega zakona, se višina denarnega nadome- 
stila določi po uradni dolžnosti v višini, določeni s tem zakonom, 
in sicer po njegovi uveljavitvi. 

37. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se doba ne more dokazo- 

vati na podlagi izjav prič. 

38. člen 
Delavec v zveznem upravnem organu, zvezni organizaciji, stro- 

kovni in drugi službi Zveznega izvršnega sveta, zveznega uprav- 
nega organa in zvezne organizacije, ki mu preneha delovno raz- 
merje s pravico do pokojnine preden izpolni splošne pogoje za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o temeljih 
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter o zveznih 
upravnih organih; pridobi pravico do starostne pokojnine, če ima 
najmanj 25 let pokojninske dobe. 

Delavcu, ki mu preneha delovno razmerje s pravico do pokoj- 
nine po prvem odstavku tega člena, pripada pokojnina, ki znaša 
za 15 let pokojninske dobe 45% pokojninske osnove (moški) in 
47,5% pokojninske osnove (ženske) in se povečuje za po 2% 
pokojninske osnove za vsako nadaljnje dopolnjeno leto do dopol- 
nitve 20 let pokojninske dobe, za vsako dopolnjeno leto dobe nad 
20 let pokojninske dobe do dopolnitve 30 let pokojninske dobe pa 
za po 2,5% pokojninske osnove. Za vsako dopolnjeno leto pokoj- 
ninske dobe nad 30 let se pokojnina povečuje za 0,5% pokojnin- 
ske osnove, določene po splošnih predpisih, tako da znaša pokoj- 
nina največ 85% pokojninske osnove. 

Sredstva za razliko med pokojnino, ki bi pripadala delavcu brez 
uporabe prvega in drugega odstavka tega člena, in pokojnino, ki 
mu je odmerjena po določbah tega člena, se zagotavljajo v prora- 
čunu federacije. 

Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se uporabljajo do 1. julija 
1991. 

39. člen 
Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 

je uveljavil te pravice po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona, lahko pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja uveljavi v skupnosti, v kateri je dopolnil največji del zavaro- 
valne dobe, če te pravice izbire skupnosti ni izkoristil. 

40. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic oziroma ugotavljanje zavaro- 

valne dobe, ki se šteje s povečanjem, določen s tem zakonom, ki 
je bil začet na zahtevo ali po uradni dolžnosti do uveljavitve tega 
zakona, bo končan pod pogoji in na način določenimi s predpisi, 
ki so veljali ob vložitvi zahteve. 

41. člen 
Skupnost bo v dveh letih po uveljavitvi tega zakona opravila 

revizijo vseh doslej določenih delovnih mest, na katerih se zavaro- 
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valna doba šteje s povečanjem. S to revizijo bo ugotovljeno, na 
katerih delovnih mestih se zavarovalna doba ne šteje več s pove- 
čanjem oziroma na katerih se spremeni stopnja povečanja dobe, 
ter delovna mesta, na katerih bodo uvedeni določeni varstveni 
ukrepi kot pogoj za štetje zavarovalne dobe s povečanjem. 

42. člen 
V vseh členih se besede: »dela in delovne naloge« v različnih 

sklonih nadomestijo z besedama: »delovana mesta« v ustreznem 
sklonu, besede: »delovna zmožnost, pridobljena z delom,« v raz- 
ličnih sklonih z besedama: »delovna zmožnost« v ustreznem 
sklonu, besedi: »temeljna organizacija« v različnih sklonih 
z besedo: »organizacija« v ustreznem sklonu, besede: »samou- 
pravni splošni akt« v različnih sklonih pa z besedama: »splošni 
akt« v ustreznem sklonu. 

43. člen 
Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, nehajo veljati 37., 41., 

42. in 43. člen zakona o opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti 
zveznih upravnih organov (Uradni list SFRJ št. 7/85), 61. do 64. 
člen zakona o opravljanju zunanjh zadev iz pristojnosti zveznih 
upravnih organov in zveznih organizacij (Uradni list SFRJ št. 56/ 
81) ter 48. in 49. člen zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ št. 40/89). 

44. člen 
Zakonodajnopravna komisija Zveznega zbora Skupščine Soci- 

alistične federativne republike Jugoslavije se pooblasti, da pri- 
pravi prečiščeno besedilo tega zakona. 

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

OBRAZLOŽITEV 
ad 1. 

Z na novo predlaganim 1. do 9. členom zakona se usklajujejo 
temeljne določbe, ki so bile do sedaj v 1. do 15. členu veljavnega 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, s spremembami v družbenoekonomskem sistemu in 
rešitvami v amandmajih k ustavi SFRJ in sistemskimi zakoni 
(zakon o podjetjih, zakon o računovodstvu, zakon o finančnem 
poslovanju, predlog zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja). 

Posebej je treba poudariti na novo predlagani 6. člen zakona, ki 
ustreza 8. členu veljavnega zakona, le da je precej bolj strnjen in 
določa obveznost samoupravnega organiziranja v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ne da bi se spuščal v obliko tega 
organiziranja (samoupravna interesna skupnost ali druga oblika 
samoupravnega organiziranja). Pri tem je treba poudariti, da je 
v 3. točki amandmaja XVI predvideno, da se na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ustanavljajo samoupravne inte- 
resne skupnosti in druge oblike samoupravnega organiziranja, da 
pa je v prvem odstavku 163. člena ustave SFRJ, ki z amandmaji ni 
spremenjen, izrecno predvideno, da samoupravno interesno 
organiziranje v tem zavarovanju poteka v okviru samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

Končna opredelitev pa bo možna, ko bodo o tem vprašanju 
izkristalizirana stališča v republikah in pokrajinah ter v federaciji. 

Na novo predlagani 7. člen ustreza 9. členu veljavnega zakona 
in se nanaša na zagotavljanje sredstev za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, kot novost pa se predlaga, da se sredstva za 
uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
določajo z razvojnimi plani kot sredstva »osebne porabe«, da 
v bilancah ne bi bila obravnavana kot sredstva za skupne potrebe. 

Te spremembe so predlagane zato, ker so se v prejšnjem 
obdobju pojavili določeni problemi pri načinu obravnavanja 
pokojnin, pri čemer se poraba sredstev za skupne in splošne 
potrebe bilančno prikazuje tako, kot da so sredstva za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje splošna in skupna, ne pa osebna 
poraba. 

Na novo predlagana 8. in 9. člen ustrezata 12. do 15. členu 
veljavnega zakona in se nanašata na obveznost, da se z zakoni 
(republik in pokrajin) razčleni obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delavcev, ki samostojno opravljajo poklicno dejav- 
nost, in delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo poklicno dejav- 
nost, in delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov. Obvezno zavaro- 
vanje teh kategorij delovnih ljudi (kot v veljavnem sistemu) se 
uvaja z zveznim zakonom, razčlenitev pa je prepuščena zakonom 
republik in avtonomnih pokrajin (v vsej republikah in pokrajinah je 
vpeljano to zavarovanje). Novost v primerjavi z veljavnim zakonom 
je v tem, da je predvidena obveznost uvedbe pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za vse kmete (ne pa samo za združene), 
ker je treba tudi tej kategoriji delovnih ljudi z obveznim zavarova- 
njem zagotoviti materialno in socialno varnost, kar bi prispevalo 
k ostajanju mladih na vasi, zmanjševanju pritiska na zaposlovanje 
v družbenem sektorju, vse to pa je v skladu s temeljnimi cilji 
gospodarske in družbene reforme. Pri tem smo upoštevali tudi 
dejstvo, da so v večini republik in SAP Vojvodini vpeljali obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vseh kmetov, v drugih 
republikah in SAP Kosovo pa bodo to še storili. 

V celoti pa predlagane spremembe ne posegajo v temeljno 
zasnovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Besedilo je zaradi racionalizacije in odpravljanja pretiranega nor- 
mativizma ustrezno strnjeno, kar naj bi prispevalo tudi k lažjemu 
razumevanju temeljnih določb. 

ad 5. 
V dosedanjih razpravah o spremembah v pokojninskem sistemu 

je bilo veliko zahtev, naj zvezni zakon predvidi možnost delne 
pokojnine, ki v nekaterih republikah in pokrajinah (Črna gora, 
Srbija in Kosovo) že obstaja. 

Predlagana dopolnitev ne predvideva pravice do delne pokoj- 
nine kot temeljne pravice, vendar je predvideno, da lahko tako 
možnost vpeljejo republike in pokrajini, in sicer za zavarovance, ki 
dopolnijo 55 let starosti in 30 let pokojninske dobe, oziroma za 
zavarovanke, ki dopolnijo 50 let starosti in 25 let pokojninske 
dobe. 

Značilnost delne pokojnine je v tem, da prejema zavarovanec 
del pokojnine po dopolnjeni dobi, hkrati pa ostaja v delovnem 
razmerju in dela najmanj s polovico delovnega časa in za to delo 
prejema sorazmerni del osebnega dohdoka. 

Glede na specifičnosti tehnološkega procesa, ki ne omogoča 
vedno dela s polovičnim rednim delovnim časom, je za uveljavitev 
pravice do delne pokojnine potrebno tudi soglasje organizacije, 
v kateri je zavarovanec zaposlen. 

ad 6. 
Vprašanje osebnih dohodkov, ki se upoštevajo za odmero 

pokojninske osnove, je sedaj popolnoma urejeno s predpisi repu- 
blik in avtnomnih pokrajin ter statuti in drugimi splošnimi akti 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Glede na 
to, da je pokojninska osnova poleg dolžine dobe opredeljujoči 
element, od katerega je odvisna višina pokojnine, in glede na 
načelo, da se delovni prispevek delavca v sistemu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja izraža prek osebnega dohodka, dose- 
ženega v določenem časovnem obdobju, predlagamo, naj zvezni 
zakon uredi tudi to vprašanje. Taka opredelitev je naletela na 
podporo v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Poudariti je treba, da je v 24. členu predvideno, v katerih 
primerih se prejemki iz naslova inovacij, racionalizacij in drugih 
oblik ustvarjalnosti vštevajo v pokojninsko osnovo. Predvideno je, 
naj bodo to sami čisti prejemki, po odbitku stroškov, ki jih terja 
delo v zvezi z inovacijo in racionalizacijsko, ki imajo torej značaj 
osebnega dohodka in od katerih je vplačan prispevek za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje kot od ostalega osebnega dohodka. 
Kear pa vsa vprašanja v zvezi s temi prejemki niso popolnoma 
razčiščena v drugih predpisih, ki naj bi uredili to snov (tako na 
primer ni razčiščeno, ali je treba šteti ta prejemek za osebni 
dohodek, dosežen v enem letu - v katerem je prejeta nagrada za 
inovacijo, ali kot prejemek, razbit na več let, kolikor je trajalo delo 
v zvezi z inovacijo), je v alternativi predlagano, naj se ta člen za 
sedaj črta. 

ad7. 
S spremembo tega člena se predlaga, naj se osebni dohodki iz 

prejšnjih let, po katerih se odmeri pokojnina, valorizirajo po pov- 
prečju osebnih dohodkov v zadnjem koledarskem letu pred letom 
v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine. 

Po sedaj veljavni rešitvi se osebni dohodki valorizirajo z njiho- 
vim preračunavanjem na zadnje leto dela, pri čemer je z zadnjim 
letom dela mišljeno leto, v katerem je zavarovanec delal in ustvar- 
jal osebni dohodek najmanj šest mesecev. 

Pri uporabi te določbe so se pojavili določeni problemi in 
težave, ki se kažejo v naslednjem: 
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- v položaju zavarovanca, odvisno od tega, ali uveljavlja pokoj- 
nino pred ali po 1. juliju določenega koledarskega leta oziroma 
v prvi ali drugi polovici leta. Zaradi tega, ker se za zadnje leto dela 
šteje koledarsko leto, v katerem je zavarovanec ustvaril osebni 
dohodek oziroma nadomestilo osebnega dohodka za najmanj 
šest mesecev, prihaja do tega, da zavarovanci, ki so se upokojili 
pred ali po 1. juliju določenega leta, uveljavljajo pravico do pokoj- 
nine pod različnimi pogoji glede valorizacije osebnih dohodkov in 
usklajevanja pokojnin. Če je namreč zavarovanec prenehal 
z delom pred 1. julijem tekočega leta, se mu za uveljavljanje 
pokojnine ne štejejo osebni dohodki iz tega leta, vendar pa se za 
to leto tekoče usklajuje pokojnina. Obratno pa, če je zavarovanec 
prenehal z delom po 1. juliju tekočega leta, se mu osebni dohodki 
iz tega leta štejejo za odmero pokojninske osnove in po tem letu 
valorizirajo prej doseženi osebni dohodki, vendar pa se pokojnina 
v tem letu tekoče ne usklajuje; 

- glede zelo zapletenega postopka določanja pokojninske 
osnove in pokojnine pri zavarovancu, ki uveljavlja pravico v drugi 
polovici leta, ker ni končnih podatkov o doseženem osebnem 
dohodku v tem letu, valorizacijskih koeficientih in odstotkih za 
tekoče usklajevanje pokojnin. 

Predlagana sprememba bi zagotovila, da bi bili vsi zavarovanci, 
ki uveljavljajo pravico v enem koledarskem letu, naj bo to v prvi aH 
drugi polovici leta, v enakem položaju. 

Ad 8. 
V 27. členu veljavnega zakona je določena pravica uživalca 

pokojnine, ki po uveljavitvi pravice do pokojnine doseže osebni 
dohodek na podlagi minulega dela, da se mu pokojnina ponovno 
odmeri na podlagi tako doseženega osebnega dohodka. 

Ker ta določba v praksi ni zaživela in po razpoložljivih podatkih 
ni nihče uveljavil pokojnine iz tega naslova, predlagamo črtanje 
možnosti ponovne odmere pokojnine v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja po osebnem dohodku, ki je bil na pod- 
lagi minulega dela dosežen po upokojitvi. 

Ad 9. 
Da bi se dosledno izvajala opredelitev, da je pokojnina rezultat 

delovnega prispevka z živim in minulim delom, predlagamo, da se 
v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja odpravi 
možnost limitiranja pokojninske osnove oziroma pokojnine in 
tako ustvari možnost, da se pokojnina uveljavlja v znesku, ki 
ustreza dejanskemu delovnemu prispevku oziroma doseženemu 
osebnemu dohodku. Pri tem izhajamo iz domneve, da morebitnih 
deviacij in nedoslednosti v sistemu delitve ni mogoče odpraviti 
prek sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in ta je 
treba osebni dohodek, dosežen po osnovah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke, v celoti všteti v pokojninsko osnovo. 

Ad 10. 
S predlagano spremembo 30. člena sta predvideni dve novosti: 
1. Možnost usklajevanja pokojnin ne le v istem odstotku, tem- 

več tudi ob uporabi degresivne lestvice (namesto »starostna 
pokojnina-, kar pomeni vsaka individualna pokojnina, predla- 
gamo formulacijo o usklajevanju »starostnih pokojnin«, kar 
pomeni, vseh pokojnin skupaj), pri čemer bi se s splošnim aktom 
skupnosti določilo, ali se pokojnine usklajujejo v istem ali različ- 
nem odstotku. 

Degresivna lestvica pri usklajevanju pokojnin bi pomenila večje 
povečanja za uživalce pokojnin z nižjimi prejemki. Tako bi bilo 
mogoče vsaj delno v okviru sistema po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti zboljšati materialni položaj upokojencev z nizkimi 
pokojninami. 

2. Usklajevanje pokojnin iz mesca v mesec glede na povečanje 
osebnih dohodkov v primerjavi s prejšnjim mesecem, za katerega 
so uradni statistični podatki, ne pa kot v veljavnem zakonu glede 
na povprečni osebni dohodek v preteklem letu. 

Odstavek povečanja bi bil torej večji kot do sedaj, vendar pa 
povečanje ne bi bilo retroaktivno vedno od 1. januarja tekočega 
leta, temveč vnaprej, retroaktivno pa za dva oziroma tri mesece, 
kolikor zaostajajo uradni statistični podatki. S tem bi zmanjšali 
negativen vpliv inflacije na prejemke uživalcev pokojnin. 

Ad 11. 
Spremembe tega člena predlagamo zato, ker je glede na seda- 

nja inflacijska gibanja opaziti, da nove pokojnine zaostajajo za 
prej pridobljenimi pokojninami kot tudi za povprečnim osebnim 
dohodkom. Ta sprememba naj bi omogočila, da bi se lahko 
usklajevale ne le »stare« z »novimi«, temveč tudi »nove« s ■»sta- 
rimi« pokojninami. 
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Ad 12. 
V 32. členu veljavnega zakona je dana možnost, da lahko 

posamezne kategorije zavarovancev v primerjavi z drugimi zava- 
rovanci izjemno uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji, določenimi s poseb- 
nim zakonom. 

Glede na to možnost so v republikah in pokrajinah ter v federa- 
ciji s posebnimi zakoni za posamezne kategorije delavcev urejeni 
ugodnejši način odmere pokojnine ob uporabi enoletnega pov- 
prečja osebnih dohodkov, računanje dobe s povečanjem, pridobi- 
vanje pravic pod ugodnejšimi pogoji, možnost in uveljavljanje 
izjemne pokojnine idr. 

Ker se je tako urejanje pravic v praksi zelo razširilo, ga je bilo 
treba spraviti v realne okvire. Kot eden izmed načinov za realno 
odmero in predpisovanje posebnih pogojev za pridobivanje in 
uveljavljanje pravic se s spremembami prvega odstavka tega 
člena predlaga, naj se ti posebni pogoji za pridobivanje in uveljav- 
ljanje pravic namesto s posebnimi zakoni urejajo v okviru sistema, 
t j. izključno s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

V skladu s to spremembo so predlagane (21. člen - novi 51. 
a do 61. i člen zakona) rešitve za uveljavljanje pravic pod poseb- 
nimi pogoji delavcev na določenih dolžnostih v Zveznem SNZ in 
Zveznem SZZ ter prehodna rešitev za ostale delavce zveznih 
organov - 38. člen osnutka. 

Ad 13. 
V sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja so organi 

in postopek izvedenstva (pri ugotavljanju invalidnosti, preostale 
delovne zmožnosti, spremenjene delovne zmožnosti, nevarnosti 
pred nastankom invalidnosti, telesne okvare idr.) določeni z repu- 
bliškimi in pokrajinskimi zakoni in samoupravnimi splošnimi akti 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Za pozitivne ugotovitve teh organov praviloma ni nikakršne 
kontrole, če upoštevamo, da so izvedenski organi na prvi stopnji 
(invalidske komisije prve stopnje) pod pritiskom tako samih zava- 
rovancev kot tudi posameznih organizacij, ki se zaradi ekonom- 
skih težav želijo znebiti »presežka« delavcev, je jasno, da prihaja 
do večjega priznavanja pravic iz invalidskega zavarovanja tudi 
v primerih, kadar to objektivno ni upravičeno. 

Predlagana rešitev predvideva možnost poprejšnje kontrole 
ugotovitev izvedenskih ogranov, kar naj bi prispevalo k objektiv- 
nejšemu ugotavljanju invalidnosti in preostale delovne zmožnosti, 
s čimer bo omogočena tudi poprejšnja kontrola pozitivnih ugoto- 
vitev. 

Ad 14. 
Po veljavnem zakonu ni določena starost, do katere se po 

preostali delovni zmožnosti uveljavlja pravica do razporeditve 
oziroma zaposlitve na drugem delovnem mestu, pravica do dela 
z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti ter 
pravica do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, temveč je to urejeno 
s predpisi republik in pokrajin. 

Taka rešitev je pripeljala do različne prakse, zato se v nekaterih 
republikah in pokrajinah pravica do prekvalifikacije ali dokvalifi- 
kacije prizna do dopolnjenih 45 (zavarovanka 40), v nekaterih pa 
do dopolnjenih 50 (zavarovanka 45) let starosti, pravica do dela 
s skrajšanim delovnim časom in pravica do razporeditve na druga 
ustrezna dela po 55 (zavarovanka 50) oziroma 60 (zavarovanka 55) 
let starosti. Glede na zahteve po izenačitvi temeljnih pogojev za 
pridobitev teh pravic predlagamo (37. a členi), da se pravica do 
prekvalifikacije ali dokvalifikacije zagotavlja do dopolnjenih 50 
(zavarovanka 45) let starosti, pravica do dela s časom, ki ustreza 
preostali delovni zmožnosti, in pravica do razporeditve na 
ustrezna dela pa ne glede na leta starosti, dopolnjena v trenutku 
nastanka invalidnosti. Taka rešitev naj bi omogočila čim daljše 
ostajanje delovnih invalidov v aktivnem procesu, invalidska pokoj- 
nina pa naj bo zadnji ukrep varstva invalida, kar tudi je eden izmed 
temeljnih ciljev invalidskega zavarovanja. V skladu s to rešitvijo je 
tudi predlagano, naj se zavarovancem z zmanjšano oziroma preo- 
stalo delovno zmožnostjo (invalidi II. in III. kategorije invalidnosti) 
ne zagotavlja več pravica do invalidske pokojnine (39. člen) ne 
glede na leta starosti, dopolnjena na dan nastanka invalidnosti. 

Pripomnimo naj, da je k 1. točki prvega odstavka 37. a člena 
predvidena alternativa, po kateri se zavarovancem - delovnim 
invalidom zagotavlja pravica do dela s skrajšanim delovnim 
časom in pravica do razporeditve na drugo delovno mesto do 
izpolnitve pogojev za starostno pokojnino oziroma do dopolnjene 
starostne meje 60 (zavarovanec) in 55 (zavarovanka) let starosti in 
20 let pokojninske dobe. Pri tej rešitvi smo upoštevali težave pri 
zaposlovanju mladih delavcev in dejstva, da ima zavarovanec, ki 
izpolni pogoje za starostno pokojnino, zagotovljeno določeno 
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raven socialne varnosti, tako da ne bi bilo treba zagotavljati tudi 
pravic iz invalidskega zavarovanja. 

Določitev let starosti, do katerih se uveljavlja pravica do prekva- 
lifikacije ali dokvalifikacije, je v tem zakonu potrebna zato, ker se 
s predlaganimi spremembami v 39. členu tega zakona (16. člen 
osnutka) predvideva uveljavljanje invalidske pokojnine v primerih, 
kadar se pri zavarovancih ugotovi preostala delovna zmožnost, 
vendar se prekvalifikacija ali dokvalifikacija ne zagotavlja zaradi 
dopolnjenih določenih (predpisanih) let starosti (glej obrazložitev 
k 16. členu). 

Predlagana rešitev v 37. b členu določa enotno za vso državo 
vrste denarnih nadomestil, ki so sicer že določena s predpisi 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Kar zadeva nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na 
drugem delu, ocen jujemo, da so rešitve v republiških in pokrajin- 
skih predpisih smotrne in da niso potrebne intervencije v zveznem 
zakonu, razen da se predvidi usklajevanje tudi tega nadomestila 
med letom (drugi odstavek). 

Glede denarnega nadomestila zaradi dela s skrajšanim delov- 
nim časom, ocenjujemo, da so sedanje rešitve prispevale k opre- 
delitvam zavarovancev, da v večji meri uveljavljajo pravico do dela 
s skrajšanim delovnim časom. Po obstoječih rešitvah znaša 
denarno nadomestilo za delo s skrajšanim časom poln znesek 
razlike med osebnim dohodkom, ki bi ga zavarovanec prejel za 
delo s polnim rednim delovnim časom, in osebnim dohodkom, ki 
ga prejema za delo s skrajšanim delovnim časom, oziroma pre- 
jema poln znesek osebnega dohodka, kot da dela poln redni 
delovni čas. Zato predlagamo, naj to denarno nadomestilo znaša 
največ 85% navedene razlike (tretji odstavek 37. b člena). 

Zmanjšanje denarnih nadomestil za delo s skrajšanim delovnim 
časom s 100% na 85% bo, kot predvidevamo, vplivalo na zmanjša- 
nje števila uproabnikov teh nadomestil, ker bo predlagana rešitev 
kot manj ugodna destimulativno vplivala na uživanje te pravice. 
Tako rešitev ocenjujemo tudi kot pravičnejšo, kajti zavarovanec 
prejema za čas, ki ne dela, enak odstotek od osnove, kot ga 
prejema upokojenec s »polno« pokojninsko dobo. Pri uveljavlja- 
nju pravic do pokojnine pa se ne bi upošteval znesek nadomestila, 
ki ga prejema zavarovanec, temveč znesek osnove, od katere je 
nadomestilo odmerjeno, kar je sicer načelo pri vštevanju nadome- 
stila v pokojninsko osnovo, na primer nadomestila za bolezenski 
dopust itd. (glej tretji odstavek 24. d člena). 

Ocenjujemo, da bi bili na tej podlagi odhodki za okrog pet 
milijard dinarjev na leto manjši, računano po cenah iz leta 1988. 

Ad 15. 
Po predlagani spremembi v tem členu bi delovni invalidi uve- 

ljavljali denarno nadomestilo za delo s skrajšanim delovnim 
časom in denarno nadomestilo zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugih ustreznih delih v vseh primerih v skupnosti. 
Izhajali smo iz tega, da so ta nadomestila trajna, ki jih delovni 
invalidi začenjajo uveljavljati od začetka dela po preostali delovni 
zmožnosti in uživajo ves čas, dokler traja pravica iz tega naslova, 
in da občutno vplivajo na materialni in socialni položaj invalidov, 
zato naj se uveljavljajo na podlagi širše solidarnosti v skupnosti. 
Glede na tako svojo naravo vplivajo tudi na opredelitev za daljše 
ostajanje invalidov v aktivnem delovnem procesu oziroma prispe- 
vajo k manjšim pritiskom za uveljavljanje pravic do invalidske 
pokojnine. 

Ad 16. 
Pravico do prekvalifikacije, dokvalifikacije in zaposlitve (razpo- 

reditve na drugo delovno mesto) uveljavlja zavarovanec - delovni 
invalid v organizaciji, v kateri je delal v času nastanka invalidnosti. 
Če pa se delovni invalidi in druge invalidne osebe ne morejo 
usposabljati in zaposlovati pod enakimi pogoji kot zdravi delavci, 
temveč je potrebno posebno prilagajanje prostorov, orodja za 
delo in delovnih pogojev, se ustanavljajo posebne organizacije za 
delovno usposabljanje in zaposlovanje takih oseb. V na novo 
predlaganem 38. a členu zakona so navedene samo osnovne 
postavke o ustanavljanju takih organizacij, medtem ko njihovo 
ustanavljanje in delovanje podrobneje urejajo republiški oziroma 
pokrajinski predpisi. 

Ad 17. 
V skladu z rešitvami, predlaganimi v 37. členu, se s tem členom 

predlaga, da se pravica do invalidske pokojnine zagotavlja samo 
za primer izgube delovne zmožnosti, kot tudi delovnim invalidom 
s preostalo delovno zmožnostjo, ki jim ni zagotovljena pravica do 
prekvalifikacije ali dokvalifikacije zaradi tega, ker so dopolnili 
določena leta starosti. Ostali delovni invalidi s preostalo delovno 
zmožnostjo ne bi mogli uveljavljati pravice do invalidske pokoj- 
nine, temveč pravico do starostne pokojnine, ko za to izpolnijo 
predpisane pogoje. 

Število invalidskih pokojnin je izredno veliko. Stopnja rasti 
invalidskih upokojencev je za vso državo v letu 1980 znašala 7,3%, 
v letu 1981 5,5%, v letu 1982 3,1%, v letu 1983 3,5%, v letu 1984 
4,9%, v letu 1985 5,1%, v letu 1986 3,1%, v letu 1987 3,0%. 

Ad 18. 
Eden izmed razlogov, zaradi katerih so se zavarovanci odločili 

za uveljavljanje pravice do invalidske, ne pa starostne pokojnine, 
so tudi ugodnejši in večji odstotki za odmero invalidske pokojnine 
za enako pokojninsko dobo. Ker se pravica do teh ugodnejših 
odstotkov uveljavlja pred dopolnjenimi 60 leti starosti (za zavaro- 
vanca) oziroma 55 leti starosti (za zavarovanko), zahteva veliko 
zavarovancev uveljavitev pravice do invalidske pokojnine prav 
neposredno pred dopolnitvijo teh let starosti, t. j. pogoja za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine, ker je invalidska pokoj- 
nina za enako pokojninsko dobo veliko večja kot starostna. 

Da bi odvrnili zavarovance od invalidskega upokojevanja, pred- 
lagamo v spremembi tretjega odstavka 41. člena, naj se ugodnejši 
odstotki za odmero invalidske pokojnine priznajo mlajšim zavaro- 
vancem, in sicer moškim do dopolnjenih 55 let starosti, ženskam 
pa do dopolnjenih 50 let staroti. Zavarovancem, starejšim kot 55 
let, bi se invalidska pokojnina odmerila v enakem odstotku kot 
starostna. 

Ad 19. 
Analogno predlogu, naj se črta možnost limitiranja pokojninske 

osnove oziroma pokojnine pri starostnih pokojninah, predlagamo 
identično spremembo tudi pri invalidskih pokojninah. 

Ad 20. 
Predlagano dopolnitev sedanjega petega odstavka 48. člena 

tega zakona, tako da se denarno nadomestilo za telesno okvaro 
usklajuje tudi med letom, ne pa samo na začetku leta, tako kot je 
bilo dosedaj. 

Ad 21. 
Po sedaj veljavnih predpisih se borcem NOV pred 9. septem- 

brom 1943 pri odmeri pokojnine, če je to zanje ugodneje, za 
pokojninsko osnovo vzame povprečni osebni dohodek, dosežen 
v Jugoslaviji v zadnjem letu pred letom, v katerem se uveljavlja 
pokojnina, povečan za 6% (zajamčena pokojninska osnova). 
Pokojnina odmerjena od zajamčene osnove, se usklajuje od 1. 
januarja tekočega leta po sklepih skupščin skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki izplačujejo pokojnine. 

Pokojninska osnova, določena na dosedanji način na dan 1.1. 
1989, je znašala 501.080 dinarjev, »polna« pokojnina (85% od 
osnove) pa 425.920 dinarjev. Ta pokojnina bi z vsemi povečanji, na 
primer v SR Srbiji v letu 1989, 1. 10. 1989 znašala 2,865,760 
dinarjev. 

Pripomniti moramo, da uživa pokojnino v polnem znesku, t. j. 
odmerjeno s 85% od pokojninske osnove, okrog 110.000 užival- 
cev, okrog 40.000 zavarovancev pa ima pokojnino v manjšem 
znesku, ki se giblje od 72% do 84,8% od pokojninske osnove 
(moški s pokojninsko dobo 15 do 19 let in ženske s pokojninsko 
dobo 15 do 17 let). 

S predlagano spremembo zakona bi se pokojninska osnova 
določala po povprečnem osebnem dohodku v Jugoslaviji v prete- 
klem letu, povečanem za 15%. Če bi sprejeli ta predlog, bi pokoj- 
ninska osnova 1. 1. 1989 znašala 543.630 dinarjev, »polna« pokoj- 
nina pa 462.090 dinarjev. Z vsemi usklajevanji v letu 1989 pa ta 
pokojnina 1. 10. 1989 znašala 3,109.130 dinarjev, kar je za 8,5% 
več kot pokojnina, odmerjena po veljavnih predpisih. 

Ad 22. 
Glede na načelne opredelitve, da se pogoji in način uveljavljanja 

pravice do pokojnine uredijo s predpisi o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanu za vse kategorije zavarovancev, je v osnutku 
zakona poseben IV. a oddelek, v katerem so urejeni posebni 
pogoji za uveljavljanje pravice do pokojnine za posamezne kate- 
gorije delavcev Zvezega sekretariata za notranje zadeve in Zvez- 
nega sekretariata za zunanje zadeve. 

V ta na novo dodani oddelek so prenesene dosedanje določbe 
o uveljavljanju pravice do pokojnine teh kategorij delavcev iz 
zakona o opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti zveznih uprav- 
nih organov (Uradni list SFRJ št. 7/85) in zakona o opravljanju 
zunanjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij (Uradni list SFRJ št. 56/81). 

Predlagane rešitve zagotavljajo usklajevanje pogojev in načina 
uveljavljanja pravice do pokojnine v okviru enotnega sistema 
predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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Ad 24. 
V skladu z rešitvami v drugi alinei tretjega odstavka 18. člena 

osnutka zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja je 
v predlaganem novem 69. a členu predvidena možnost, da se 
delavcu, ki je tehnološki presežek, lahko dokupi doba največ do 
pet let, ki mu manjka za pridobitev pravice do starostne pokoj- 
nine. To pomeni, da se doba dokupi delavcu, ki je dopolnil: 
Zavarovanec 
35 let dobe ne glede na leta starosti ali 
60 let starosti in 15 let dobe ali 
65 let starosti in 10 let dobe. 
Zavarovanka 
30 let dobe ne glede na leta starosti ali 
55 let staroti in 15 let dobe ali 
60 let starosti in 10 let dobe. 

V alternativi je predlagano, da se lahko doba dokupi ne le za 
pridobitev pravice do pokojnine, temveč tudi za povečanje zneska 
pokojnine (torej tudi zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za 
pokojnino, vendar bi bila ta zaradi kratke dobe zelo nizka). 
Moramo poudariti, da je v nekaterih republikah (na primer Srbija) 
za delavce, katerih delo ni ved potrebno, predvideno, da lahko 
dokupijo dobo ne le za pridobitev pravice do pokojnine, temveč 
tudi pa povečanje pokojnine. 

Dobo bi praviloma dokupovale organizacije, v katerih delajo 
delavci, katerih delo ni več potrebno, s tem da bi pogoje in način 
dokupa dobe določile skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v skladu z zakonom. 

V osnutku je predvideno, da mora biti dokup dobe ekonomsko 
zasnovan, po aktuarskih računih, tako da bi bili skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja kompenzirani vsi stroški, ki 
nastanejo s priznavanjem dokupljene dobe za pridobitev in 
odmero pokojnine. 

V predlaganem novem 69. b členu je predvidena možnost 
uvedbe prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja z zakoni republik in pokrajin. S takimi rešitvami naj bi omogo- 
čili 

- vsem občanom, ki niso obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani, da z vplačilom ustreznih prispevkov zagotovijo sebi in 
svojim družinskim članom pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki se sicer zagotavljajo zavarovancem, ki so 
obvezno zavarovani; 

- zavarovancem, ki so že obvezno zavarovani, da z vplačilom 
posebnih prispevkov zagotovijo sebi in svojim družinskim članom 
večjo raven pravic (večje pokojnine idr.), kot bi jim po obveznem 
zavarovanju pripadala. 

Tako se želi omogočiti vsakemu posamezniku, da si z lastnimi 
sredstvi zagotovi določene pravice (ali višjo raven pravic), s kate- 
rimi zagotavlja svojo ekonomsko in socialno varnost za primer 
starosti, zmanjšanje ali izgube delovne zmožnosti, telesne okvare 
ter za primer smrti (družinska pokojnina za družinske člane). 

Ad 25. 
S spremembo tega člena se predlaga, naj se za štetje dobe 

s povečanjem predvidi kot pogoj določeno časovno obdobje dela 
na posameznih delovnih mestih. Razlog temu je samo narava 
štetja zavarovalne dobe s povečanjem oziroma dejstvo, da tako 
štetje izhaja iz rizika, ki ga ima delo pri posebno težkih in zdravju 
škodljivih delih. Glede na to, da trajanje izpostavljenosti temu 
riziku vpliva na zdravstveno stanje delavcev, da pa krajša obdobja 
dela praviloma nimajo takega vpliva, smo ocenili, da bi moralo to 
obdobje znašati pet oziroma tri leta, za zavarovance, ki po določe- 
nih letih starosti ne morejo uspešno opravljati poklicne dejavno- 
sti, pa 10 let. 

Ta pogoj se ne nanaša na osebe, ki se jim doba poveča glede na 
osebni status oziroma po 73. členu zakona (težji invalidi, slepi 
idr.). 

Tako ne postaja vprašljiva pravica do povečanja dobe v nepo- 
sredni proizvodnji, kjer se dela praviloma več kot 10 let, temveč te 
pravice ne bi uveljavili tisti delavci, ki opravljajo ta dela eno do štiri 
leta, ki jim torej dela delovnega mesta s težkimi in zdravju škodlji- 
vimi delovnimi pogoji niso poklicna opredelitev. 

Ad: 26. 
Sprememba drugega odstavka 72. člena zakona je predlagana 

zato, da bi se zmanjšali izdatki združenega dela in skupnosti 
v postopku določanja delovnih mest, na katerih se doba poveča. 
Predlagamo, da lahko strokovno menje (dokumentacijo) pripra- 
vijo ne le specializirane, temveč tudi druge ustrezne strokovne 
organizacije (zdravstveni domovi, inštituti), ki so za to strokovno 
usposobljeni in opredeljeni. 

Dodajanje novega tretjega odstavka in dopolnitev dosedanjega 

tretjega odstavka, ki postane četrti odstavek, smo predlagali zato, 
ker je dobila uporaba instituta zavarovalne dobe s povečanjem 
preširoke razsežnosti in pripeljala do večjega uživanja te pravice. 
Ni točnih podatkov o številu delovnih mest, na katerih se doba 
poveča, pa tudi ne o številu zavarovancev, ki sedaj delajo na teh 
delovnih mestih, vendar se število takih delovnih mest v nekaterih 
skupnostih giblje okrog 2.000. 

S predlaganimi spremembami tega člena se predvideva 
obvezna revizija določene povečane dobe na vsakem delovnem 
mestu, na katerem se doba poveča, in sicer najpozneje v petih 
letih od dneva določitve povečane dobe. Predvidena je tudi mož- 
nost določitve enotnega seznama delovnih mest, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem z ustrezno stopnjo poveča- 
nja dobe, ki bi jo skupno določale republiške in pokrajinske 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Ad27. 
S 75. členom zakona je vzpostavljeno načelo, da se pravice iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja praviloma uveljavljajo 
pri skupnosti, pri kateri je bil zavarovanec zadnjič zadnjič zavaro- 
van. Če pa je to za zavarovanca ugodneje, omogoča ta člen 
uveljavljanje pravice pri skupnosti, pri kateri je zavarovanec 
dopolnil pretežni del dobe. 

Pri uporabi te določbe so se pojavili določeni problemi in 
dileme glede tega, ali lahko zavarovanec to svojo pravico uveljav- 
lja samo med uveljavljanjem pravice do pokojnine ali tudi po tem, 
oziroma ali je izbira skupnosti, pri kateri bo užival pravico, možna 
enkrat ali večkrat. 

Da bi odpravili te probleme, predlagamo, naj se omogoči izbira 
skupnosti ne le v postopku uveljavljanja pravice, temveč tudi po 
tem, s tem da se lahko ta pravica uveljavi samo enkrat. Tako ima 
zavarovanec oziroma uživalec pravice možnost uveljaviti to svojo 
pravico, ne da bi bil pri tem vezan s kakšnim rokom, skupnosti pa 
niso več obvezne večkrat odločati o tej pravici. 

Ad 28. 
Pri uporabi 84. člena zakona so se v praksi pojavili problemi pri 

njegovi razlagi. Zaradi tega izdajajo skupnosti odločbe o pravici 
do pokojnine, čim so izpolnjeni pogoji za njeno uveljavitev, ne 
glede na to, ali je zavarovanec nehal delati, oziroma dogaja se, da 
se odločbe o pokojninski pravici izdajajo tudi večkrat. 

S predlagano spremembo je treba zagotoviti, da se pokojninska 
pravica uveljavlja izključno po prenehanju dela, s čimer se prak- 
tično dovoljuje, da se o tej pravici odloča samo enkrat. Pri tem 
zavarovanec ne bo materialno oškodovan, ker bo lahko v skladu 
s tem zakonom izbral najugodnejši trenutek, s katerim bo pridobil 
pravico, in najugodnejše obdobje, od katerega bo odmerjena 
pokojnina. 

Pri vsem tem je treba kot zelo pomembno poudariti dejstvo, da 
taka rešitev v precejšnji meri razbremenjuje in racionalizira delo 
služb skupnosti, ki odloča o pravici (po nekaterih presojah je šlo 
za izdajanje takih odločb tudi 40% delovnega časa), in omogoča 
pravočasnejše izdajanje odločb zavarovancem, ki so prenehali 
z delom in čakajo odločbe o pokojnini. 

Aci 31. 
Po četrtem odstavku 99. člena zakona so za osebe, ki po 1. 1. 

1965 niso imnele statusa zavarovanca, pogoje za uveljavljanje 
pravic določali zakoni republik in pokrajin. Ti pogoji so ostrejši 
kot pa pogoji, pod katerimi uveljavljajo pravice zavarovanci, zava- 
rovani po veljavnem zakonu. 

Ustavno sodišče Jugoslavije je ugotovilo, da je ta določba 
neustavna, ker gre za temeijne pravice, ki morajo biti urejene 
enotno za vse zavarovance. 

Ker tudi sedanje razlikovanje pogojev za pridobivanje pravic 
odvisno od datuma prenehanja zavarovanja objektivno ni 
potrebno, se s predlagano spremembo zagotavlja, da uveljavljajo 
te osebe pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob 
pogojih in na način, ki so določeni z veljavnimi zakonom. Hkrati se 
zagotavlja tudi status zavarovancev osebam, ki so bile zavarovane 
pri tujem nosilcu socialnega zavarovanja. 

Ad32. 
Rok za dokazovanje zavarovalne dobe z izjavami prič za delavce 

v delovnem razmerju je potekel že leta 1965, za dokazovanje 
posebne dobe pa drugič že pred desetimi leti. Pri uvedbi obvez- 
nega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za nove katego- 
rije zavarovancev (na primer za kmete) pa se doba lahko dokazuje 
tudi s pričami. 
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Glede na časovno distanco, ki objektivno v večini primerov 
onemogoča verodostojno pričevanje o dogodkih, od katerih je 
minilo več kot 40 let, in ker je večina zainteresiranih že uredila 
dobo, predlagamo, naj se možnost dokazovanja dobe s pričami 
črta iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Ad 33. 
Po 102. členu zakona se za odmero pokojninske osnove vza- 

mejo osebni dohodki, doseženi od 1. 1. 1966. 
Ker skupnosti niso zbrale vseh podatkov iz časa pred letom 

1970. se v postopkih uveljavljanja pravic, ki jih je treba priskrbeti 
pojavljajo težave. Zato predlagamo, naj se pokojnine odmerijo od 
osebnih dohodkov, doseženih po 1. 1. 1970, ki so jih skupnosti 
zbrale in vnesle v matično evidenco v skladu z zakonom o matični 
evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in 
inavlidskega zavarovanja. 

Da bi racionalizirali delo strokovnih služb in hkrati omogočili 
zavarovancu, da uporabi dokaze o osebnem dohodku, doseže- 
nem 1.1. 1966 do 31. 12. 1969, če so ti zanj ugodnejši, omogoča 
drugi odstavek njihovo uporabo, če skupnost razpolaga z njimi ali 
če jih zavarovanec lahko priskrbi. Tako je zavarovancu zagotov- 
ljeno, da se mu upoštva tudi ta osebni dohodek, če je zanj 
ugodnejši. 

Ad 34. 
S predlagano spremembo 103. člena zakona je predvideno, da 

uveljavljajo invalidsko pokojnino v višini 85% pokojninske osnove 
vojaški invalidi od I. do VI. skupine ter drugi invalidi, ki so izena- 
čeni z mirnodobnimi vojaškimi invalidi od I. do VI. skupine, če jim 
je polovica delovne dobe pokrita s priznano pokojninsko dobo. Za 
odmero invalidske pokojnine vojaškim invalidom v višini 85% 
pokojninske osnove je bil v veljavni določbi 103. člena predviden 
pogoj, da imajo najmanj 20 let zavarovalne dobe (zavarovanci) 
oziroma 17 let in šet mesecev (zavarovanke). 

Mirnodobni vojaški invalidi, ki po tej določbi uveljavljajo invalid- 
sko pokojnino, se najpogosteje poškodujejo ali zbolijo med služe- 
njem vojaškega roka, torej pred dopolnjenim 30 letom starosti. Če 
bi ostala v veljavi sedanja določba (20 let ter 17 let in šest mesecev 
zavarovalne dobe) ti nikoli ne bi mogli uveljaviti invalidske pokoj- 
nine s 85% pokojninske osnove. 

Ad 35. 
Glede na načelo ohranitve pridobljenih pravic zagotavlja ta člen 

uživalcem invalidske pokojnine, ki so to pravico uveljavili po 
veljavnih predpisih, izplačilo teh prejemkov v istem znesku, če je 
to zanje ugodnejše, tudi po začetku uporabe sprememb in dopol- 
nitev zakona. 

Ad3S. 
Če se sprejme sprememba prvega in drugega odstavka 38. 

člena tega zakona (14. člen osnutka), da se denarno nadomestilo 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom in nadomestila zaradi 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja temeljne pravice iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja delavcev v združenem delu. 
Tako zakon ureja tudi posebne pogoje, pod katerimi borci 

narodnoosvobodilne vojne - delavci v združenem delu prebivajo 
in uveljavljajo temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu v vseh 
primerih uveljavljajo v skupnosti, je v prehodnih določbah predvi- 
deno, da ta nadomestila uveljavljajo v skupnosti tudi zavarovanci, 
ki so pravico do teh nadomestil uveljavili po veljavnih predpisih po 
začetku uporabe sprememb in dopolnitev zakona. 

Ker je v 13. členu tega zakona (na novo predlagani tretji odsta- 
vek 37. b člena) predlagano, da nadomestilo osebnega dohodka 
zaradi skrajšanega delovnega časa ne more znašati več kot 85% 
določene osnove, je v tej določbi predvideno, da se od dneva 
uveljavitve tega zakona enako določa nadomestilo zaradi skrajša- 
nega delovnega časa tudi zavarovancem, pri katerih je preostala 
delovna zmožnost za delo s skrajšanim delovnim časom ugotov- 
ljena pred uveljavitvijo tega zakona. Tako bi bili v enakem polo- 
žaju zavarovanci, ki delajo s polovico polnega delovnega časa, ne 
glede na to, ali so pravico uveljavili pred uveljavitvijo tega zakona 
ali po njej. 

Ad37. 
Ker je s spremenjenim 100. členom posredno odpravljena mož- 

nost dokazovanja dobe s pričami (31. člen osnutka), se s to 
določbo precizira, da od začetka uporabe sprememb in dopolni- 
tev zakona te možnosti ni več. 

Ad 39. 
S 95. členom je dana možnost uživalcem pravic iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja, ki so uveljavili pravice pred 1. 
julijem 1983 — ko je bila z zveznim zakonom uvedena možnost 
uveljavljanja pravic pri skupnosti, pri kateri je bila dopolnjena 
pretežna doba - da uveljavijo to pravico, če vložijo zahtevo 
v enem letu od dneva uveljavitve tega zakona. Ker zelo veliko 
zavarovancev ni uveljavilo te pravice, s predlaganimi spremem- 
bami 75. člena pa se predvideva možnost uveljavitve te pravice 
brez omejitve, s tem da se lahko ta pravica uveljavi samo enkrat, 
se s spremembami tega člena predlaga usklajevanje tega člena 
s spremembami 75. člena, oziroma je uživalcem pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, ki niso v enem letu vložili 
zahteve in izbrali skupnosti, dana ta možnost. 

Ad 40. 
Predlagana določba zagotavlja, da se vsi postopki za uveljavitev 

pravic, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh sprememb, končajo po 
predpisih, ki so tedaj veljali. Tako se spoštuje načelo časovne 
veljave zakona in hkrati glede na restriktiven pristop v teh spre- 
membah zagotavlja varstvo zavarovancev. 

Ad 41. 
Glede na dosedanje izkušnje po republikah in pokrajinah, da se 

revizija določenih del in delovnih nalog, na katerih se doba šteje 
s povečanjem, izvaja zelo malo ali pa sploh ne, predlagamo to 
določbo, ki nalaga republikam in pokrajinam, da v dveh letih 
revidirajo dobo s povečanjem na vseh dosedaj določenih delovnih 
mestih. 

Ta zakon določa tudi pravice drugih delovnih ljudi do pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, da se v skladu z zakonom 
zagotovi njihova materialna in socialna varnost. 
TA- ZAKON UREJA TEMELJNE PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA DELAVCEV V DELOVNEM RAZ- 
MERJU V ORGANIZACIJI, PRI DELODAJALCU, V DELOVNIH 
SKUPNOSTIH ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOST!, 
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ, DRUŽBENIH ORGANIZA- 
CIJ IN DRUGIH SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 
TER CIVILNIH OSEB V SLUŽBI V JLA. 

ZAKONA 

o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja 

V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je besedilo zakona napisano 
v treh vrstah črk. 

Posamezne pisave pomenijo: 

— kurziva, ležeče črke, je besedio zakona, ki se črta; 
— z velikimi črkami je napisano besediio novega za- 

kona; 
— z navadnimi črkami pa je napisano besedilo veljav- 

nega zakona. 
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TA ZAKON UREJA TUDI POSEBNE POGOJE, POD KATERIMI 
BORCI NARODNOOSVOBODILNE VOJNE - DELAVCI V DELOV- 
NEM RAZMERJU PRIDOBIVAJO IN UVELJAVLJAJO TEMELJNE 
PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVARO- 
VANJA. 

TA ZAKON UREJA TUDI POSEBNE POGOJE, POD KATERIMI 
DELAVCI V ZVEZNIH ORGANIH PRIDOBIVAJO IN UVELJAVLJAJO 
TEMELJNE PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZA- 
VAROVANJA. 

TA ZAKON DOLOČA TUDI PRAVICE DRUGIH DELOVNIH LJUDI 
DO POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, DA SE 
V SKLADU Z ZAKONOM ZAGOTOVI NJIHOVA MATERIALNA IN 
SOCIALNA VARNOST. 

2. člen 
Pri uveljavljanju pravice dela z družbenimi sredstvi vsi delavci 

v združenem delu z obveznim pokojninskim in invalidskim zavaro- 
vanjem zagotavljajo na samoupravnih temeljih svojo materialno in 
socialno varnost za primer zmanjšane ali izgubljene delovne 
zmožnosti in za starost, za svoje družinske člane pa pravico do 
družinske pokojnine. 

Za primere iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo delavci 
v združenem delu svojo materialno in socialno varnost po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti ter minulega dela. 

Z ORGANIZACIJO PO PRVEM ODSTAVKU 1. ČLENA TEGA 
ZAKONA SO MIŠLJENI: PODJETJE, ORGANIZACIJA ZDRUŽE- 
NEGA DELA, USTANOVA, BANKA IN DRUGA FINANČNA ORGANI- 
ZACIJA, ZAVAROVALNA ORGANIZACIJA, ZADRUGA TER DRUGE 
OBLIKE SODELOVANJA IN SKUPNEGA POSLOVANJA S TUJO 
OSEBO. 

Z DELODAJALCEM PO PRVEM ODSTAVKU 1. ČLENA TEGA 
ZAKONA SO MIŠLJENI: DELOVNI LJUDJE, KI OPRAVLJAJO 
DEJAVNOST Z OSEBNIM DELOM OZIROMA Z OSEBNIM DELOM 
IN SREDSTVI, KI SO LASTNINA OBČANOV, CIVILNE PRAVNE IN 
FIZIČNE OSEBE, KMETIJSKA GOSPODARSTVA, PREDSTAVNI- 
ŠTVA TUJIH FIRM IN DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAV- 
NIŠTVA V SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI REPUBLIKI JUGOSLA- 
VIJI. 

3. člen 
Odnosi v pokojninskem in invalidskem zavarovanju delavcev 

kot sestavni del odnosov v združenem delu temeljijo na samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosih pri pridobivanju, razpore- 
janju in upravljanju dohodka v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Dohodek, ki ga delavci v združenem delu pridobijo v temeljnih 
organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih s svojim živim delom ter z opravljanjem in 
gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot svojim in družbenim 
minulim delom, ki vsebuje tudi minulo delo delavcev, ki uveljav- 
ljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je 
osnova družbenoekonomskih odnosov med delavci v združenem 
delu in delavci, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU ZAGOTAVLJAJO S POKOJ- 
NINSKIM IN INVALIDSKIM ZAVAROVANJEM SVOJO MATERI- 
ALNO IN SOCIALNO VARNOST ZA PRIMER ZMANJŠANE ALI 
IZGUBLJENE DELOVNE. ZMOŽNOSTI, ZA STAROST IN TELESNO 
OKVARO, ZA SVOJE DRUŽINSKE ČLANE PA PRAVICO DO DRU- 
ŽINSKE POKOJNINE V PRIMERU SMRTI. 

V PRIMERIH iZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA ZAGOTAV- 
LJAJO DELAVCI SVOJO MATERIALNO IN SOCIALNO VARNOST 
PO NAČELIH VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI TER MINULEGA 
DELA. 

4. člen 
Delavci v združenem delu zagotavljajo s pokojninskim in inva- 

lidskim zavarovanjem svojo materialno in socialno varnost na 
podlagi svojega družbenoekonomskega položaja v združenem 
delu in delovnega prispevka, ki so ga dali s svojim živim in 
minulim delom pri pridobivanju dohodka temeljne organizacije 
združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti in 
celotnega družbenega dohodka. 

DELAVEC V DELOVNEM RAZMERJU OZIROMA DELAVEC, KI 
JE UVELJAVIL PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA (V NADALJNJEM BESEDILU: UŽIVALEC PRA- 
VICE), IMA NA PODLAGI SVOJEGA MINULEGA DELA PRAVICO: 

1. PRAVICO DO ODMERE POKOJNINE PO POVPREČJU SVO- 
JIH VALORIZIRANIH OSEBNIH DOHODKOV, PRIDOBLJENIH 
V DOLOČENEM OBDOBJU; 

2) PRAVICO DO USKLAJEVANJA POKOJNIN Z GIBANJEM 
NOMINALNIH OSEBNIH DOHODKOV VSEH DELAVCEV ZAPO- 
SLENIH NA OBMOČJU REPUBLIKE OZIROMA AVTONOMNE PO- 
KRAJINE. 

3) DRUGE PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA, DOLOČENE Z ZAKONOM OZIROMA SAMOU- 
PRAVNIM IN DRUGIM SPLOŠNIM AKTOM (V NADALJNJEM 
BESEDILU: SPLOŠNI AKT) SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUP- 
NOSTI POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA ALI 
DRUGE OBLIKE SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA, 

5. člen 
Delovni prispevek, ki ga je dal delavec v združenem delu s svo- 

jim živim in minulim delom pri pridobivanju dohodka temeljne 
organizacije združenega dela ali druge samoupravne organizacije 
in skupnosti in celotnega družbenega dohodka, na podlagi kate- 
rega se pridobivajo in uveljavljajo pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, se izkazuje z osebnim dohodkom, ki ga 
je pridobil s svojim živim in minulim delom v skladu z osnovami in 
merili za delitev sredstev za osebne dohodke. 

PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVA- 
NJA SO NEODTUJLJIVE OSEBNE MATERIALNE PRAVICE IN JIH 
NI MOGOČE PRENESTI NA DRUGE OSEBE. 

PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVA- 
NJA, RAZEN ZAPADLIH, TODA NEIZPLAČANIH ZNESKOV POKOJ- 
NIN IN DRUGIH DENARNIH PREJEMKOV, DOLOČENIH Z ZAKO- 
NOM, NE MOREJO ZASTARATI, 

6. člen 
Delavec"" v združenem delu oziroma delavcev, ki je uveljavil 

pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ima na 
podlagi svojega minulega dela 

- pravico do odmere pokojnine po povprečju svojih valorizira- 
nih osebnih dohodkov, pridobljenih v določenem obdobju, 

- pravico do ponovne odmere pokojnine na podlagi osebnega 
dohodka, ki ga je na podlagi minulega dela pridobil po uveljavitvi 
pravice do pokojnine, v skladu z zveznim zakonom, 

- pravico do usklajevanja pokojnine z gibanjem nominalnih 
osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine, 

- druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
določene z zakonom in samoupravnim splošnim aktom in samou- 
pravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Delavec, ki je uveljavil pravico do pokojnine, lahko uveljavi tudi 
druge osebne materialne pravice na podlagi minulega dela (pra- 
vico do stanovanja, pravico do uporabe objektov za počitek in 
rekreacijo, pravico do uporabe restavracije za družbeno prehrano 
idr.) po osnovah in merilih, določenih s samoupravnim splošnim 
aktom oganizacije združenega dela, druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti ter samoupravne interesne skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja v skladu s skupnimi osno- 
vami in merili, določenimi z družbenim dogovorom in zakonom. 

DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU IN IMETNIKI PRAVIC 
V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH SKUPNOSTIH POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA OZIROMA V DRUGIH 
OBLIKAH SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA (V NADALJNJEM 
BESEDILU: SKUPNOSTI) URESNIČUJEJO SVOJE SAMOU- 
PRAVNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V POKOJ- 
NINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU TER DOLOČAJO 
SKUPNE IN POSAMIČNE OBVEZNOSTI DO TEH SKUPNOSTI, 
POLITIKO RAZVOJA, ZBOLJŠEVANJA IN IZVAJANJA POKOJNIN- 
SKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA TER SKUPNE IN 
POSAMIČNE PRAVICE, KI JIH V NJIH UVELJAVLJAJO. 

DA BI SKUPNOSTI URESNIČEVALE SKUPNE CILJE IN NALOGE 
V POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, LAHKO 
USTANAVLJAJO ZVEZE IN DRUGE OBLIKE ZDRUŽEVANJA TER 
VZPOSTAVLJAJO DRUGE OBLIKE MEDSEBOJNEGA SODELO- 
VANJA. 

7. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so neod- 

tujljive, osebne materialne pravice. 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razen 

zapadlih, toda neizplačanih zneskov pokojnin in drugih denarnih 
prejemkov v primerih, določenih z zakonom, ne morejo zastarati. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni 
mogoče prenesti na drugega. 

SREDSTVA, POTREBNA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, SE DOLO- 
ČIJO V RAZVOJNIH NAČRTIH KOT SREDSTVA ZA OSEBNO PO- 
RABO. 
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SREDSTVA IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA ZAGOTAV- 
LJAJO DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU IN JIH ZDRUŽUJEJO 
V OKVIRU SKUPNOSTI NA SAMOUPRAVNIH PODLAGAH 
V SKLADU Z ZAKONOM 

SREDSTVA IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA ZAGOTAV- 
LJAJO DELAVCI IZ PRVEGA ODSTAVKA 1. ČLENA TEGA ZAKONA 
S PRISPEVKOM IZ OSEBNEGA DOHODKA IN PRISPEVKOM IZ 
DOHODKA OZIROMA DOBIČKA ORGANIZACIJE. DELAVCI 
V DELOVNEM RAZMERJU PRI DELODAJALCU ZAGOTAVLJAJO 
TA SREDSTVA S PRISPEVKOM IZ OSEBNEGA DOHODKA. 

(ALTERNATIVA: DODATI BESEDE: »IN IZ PRIHODKOV, KI JIH 
DELODAJALEC USTVARI Z OPRAVLJANJEM SVOJE DEJAV- 
NOSTI.«). 

PRI ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA POKOJNINSKO IN INVA- 
LIDSKO ZAVAROVANJE SODELUJEJO TUDI DRUŽBENOPOLI- 
TIČNE SKUPNOSTI V SKLADU Z ZAKONOM OZIROMA ODLOKOM 
SKUPŠČINE DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNOSTI. 

8. člen 
Delavci v združenem delu in delavci, ki so uveljavili pravice iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v samouprarvnih inte- 
resnih skupnostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v 
nadaljnjem besedilu skupnosti), uresničujejo po načelih vzajem- 
nosti in solidarnosti ter minulega dela svoje samoupravne pravice, 
obveznosti in odgovornosti v pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju ter določajo skupne in posamične obveznosti do teh 
skupnosti, politike razvoja, zboljševanje in izvajanje pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter skupne in posamične pra- 
vice, ki jih v njih uveljavljajo. 

Delavci v združenem delu in delavci, ki so uveljavili pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uresničujejo svoje 
samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v skupnostih 
z odločanjem na zborih, z referendumom in drugimi oblikami 
osebnega izjavljanja, po delegacijah in delegatih, s samouprav- 
nim sporazumevanjem in družbenim dogovarjanjem ter nadzor- 
stvom nad delom organov in služb skupnosti. 

Da bi skupnosti uresničevale skupne cilje, naloge in interese 
delavcev v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se lahko 
združujejo v širše interesne skupnosti in ustanavljajo zveze in 
druga združenja interesnih skupnosti ter vzpostavljajo druge 
oblike medsebojnega sodelovanja. 

Skupnosti medsebojno sodelujejo in s samoupravnim sporazu- 
mom urejajo vprašanja, ki so pomembna za uveljavljanje pravic 
delavcev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in druga 
vprašanja skupnega pomena. 

Pri urejanju vprašanj, ki so pomembna za uveljavljanje pravic 
delavcev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sodelujejo 
skupnosti z organizacijami zveze sindikatov. Način in oblike tega 
sodelovanja natančneje uredi samoupravni sporazum v skladu 
z zakonom. 

DELOVNI LJUDJE, KI Z OSEBNIM DELOM SAMOSTOJNO KOT 
POKLIC OPRAVLJAJO UMETNIŠKO ALI DRUGO KULTURNO, 
ODVETNIŠKO ALI DRUGO DEJAVNOST, TER DELOVNI LJUDJE, 
KI SAMOSTOJNO OPRAVLJAJO DEJAVNOST Z OSEBNIM 
DELOM S SREDSTVI, KI SO LASTNINA OBČANOV, ZAGOTAV- 
LJAJO MATERIALNO IN SOCIALNO VARNOST ZASE IN SVOJE 
DRUŽINSKE ČLANE Z OBVEZNIM POKOJNINJSKIM IN INVALID- 
SKIM ZAVAROVANJEM V SKLADU Z ZAKONOM. 

USTANOVITELJ ZASEBNEGA PODJETJA, OBRATOVALNICE 
OZIROMA LASTNIK KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA, KI OPRAV- 
LJA DOLOČENO DEJAVNOST TER POSLOVODJA POGODBE- 
NEGA PODJETJA, ZAGOTAVLJA MATERIALNO IN SOCIALNO 
VARNOST ZASE IN SVOJE DRUŽINSKE ČLANE Z OBVEZNIM 
POKOJNINSKIM IN INVALIDSKIM ZAVAROVANJEM V SKLADU 
Z ZAKONOM. 

9. člen 
Sredstva, ki so potrebna za uveljavljanje pravic iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja, zagotavljajo na samoupravnih 
temeljih v skladu z zakonom delavci v združenem delu in jih 
združujejo v okviru skupnosti v skladu z določenimi cilji, nalo- 
gami, skupnimi potrebami in interesi na področju pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo delavci 
v združenem delu s prispevkom iz osebnega dohodka in s prispev- 
kom iz dohodka temeljnih organizacijah združenega dela oziroma 
s prispevkom iz sredstev drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti v katerih delajo. Sredstva, ki jih zagotavljajo delavci 
s prispevkom iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
se izločajo praviloma s porastom družbene produktivnosti dela na 
območju republike oziroma avtonomne pokrajine. 
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V samoupravnem sporazumu se v skladu z zakonom določijo 
obveznosti, višina oziroma kriteriji in merila za določanje višine, 
način in roki za vplačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje iz drugega odstavka tega člena. 

Pri zagotavljanju sredstrev za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje sodelujejo v skladu z zakonom oziroma odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti tudi družbenopolitične skupnosti 

KMET IN ČLAN NJEGOVEGA GOSPODINJSTVA ZAGOTAV- 
LJATA SVOJO MATERIALNO IN SOCIALNO VARNOST Z OBVEZ- 
NIM POKOJNINSKIM IN INVALIDSKIM ZAVAROVANJEM 
V SKLADU Z ZAKONOM. 

10. člen 
Delavci v združenem delu in delavci, ki so uveljavili pravice iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, planirajo v okviru 
skupnosti razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v skladu z zakonom. 

Cilji, naloge, skupne potrebe in interesi ter obseg sredstev, 
potrebnih za uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti 
v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se določijo z razvoj- 
nimi plani v skladu z materialnimi možnostmi združenega dela in 
porastom družbene produktivnosti dela in družbenega dohodka, 
ustvarjenega z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi 
sredstvi. 

11. člen 
Delavci, katerih delo kot dopolnilno uporabljajo delovni ljudje, 

ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov, oziroma delavci, katerih delo kot 
dopolnilno uporabljajo druge osebe, zagotavljajo materialno in 
socialno varnost zase in za svoje družinske člane z obveznim 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem kot delavci v združe- 
nem delu. 

Sredstva, potrebna za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja delavcev iz prvega odstavka tega člena, 
zagotavljajo delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, ozi- 
roma druge osebe, ki uporabljajo delo navedenih delavcev kot 
dopolnilno. 

12. člen 
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 

ljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetništvo ali drugo poklicno 
dejavnost, zagotavljajo materialno in socialno varnost zase in za 
svoje družinske člane z obveznim pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem v skladu z zakonom. 

13. člen 
Delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejav- 

nost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, zagotavljajo 
materialno in socialno varnost zase in za svoje družinske člane 
z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem v skladu 
z zakonom. 

14. člen 
Kmet in član njegovega gospodinjstva, ki sta združila svoje 

delo, zemljišče, delovna sredstva oziroma druga sredstva v kme- 
tovi lasti v kmetijsko zadrugo aH druge oblike združevanja kmetov 
ali sta jih združila z delom delavcev in z družbenimi sredstvi 
v organizacijah združenega dela v odnosih trajnejše medsebojne 
povezanosti ali trajnejšega poslovnega sodelovanja, zagotavljata 
odvisno od stopnje združenosti dela in sredstev ter svojega pri- 
spevka k ustvarjanju in povečanju dohodka, svoje materialno in 
socialno varnost z obveznim pokojninskim in invalidskim zavaro- 
vanjem v skladu z zakonom. 

15. člen 
Kmet in član njegovega gospodinjstva, ki delata s sredstvi, na 

keterih ima kdo lastninsko pravico, nista pa združila dela in 
sredstev po 44. členu tega zakona, lahko zagotavljata svojo mate- 
rialno in socialno varnost s pokojninskim in invalidskim zavarova- 
njem v skladu z zakonom. 

16. člen 
S pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se pod pogoji in 

na način, kot je to določeno z zakonom, obvezno zagotavlja 
materialna in socialna varnost vsakemu obačnu za primer zmanj- 
šane ali izgubljene delovne zmožnosti oziroma družinskim čla- 
nom za primer njegove smrti, povzročene z opravljanjem del in 
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nalog v zvezi z reševalnimi akcijami ali obrambo pred elementar- 
nimi nesrečami, z opravljanjem samoupravnih, javnih in drugih 
družbenih funkcij ali državljanskih dolžnostih na poziv državnih in 
drugih pooblaščenih organov, obvezne vojaške službe, del in 
nalog splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, na 
mladinskih delovnih akcijah ter z opravljanjem drugih del in 
nalog, ki so po zakonu splošnega družbenega pomena. 

II. TEMELJNE PRAVICE 

17. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

po tem zakonu so: 
1) pravica do starostne pokojnine; 
2) pravica do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma 

delovne naloge, pravica do ustrezne zaposlitve, pravica do prek- 
valifikacije aii dokvalifikacije ter pravica do ustreznega denarnega 
nadomestila; 

3) pravica do invalidske pokojnine; 
4) pravica do družinske pokojnine; 
5) pravica do denarnega nadomestila za telesno okvaro. 

18. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavvarovanja 

po tem zakonu zagotavljajo in uveljavljajo z obveznim pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem. 

1) delavci v delovnem razmerju po temeljnih in drugih organi- 
zacijah združenega dela, delovnih skupnostih organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti, delov- 
nih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti, družbeno- 
političnih in družbenih organizacij, društvih in drugih organizaci- 
jah in skupnostih (v nadaljnjem besedilu organizacije); 

2) izvoljen ali imenovani nosilci samoupravne, javne ali druge 
družbene funkcije, če dobivajo za to delo osebni dohodek, ozi- 
roma uveljavljajo nadomestilo osebnega dohodka, za opravljanje 
te funkcije; 

3) delavci v delovnem razmerju pri delovnih ljudeh, ki samo- 
stojno z osebnim delom opravljajo dejavnosti z delovnimi sredstvi, 
ki so lastnina občanov, oziroma delavci, katerih delo kot dopolnilo 
opravljajo druge osebe. 

TEMELJNE PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA PO TEM ZAKONU ZAGOTAVLJAJO Z OBVEZNIM 
POKOJNINSKIM IN INVALIDSKIM ZAVAROVANJEM: 

1) DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU IZ PRVEGA ODSTAVKA 
1. ČLENA TEGA ZAKONA; 

2. IZVOLJENI ALI IMENOVANI NOSILCI SAMOUPRAVNO, 
JAVNE ALI DRUGE DRUŽBENE FUNKCIJE, ČE DOBIVAJO ZA TO 
DELO OSEBNI DOHODEK OZIROMA UVELJAVLJAJO NADOME- 
STILO OSEBNEGA DOHODKA ZA OPRAVLJANJE TE FUNKCIJE. 

Delavci iz prvega odstavka tega člena, ki jih je organizacija 
poslala v tujino, da opravljajo določena dela oziroma delovne 
naloge, zagotavljajo in uveljavljajo temeljne pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja z obveznim pokojninskim in 
invalidskim zavarovanjem tudi za čas, ko opravljajo ta dela ozi- 
roma delovne naloge v tujini, če ni z mednarodno pogodbo 
določeno drugače. 

Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
po tem zakonu zagotavljajo in uveljavljajo z obveznim pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem tudi državljani Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, ki so sklenili delovno razmerje 
v organizaciji združnega dela, ki opravlja dejavnost v tujini. 

19. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

po tem zakonu zagotavljajo in uveljavljajo z obveznim pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem: 

1) državljani Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki 
so na ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije 
zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, 
tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih ali so v osebni 
službi pri tujih državljanih, če ni z mednarodno pogodbo dolo- 
čeno drugače; 

2) državljani Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
zaposleni v tujini, če niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem 
nosilcu zavarovanja; 

3) državljani Socialistične federativne republike Jugoslavije, 
zaposleni pri tujem delodajalcu v državi, v kateri so obvezno 
zavarovani, vendar v njej ne morejo uveljaviti pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki so kot temeljne določene 
s tem zakonom, ali jih ne morejo uživati izven navedene države. 

20. člen 
Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

po tem zakonu zagotavljajo in uveljavljajo z ustreznim pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem tuji državljani in osebe brez 
državljanstva, ki so na ozemlju Socialistične federativne republike 
Jugoslavije: 

1) v delovnem razmerju v organizacijah ali pri delovnih ljudeh, 
ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi 
sredstvi, ki so lastnina občanov, ali so delavci, katerih delo kot 
dopolnilno uporabljajo druge osebe DELODAJALCA; 

2) v službi pri tujih fizičnih in pravnih osebah, če ni z medna- 
rodno pogodbo določeno drugače; 

3) v službi pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih 
diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če je tako zavarova- 
nje določeno z mednarodno pogodbo. 

III. PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

1. Starostna pokojnina 

21. člen 
Delavci oziroma delavka iz 18., 19. in 20. člena tega zakona (v 

nadaljnjem besedilu: zavarovanec) pridobi pravico do starostne 
pokojnine, ko dopolni starost 60 oziroma 55 let in pokojninsko 
dobo 20 let. 

Zavarovanec, ki nima dopolnjene pokojninske dobe 20 let, pri- 
dobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni starost 65 let 
oziroma zavarovanka 60 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe. 
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni 
pokojninsko dobo 40 let oziroma zavarovanka 35 let ne glede na 
svojo starost. 

22. člen 
Če je za območje posamezne skupnosti z zakonom uvedena 

predčasna pokojnina, lahko zavarovanec v skladu z zakonom 
pridobi pravico do starostne pokojnine tudi pred dopolnjeno 
starostjo, piedpisano v prvem odstavku 21. člena tega zakona, ko 
dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 let starosti oziroma 
zavarovanka 30 let pokojninske dobe in 50 let starosti, ob ustrez- 
nem zmanjšanju pokojnine. 

Ko uživalec pokojnine dopolni starost, predpisano za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine (prvi odstavek 21. člena), se mu 
pokojnina iz prvega odstavka tega člena ne zmanjšuje. 

22. a člen 
ČE JE ZA OBMOČJE POSAMEZNE SKUPNOSTI Z ZAKONOM 

UVEDENA DELNA POKOJNINA, LAHKO ZAVAROVANEC 
V SKLADU Z ZAKONOM PRIDOBI TO PRAVICO, ČE S TEM 
SOGLAŠA ORGANIZACIJA, TUDI PRED DOPOLNJENO STA- 
ROSTJO, PREDPISANO V PRVEM ODSTAVKU 21. ČLENA TEGA 
ZAKONA, KO DOPOLNI NAJMANJ 55 LET STAROSTI IN 30 LET 
POKOJNINSKE DOBE (ZAVAROVANEC) OZIROMA 50 LET STA- 
ROSTI IN 25 LET POKOJNINSKE DOBE (ZAVAROVANKA). 

MED UVELJAVLJANJEM DELNE POKOJNINE OSTANE ZAVA- 
ROVANEC V DELOVNEM RAZMERJU IN DELA NAJMANJ POL 
DELOVNEGA ČASA, ZA TO DELO USTVARJA USTREZNI DEL 
OSEBNEGA DOHODKA IN UŽIVA DEL POKOJNINE, ODMERJENE 
PO DOPOLNJENI DOBI, V SKLADU Z ZAKONOM. 

KO UŽIVALEC DELNE POKOJNINE, KI MED UŽIVANJEM TE 
POKOJNINE DOPOLNI 60 (MOŠKI) OZIROMA 55 LET (ŽENSKA) 
STAROSTI, IMA PRAVICO ZAHTEVATI, DA SE MU ODMERI STA- 
ROSTNA POKOJNINA 

23. člen 
Zavarovancu, ki se mu po tem zakonu zavarovalna doba šteje 

s povečanjem, se starostna meja za pridobitev pravice do pokoj- 
nine, določena v prvem in drugem odstavku 21. člena tega 
zakona, zmanjša odvisno od stopnje povečanja dobe. 

24. člen 
Starostna pokojnina se odmerja od mesečnega povprečja oseb- 

nih dohodkov, ki jih je zavarovanec dobil v katerihkoli zaporednih 
desetih letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša (v nadaljnjem 
besedilu: pokojninska osnova). 

Za leto zavarovanja, iz katerega se vzame osebni dohodek za 
odmero pokojnine, se vzame koledarsko leto, v katerem je dobil 
zavarovanec osebni dohodek oziroma nadomestilo osebnega 
dohodka najmanj za šest mesecev zavarovalne dobe. 
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24. a člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE PO TEM ZAKONU SE 

VZAME OSEBNI DOHODEK, OD KATEREGA JE BIL PLAČAN PRI- 
SPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, KI 
GA JE ZAVAROVANEC USTVARIL PO OSNOVAH IN MERILIH ZA 
DELITEV SREDSTEV ZA OSEBNE DOHODKE, DOLOČENIH 
S SPLOSNIM AKTOM ORGANIZACIJE V SKLADU Z ZAKONOM, ZA 
DELAVCA V DELOVNEM RAZMERJU PRI DELODAJALCU PA 
DOLOČENIH S KOLEKTIVNO POGODBO V SKLADU Z ZAKONOM. 

24. b člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE SE VZAME POVPREČNI 

MESEČNI OSEBNI DOHODEK, KI GA JE ZAVAROVANEC USTVA- 
RIL V POLNEM DELOVNEM ČASU. 

OSEBNI DOHODEK, KI JE BIL USTVARJEN Z DELOM V ČASU, 
DALJŠEM ALI KRAJŠEM OD POLNEGA DELOVNEGA ČASA, SE 
PRERAČUNA NA POVPREČNI MESEČNI ZNESEK, KI USTREZA 
OSEBNEMU DOHODKU ZA POLNI DELOVNI ČAS. 

OSEBNI DOHODEK ZA POLNI DELOVNI ČAS SE PRERAČUNA 
TUDI ZAVAROVANCU, KI JE BIL V KOLEDARSKEM LETU ISTO- 
ČASNO V DVEH ALI VEČ DELOVNIH RAZMERJIH, TAKO DA SE 
VZAME SKUPAJ USTVARJENI OSEBNI DOHODEK IN URE, KO JE 
BIL NA DELU V VSEH DELOVNIH RAZMERJIH. 

24. c člen 
ZA ČAS, KO JE ZAVAROVANEC UVELJAVLJAL NADOMESTILO 

OSEBNEGA DOHODKA PO PREDPISIH O ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU, SE ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE 
VZAME ZNESEK POVPREČNEGA MESEČNEGA OSEBNEGA 
DOHODKA, KI SE UGOTOVI NA PODLAGI OSEBNEGA DOHODKA 
USTVARJENEGA V KOLEDARSKEM LETU PRED LETOM 
V KATEREM JE NASTALA ZAČASNA ZADRŽANOST Z DELA, PRE- 
RAČUNAN S KOEFICIENTOM ZA VALORIZACIJO, DOLOČENIM 
ZA TO LETO, V SKLADU Z ZAKONOM. 

24. d člen 
V POVPREČNI MESEČNI ZNESEK OSEBNEGA DOHODKA ZA 

ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE SE VŠTEJEJO NADOME- 
STILA, KI JIH UVELJAVLJA DELOVNI INVALID S PREOSTALO 
DELOVNO ZMOŽNOSTJO, S PRAVICO DO RAZPOREDITVE OZI- 
ROMA ZAPOSLITVE PRI USTREZNIH DELIH TER S PRAVICO DO 
PREKVALIFIKACIJE ALI DOKVALIFIKACIJE, IN NADOMESTILO: 

1. OSEBNEGA DOHODKA DO DNEVA, KO ZAČNE S PREKVALI- 
FIKACIJO ALI DOKVALIFIKACIJO; 

2. OSEBNEGA DOHODKA MED PREKVALIFIKACIJO ALI DOK- 
VALIFIKACIJO; 

3. OSEBNEGA DOHODKA ZA DELO S SKRAJŠANIM DELOV- 
NIM ČASOM; 

4. ZARADI MANJŠEGA OSEBNEGA DOHODKA NA DRUGEM 
USTREZNEM DELU. 

ČE SO BILA V OBRAČUNSKI DOBI ZA ODMERO POKOJNINSKE 
OSNOVE TUDI OBDOBJA, V KATERIH SO BILA UVELJAVLJENA 
NADOMESTILA OSEBNEGA DOHODKA IZ 1. IN 2. TOČKE 
PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA, SE ZA ODMERO POKOJNIN- 
SKE OSNOVE VZAME ZNESEK, KI SE UGOTOVI NA PODLAGI 
OSEBNEGA DOHODKA, USTVARJENEGA V KOLEDARSKEM 
LETU, V KATEREM JE NASTALA INVALIDNOST, PRERAČUNAN 
S KOEFICIENTOM ZA VALORIZACIJO, DOLOČENIM ZA TO LETO 
V SKLADU Z ZAKONOM. 

ČE SO V OBRAČUNSKI DOBI ZA ODMERO POKOJNINSKE 
OSNOVE TUDI OBDOBJA, V KATERIH SO BILA UVELJAVLJENA 
NADOMESTILA OSEBNEGA DOHODKA IZ 3. TOČKE PRVEGA 
ODSTAVKA TEGA ČLENA, SE ZA ODMERO POKOJNINSKE 
OSNOVE VZAME ZNESEK OSNOVE, OD KATERE JE BILO 
ODMERJENO TO NADOMESTILO. 

24. e člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE DELAVCA V DELOV- 

NEM RAZMERJU PRI DELODAJALCU SE VZAME ZAVAROVANA 
OSNOVA, KI JE RABILA KOT OSNOVA ZA PLAČILO PRISPEVKOV 
ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE. 

24. f člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE ZA ZAVAROVANCE IZ 2 

TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 18. ČLENA TEGA ZAKONA SE 
VZAME STALNO MESEČNO NADOMESTILO, KI JE RABILO ZA 
PLAČILO PRISPEVKOV IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA. 

24. g člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE ZA ZAVAROVANCE, IZ 

DRUGEGA IN TRETJEGA ODSTAVKA 18. ČLENA TEGA ZAKONA 
SE VZAME OSEBNI DOHODEK OZIROMA ZAVAROVALNA 
OSNOVA, KI JE RABILA KOT PODLAGA ZA PLAČILO PRISPEV- 
KOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE. 

24. h člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE ZA ZAVAROVANCE IZ 

19. IN 20. ČLENA TEGA ZAKONA SE VZAME ZAVAROVALNA 
OSNOVA, KI JE RABILA KOT PODLAGA ZA PLAČILO PRISPEV- 
KOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE. 

24. i člen 
ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE SE VZAME OSEBNI 

DOHODEK, USTVARJEN IZ NASLOVA INOVACIJE, RACIONALIZA- 
CIJE IN DRUGIH OBLIK USTVARJALNOSTI PRI DELU, OD KATE- 
REGA JE BIL VPLAČAN PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVA- 
LIDSKO ZAVAROVANJE, V SKLADU Z ZAKONOM IN SPLOŠNIM 
AKTOM ORGANIZACIJE OZIROMA KOLEKTIVNO POGODBO 
Alternativa: 24. i ČLEN SE ČRTA 

25. člen 
Osebni dohodki iz prejšnjih let se valorizirajo glede na gibanje 

povprečja osebnih dohodkov vseh zaposlenih na območju repu- 
blike oziroma avtonomne pokrajine. Osebni dohodki iz prejšnjih 
let, po katerih se po 24. členu tega zakona odmeri pokojnina, se 
valorizirajo glede na povprečje osebnih dohodkov v zadnjem letu 
dela. Za zadnje leto dela se vzame zadnje koledarsko leto, v kate- 
rem je zavarovanec delal in dobil osebni dohodek najmanj za šest 
mesecev. OSEBNI DOHODKI IZ PREJŠNJIH LET, PO KATERIH SE 
PO 24. ČLENU TEGA ZAKONA ODMERI POKOJNINA, SE VALORI- 
ZIRAJO GLEDE NA POVPREČJE OSEBNIH DOHODKOV V ZAD- 
NJEM KOLEDARSKEM LETU, PRED LETOM, V KATEREM ZAVA- 
ROVANEC UVELJAVLJA PRAVICO DO POKOJNINE. 

26. člen 
Starostna pokojnina se obračunava od pokojninske osnove 

v odstotkih, določenih odvisno od zavarovalne dobe oziroma 
pokojninske dobe. 

Starostna pokojnina za 15 let zavarovalne dobe ne sme znašati 
za zavarovance manj kot 35% oziroma za zavarovanke 40% pokoj- 
ninske osnove. 

27. člen 
Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do pokojnine, ima pravico, 

da se mu pokojnina ponovno odmeri tudi po delu osebnega 
dohodka, ki ga je uveljavil na podlagi minulega dela v odvisnosti 
od prispevka, ki ga je dal s svojim delom in upravljanjem k rezulta- 
tom gospodarjenja s sredstvi za zbotjševanje in razširjanje materi- 
alne osnove dela. 

Za ponovno odmero pokojnine zavarovancu iz prvega odstavka 
tega člena se vzame del osebnega dohodka na podlagi minulega 
dela, ki je ugotovljen po osnovah in merilih, določenih v samou- 
pravnem splošnem aktu v skladu z zveznim zakonom. 

28. člen 
Zavarovanec, ki izpolni pogoje za starostno pokojnino, pridobi 

pravico do najnižjega zneska starostne pokojnine pod pogoji, na 
način in v višini, kot je to določeno s samoupravnim splošnim 
aktom skupnosti v skladu z zakonom. 

29. člen 
Za odmero pokojninske osnove se lahko predpiše, da se osebni 

dohodki vzamejo do določene višine, ali se lahko predpiše najvišji 
znesek pokojnine. 

30. člen 
Starostna pokojnina se med letom obvezno usklajuje z gibanje 

nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na 
območju republike oziroma avtonomne pokrajine. Višina, način in 
roki usklajevanja se določijo s samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti v skladu z družbenim dogovorom in zakonom. 

Pokojnina se dokončno uskladi na začetku naslednjega leta 
glede na porast nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, 
zaposlenih na območju republike oziroma avtonomne pokrajine 
v predhodnem letu, ki se ugotovi po uradnih statističnih podatkih 
v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 
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Razlika med pokojnino, izplačano v preteklem letu in pokoj- 
nino, usklajeno po drugem odstavku tega člena, se izplača za vse 
preteklo leto. 

STAROSTNE POKOJNINE SE MED LETOM OBVEZNO USKLA- 
JUJEJO Z GIBANJEM NOMINALNIH OSEBNIH DOHODKOV VSEH 
DELAVCEV, ZAPOSLENIH NA OBMOČJU REPUBLIKE OZIROMA 
AVTONOMNE POKRAJINE. POKOJNINE SE USKLAJUJEJO VSAK 
MESEC NA PODLAGI URADNIH STATISTIČNIH PODATKOV. 
VIŠINO IN NAČIN USKLAJEVANJA POKOJNIN DOLOČI SKUP- 
NOST S SPLOŠNIM AKTOM V SKLADU Z ZAKONOM. 

31. člen 
Na podlagi razlik, ki nastajajo v ravneh pokojnin, uveljavljenih 

v posameznih obdobjih, se v primerih in na način, kot je to 
določeno s samoupravnim splošnim aktom skupnosti v skladu 
z družbenim dogovorom in zakonom, opravi usklajevanje med 
prej odmerjenimi in pozneje odmerjenimi pokojninami. 

CE V RAVNEH POSAMEZNIH VRST POKOJNIN OZIROMA 
POKOJNIN POSAMEZNIH KATEGORIJ ZAVAROVANCEV, UVE- 
LJAVLJENIH V RAZLIČNIH OBDOBJIH, NASTANEJO POMEMBNE 
RAZLIKE, SE TAKŠNE POKOJNINE OBVEZNO USKLAJUJEJO 
V PRIMERIH IN NA NAČIN, DOLOČENIH S SPLOŠNIM AKTOM 
SKUPNOSTI, V SKLADU Z ZAKONOM. 

32. člen 
Izjemoma lahko posamezne kategorije zavarovancev pod 

pogoji in na način, ki jih določa zakon, pridobivajo in uveljavijo 
pravico do starostne pokojnine ob ugodnejših pogojih, kot so 
določeni s tem zakonom. 

IZJEMOMA LAHKO POSAMEZNE KATEGORIJE ZAVAROVAN- 
CEV POD POGOJI IN NA NAČIN, KI SO DOLOČENI S PREDPISI 
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, PRIDOBI- 
VAJO IN UVELJAVLJAJO PRAVICO DO POKOJNINE POD POSEB- 
NIMI POGOJI. 

Sredstva za povečane obveznosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki nastajajo zaradi pridobivanja in uveljavlja- 
nja pravic do starostne pokojnine ob ugodnejših pogojih po 
prvem odstavku tega člena, zagotavlja skupnosti na način, dolo- 
čen z zakonom, družbenopolitična skupnost, ki je določila te 
pogoje. 

2. Pravica na podlagi invalidnosti 

33. člen 
Invalidnost po tem zakonu je podana, če nastane pri zavaro- 

vancu zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, ki so posle- 
dica poškodbe pri delu, poklicne bolezni, poškodbe izven dela ali 
bolezni, katerih ni mogoče odvrniti z zdravljenjem ali z ukrepi 
medicinske rehabilitacije, zmanjšanje ali izguba delovne zmožno- 
sti za dela oziroma delovne naloge, na katere je bil razporejen in 
jih je opravljal pred nastankom invalidnosti, ter za dela oziroma za 
delovne naloge v temeljni organizaciji, ki ustrezajo njegovi stro- 
kovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni sposobnosti. 

Zmanjšanje delovne zmožnosti je podano, če zavarovanec ni 
več zmožen z normalnim delovnim naporom, ki ne ogroža njego- 
vega zdravstvenega stanja, opravljati poln delovni čas oziroma 
delovnih nalog, po katerih se po prvem odstavku tega člena 
ocenjuje invalidnost. 

Preostala delovna zmožnost je podana, če lahko zavarovanec, 
pri katerem je ugotovljena zmanjšana delovna zmožnost, najmanj 
polovico polnega delovnega časa opravlja dela oziroma delovne 
naloge, na katera je bil razporejen in jih je opravljal pred nastan- 
kom invalidnosti, ter dela oziroma delovne naloge, ki ustrezajo 
njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
sposobnosti, ali če lahko po poprejšnji prekvalifikaciji ali dokvali- 
fikaciji ali brez prekvalifikacije ali dokvalifikacije opravlja poln 
delovni čas druga dela oziroma delovne naloge. 

Izguba delovne zmožnosti je podana, če zavarovanec ni več 
zmožen za delo. 

34. člen 
Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje poškodba zavaro- 

vanca, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanič- 
nega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posle- 
dica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve 
telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, čea je 
takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem del oziroma 
delovnih nalog. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, povzročena na 
način iz prvga odstavka tga člena, ki jo pritrpi zavarovanec na 
redni poti od stanovanja do delovnega kraja ali nazaj, na poti, da 
opravi delovne naloge, in na poti da nastopi delo, ter v drugih virih 
določenih z zakonom. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi obolenje zavarovanca, ki je 
neposredna in izključna posledica kakšnega nesrečnega nak- 
ljučja ali višje sile med opravljanjem del oziroma nalog ali v zvezi 
z njimi. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo pritrpi 
zavarovaneac pri opravljanju del in nalog iz 16. člena tega zakona. 

35. člen 
Poklicne bolezni po tem zakonu so določene bolezni, povzro- 

čene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa, delovnih 
pogojev na delih oziroma delovnihh nalogah, ki jih je zavarovanec 
opravljal. 

Poklicne bolezni in dela oziroma delovne naloge pri katerih se 
pojavljajo te bolezni, in pogoje, po katerih se štejejo za poklicne 
bolezni, določi skupnost s samoupravnim splošnim aktom po 
poprejšnjem mnenju ustreznih strokovnih in znanstvenih organi- 
zacij. 

Skupnosti lahko s samoupravnim sporazumom določijo enoten 
seznam poklicnih bolezni. 

36. člen 
Delovni invalid po tem zakonu je zavarovanec, ki na podlagi 

invalidnosti uveljavlja pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

36. a člen 
DELOVNO ZMOŽNOST IN DRUGE PODLAGE ZA UVELJAVLJA- 

NJE PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVA- 
NJA OCENIJO ORGANI IZVEDENSTVA, ZA KATERIH UGOTOVI- 
TEV, OCENO IN MNENJE JE OBVEZNA POPREJŠNJA KON- 
TROLA 

ORGANE, NAČIN IN POSTOPEK IZVEDENSTVA IN POPREJŠ- 
NJE KONTROLE IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA DOLOČI 
SKUPNOST S SPLOŠNIM AKTOM V SKLADU Z ZAKONOM 

a) Pravica do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma 
delovne naloge, pravica do ustrezne zaposlitve, pravica do 
prekvalifikacije ali dokvalifikacije ter pravica do ustreznega 
denarnega nadomestila. 

37. člen 
Zavarovanec, ki ima preostalo delovno zmožnost, ima pravico 

do dela z delovnim časom, ki ustreza tej zmožnosti, ter pravico biti 
razporejen na druga ustrezna dela oziroma delovne naloge ozi- 
roma pravico do ustrezne zaposlitve, prekvalifikacije ali dokvalifi- 
kacije, če je potrebna, ter pravico do ustreznega denarnega nado- 
mestila v zvezi z uživanjem teh pravic. 

Pri ustvarjanju pogojev za zagotovitev pravic iz prvega odstavka 
tega člena sodelujejo skupnosti, samoupravne interesne skupno- 
sti za zaposlovanje in drugi organi, organizacije in skupnosti 
v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in 
zakonom. 

Da bi se ustvarili pogoji za preventivo invalidnosti, se zagotavlja 
na način, določen s samoupravnim sporazumom v skladu z druž- 
benim dogovorom in zakonom, razporeditev delavcev, ki oprav- 
ljajo dela oziroma delovne naloge, pri katerih je nevarno, da 
nastane invalidnost, ter delavcev s spremenjenimi delovnimi 
zmožnostmi, ki nimajo statusa delovnih invalidov, na ustrezna 
dela oziroma delovne naloge. 

37. a člen 
ZAVAROVANEC, KI IMA PREOSTALO DELOVNO ZMOŽNOST, 
IMA PRAVICO: 

1) DO DELA Z DELOVNIM ČASOM, KI USTREZA PREOSTALI 
DELOVNI ZMOŽNOSTI, IN PRAVICO DO RAZPOREDITVE ALI 
ZAPOSLITVE NA DRUGO USTREZNO DELO (ALTERNATIVA: DA 
SE DODAJO VEJICA IN BESEDE: »ČE INVALIDNOST NASTANE 
PREDEN IZPOLNI POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STA- 
ROSTNE POKOJNINE«); 

2) DO PREKVALIFIKACIJE ALI DOKVALIFIKACIJE DO DOPOL- 
NJENIH 50 (ZAVAROVANEC) OZIROMA 45 (ZAVAROVANKA) LET 
STAROSTI. 

ZAVAROVANKA LAHKO NA SVOJO ZAHTEVO UVELJAVI PRA- 
VICO DO PREKVALIFIKACIJE ALI DOKVALIFIKACIJE PO 2. TOČKI 
PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA DO STAROSTI, DOLOČENE 
ZA ZAVAROVANCA. 

ALTERNATIVA: 
Drugi odstavek se črta. 
OPOMBA: 
Če bo sprejeta alternativa iz 1. točke prvega odstavka, se mora 

drugi odstavek glasiti: »Zavarovanka lahko na svojo zahtevo uve- 
ljavi pravico do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali 
delovni zmožnosti, pravico do razoreditve ali zaposlitve na druga 
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ustrezna dela ter pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacije po 
prvem odstavku tega člena do starosti, določene za zavarovanca. 

37. bčlen 
ZAVAROVANEC, KI IMA PREOSTALO DELOVNO ZMOŽNOST, 

IMA PRAVICO DO DENARNEGA NADOMESTILA: 
1) OSEBNEGA DOHODKA OD DNEVA NASTANKA INVALIDNO- 

STI DO RAZPOREDITVE ALI ZAPOSLITVE NA DRUGO USTREZNO 
DELO OZIROMA POŠIUANJA NA PREKVALIFIKACIJO ALI DOK- 
VALIFIKACIJO; 

2) OSEBNEGA DOHODKA MED PREKVALIFIKACIJO ALI DOK- 
VALIFIKACIJO; 

3) OSEBNEGA DOHODKA OD DNEVA KONČANE PREKVALIFI- 
KACIJE ALI DOKVALIFIKACIJE DO RAZPOREDITVE OZIROMA 
ZAPOSLITVE NA DRUGO USTREZNO DELO; 
. 4) OSEBNEGA DOHODKA ZA DELO S SKRAJŠANIM DELOVNIM 
ČASOM; 

5) ZARADI MANJŠEGA OSEBNEGA DOHODKA NA DRUGEM 
USTREZNEM DELU. 

DENARNA NADOMESTILA DELOVNIH INVALIDOV S PREO- 
STALO DELOVNO ZMOŽNOSTJO IZ 1., 2., 3. in 5. TOČKE PRVEGA 
ODSTAVKA TEGA ČLENA SE MED LETOM OBVEZNO USKLAJU- 
JEJO V SKLADU Z ZAKONOM IN SPLOŠNIM AKTOM SKUNOSTI 
OZIROMA ORGANIZACIJE. 

VIŠINA DENARNEGA NADOMESTILA IZ 4. TOČKE PRVEGA 
ODSTAVKA TEGA ČLENA NE MORE ZNAŠATI VEČ KOT 85% 
ODMERJENE OSNOVE, ČE JE INVALIDNOST POSLEDICA 
BOLEZNI ALI POŠKODBE IZVEN DELA. 

38. člen 
Pravico do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni 

zmožnosti, pravico do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, pravido 
do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma delovne naloge in 
pravico do ustreznega denarnega nadomestila iz 1., 2. IN 3 
TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 37. b ČLENA TEGA ZAKONA, uve- 
ljavlja zavarovanec v organzaciji, v kateri je delal v času nastanka 
invalidnosti, pod pogoji in na način, ki so določeni s splošnim 
aktom organizacije v skladu z zakonom. 

V primerih in ob pogojih, ki so na temeljih širše solidarnosti 
v skladu s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in 
zakonom, uveljavljajo zavarovanci, ki imajo preostalo delovno 
zmožnost, pravice iz prvega odstavka tega člena v skupnosti, 

PRAVICO DO DENARNEGA NADOMESTILA IZ 4. IN 5. TOČKE 
PRVEGA ODSTAVKA 37. b ČLENA TEGA ZAKONA UVELJAVILA 
ZAVAROVANEC V SKUPNOSTI. 

Delovni invalid, Kl JE V DELOVNEM RAZMERJU PRI DELODA- 
JALCU, OZIROMA DELOVNI INVALID, ki v času uveljavljanja pra- 
vic ni v delovnem razmerju, uveljavlja pravico do ustrezne zaposli- 
tve, prekvalifikacije ali dokvalifikacije ter ustreznega denarnega 
nadomestila v zvezi z uživanjem teh pravic v skupnosti pod pogoji 
in na način, ki so določeni s splošnim aktom skupnosti v skladu 
s samoupravnim sporazumom, družbenim dogovorom in za- 
konom. 

38. a člen 
DELOVNI INVALID IN DRUGE INVALIDNE OSEBE, KI SE NE 

MOREJO PREKVALIFICIRATI ALI DOKVALIFICIRATI OZIROMA 
ZAPOSLITI POD SPLOŠNIMI POGOJI SE PREKVALIFICIRAJO ALI 
DOKVALIFICIRAJO OZIROMA ZAPOSLIJO POD POSEBNIMI 
POGOJI V POSEBNIH ORGANIZACIJAH (V NADALJNJEM BESE- 
DILU: VARSTVENE ORGANIZACIJE). 

S POSEBNIMI POGOJI SO PO PRVEM ODSTAVKU TEGA 
ČLENA MIŠLJENI TAKŠNI POGOJI, KI SO PRILAGOJENI DUŠEV- 
NIM, TELESNIM IN ZDRAVSTVENIM POGOJEM DELOVNIH INVA- 
LIDOV IN DRUGIH INVALIDNIH OSEB. 

Z VARSTVENO ORGANIZACIJO JE PO PRVEM ODSTAVKU 
TEGA ČLENA MIŠLJENA ORGANIZACIJA, V KATERI JE ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH DELOVNIH INVALIDOV IN DRUGIH INVALIDNIH 
OSEB OZIROMA DELOVNIH INVALIDOV, KI SO NA PREKVALIFI- 
KACIJI OZIROMA DOKVALIFIKACIJI NAJMANJ 40% VSEH ZAPO- 
SLENIH V TEJ ORGANIZACIJI. 

VARSTVENE ORGANIZACIJE LAHKO USTANOVIJO ORGANIZA- 
CIJE, SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI OZIROMA 
DRUGE OBLIKE SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA, DRUŽBE- 
NOPOLITIČNE SKUPNOSTI, DRUŽBENE ORGANIZACIJE IN 
DRUGE PRAVNE OSEBE. 

PRI USTVARJANJU POGOJEV ZA UČINKOVITO DELOVANJE 
VARSTVENIH ORGANIZACIJ (Z OPROSTITVIJO PLAČILA POSA- 
MEZNIH DAVKOV, TAKS IN PRISPEVKOV, Z ODSTOPITVIJO 
SREDSTEV IDR.) SODELUJEJO DRUŽBENOPOLITIČNE SKUPNO- 
STI IN SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI OZIROMA 

DRUGE OBLIKE SAMOUPRAVNEGA ORGANIZIRANJA, DRUGI 
ORGANI, ORGANIZACIJE IN SKUPNOSTI V SKLADU Z ZAKONOM. 

b) Invalidska pokojnina 

39. člen 
Zavarovanec, pri katerem nastane izguba delovne zmožnosti, in 

zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo, ki pa se zaradi 
zdravstvenih razlogov ali zaradi določene starosti ne more uspo- 
sobiti s prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo za druga ustezna dela 
oziroma delovne naloge, in ga tudi ni mogoče razporediti oziroma 
zaposliti na drugih ustreznih delih oziroma na drugih delovnih 
nalogah s prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo ali brez prekvalifika- 
cije ali dokvalifikacije pridobi pravico do invalidske pokojnine. 

ZAVAROVANEC, PRI KATEREM NASTANE IZGUBA DELOVNE 
ZMOŽNOSTI, IN ZAVAROVANEC S PREOSTALO DELOVNO 
ZMOŽNOSTJO, KI SE ZARADI DOPOLNJENE DOLOČENE STARO- 
STI NE MORE USPOSOBITI S PREKVALIFIKACIJO ALI DOKVALI- 
FIKACIJO ZA OPRAVLJANJE DRUGIH USTREZNIH DEL, PRIDOBI 
PRAVICO DO INVALIDSKE POKOJNINE: 

1) če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni - ne glede na pokojninsko dobo; 

2) če je invalidnost posledica poškodbe izven dela ali bolezni 
- pod pogojem, da je pred nastankom invalidnosti dopolnil 
pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino razdobja od dopol- 
njenih najmanj 20 let starosti do nastanka invalidnosti (delovna 
doba), šteto delovna leta kot polna leta. 

Zavarovancu, ki postane invalid pred dopolnjenimi 30 leti staro- 
sti, je zagotovljena pridobitev pravice do invalidske pokojnine ob 
ugodnejših pogojih, kot so predpisani v 2. točki prvega odstavka 
tega člena. 

Zavarovanec - vojaški invalid od I. do VI. skupine, ki ni zmožen 
opravljati del oziroma delovnih nalog, po katerih se po prvem 
odstavku 33. člena tega zakona ocenjuje invalidnost, več kot 
polovico polnega delovnega časa, pridobi pravico do invalidske 
pokojnine, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, ne 
glede na to, ali se lahko s prekvalifikacjo ali dokvalifikacijo uspo- 
sobi za drugo ustrezno delo ali se lahko brez prekvalifikacije ali 
dokvalifikacije razporedi na druga ustrezna dela oziroma delovne 
naloge. 

40. člen 
Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki se 

ugotovi na način, določen v 24., 24.a do 24.i členu in v 25. členu 
tega zakona. 

Kadar gre za invalidsko pokojnino, ki se pridobi z manj kot 
deset let zavarovalne dobe, se pokojninska osnova ugotovi na 
podlagi povprečnega osebnega dohodka, doseženega v času, 
kolikor je vsega skupaj trajalo zavarovanje. 

41. člen 
Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica 

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se odmeri od pokojninske 
osnove v enaki višini, kot se omeri starostna pokojnina za pokoj- 
ninsko dobo 40 let (za zavarovance) oziroma 45 let (za zavaro- 
vanke). 

Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela, se odmeri od pokojninske osnove 
odvisno od pokoninske dobe in dopolnjenih let starosti, tako da 
dobi pri enaki starosti večjo pokojnino zavarovanec z daljšo 
pokojninsko dobo. 

INVALIDSKA POKOJNINA IZ DRUGEGA ODSTAVKA TEGA 
ČLENA NE SME ZNAŠATI MANJ KOT 45% POKOJNINSKE 
OSNOVE ZA ZAVAROVANCA, KI JE POSTAL INVALID PRED 
DOPOLNJENIM 55. LETOM STAROSTI, OZIROMA NE MANJ KOT 
55% POKOJNINSKE OSNOVE ZA ZAVAROVANKO, KI JE 
POSTALA INVALID PRED DOPOLNJENIM 50. LETOM STAROSTI, 
ČE JE INVALIDNOST NASTALA PO 55. LETU STAROSTI OZI- 
ROMA PO 50. LETU STAROSTI, INVALIDSKA POKOJNINA NE 
SME ZNAŠATI MANJ KOT 35% POKOJNINSKE OSNOVE ZA ZAVA- 
ROVANCE OZIROMA 40% ZA ZAVAROVANKE. 

ZAVAROVANKA LAHKO NA SVOJO ZAHTEVO UVEUAVUA 
PRAVICO DO INVALIDSKE POKOJNINE NA NAČIN, POD POGOJI 
IN V VIŠINI KOT ZAVAROVANEC. 

Invalidska pokojnina ne sme znašati manj kot starostna pokoj- 
nina za enako pokojninsko dobo. 

42. člen 
Določbe tega zakona o najnižjem in najvišjem znesku starostne 

pokojnine in o usklajevanju te pokojnine se uprabljajo tudi za 
invalidsko pokojnino. 
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3. Družinska pokojnina 

43. člen 
Družinsko pokojnino lahko uveljavijo družinski člani: 
2) otroci (zakonski ali nezakonski ali posvojenci; pastorki, ki jih 

je zavarovanec preživljal; vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih 
je zavarovanec preživljal); 

3) starši (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelj, ki jih je 
zavarovanec preživljal. 

Družinsko pokojnino lahko uveljavi tudi zakonec iz razvezanega 
zakona, če ima po sodni odločbi pravico do preživnine. 

44. člen 
Družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine, če je 

umrli zavarovanec: 
1) dopolnil najmanj 5 let zavarovalne dobe ali najmanj deset let 

pokojninske dobe ali 
2) izpolnil pogoje za starostno ali invalidsko pokojnino ali 
3) užival starostno ali invalidsko pokojnino ali 
4) užival pravico na podlagi preostale delovne zmožnosti. 
Če je zavarovanec umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne 

bolezni, pridobijo njegovi družinski člani pravico do družinske 
pokojnine ne glede na pokojninsko dobo zavarovanca. 

45. člen 
Družinski člani lahko uveljavijo pravico do družinske pokojnine, 

če so izpolnjeni pogoji iz 44. člena tega zakona in če izpolnjujejo 
tudi posebne pogoje, določene s splošnim aktom skupnosti 
v skladu z zakonom. 

46. člen 
Družinska pokojnina se odmeri od starostne ali invalidske 

pokojnine, ki bi jo imel zavarovanec ob smrti, oziroma od pokoj- 
nine, ki jo je upokojenec imel ob smrti. 

Družinska pokojnina se odmeri v odstotku od zneska pokojnine 
iz prvega odstavka tega člena odvisno od števila družinskih čla- 
nov, ki imajo do nje pravico. Odstotek za odmero družinske 
pokojnine ne sme znašati manj kot 70% tega zneska za enega 
družinskega člana, če je ta član zakonec ali otrok brez obeh 
roditeljev. 

Družinska pokojnina, ki jo uživajo trije ali več družinskih članov, 
ne sme znašati manj kot 40% pokojninske osnove umrlega zavaro- 
vanca. 

47. člen 
Določbe tega zakona o najnižjem znesku in usklajevanju sta- 

rostne pokojnine se uporabljajo tudi za družinsko pokojnino. 

4. Denarno nadomestilo za telesno okvaro 

48. člen 
Zavarovanec, pri katerem nastane telesna okvara med zavarova- 

njem, pridobi pravico do denarnega nadomestila za to okvaro ob 
enakih pogojih glede pokojninske dobe, ki veljajo za pridobitev 
pravice do invalidske pokojnine. 

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, 
bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posa- 
meznih organov ali delov telesa, kar otežuje normalno aktivnost 
organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih 
potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne. 

Vrste telesnih okvar, na podlagi katerih se pridobi pravica do 
denarnega nadomestila, in odstotke teh okvar določi skupnost 
s splošnim aktom po poprejšnjem mnenju strokovnih in znanstve- 
nih organizacij. 

Skupnosti lahko s samoupravnim sporazumom določijo enoten 
seznam telesnih okvar. 

Denarno nadomestilo za telesno okvaro se odmeri in usklajuje 
MED LETOM po merilih in na način, določen s splošnim aktom 
skupnosti v skladu z zakonom. 

Če je telesna okvara posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, se denarno nadomestilo za telesno okvaro zagotavlja pod 
ugodnejšimi pogoji glede odstotka okvare in se obračuna v več- 
jem znesku za enak odstotek okvare, kot pa če je telesna okvara 
posledica bolezni ali poškodbe izven dela. 

IV. PRIDOBITEV IN UVEUAVUANJE PRAVIC 
BORCEV NARONOOSVOBODILNE VOJNE 

49. člen 
Pravice borcev narodnoosvobodilne vojne se po tem zakonu 

zagotavljajo zavarovancem iz 18., 19. in 20. člena tega zakona, 
katerim se ves čas od vstopa v narodnoosvobodilni boj oziroma 
od začetka aktivnega in organiziranega dela za narodnoosvobo- 
dilni boj do 15, maja 1945 nepretrgano dvojno šteje v posebno 
dobo (v nadaljnjem besedilu: borci NOB). 

50. člen 
Borci narodnoosvobodilne vojne pred 9. septembrom 1943 (v 

nadaljnjem besedilu: borci NOV pred 9. septembrom 1943 tem 
zakonu so borci NOV, ki so stopili v narodnoosvobodilni boj 
oziroma so začeli aktivno in organizirano delati za narodnoosvo- 
bodilni boj pred 9. septembrom 1943. 

Borci NOV pred 9. septembrom 1943 so po tem zakonu tudi 
borci NOV, ki so postali državljani Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije po mirovni pogodbi z Italijo ali so bili kot držav- 
ljani Socialistične federativne republike Jugoslavije stalno nase- 
ljeni na ozemlju, ki je bilo s to pogodbo pripojeno Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji, oziroma ki so na podlagi 
pogodbe, sklenjene med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Republiko Italijo dne 10. novembra 1975 v Osimu, 
izenačeni v pravicah in dolžnostih z državljani Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, stopili pa so v narodnoosvobodilni 
boj do 13. oktobra 1943. 

51. člen 
Borec NOV pred 9. septembrom 1943 pridobi pravico do sta- 

rostne pokojnine: 
1) ne glede na starost - ko dopolni pokojninsko dobo 35 let 

(borec) oziroma 30 let (borka); 
2) ko dopolni starost 55 let (borec) oziroma 50 let (borka) - če 

ima najmanj 20 let pokojninske dobe, dopolnjene kadarkoli. 
Borcu NOV pred 9. septembrtom 1943, ki ima najmanj 15 let 

pokojninske dobe, od tega najmanj deset let zavarovalne dobe, 
lahko posebna komisija ne glede na starost izjemoma prizna 
pravico do starostne pokojnine, če spozna, da je to potrebno 
glede na njegovo splošno zdravstveno stanje in delovno zmož- 
nost. Posebna komisija se ustanovi na način, ki ga določa zakon. 

V desetletno zavarovalno dobo iz drugega odstavka tega člena 
se enojno vštevajo tudi vsa obdobja, ki se borcem NOV po tem 
naslovu dvojno vštevajo v pokojninsko dobo. 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 pridobi pravico do sta- 
rostne pokojnine, ko izpolni v tem členu predpisane pogoje, ne 
glede na to, kdaj mu je prenehalo zavarovanje. 

Borec NOV pred 9. septembrom 1943 se lahko opredeli, da 
uveljavi pravico do starostne pokojnine po pogojih iz 21. člena 
tega zakona, s tem da se mu obdobja posebne dobe, ki se štejejo 
dvojno, ne računajo v pokojninsko dobo ali se računajo enojno. 

52. člen 
Borec NOV pred 9. septembrom 1943, ki zaradi invalidnosti ne 

more nad polovico polnega delovnega časa opravljati del, po 
katerih se po prvem odstavku 33. člena tega zakona ocenjuje 
invalidnost, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če izpolnjuje 
pogoje glede dobe za pridobitev pravice do te pokojnine, ne glede 
na to, ali bi morda moglo opravljati po prekvalifikaciji ali dokvalifi- 
kaciji druga ustrezna dela. 

53. člen 
Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se pokojnina odmeri od 

pokojninske osnove na enak način kot drugim zavarovancem. 
Če je za borca NOV pred 9. septembrom 1943 ugodneje, se 

vzame za ugotovitev pokojninske osnove mesečno povprečje 
osebnega dohodka, ki ga je dosegel v katerihkoli petih zapored- 
nih letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša. Pri ugodnostih 
pokojninske osnove se uporabljajo določbe od 24. a do 24. i člena 
in 25. člena tega zakona. 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki je poleg osebnega 
dohodka dobival tudi dodatek za borce, se ta dodatek všteva 
v pokojninsko osnovo za odmero pokojnine. 

Pri odmeri pokojnine za borce NOV pred 9. septembrom 1943 se 
vzame pokojninska osnova najmanj v višini, ki ustreza povprečju 
osebnih dohodkov delavcev, doseženih v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji v zadnjem letu pred letom, v katerem se 
uveljavlja pokojnina, povečanemu za 6-15%. 

54. člen 
Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se odmeri starostna 

pokojnina, uveljavljena po 51. členu tega zakona, v odstotku 
pokojninske osnove glede na pokojninsko dobo in znaša za 15 let 
pokojninske dobe za borce 45% pokojninske osnove, za borke pa 
47,5% pokojninske osnove. 
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Borcu NOV pred 9. septembrom 1943 se odmeri invalidska 
pokojnina v odstotku od pokojninske osnove glede na pokojnin- 
sko dobo in znaša za pokojninsko dobo do 15 let za borca 45% 
pokojninske osnove, za borko pa 55% pokojninske osnove. 

Pokojnine, odmerjene po prvem in drugem odstavku tega člena, 
se povečujejo za vsako nadaljnjo leto pokojninske dobe pred 15 
leti borcu za 2%, borki pa za 2,5% pokojninske osnove, s tem da 
sme tako odmerjena pokojnina znašati največ 85% pokojninske 
osnove za pokojninsko dobo 35 let (borec) oziroma 30 let (borka). 

Borcu NOV pred 9. septembrom 1943, ki uveljavi pokojnino 
s pokojninsko dobo najmanj 35 let (borec) oziroma 30 !et (borka), 
se znesek pokojnine, obračunane po dopolnjeni pokojninski dobi, 
poveča za 60%, s tem da sme tako povečana pokojnina znašati 
največ 85% pokojninske osnove. 

55. člen 
Borec NOV, ki je stopil v narodnoosvobodilni boj oziroma začel 

aktivno in organizirano delati za narodnoosvobodilni boj 9. sep- 
tembra 1943 ali pozneje, pridobi pravico do pokojnine po enakih 
pogojih kot drugi zavarovanci in se mu pokojnina odmeri na enak 
način kot njim. 

Borcu NOV iz prvega odstavka tega člena, ki uveljavi na podlagi 
dopolnjene pokojninske dobe nižjo pokojnino od 85% pokojnin- 
ske osnove, se znesek pokojnine, odmerjene po dopolnjeni pokoj- 
ninski dobi, poveča: 

1) borcu NOV od 9. septembra 1943 do konca omenjenega leta 
- za 60 %; 

2) borcu NOV od leta 1944 - za 30%; 
3) borcu NOV od leta 1945 - za 10%. 
Zavarovancu - državljanu Socialistične federativne republike 

Jugoslavije, ki je bil po 6. aprilu 1941 ujet ali interniran in ki se je 
v taboriščih vojnih ujetnikov ali političnih zapornikov oziroma 
internirancev nepretrgoma aktivno in organizirano udeleževal 
dela za narodnoosvobodilno gibanje in se po vrnitvi iz taborišča 
postavil na razpolago narodnoosvobodilnemu gibanju in nadalje- 
val aktivno delo zanj, pa mu ta čas ni priznan dvojno, se pokoj- 
nina, uveljavljena na podlagi dopolnjne pokojninske dobe v manj- 
šem odstotku od 85% pokojninske osnove, poveča za 30 %. 

Pokojnina, povečana po drugem in tretjem odstavku tega člena 
sme znašati največ 85% pokojninske osnove. 

Borcu NOV iz prvega odstavka tega člena, ki uveljavi pravico do 
predčasne pokojnine, se smiselno prvemu odstavku 22. člena 
tega zakona zmanjša pokojnina, odmerjena po drugem, tretjem in 
četrtem odstavku tega člena. To zmanjšanje velja, dokler ne 
dopolni let starosti, predpisanih za pridobitev pravice do sta- 
rostne pokojnine (drugi odstavek 22. člena tega zakona). 

Borec NOV iz prvega odstavka tega člena ima pravico zahtevati, 
da se mu obdobja posebne dobe, ki se štejejo dvojno, ne računajo 
v pokojninsko dobo ali da se mu računajo enojno. 

56. člen 
Družinskim članom borca NOV pred 9. septembra 1943, ki je ob 

smrti izpolnil pogoj za priznanje starostne pokojnine po drugem 
odstavku 51. člena tega zakona, te pokojnine pa ni uveljavil, sme 
posebna komisija, ki je določena v omenjenem členu, priznati 
pravico do družinske pokojnine, če so izpolnjeni pogoji za porido- 
bitev pravice do družinske pokojnine (44. in 45. člen). Ta družin- 
ska pokojnina se odmeri od starostne pokojnine, ki bi pripadala 
borcu NOV, če bi jo za življenje uveljavil. 

57. člen 
Odločbo o izjemnem priznanju pravice do pokojnine po drugem 

odstavku 51. člena in 56. členu tega zakona izda posebna komisija 
po podatkihj o pokojninski dobi, ki si jih poprej priskrbi od 
pristojne skupnosti. Ta odločba je dokončna in na njeni podlagi 
odmeri skupnost pokojnino. 

58. člen 
Pokojnine borcev NOV se usklajujejo enako kot pokojnine dru- 

gih zavarovancev. 
Kot najnižja pokojninska osnova, po kateri se obvezno usklaju- 

jejo pokojnine borcev NOV pred 9. septembrom 1943 se vzame 
pokojninska osnova, odmerjena po četrtem odstavku 53. člena 
tega zakona. 

59. člen 
Določbe 51., 52., 53. in 54. člena ter 56., 57. in 58. člena tega 

zakona glede pridobivanja in odmere pravic se uporabljajo tudi za 
zavarovance - udeležence španske narodnoosvobodilne in revo- 
lucionarne vojne od leta 1936 do leta 1939, ki se jim ta čas dvojno 

šteje v posebno dobo (v nadaljnjem besedilu: španski borci). 
Španskemu borcu se v posebno dobo šteje dvojno tudi čas, ki 

ga je do 15. maja 1945 prebil v zaporu, taborišču ali internaciji, 
vendar ne pred 6. aprilom 1941, če je v zaporu, taborišču ali 
internaciji nadaljeval delo za narodnoosvobodilno gibanje in če se 
je po vrnitvi iz zapora, taborišča ali internacije postavil na razpo- 
lago narodnoosvobodilnemu gibanju in nadaljeval aktivno delo za 

Določbe 51. do 58. člena tega zakona glede pridobivanja in 
odmere pravic se uporabljajo tudi za zavarovance - udeležence 
narodnoosvobodilnega gibanja Grčije - državljane Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, ki se jim ves čas od vstopa 
v narodnoosvobodilno gibanje Grčije oziroma od začletka aktiv- 
nega in organiziranega dela za to gibanje, vendar ne pred 6. 
aprilom 1941 do 15. maja 1945 šteje nepretrgoma v posebno dobo 
dvojno, in sicer odvisno od dneva, ko so vstopili v omenjeno 
gibanje oziroma ko so začeli zanj aktivno in organizirano delati. 

61 .člen 
Federacija zagotavlja skupnostim sredstva za obveznosti, ki 

nastajajo po tem zakonu v zvezi z uveljavljanem pravic borcev 
NOV, ki so te pravice pridobili pod ugodnejšimi pogoji, z odmero 
višine pokojnine borcem NOV in priznavanjem pravice do družin- 
ske pokojnine njihovim družinskim članom. 

IV. a PRIDOBIVANJE IN UVELJAVLJANJE PRAVIC 
DOLOČENIH KATEGORIJ ZAVAROVANCEV 

61. a člen 
DELAVEC NA POSEBNI DOLŽNOSTI V ZVEZNEM SEKRETARI- 

ATU ZA NOTRANJE ZADEVE, KI MU PRENEHA DELOVNO RAZ- 
MERJE S PRAVICO DO POKOJNINE PREDEN IZPOLNI SPLOŠNE 
POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVIC DO STAROSTNE POKOJNINE 
(21. člen) PO PREDPISIH O OPRAVUANJU NOTRANJIH ZADEV IZ 
PRISTOJNOSTI ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV, PRIDOBI PRA- 
VICO DO TE POKOJNINE. ČE IMA NAJMANJ 20 LET POKOJNIN- 
SKE DOBE, OD TEGA NAJMANJ 10 LET DEJANSKO PRI DELIH IN 
NALOGAH, PRI KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA ŠTEJE S PO- 
VEČANJEM. 

DELAVCU IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA PRIPADA STA- 
ROSTNA POKOJNINA, KI ZA 20 LET POKOJNINSKE DOBE ZNAŠA 
55% POKOJNINSKE OSNOVE ZA MOŠKEGA, 57,5% POKOJNIN- 
SKE OSNOVE PA ZA ŽENSKO IN SE POVEČUJE ZA 2,5% POKOJ- 
NINSKE OSNOVE ZA VSAKO NADALJNJE DOPOLNJENO LETO 
DO 30 LET POKOJNINSKE DOBE. ZA VSAKO DOPOLNJENO 
LETO NAD 30 LET, SE POKOJNINA POVEČUJE ZA 0,5% POKOJ- 
NINSKE OSNOVE, TAKO DA ZNAŠA NAJVIŠJA POKOJNINA 85% 
POKOJNINSKE OSNOVE. 

61. b člen 
POOBLAŠČENIM URADNIM OSEBAM PO PREDPISU O OPRAV- 

UANJU NOTRANJIH ZADEV IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNIH UPRAV- 
NIH ORGANOV SE ŠTEJE ZAVAROVALNA DOBA S POVEČA- 
NJEM, IN SICER VSAKIH 12 MESECEV DEJANSKO PREBITIH 
V TEM STATUSU KOT 16 MESECEV ZAVAROVALNE DOBE. 

ZAVAROVALNA DOBA S POVEČANJEM PO PRVEM 
ODSTAVKU TEGA ČLENA SE ŠTEJE TUDI DELAVCEM V ZVEZ- 
NEM SEKRETARIATU ZA NOTRANJE ZADEVE, KI DELAJO PRI 
DELIH IN NALOGAH, KATERIH TEŽA IN POSEBNI POGOJI, POD 
KATERIMI SE OPRAVLJAJO, BISTVENO VPLIVAJO NA ZMANJŠA- 
NJE DELOVNIH ZMOŽNOSTI DELAVCEV. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET NATANČNEJE UREDI ŠTETJE DOBE 
S POVEČANJEM PO DRUGEM ODSTAVKU TEGA ČLENA. 

DELA IN NALOGE, PRI KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA 
ŠTEJE S POVEČANJEM, DOLOČI ZVEZNI SEKRETAR ZA NOTRA- 
NJE ZADEVE. 

61. c člen 
DELAVCEM V ZVEZNEM SEKRETARIATU ZA ZUNANJE 

ZADEVE, KI PO PREDPISU O OPRAVLJANJU ZUNANJIH ZADEV IZ 
PRISTOJNOSTI ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV IN ZVEZNIH 
ORGANIZACIJ DELAJO V TUJINI PRI DOLOČENIH DELIH IN 
NALOGAH POD POSEBNIMI POGOJI, SE ŠTEJE VSAKIH 12 
MESECEV PREBITIH PRI TAKIH DELIH IN NALOGAH,. KOT 16 
MESECEV ZAVAROVALNE DOBE. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET NATANČNEJE UREDI ŠTETJE DOBE 
S POVEČANJEM PO PRVEM ODSTAVKU TEGA ČLENA. 

DELA IN NALOGE, PRI KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA 
ŠTEJE S POVEČANJEM, DOLOČI ZVEZNI SEKRETARIAT ZA 
NOTRANJE ZADEVE. 
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61. d člen 
DELAVCU NA POSEBNIH DOLŽNOSTIH V ZVEZNEM SEKRETA- 

RIATU ZA NOTRANJE ZADEVE, KI IMA NAJMANJ 20 LET POKOJ- 
NINSKE DOBE, OD TEGA JE NAJMANJ 10 LET DEJANSKO PRI 
DELIH IN NALOGAH, PRI KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA 
ŠTEJE S POVEČANJEM, SE STAROSTNA ALI INVALIDSKA 
POKOJNINA ODMERI OD POKOJNINSKE OSNOVE, KI JO 
SESTAVLJA NJEGOV POVPREČNI OSEBNI DOHODEK V ZAD- 
NJIH 12 MESECIH PRED UPOKOJITVIJO, ČE JE TO ZANJ UGOD- 
NEJE OD POKOJNINSKE OSNOVE DOLOČENE PO 24. ČLENU 
TEGA ZAKONA. 

DELAVCU V ZVEZNEM. SEKRETARIATU ZA NOTRANJE 
ZADEVE, KI MED UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE NI 
DELAVEC NA POSEBNIH DOLŽNOSTIH, IMA PA NAJMANJ 20 LET 
POKOJNINSKE DOBE, OD TEGA NAJMANJ DESET LET DOBE PRI 
DELIH IN NALOGAH, PRI KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA 
ŠTEJE S POVEČANJEM, SE ODMERI POKOJNINA OD POKOJNIN- 
SKE OSNOVE, DOLOČENE V PRVEM ODSTAVKU TEGA ČLENA. 

DELAVCU, KI JE IZ ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA NOTRANJE 
ZADEVE PRESTOPIL NA DELO V DRUG ORGAN, DA BI OPRAV- 
LJAL DELA IN NALOGE, KI SO IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNEGA 
SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE PRENESENE V PRI- 
STOJNOST TEGA ORGANA, PRED PRESTOPOM PA JE OPRAV- 
LJAL POSEBNE DOLŽNOSTI IN IMEL NAJMANJ 20 LET POKOJ- 
NINSKE DOBE V ORGANIH ZA NOTRANJE ZADEVE, IN POO- 
BLAŠČENI URADNI OSEBI, KI JI JE PRENEHALO DELOVNO RAZ- 
MERJE V ZVEZNEM SEKRETARIATU ZA NOTRANJE ZADEVE PO 
DOGOVORU ZVEZNEGA SEKRETARJA ZA NOTRANJE ZADEVE 
S FUNKCIONARJEM KI VODI ZVEZNI ORGAN, V KATEREGA JE 
PRESTOPILA POBLAŠČENA OSEBA IN DELO, IN V TEM ORGANU 
OPRAVLJA ENAKA ALI PODOBNA DELA NA NALOGE PRI TEH 
DELIH IN NALOGAH TER PRI DELIH iN NALOGAH V ORGANIH ZA 
NOTRANJE ZADEVE PA JE IMELA NAJMANJ 20 LET POKOJNIN- 
SKE DOBE, OD TEGA NAJMANJ 10 LET PRI DELIH IN NALOGAH, 
PRI KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBE ŠTEJE S POVEČANJEM, 
SE POKOJNINA ODMER OD POKOJNINSKE OSNOVE, DOLO- 
ČENE V PRVEM ODSTAVKU TEGA ČLENA. 

61. e člen 
DELAVCU IZ PRVEGA ODSTAVKA 61. C ČLENA TEGA ZAKONA, 

KI JE BIL V TUJINI PRI DELIH IN NALOGAH IZ OMENJENEGA 
ČLENA NAJMANJ 10 LET, SE STAROSTNA ALI INVALIDSKA 

POKOJNINA SE DOLOČI OD POKOJNINSKE OSNOVE, KI JO SESTAV- 
LJA NJEGOV POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK V ZAD- 
NJIH 12 MESECIH VPLAČAN PRISPEVEK ZA INVALIDSKO IN 
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA NAVEDENO OBDOBJE, ČE JE 
TO ZANJ UGODNEJE OD POKOJNINSKE OSNOVE, DOLOČENE 
PO 24. ČLENU TEGA ZAKONA 

61. f. člen 
DELAVCU V DIPLOMATSKO-KONZULARNEM PREDSTAVNI- 

ŠTVU SOCIALISITČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 
V TUJINI IN DRUGI OSEBI, KI JE POSLANA V DIPLOMATSKO 
KONZULARNO PREDSTAVNIŠTVO SOCIALISTIČNE FEDERA- 
TIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, DA OPRAVLJA V TUJINI DELA 
IZ PRISTOJNOSTI FEDERACIJE, KI POSTANE V ZVEZI Z UPRAV- 
LJANJEM SVOJE URADNE DOLŽNOSTI V TUJINI ŽRTEV 
NAPADA, ZARADI ČESAR NASTOPI PRI NJIJU INVALIDNOST IN 
PRIDOBITA NA TEJ PODLAGI PRAVICO DO INVALIDSKE POKOJ- 
NINE, SE ODMERI INVALIDSKA POKOJNINA OD POKOJNINSKE 
OSNOVE, KI JO SESTAVLJA NJUN POVPREČNI OSEBNI DOHO- 
DEK V ZADNJIH 12 MESECEV PRED UPOKOJITVIJO, ČE JE TA 
OSNOVA ZANJU UGODNEJŠA OD POKOJNINSKE OSNOVE, 
DOLOČENE PO SPLOŠNIH PREDPISIH, PO KATERIH JE BIL 
VPLAČAN PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVA- 
ROVANJE V NAVEDENEM OBDOBJU. 

61. g člen 
DELAVCU ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA NOTRANJE 

ZADEVE, KI PRI OPRAVLJANJU ALI V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM 
URADNIH DEL IN NALOG IZGUBI ŽIVLJENJE ALI POSTANE INVA- 
LID, SE POKOJNINA ODMERI OD POKOJNINSKE OSNOVE, KI JO 
SESTAVLJA NJEGOV POVPREČNI OSEBNI DOHODEK V ZAD- 
NJIH 12 MESECIH PRED UPOKOJITVIJO, ČE JE TA OSNOVA 
ZANJ UGODNEJŠA OD POKOJNINSKE OSNOVE, DOLOČENE PO 
SPLOŠNIH PREDPISIH. 

61. h člen 

ČAS BIVANJA V TUJINI ZAKONCA DELAVCA, KI JE NA DELU 
V DIPLOMATSKO-KONZULARNEM PREDSTAVNIŠTVU SOCIALI- 

STIITČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, SE PRIZNA 
V ZAVAROVALNO DOBO (PODALJŠANO ZAVAROVANJE), ČE JE 
BIL DO ODHODA V TUJINO V DELOVNEM RAZMERJU ALI JE BIL 
ZARADI PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA PRIJAVLJEN 
SAMOUPRAVNI INTERRESNI SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE, 
TER ČE JE BIL NAJMANJ DVE LETI PRIJAVLJEN PRI TEJ SKUP- 
NOSTI, NI PA SE MOGEL ZAPOSLITI, ČE JE VPLAČAL USTREZNE 
PRISPEVKE. 
NA PODLAGI ZAVAROVALNE DOBE IZ PRVEGA ODSTAVKA 
TEGA ČLENA SE PRIDOBIVAJO PRAVICE IZ POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA POD POGOJI, DOLOČENIMI 
Z ZAKONOM IN SPLOŠNIM AKTOM SKUPNOSTI. 

61. i člen 
RAZLIKA MED POKOJNINO ODMERJENO BREZ UPORABE 61. 

a DO 61. f ČLENA ZAKONA, IN POKOJNINO, ODMERJENO Z UPO- 
RABO OMENJENIH ČLENOV, SE ZAGOTOVI V PRORAČUNU FE- 
DERACIJE. 

V. POKOJNINSKA DOBA 
62. člen 

Pokojninska doba po tem zakonu, na podlagi katere se prido- 
bijo in uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja obsega: 

1) čas, prebit v zavarovanju od 1. januarja 1973. ki se všteva 
v zavarovalno dobo po določbah 63. do 74. člena tega zakona: 

2) čas, dopolnjen do 31. decembra 1972, ki se po 100. členu 
tega zakona všteva v pokojninsko dobo kot obdobja zavarovalne 
dobe in obdobje posebne dobe. 

1. Zavarovalna doba, ki se šteje z dejanskim trajanjem 

63. člen 
V zavarovalno dobo se všteva čas, ki ga je zavarovanec iz 18., 

19. in 20. člena tega zakona prebil po dopolnjenem 15. letu 
starosti v delovnem razmerju oziroma na delu, na podlagi kate- 
rega je bil obvezno zavarovan. 

64. člen 
V zavarovalno dobo se všteva'ves čas, prebit v delovnem raz- 

merju s polnim delovnim časom. 
Kot čas s polnim delovnim časom je mišljen tudi čas, ki ga 

prebijejo v delovnem razmerju s skrajšanim delovnim časom: 
1) delovni invalidi, vojaški invalidi, civilni vojni invalidi in drugi 

invalidi, če delajo s tolikšnim časom, kolikor ustreza njihovi 
delovni zmožnosti; 

2) vojaški zavarovanci - uživalci invalidske pokojnine, če 
delajo najmanj s polovico delovnega časa; 

3) delavke - zaradi dojenja ali nege otroka oziroma delavci 
zaradi nege otroka. 

Razen v primerih iz drugega odstavka tega člena se v zavaro- 
valno dobo všteva tudi čas, prebit v delovnem razmerju z nepol- 
nim delovnim časom, ki ustreza skupnemu številu ur takšnega 
dela v vsakem posameznem letu, preračunanih na poln delovni 
čas. 

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se 
uporabljajo tudi, kadar je delovni čas dosežen z delom v dveh ali 
več delovnih razmerjih. 

65. čien 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga je zavarovanec 

prebil: 
1) v bolniškem staležu po prenehanju delovnega razmerja ali 

drugega dela, na podlagi katerega je bil zavarovan, če je za ta čas 
prejamal nadomestilo osebnega dohodka; 

2) na poklicni rehabilitaciji oziroma na prekvalifikaciji ali dok- 
valifikaciji, na katero je bil poslan kot delovni invalid ali kot vojaški 
invalid, kot slep, kot oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in 
nevromišičnimi boleznimi, oboleli za paraplegijo, cerebralno in 
otroško paralizo ali kot civilni vojni invalid, ne glede na to, ali je bil 
pred tem zavarovan. 

66. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga med delovnim 

razmerjem zavarovanec prebije na strokovnem izpopolnjevanju 
ali specializaciji. gjen 

V zavarovalno dobo se všteva v trajanju, na način in v primerih, 
ki jih določa zakon, tudi čas, ki ga zavrovanec prebije na neplača- 
nem dopusti, pod supenzijo, v preiskovalnem zaporu ali na presta- 
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janju kazni zapora, če mu v tem času traja delovno razmerje ali 
drugo delo, na podlagi katerega je zavarovan. 

68. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko so bili zavarovanci iz 

18., 19. in 20. člena tega zakona zavarovani v pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju: 

1) kot vojaški zavarovanci; 
2) kot delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic 

opravljajo umetniško ali drugo kulturno, odvetniško ali drugo 
poklicno dejavnost; 

3) kot delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov; 

4) kot kmetje iz 14. in 15. člena tega zakona. 

2) KOT OSEBE IZ 8. in 9. ČLENA TEGA ZAKONA. 

69. člen 
V zavarovalno dobo se všteva v primerih, po pogojih in na način, 

kot to določa samoupravni splošni akt skupnosti, tudi čas po 
prenehanju obveznega zavarovanja, za katerega je bil plačan 
prispevek (podaljšano zavarovanje). 

69. a člen 
ZAVAROVANCU,. KATEREGA DELO NI VEČ POTREBNO 

ZARADI TEHNOLOŠKIH IN DRUGIH IZBOLJŠAV, S KATERIMI SE 
POVEČATA DELOVNA STORILNOST IN USPEH ORGANIZACIJE 
TER DELAVCEM, KI JIM JE DELOVNO RAZMERJE PRENEHALO 
ZARADI PRENEHANJA ORGANIZACIJE, UVEDENEGA SANACIJ- 
SKEGA POSTOPKA OZIROMA STEČAJA ORGANIZACIJE, SE 
LAHKO DOKUPI DOBA, KI JIM MANJKA ZA PRIDOBITEV PRAVICE 
DO STAROSTNE POKOJNINE (ALTERNATIVA: ČRTATI BESEDE 
»KI JIM MANJKA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE 
POKOJNINE«), VENDAR NAJVEČ PET LET, POD POGOJI IN NA 
NAČIN, DOLOČENIMI S SPLOŠNIM AKTOM SKUPNOSTI 
V SKLADU Z ZAKONOM. 

DOBA PO PRVEM ODSTAVKU TEGA ČLENA SE DOKUPI TAKO 
DA SE VPLAČA PRISPEVEK ZA DOKUP DOBE, KI SE DOLOČI PO 
EKONOMSKIH MERILIH, TAKO DA SE ZAGOTOVIJO POTREBNA 
SREDSTVA GLEDE NA PRIČAKOVANO TRAJANJE UŽIVANJA 
POKOJNINE, VIŠINO OSNOVE, OD KATERE SE OMERI POKOJ- 
NINA, IN DRUGA MERILA. 

69. b člen 
Z ZAKONOM SE LAHKO UVEDE PROSTOVOUNO POKOJNIN- 

SKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, DA BI SE OBČANOM OMO- 
GOČILO, DA NA PODLAGI POSEBNIH VLAGANJ ZAGOTOVIJO 
SEBI IN SVOJIM DRUŽINSKIM ČLANOM PRAVICE IZ TEGA ZAVA- 
ROVANJA, KI SE NE ZAGOTAVLJAJO Z OBVEZNIM POKOJNIN- 
SKIM IN INVALIDSKIM ZAVAROVANJEM, OZIROMA DA ZAGOTO- 
VIJO SEBI IN SVOJIM DRUŽINSKIM ČLANOM PRAVICE, KI SO 
VEČJE OD TISTIH, KI SO DOLOČENE Z OBVEZNIM ZAVAROVA- 
NJEM. 

ZAVAROVANJE IZ PRVEGA ODSTAVKA TEGA ČLENA SE 
ZAGOTOVI Z VPLAČILOM PRISPEVKA, KI SE DOLOČI PO EKO- 
NOMSKIH MERILIH, TAKO DA SE ZAGOTOVIJO NUJNA SRED- 
STVA V ODVISNOSTI OD PRIČAKOVANEGA TRAJANJA UŽIVA- 
NJA PRAVIC, VIŠINE POKOJNINE IN DRUGIH MERIL. 

2. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 

70. člen 
Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in za zdravje škod- 

ljiva dela oziroma delovne naloge, in zavarovancem, ki opravljajo 
dela oziroma delovne naloge, na katerih po določeni starosti ne 
morejo uspešno opravljati svoje poklicne dejavnosti, 

se šteje zavarovalna doba s povečanjem. Stopnja povečanja 
zavarovalne dobe je odvisna od teže in škodljivosti dela oziroma 
od narave dela in sme znašati največ 50%. 

ZAVAROVANCEM, KI OPRAVUAJO POSEBNO TEŽKA IN ZA 
ZDRAVJE ŠKODLJIVA DELA OZIROMA DELOVNE NALOGE SKU- 
PAJ NAJMANJ 5 LET ALI SKUPAJ NAJMANJ 3 LETA ČE SO 
ZARADI OPRAVLJANJA TAKŠNIH DEL OZIROMA DELOVNIH 
NALOG POSTALI DELOVNI INVALIDI, IN ZAVAROVANCEM KI 
OPRAVUAJO DELA OZIROMA DELOVNE NALOGE SKUPAJ NAJ- 
MANJ DESET LET, PRI KATERIH PO DOPOLNITVI DOLOČENIH 
LET STAROSTI NE MOREJO USPEŠNO OPRAVLJATI SVOJE 
POKLICNE DEJAVNOSTI, SE ZAVAROVALNA DOBA ŠTEJE 
S POVEČANJEM. STOPNJA POVEČANJA ZAVAROVALNE DOBE 
JE ODVISNA OD TEŽE IN ŠKODLJIVOSTI DELA OZIROMA 
NARAVE DELA, ZNAŠA PA LAHKO NAJVEČ 50%. 

71. člen 
Za delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s pove- 

čanjem zato, ker so izredno težka in škodljiva za zdravje, je 
mogoče določiti delovna mesta, na katerih se stekajo naslednji 
pogoji: 

1) da obstajajo v zvezi z opravljanjem del na delovnem mestu 
znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmož- 
nost delavcev, kljub temu, da so bili uporabljeni vsi splošni in 
posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, in drugi ukrepi, 
s katerimi jih je mogoče odpraviti in zmanjšati; 

2) da opravljajo delavci dela na delovnem mestu v težkih in za 
zdravje škodljivih razmerah neposredno ob virih škodljivih vplivov 
v nepretrganem delovnem procesu; 

3) da opravlja dela na delovnem mestu v okoliščinah iz 1. in 2. 
točke tega odstavka isti delavec poln delovni čas, pri tem pa se za 
poln delovni čas šteje tudi delovni čas, krajši kot 42 ur na teden, 
če je za posamezna dela določen krajši delovni čas zaradi poseb- 
nih delovnih pogojev. 

Kot delovna mesta, na katerih se šteje delovna doba s poveča- 
njem, ker je opravljanje poklicne dejavnosti omejeno z določeno 
starostjo, je mogoče določiti tudi delovna mesta v tistih poklicih, 
v katerih fiziološke funkcije organizma zaradi narave in teže dela 
v toliki meri pešajo, da delavcu onemogočajo nadaljnje uspešno 
opravljanje iste poklicne dejavnosti. 

72. člen 
Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s poveča- 

njem, postopek za njihovo določanje, stopnjo povečanja zavaro- 
valne dobe za ta delovna mesta ter obseg ustreznega znižanja 
starostne meje določi v skladu z zakonom skupnost v svojem 
samoupravnem splošnem aktu. 

Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s poveča- 
njem, se določijo na podlagi poprejšnjega mnenja specializiranih 
USTREZNIH strokovnih in znanstvenih organizacij na pobudo 
organizacij združenega dela in drugih samoupavnih organizacij in 
skupnosti 

SKUPNOSTI LAHKO DOLOČIJO ENOTEN SEZNAM DELOVNIH 
MEST, NA KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA ŠTEJE S POVEČA- 
NJEM. 

Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s poveča- 
njem, so zavezana reviziji, ki jo izvedejo skupnosti na način in po 
postopku, ki sta določena s samoupravnim splošnim aktom skup- 
nosti, NAJPOZNEJE PET LET PO DOLOČITVI TEH DELOVNIH 
MEST. 

73. člen 
Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi zavarovancem, ki 

so prebili v delovnem razmerju oziroma na delu, na podlagi 
katerega so bili obvezno zavarovani, in so delali poln delovni čas 
kot: zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70% (drugi in tretji 
odstavek 18. člena), vojaški invalidi I. do VI. skupine, civilni vojni 
invalidi od I. do V. skupine, slepi, oboleli za distrofijo ali sorodnimi 
mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cere- 
bralno in otroško paralizo. 

Zavarovancem iz prvega odstavka tega člena se šteje vsakih 12 
mesecev, dejansko prebitih v delovnem razmerju, na podlagi 
katerega so bili zavarovani, za 15 mesecev zavarovalne dobe, 
starostna meja, ki je predpisana za pridobitev starostne pokojnine 
(prvi in drugi odstavek 21. člena), pa se jim zmanjša za eno leto za 
vsakih pet let, dejansko prebitih na takem delu. 

74. člen 
V zavarovalno dobo s povečanjem se šteje tudi čas, ko so bili 

zavarovanci zavarovani v pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju kot vojaški zavarovanci ali kot civilne osebe v službi v Jugoslo- 
vanski ljudski armadi, razen časa, ki ga je civilna oseba v službi 
v Jugoslovanski ljudski armadi prebila v enoti, in sicer ob pogojih 
in v obsegu, kot je to določeno v predpisih, s katerimi sta urejena 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vojaških zavarovancev. 

VI. UVELJAVLJANJE IN UŽIVANJE PRAVIC 

75. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uve- 

ljavljajo v skupnosti, v kateri je bil zavarovanec nazadnje zava- 
rovan. 

Skupnost, v kateri je bil zavaroanec nazadnje zavarovan, je 
pristojna tudi, kadar se pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja uveljavljajo na podlagi mednarodnih pogodb. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko zavarovanec 
OZIROMA UŽIVALEC PRAVIC pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja na svojo zahtevo uveljavi v skupnosti, v kateri 
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je dopolnil pretežen del zavarovalne dobe. Pod enakimi pogoji se 
lahko uveljavijo tudi pravice do družinske pokojnine. 

PRAVICA DO IZBIRE SKUPNOSTI IZ TRETJEGA ODSTAVKA 
TEGA ČLENA SE LAHKO UVEUAVI SAMO ENKRAT. 

Zahtevo za uveljavitev pravice do pokojnine vloži zavarovanec 
pri skupnosti, v kateri je bil nazadnje zavarovan. 

76. člen 
Zavarovanec, ki uveljavlja pravice iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja na podlagi mednarodne pogodbe o socialnem 
zavarovanju, lahko v primerih, kadar se za pridobitev in uveljavitev 
pravic po določbah te pogodbe ne všteva pokojninska doba, ki jo 
je zavarovanec dopolnil v Socialistični federativni republiki Jugo- 
slaviji, uveljavi svoje pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja samo po določbah tega zakona. 

77. člen 
Določbe 75. člena tega zakona se uporabljajo tudi v primerih, 

kadar je bil zavarovanec zavarovan pri dveh ali več skupnostih, 
izmed katerih so nekatere zavarovalne skupnosti zavarovancev 
- delavcev, nekatere pa skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja drugih kategorij zavarovancev. 

78. člen 
Pravice za primer invalidnosti in smrti, ki sta posledica 

poškodbe pri delu, se uveljavljajo v skupnosti, v kateri je bil 
zavarovanec zavarovan, ko je prišlo do te poškodbe. 

Pravice za primer invalidnosti in smrti, ki sta posledica poklicne 
bolezni, se uveljavljajo v skupnosti, v kateri je bil zavarovanec 
zavarovan, ko je zbolel za poklicno boleznijo, če pa takrat ni bil 
zavarovan, uveljavlja pravice v skupnosti, v kateri je bil nazadnje 
zavarovan. 

79. člen 
Pokojninska doba in osebni dohodek ter druga dejstva, ki 

vplivajo na pridobitev in odmero pravic, se upoštevajo pri uveljav- 
ljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne 
glede na to, na območju katere zavarovalne skupnosti zavarovan- 
cev - delavcev oziroma skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja drugih kategorij zavarovancev so bili doseženi ozi- 
roma ugotovljeni po podatkih iz matične evidence o zavarovancih 
in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

80. člen 
Pri ugotavljanju, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravic do 

pokojnine, in pri odmeri pokojnine, ugotovi pristojna skupnost, če 
je to za zavarovanca oziroma uživalca pravice ugodneje, pokoj- 
ninsko dobo po predpisu, s katerim je ta doba določena v skupno- 
sti, v kateri je dopolnjena oziroma ugotovljena. 

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja smiselno tudi 
za zmanjšanje starostne meje, če se šteje zavarovalna doba s po- 
večanjem. 

81. člen 
Postopek za uveljavitev pravice se začne na zahtevo zavaro- 

vanca oziroma za uveljavitev pravice do družinske pokojnine na 
zahtevo družinskega člana, če ni v zakonu za posamezne pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja določeno drugače. 

Med postopkom za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja morajo skupnosti zagotoviti učinkovito 
uveljavljanje pravic ter zavarovancem in uživalcem pravic stro- 
kovno pomagati. 

82. člen 
V postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja sta v skladu z zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom skupnosti zagotovljena varstvo pravic v okviru 
skupnosti in sodno varstvo pravic zavarovancev in uživalcev 
pravic. 

V postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki jih zavarovanec uveljavlja v organizaciji po 
prvem odstavku 38. člena tega zakona, se zavarovancem zagotav- 
lja varstvo pravic pod pogoji in na način, ki so določeni s samou- 
pravnim splošnim aktom organizacije v skladu z zakonom. 

83. člen 
Skupnost, pri kateri je zavarovanec uveljavil pravico do pokoj- 

nine ali denarnega nadomestiia, mora zavarovancu izplačevati 

v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji pripadajoče zneske 
ne glede na kraj stalnega prebivališča. 

Skupnost, pri kateri je zavarovanec uveljavil pravico do pokoj- 
nine ali denarnega nadomestila, zagotavlja izplačilo teh prejem- 
kov v tujini pod pogoji, določenimi v zakonu ali mednarodni 
pogodbi, ali če velja vzajemnost. 

84. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, določene 

s tem zakonom, se pridobijo in zapadejo z dnem, ko so izpolnjeni 
pogoji, S TEM DA SE LAHKO PRAVICA DO STAROSTNE POKOJ- 
NINE UVEUAVI PO PRENEHANJU ZAVAROVANJA. 

Dan za začetek izplačevanja pokojnine in denarnih nadomesitl 
ter zastaranje posameznih zapadlih, toda neizplačanih zneskov, 
določa zakon. 

Pokojnina in druga denarna nadomestila se odmerijo v meseč- 
nem znesku in se izplačujejo za nazaj, pri čemer se pravica do 
starostne pokojnine ne more uveljaviti po prenehanju zavaro- 
vanja. 

85. člen 
Uživanje pravic, pridobljenih po tem zakonu, se lahko omeji 

v primeru, če uživalec pokojnine sklene delovno razmerje ali 
opravlja dejavnosti iz 8. ČLENA 12. in 13. člena tega zakona, če ne 
izpolnjuje predpisanih dolžnosti v zvezi z uživanjem pravic na 
podlagi invalidnosti (če se ne odzove na zdravniške preglede, če 
v določenem roku ne nastopi prekvalifikacija ipd.), ali če prestaja 
zaporno kazen, in sicer na način in po postopku, kot to določa 
zakon. 

Če uživalec pokojnine prestaja kazen zapora zaradi kaznivega 
dejanja zoper narod ali državo, se mu izplačevanje pokojnine 
omeji do višine družinske pokojnine, ki bi za ta čas pripadala 
njegovim družinskim članom v skladu z zakonom. 

Pravice, pridobljene po tem zakonu, prenehajo, če med uživa- 
njem pravic, prenehajo pogoji za pridobitev in uveljavitev pravic 
v primerih in ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

86. člen 
Kadar pride v postopku za uveljavljanje pravic med skupnostmi 

z območja dveh ali več republik oziroma avtonomnih pokrajin do 
spora, odloča o njem Zvezno sodišče. 

Zvezno sodišče odloča tudi o sporu o pristojnosti med skup- 
nostjo in skupnostjo socialnega zavarovanja vojaških zavarovan- 
cev oziroma med skupnostjo in skupnostjo drugih kategorij zava- 
rovancev, katere sedež je na območju druge republike oziroma 
avtonomne pokrajine. 

87. člen 
Če je pokojninska doba dopolnjena oziroma ugotovljena na 

območju dveh ali več skupnosti, uredijo te skupnosti s samou- 
pravnim sporazumom vprašanja povračila dela pokojnine tisti 
skupnosti, ki je priznala pravico do pokojnine, ki ustreza soraz- 
merju med dobo, ki jo je zavarovanec dopolnil na območju posa- 
mezne skupnosti oziroma, ki mu jo je ta ugotovila, in skupno 
pokojninsko dobo. 

Pri ugotavljanju sorazmerja med dopolnjeno oziroma ugotov- 
ljeno dobo in skupno pokojninsko dobo (prvi odstavek) se od 
skupne pokojninske dobe odštejejo obdobja, ki so bila ugotov- 
ljena kot udeležba v revolucionarnem delu, v narodnoosvobodilni 
vojni, v antifašističnem boju v drugih državah in zavezniških 
vojskah, ter obdobja, ko zavarovanec zaradi vojnih okoliščin ni 
delal. 

Povračilo dela pokojnine po prvem odstavku tega člena obsega 
poleg njenega sorazmernega dela tudi ustrezen del dodatnih 
dajatev k pokojnini, ki gredo uživalcu na podlagi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ter ustrezni del obveznih prispevkov, ki 
se plačujejo na pokojninske prejemke, če ni v samoupravnem 
sporazumu določeno drugače. 

Povračilo ustreznega dela pokojnine se obračunava in izplačuje 
trimesečno, če ni s samoupravnim sporazumom določeno dru- 
gače. 

88. člen 
Če se za območje posameznih skupnosti uvede predčasna 

OZIROMA DELNA pokojnina (22. člen) (22. in 22. a člen), nasta- 
nejo obveznosti skupnosti v zvezi s povračilom po 87. členu tega 
zakona z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do 
pokojnine po tem zakonu, če ni v samoupravnem sporazumu 
določeno drugače. 

40 priloga poročevalca 



89. člen 
Določbe 87. člena tega zakona se uporabljajo tudi, kadar je 

zavarovalna doba dopolnjena pri dveh ali več skupnostih, izmed 
katerih so nekatere zavarovalne skupnosti delavcev, nekatere pa 
zavarovalne skupnosti drugih kategorij zavarovancev, če ni 
v zakonu za posamezne kategorije določeno drugače. 

90. člen 
Invalidske pokojnine, uveljavljene na podlagi invalidnosti, ki je 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ter družinske 
pokojnine, uveljavljene po zavarovančevi smrti, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so v celoti obveznosti 
skupnosti, pri kateri je bila pravica uveljavljena. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

91. člen 
Uživalcem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

ki so do 1. julija 1983 te pravice uveljavili po zakonu o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list 
SFRJ št. 35/72, 18/76, 58/76, 22/78 in 74/80), se te pravice zagotav- 
Ijajo, če so v tem zakonu določene kot temeljne pravice, tudi po 
navedenem dnevu, in sicer v obsegu, ki ne sme biti manjši od 
obsega, določenega s tem zakonom, in na način, kot to določajo 
predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. juliju 1983. 

Uživalcem pravic iz prvega odstavka tega člena je zagotovo- 
Ijeno izplačilo pokojnin (brez varstvenega dodatka) in denarnih 
nadomestil, najmanj v znesku, ki jim je pripadel do 1. julija 1983. 

92. člen 
Uživalcu pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

pri katerem je bila invalidnost ugotovljena po predpisih, ki so 
veljali do 1. julija 1983, zagotavlja skupnost te pravice tudi po 1 
juliju 1983. 

Določbe 38. člena tega zakona o obveznostih organizacij pri 
zagotavljanju pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti, se 
bodo uporabljale za primere, ki nastanejo po 1. juliju 1983. 

93. člen 
Določba tretjega odstavka 84. člena tega zakona se bo uporab- 

ljala za pokojnine in denarna nadomestila, uveljavljene po 1. juliju 
1983. 

Določbe tretjega odstavka 84. člena tega zakona se bodo upo- 
rabljale tudi za pokojnine in denarna nadomestila, uveljavljene do 
1. julija 1983, in sicer s postopnim pomikanjem izplačila pokojnin 
in denarnih nadomestil v šestih mesecih od dneva uveljavitve 
zakona in dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 65/87). 

Skupnosti bodo s samoupravnim splošnim aktom uredile način 
prehoda na izplačilo pokojnin in denarnih nadomestil za nazaj. 

94. člen 
Postopek za uveljavljanje temeljnih pravic iz pokojniskega in 

invalidskega zavarovanja oziroma za ugotavljanje pokojninske 
dobe, ki se je začel na zahtevo ali po uradni dolžnosti do 1. julija 
1983, se konča po pogojih in na način, kot je bilo to določeno 
v predpisih, ki so veljali, ko se je začel. 

95. člen 
Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 

je to pravico uveljavil po predpisih, ki so veljali do 1. julija 1983, 
lahko uveljavi pravice iz pokojniskega in invalidskega zavarovanja 
v skupnosti, v kateri je dopolnil pretežen del zavarovalne dobe, če 
vloži zahtevo najpozneje do 30. junija 1984. 

96. člen 
Osebe, ki so do 1. julija 1983 izpolnile pogoje za pridobitv 

pravice do pokojnine po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 35/72, 18/ 
76, 58/76, 22/78 in 74/80), pa do tega dneva niso vložile zahteve, 
lahko uveljavijo to pravico po pogojih, na način in po postoku, ki 
so bili določeni v nevedenem zakonu, če vložijo zahtevo v enem 
letu od 1. julija 1983. 

97. člen 
Osebam, ki so bile na podlagi opravljanja samostojne dejavno- 

sti zavarovane po temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju 

(Uradni list SFRJ št. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67 31/67 54/67 
17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 in 60/71 j 
in po temeljnem zakonu o invalidskem zavarovanju (Uradni list 
SFRJ št. 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 in 56/69) oziroma po pogodbah, 
sklenjenih na podlagi omenjenih zakonov, se do 31. decembra 
1972 dopolnjena pokojninska doba ugotovi na način in po 
postopku, kot se je ugotavljala po predpisih, ki so veljali do 
navedenega dneva, če ni z zakonom določeno drugače. 

98. člen 
Družine padlih borcev in družine drugih oseb, za katere je 

pravica do družinske pokojnine uvedena po 243. členu temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ št 51/64 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68 11/69' 
56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71, in 60/71) lahko tudi po i. juliju 
1983 na svojo zahtevo uveljavijo pravico do družinske pokojnine 
po pogojih in na način, ki jih je določal omenjeni zakon. 

99. člen 
Osebe, ki po 1. juliju 1989 ne bodo imele lastnosti zavarovanca 

iz 18., 19. in 20. člena tega zakona ali te lastnosti niso imele na 
podlagi 7. in 8. člena zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (uradni list SFRJ št. 35/72, 48/ 
76, 58/76, 22/78 in 74/80), toda na tej podlagi so jo imele po 1. 
januarju 1965, lahko uveljavijo pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja po pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Za osebe, ki so imele lastnosti zavarovanca po 4. januarju 1965, 
se štejejo po prvem odstavku tega člena tudi osebe, ki so bile po 
tem datumu zavarovane pri tujem zavarovancu v državi, s katero je 
sklenjena pogodba o socialnem zavarovanju. 

Pravico do družinske pokojnine lahko uveljavijo po pogojih, ki 
jih določa ta zakon, tudi družinski člani oseb iz prvega in drugega 
odstavka tega člena ter družinski člani oseb, ki so bile po 4 
januarju 1965 uživalci starostne ali invalidske pokojnine. 

Osebe, ki po 1. januarju 1983 ne bodo imele lastnosti zavaro- 
vanca (18., 19. in 20. člen) in niso zajete z določbo iz prvega 
odstavka tega člena, vendar so imele lastnost zavarovanca po 
prejšnjih predpisih, ter njihovi družinski člani in družinski člani 
uživalcev pokojnin po prejšnjih predpisih, lahko uveljavijo pravice 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po pogojih, ki iih 
določa ta zakon. 

OSEBE, KI NISO IMELE STATUSA ZAVAROVANCA PO TEM 
ZAKONU, ALI SO IMELE TA STATUS PO PREJŠNJIH PREDPISIH 
TER NJIHOVI DRUŽINSKI ČLANI IN ČLANI DRUŽIN UŽIVALCEV 
PRAVIC PO PREJŠNJIH PREDPISIH, LAHKO UVELJAVIJO PRA- 
VICE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
POD POGOJI, DOLOČENIMI S TEM ZAKONOM. 

100. člen 
Pokojninska doba, dopolnjena do 31. decembra 1972 (2. točka 

62. člena), se računa tako, kot je bilo določeno v predpisih, ki so 
veljali do navedenega dneva, z zakonom pa se lahko vpelje način 
računanja pokojninske dobe, ki je ugodnejši od določenega 
v predpisih, ki so veljali do 31. decembra 1972. 

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi za roke 
za dokazovanje dobe na podlagi izjav prič. 

Osebam iz 2. točke 65. člena in 73. člena tega zakona se šteje 
v zavarovalno dobo oziroma v zavarovalno dobo s povečanjem 
tudi čas, ki so ga prebile na poklicni rehabilitaciji oziroma na delu 
pred 31. decembrom 1972. 

Pri določanju obveznosti federacije iz prvega odstavka 61. člena 
tega zakona se računa do 31. decembra 1972 dopolnjena pokoj- 
ninska doba izključno na način, kot se je ta doba računala po 
predpisih, ki so veljali do navedenega dneva. 

101. člen 
V postopku za reševanje zahtev z obnovo postopka za ugotavlja- 
nje posebne dobe iz narodnoosvobodilne vojne, vloženih po 1. 
juliju 1983, se bodo uporabljale določbe zveznega zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

102. člen 
Za odmero pokojninske osnove, od katere se odmeri pokojnina 

(24., 40. in 53. člen), se vzamejo osebni dohodki, doseženi od 4. 
januarja 1966 1. JANUARJA 1970 NA PODLAGI PODATKOV IZ 
MATIČNE EVIDENCE. 

ZA ODMERO POKOJNINSKE OSNOVE SE VZAMEJO TUDI 
OSEBNI DOHODKI, USTVARJENI OD 1. JANUARJA 1966, ČE 
S TAKŠNIMI PODATKI RAZPOLAGA MATIČNA EVIDENCA ALI 
ZAVAROVANANEC. 
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103. člen 
Zavarovancem - vojaškim invalidom od I. do VI. skupine ter 

drugim invalidom, ki so izenačeni z mirnodobnimi vojaškimi inva- 
lidi od I. do VI. skupine, ki pridobijo pravico do invalidske pokoj- 
nine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 85% pokojninske osnove, 
če so od 15. maja 1945 do dneva, ko so pridobili pravico do 
invalidske pokojnine, najmanj 20 let (zavarovanci) oziroma 17 let 
in 6 mesecev (zavarovanke) opravljali delo, ki se računa v zavaro- 
valno dobo. 

ZAVAROVANCU - VOJAŠKEMU INVALIDU OD I. do VI SKU- 
PINE TER DRUGEMU INVALIDU, KI JE IZENAČEN Z MIRNODOB- 
NIM VOJAŠKIM INVALIDOM OD I. DO VI. SKUPINE, KI PRIDOBI 
PRAVICO DO INVALIDSKE POKOJNINE, SE TA POKOJNINA 
ZAGOTAVLJA V VIŠINI 85% POKOJNINSKE OSNOVE, ČE MU JE 
ZA POLOVICO DELOVNE DOBE PRIZNANA POKOJNINSKA 
DOBA. 

104. člen 
Borcem NOB, ki so zavarovani v skupnostih pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja drugih kategorij zavarovacev in jim je 
bilo uvedeno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 
temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ 
št. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 13/67, 54/67, 17/68, 32/68; 55/68, 11/69, 
56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 in 60/71) in po temeljnem zakonu 
o invalidskem zavarovanju (Uradni list SFRJ št. 10/65, 14/66, 1/67, 
23/67 in 58/69) oziroma po pogodbah, sklenjenih na podlagi 
omenjenih zakonov, zagotavljajo te skupnosti pravice iz pokojni- 
skega in invalidskega zavarovanja v obsegu in po pogojih, ki se 
zagotavljajo po tem zakonu delavcem — borcem. 

105. člen 
Določbe 87. člena tega zakona se bodo uporabljale tudi za 

pokojnine, uveljavljene do 1. julija 1983. 
Dokler skupnosti ne uredijo s samoupravnim sporazumom 

vprašanja povračila sorazmernega dela pokojnine po prvem 
odstavku 87. člena tega zakona, se določi obveznost nadomešča- 
nja sorazmernega dela pokojnine samo za dobo, dopolnjeno po 
31. decembru 1962. 

Obveznosti skupnosti, ki so nastale na podlagi prvega, drugega 
in tretjega odstavka 63. člena zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ št. 
35/72, 18/76, 58/76, 22/78 in 74/80) in se nanašajo na pokojninsko 
dobo, dopolnjeno do 31. decembra 1962, prevzemajo skupnosti, 
pri katerih je bila uveljavljena pravica do pokojnine, če s samou- 
pravnim sporazumom ni določeno drugače. 

106. člen 
Osebni dohodki iz prejšnjih let se bodo po 25. členu tega 

zakona valorizirali od 1. januarja 1990. 
Do roka iz prvega odstavka tega člena se osebni dohodki 

valorizirajo glede na povprečje osebnih dohodkov v zadnjem letu 
dela, s tem da se za odmero pokojninske osnove vzame v obračun 
od 1. januarja 1987 - 25% porasta povprečnih osebnih dohodkov 
v zadnjem letu dela, od 1. januarja 1988 - 50%, od 1. januarja 1989 
pa 75% tega porasta. 

Do 31. decembra 1986 se osebni dohodki iz prejšnjih let, po 
katerih se po 24. členu tega zakona odmeri pokojnina, valorizirajo 
glede na povprečje osebnih dohodkov iz leta pred zadnjim letom 
dela. 

106. a člen 
Uživalcem pokojnin, ki so pravico do pokojnine uveljavili 

v obdobju od 1. januarja 1965 do 31. decembra 1986, če jim je 
pokojninska osnova določena na podlagi doseženih osebnih 
dohodkov, se pokojnine, ki jim pripadajo na dan 1. januarja 1987, 
preračunajo za toliko odstotkov, za kolikor bi se povečala pokoj- 
ninska osnova z uporabo določb 106. člena tega zakona. 

Odstotki za preračunavanje pokojnin iz prvega odstavka tega 
člena se določijo za vsako koledarsko leto s samoupravnim sploš- 
nim aktom skupnosti z valorizacijo povprečnih osebnih dohodkov 
vseh delavcev, zaposlenih na območju republike oziroma avto- 
nomne pokrajine, glede na povprečni osebni dohodek v zadnjem 
koledarskem letu, iz katerega so vzeti osebni dohodki za določitev 
pokojninske osnove, oziroma v zadnjem letu dela, odvisno od 
načina, kako je bila odmerjena pokojninska osnova. 

Pokojnine iz prvega odstavka tega člena se bodo preračunavale 
po odbitku povečanj pokojnine na podlagi porasta osebnih 
dohodkov v zadnjem koledarskem letu, iz katerega so osebni 
dohodki vzeti za določitev pokojninske osnove, oziroma v zad- 
njem letu dela, ki so bila opravljena z usklajevanjem novih pokoj- 

nin s pokojninami, uveljavljenimi v predhodnih letih, ali z usklaje- 
vanjem pokojnin po dvanajstinah. 

Uživalcem pokojnin, ki so pravico do pokojnine uveljavili do 1. 
januarja 1965, se pokojnine preračunavajo v obsegu in na način, 
kot je to določeno s samoupravnim splošnim aktom skupnosti iz 
drugega odstavka tega člena, v odvisnosti od razmerja teh pokoj- 
nin in pokojnin, preračunanih po prvem in drugem odstavku tega 
člena. 

Če uživalec pokojnine to zahteva, mora skupnost iz drugega 
odstavka tega člena izdati odločbo o preračunavanju pokojnine 
smiselno prvemu, drugemu, tretjemu in četrtemu odstavku tega 
člena. 

107. člen 
Uporabo določbe tretjega odstavka 30. člena tega zakona 

bodo zagotovile skupnosti najpozneje do 31. decembra 1986. 

108. člen 
Ta zakon se bo uporabljal od 1. julija 1983. 

109. člen 
UŽIVALCU PRAVIC, KI MU JE BILA INVALIDSKA POKOJNINA 

ODMERJENA PO PREDPISIH, KI SO VEUALI DO UVELJAVITVE 
TEGA ZAKONA, SE TA PRAVICA ZAGOTAVLJA TUDI PO UVELJA- 
VITVI TEGA ZAKONA, ČE JE TO ZANJE UGODNEJE. 

110. člen 
UŽIVALCI PRAVICE DO DENARNEGA NADOMESTILA ZARADI 

DELA S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM IN NADOMESTILA 
ZARADI MANJŠEGA OSEBNEGA DOHODKA PRI DRUGEM DELU, 
KI SO TO PRAVICO UVELJAVILI V ORGANIZACIJI, JO BODO 
UŽIVALI OD DNEVA ZAČETKA UPORABE TEGA ZAKONA V SKUP- 
NOSTI 

UŽIVALCEM PRAVICE DO NADOMESTILA ZARADI DELA 
S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM, KI SO TO NADOMESTILO 
UVELJAVILI PO PREDPISIH, KI SO VELJALI DO UVELJAVITVE 
TEGA ZAKONA, SE VIŠINA DENARNEGA NADOMESTILA DOLOČI 
PO URADNI DOLŽNOSTI V VIŠINI, DOLOČENI S TEM ZAKONOM, 
IN SICER PO NJEGOVI UVELJAVITVI. 

111. člen 
Z DNEM, KO ZAČNE VELJATI TA ZAKON, SE DOBA NE MORE 

DOKAZOVATI NA PODLAGI IZJAV PRIČ. 
112. člen 

DELAVEC V ZVEZNEM UPRAVNEM ORGANU, ZVEZNI ORGANI- 
ZACIJI, STROKOVNI IN DRUGI SLUŽBI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA 
SVETA ZVEZNEGA UPRAVNEGA ORGANA IN ZVEZNE ORGANI- 
ZACIJE, KI MU PRENEHA DELOVNO RAZMERJE S PRAVICO DO 
POKOJNINE PREDEN IZPOLNI SPLOŠNE POGOJE ZA PRIDOBI- 
TEV PRAVICE DO STAROSTNE POKOJNINE PO PREDPISIH 
O TEMELJIH SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE IN O ZVEZNEM IZVRŠ- 
NEM SVETU TER O ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANIH, PRIDOBI 
PRAVICO DO STAROSTNE POKOJNINE, ČE IMA NAJMANJ 25 
LET POKOJNINSKE DOBE. 

DELAVCU, KI MU PRENEHA DELOVNO RAZMERJE S PRAVICO 
DO POKOJNINE PO PRVEM ODSTAVKU TEGA ČLENA, PRIPADA 
POKOJNINA, KI ZNAŠA ZA 15 LET POKOJNINSKE DOBE 45% 
POKOJNINSKE OSNOVE (MOŠKI), IN 47,5% POKOJNINSKE 
OSNOVE (ŽENSKA) IN SE POVEČUJE PO 2% POKOJNINSKE 
OSNOVE ZA VSAKO NADALJNJE DOPOLNJENO LETO DO 
DOPOLNITVE 20 LET POKOJNINSKE DOBE, ZA VSAKO DOPOL- 
NJENO LETO DOBE NAD 20 LET POKOJNINSKE DOBE DO 
DOPOLNITVE 30 LET POKOJNINSKE DOBE PA ZA PO 2,5% 
POKOJNINSKE OSNOVE. ZA VSAKO DOPOLNJENO LETO 
POKOJNINSKE DOBE NAD 30 LET SE POKOJNINA POVEČUJE ZA 
0,5% POKOJNINSKE OSNOVE, DOLOČENE PO SPLOSNIH PRED- 
PISIH, TAKO DA ZNAŠA POKOJNINA NAJVEČ 85% POKOJNINSKE 
OSNOVE. 

SREDSTVA ZA RAZLIKO MED POKOJNINO, KI BI PRIPADALA 
DELAVCU BREZ UPORABE PRVEGA IN DRUGEGA ODSTAVKA 
TEGA ČLENA, IN POKOJNINO, KI MU JE ODMERJENA PO 
DOLOČBAH TEGA ČLENA, SE ZAGOTAVLJAJO V PRORAČUNU 
FEDERACIJE. 

PRVI, DRUGI IN TRETJI ODSTAVEK TEGA ČLENA SE UPORAB- 
LJAJO DO 1. JULIJA 1991. 

113. člen 
UŽIVALEC PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA, KI JE UVELJAVIL TE PRAVICE PO PREDPISIH, KI 
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SO VELJALI DO UVELJAVITVE TEGA ZAKONA, LAHKO PRAVI- 
CVE IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 
UVELJAVI V SKUPNOSTI V KATERI JE DOPOLNIL NAJVEČJI DEL 
ZAVAROVALNE DOBE, CE TE PRAVICE, IZBIRE SKUPNOST, NI 
IZKORISTIL. 

114. člen 
POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC OZIROMA UVELJAV- 

LJANJE VAROVALNE DOBE, KI SE ŠTEJE S POVEČANJEM, 
DOLOČENE S TEM ZAKONOM, KI JE BIL ZAČET NA ZAHTEVO ALI 
PO URADNI DOLŽNOSTI DO UVELJAVITVE TEGA ZAKONA, BO 
KONČAN POD POGOJI IN NA NAČIN, DOLOČENIMI S PREDPISI, 
KI SO VELJALI, OB VLOŽITVI ZAHTEVE, 

115. člen 
SKUPNOST BO V DVEH LETIH PO UVELJAVITVI TEGA ZAKONA 

OPRAVILA REVIZIJO VSEH DOSLEJ DOLOČENIH DELOVNIH 
MEST, NA KATERIH SE ZAVAROVALNA DOBA ŠTEJE S POVEČA- 
NJEM. S TO REVIZIJO BO UGOTOVLJENO, NA KATERIH DELOV- 
NIH MESTIH SE ZAVAROVALNA DOBA NE ŠTEJE VEČ S POVE- 
ČANJEM OZIROMA NA KATERIH SE SPREMENI STOPNJA POVE- 
ČANJA DOBE, TER DELOVNA MESTA, NA KATERIH BODO UVE- 
DENI DOLOČENI VARSTVENI UKREPI KOT POGOJ ZA ŠTETJE 
ZAVAROVALNE DOBE S POVEČANJEM. 

116. člen 
V VSEH ČLENIH SE BESEDE: »DELA IN DELONE NALOGE« 

V RAZLIČNIH SKLONIH NADOMESTIJO Z BESEDAMA: 
»DELOVNA MESTA« V USTREZNEM SKLONU, BESEDE: 
»DELOVNA ZMOŽNOST, PRIDOBLJENA Z DELOM« V RAZLIČNIH 

SKLONIH Z BESEDAMA: »DELOVNA ZMOŽNOST« V USTREZ- 
NEM SKLONU, BESEDI: »TEMELJNA ORGANIZACIJA« V RAZLIČ- 
NIH SKLONIH Z BESEDO: »ORGANIZACIJA« V USTREZNEM 
SKLONU, BESEDE: »SAMOUPRAVNI SPLOŠNI AKT« V RAZLIČ- 
NIH SKLONIH PA Z BESEDAMA: »SPLOŠNI AKT« V USTREZNEM 
SKLONU. 

117. člen 
Z DNEM, KO SE ZAČNE UPORABLJATI TA ZAKON, NEHAJO 

VELJATI DOLCČBE 37., 41., 42. in 43. ČLENA ZAKONA O OPRAV- 
LJANJU NOTRANJIH ZADEV IZ PRISTOJNOSTI ZVEZNIH UPRAV- 
NIH ORGANOV (URADNI LIST SFRJ ŠT. 7/85) 61. DO 64. ČLEN 
ZAKONA O OPRAVLJANJU ZUNANJIH ZADEV IZ PRISTOJNOSTI 
ZVEZNIH UPRAVNIH _ ORGANOV IN ZVEZNIH ORGANIZACIJ 
(URADNI LIST SFRJ ŠT. 56/81) TER 48. IN 49. ČLEN ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TEMELJIH 
SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE IN O ZVEZNEM IZVRŠNEM SVETU 
TER ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANIH (URADNI LIST SFRJ ŠT 40/ 
89). 

118. člen 
ZAKONODAJNOPRAVNA KOMISIJA ZVEZNEGA ZBORA 

SKUPSCINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGO- 
SLAVIJE SE POOBLASTI, DA PRIPRAVI PREČIŠČENO BESEDILO 
TEGA ZAKONA. 

119. člen 
TA ZAKON ZAČNE VELJATI OSMI DAN PO OBJAVI V URADNEM 

LISTU SFRJ. 
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