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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
18. decembra 1989 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora so sklicane za ponedeljek, 18. decembra 1989. 

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

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o jav- 
nem obveščanju 
- osnutek zakona o varstvu osebnih podatkov 
- predlog za izdajo zakona o samostojnem osebnem delu, 
z osnutkom zakona 
- predlog za izdajo zakona o določitvi volilnih enot za volitve 
delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije, z osnutkom zakona 
- predlog za izdajo zakona o političnem združevanju, z osnut- 
kom zakona 
- zahtevo za izdajo sprememb in dopolnitev zakona o vojaških 
sodiščih in zakona o vojaškem tožilstvu ter za izdajo zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij s 

- predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških sodiščih, z osnutkom zakona 
- predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaškem tožilstvu, z osnutkom zakona 
- s predlogom za iidajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 
zoper vojaške osebe, z osnutkom zakona 
- poročilo 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 bosta obravnavala še: 
- osnutek zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stano- 
vanj in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991 
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Zveznim izvršnim 
svetom Skupščine SFRJ in vlado Ljudske republike Madžarske 
o uporabi reke Drave na odseku, ki je skupnega pomena; 
- predlog letnega (1990), srednjeročnega (1990-1994) in dolgo- 
ročnega (1990-1999) programa organizacije velikih športnih tek- 
movanj v Jugoslaviji. 

Zbor združenega dela In Družbenopolitični zbor bosta obravna- 
vala: 
- osnutek zakona o obvezni združitvi podjetij, ki sestavljajo eno- 
ten tehnološki sistem, v skupnosti. 

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu se] še: 
- volitve in imenovanja 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopo- 
litičnih organizacij. 

POPRAVEK 

Ker je v Poročevalcu štev. 24 z dne 13. 11. 1989 v Izhodiščih 
za pripravo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1990 
z bilanco sredstev (ESA-894) prišlo zaradi tiskarne v nekate- 
rih tabelah do napak, jih tokrat objavljamo še enkrat. 

Gre za tabelo na strani 13 spodaj: PRIMERJAVA RAZLIK 
V CENAH POTENCIALNIH GIBANJ ZA LETI 1989-90'. 

Na isti strani je treba na tabeli v desni koloni besedo rast 
v % postaviti na sredino kolone. 

Napake so tudi v tabelah na strani 20, zato obe tabeli prav 
tako objavljamo še enkrat. 

Bralcem se opravičujemo! 

PRIMERJAVA RAZLIK V OCENAH POTENCIALNIH GIBANJ ZA LETI 1989/90 *), 
1989 1990 

SRS SFRJ I tal . Avstr . Madž . SRS SFRJ Italija Avstr 

GOSPODAR.RAST 0,6 
izvoz 11 
uvoz 14,5 
INVESTICIJE -6 ! 
osebna poraba 3 
-os.doh./zap . 4 

"javna" poraba 8,5 
deflator 1025 
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- 1 

-2 
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18,5 
2 

-0,5 

-2 
706 

3.2 
4,5 
6 
4 
3.3 

2,9 
6 

3 
7 
6 
6 
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0,5 
3,3 

Viri: Italija:Instituto nazionale SC Rim;Avstrija:WIFO;Madžarska:Kopint 

*) Značilno za druge dežele: višja r 
DP in nižja rast potrošnje; za SRS in 

ast investicij izvoza in uvoza kot 
SFRJ obratne značilnosti 

Blagovne rezerve in intervencije v osnovni preskrbi 

Pravna podlaga za zagotavljanje sredstev sta ista zakona kot za pospeševa- 
nje družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane. Za izvajanje teh dveh 
programov pa zavezanci plačujejo prispevek iz dohodka po naslednjih stop- 
njah: 
 do 30.7.1989 od 1.8.1989 
Republiška skupnost: 
a) - program republiški blagovnih rezerv 0.390 % 
b) - program intervencij v osn. preskrbi 0.100 % 

0.700 % 
0.100 % 

Občinske skupnosti __  E' do 30.7.1989 
a) - programi občinskih blagovnih rezerv 0.172 % 
b) - programi intervencij v preskrbi 0.168 % 

od 1.8.1989 
0.172'S 
0.168 % 

Realizacija sredstev v letu 1989: 

1. Po dejanskih prihodkih in oceni do konca leta 
v mio din 

do 30.9.1989 do 31.12.1989 
ocena 

Republiška skupnost: 
a) program republiških blagovnih rezerv 231.497 
b) program intervencij v osn. preskrbi 49.704 
Občinske skupnosti 
a) programi občinskih blagovnih rezerv 81.182 
t ) programi intervencij v preskrbi 76.753 

SKUPAJ 439.136 

621.207 
109.750 

184.463 
177.632 

1,093.052 

SKUPAJ 

Opomba Stopnje prispevka za občinske programe so preračunane na isto 
osnovo kot za republiški. 



2. Primerljiva ocena prihodkov (če bi bila stopnja prispevka za republiške 
blagovne rezerve celo 1989. leto 0.70 %) 

v mio din 
do 30.9.1989 do 31.12.1989 

ocena 

Republiška skupnost: 
a) program republiških blagovnih rezerv 
b) program intervencij v osnovni preskrbi 
Občinske skupnosti: 
a) programi občinskih blagovnih rezerv 
b) programi intervencij v preskrbi  

361.890 
49.704 

81.182 
76.753 

749.600 
109.750 

184.463 
177.632 

SKUPAJ 569.529 1,221.445 

VREDNOST PROGRAMOV DEJAVNOSTI GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE (ENC6TAVNA IN RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA TER INTEUVE2CUE) , KI SE FINANCIRAJO IZ REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 
(povprečne cene 1989, v milijonih din) 

SREDSTVA V LETO 1989 
enostavna razširjena reprodukcija reprodukcija 

Intervencije v usp.kmet.zem., pospeševanje proizv.hrane, preskrbo in blag.rezerve 

1. CESTNO GOSPODARSTVO 
2. ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO 

1665.900 
2713.639 

3. VOCNO GOSPCDARSTVO - vrednostne osnove - količinske osnove 
4. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO - republiški programi 
5. POSPEŠEVANJE PROIZVODNJE HRANE - usposabljanje kmetij.zemljišč - pospeševanje proizvodnje hrane a) republiški b) občinski 
6. BLAGOVNE REZERVE IN INTERVENCIJE V OSNCV. PRESKRBI - intervencije v osncvni preskrbi - republiške blagovne rezerve 

1151.067 206.888 

6. VARIANTA * BLAGOVNE REZERVE IN INTERVENCIJE V OSNOV. PRESKRBI - intervencije - blagovne 
7. POŽARNO VARSTVO - republiški program 

• olovni preskrbi 

1192.044 337.000 

287.382 934.063 

109.750 934.063 

SKUPAJ 
SKUPAJ (VARIANTA*) 

3184.301 
3006.669 

V poročilu o izvajanju ustavnega zakcna za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SR Slovenije je navedeno, da se "programi obfinskih saroupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe skupa] s financiranjem v celoti prenesejo na raven republike. Za področje blago/nih rezerv obstoji 
tudi možnost, ki jo dopušča zvezni zaken, da se sedanja oblika financiranja in oblikovanja blagovnih rezerv ohrani na nivoju večjih mest, kar bo Izvršni svet še proučil. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po vsestranski presoji ugotovil, da je treba financiranje blagovnih rezerv urejati na ravni repu- blike. Glede na nekatere obveznosti, ki so že sprejete in so tudi specifične v posameznih okoljih in občinah pa v varianti predlaga, da se občinski protpaml intervencij v preskrbi Se  programi : nadalje izvajajo na ravni občin in vir zagotavljanja sredstev zanje." hkrati ohrani tudi sedanji 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o zadrugah s predlogom zakona 

Iz Skupščine SFRJ 

Predlog za Izdajo zakona o zadrugah s predlogom zakona 
je Zveznemu zboru Skupščine SFRJ predložil Zvezni Izvrinl 
»vet, ki predlaga, da ae predlog tega zakona obravnava In 
sprejme po hitrem postopku. Predvidoma ga bo Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ obravnaval In sprejel v mesecu decembru 
letos. 

V Skupščini SR Slovenije bo predlog za Izdajo zakona 
obravnavala Komisija Skupščine SR Slovenije za sistemska 
vprašanja, ki bo posredovala svoje mnenje delegatom Iz SR 
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za Izdajo zakona o zadrugah je v 9) podtočki 1. 

točke amandmaja XXXIX k ustavi SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja temelje pravnega položaja in poslovanja 
organizacij združenega dela in drugih subjektov tržnega poslova- 
nja na enotnem gospodarskem območju Jugoslavije, in 3. in 4. 
točka prvega odstavka 281. člena ustave SFRJ, po katerih federa- 
cija po zveznih organih zagotavlja pravice in obveznosti organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij ter ureja 
temeljna razmerja, s katerimi se zagotavlja enotnost jugoslovan- 
skega trga. 

Za sprejetje tega zakona je po 285. členu ustave SFRJ pristojen 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga Je treba urediti z zakonom, in 
cilji, ki jih želimo doseči 

Ustavne spremembe na področju družbenoekonomske ureditve 
omogočajo delovanje ekonomskih in tržnih zakonitosti in samou- 
pravno organiziranje gospodarskih subjektov v različne oblike 

združevanja in organiziranja v vseh lastninskih sektorjih z mož- 
nostmi, da se v posebnih oblikah organiziranja na ekonomskih in 
samoupravnih podlagah uresničuje pluralizem lastnine nad sred- 
stvi in kot takšen izkaže na trgu. 

Z uvedbo zadružne lastnine kot ustavne kategorije in zagotovi- 
tvijo, da se enako obravnava kot druge oblike lastnine, je odprto 
novo obdobje za razvoj zadružništva in na tej podlagi za dajanje 
pobud, da se prek zadrug kot gospodarskih subjektov rešijo 
bistvena vprašanja ekonomskega, samoupravnega in drugega 
interesnega združevanja in organiziranja zaradi skupnega 
nastopa na trgu in zagotovitve razširjene reprodukcije v vseh 
lastninskih sektorjih, kot pogoja za uresničitev družbene in 
gospodarske reforme Na tej podlagi se pojavljajo predpostavke 
za oživitev gospodarskih tokov in spremembo gospodarske struk- 
ture v smeri oblikovanja manjših, smotrneje organiziranih in ela- 
stičnejših gospodarskih subjektov. Hkrati je zagotovljena samo- 
stojnost gospodarskih subjektov in s tem njihova odgovornost za 
lastni in celotni družbeni in gospodarski razvoj. 

Za dosedanji razvoj zadružništva v socialistični Jugoslaviji so 
značilni vzponi in padci, ki so bili predvsem posledica favorizira- 
nja družbenega sektorja lastništva v primerjavi z drugimi lastni- 
škimi sektorji, in v zvezi s tem onemogočali popolno izražanje 
pobud delovnih ljudi in občanov, da se z delom in sredstvi v last- 
nini, povezujejo medsebojno in z delavci v družbenih podjetjih na 
enotnem jugoslovanskem gospodarskem območju in trgu. Zato 
so bila sredstva najširšega kroga delovnih ljudi in občanov, name- 
sto v gospodarske dejavnosti in razvoj, usmerjena v porabo, kar je 
eden izmed povzročiteljev sedanje družbene in gospodarske 
krize. S sistemskimi rešitvami je bilo, namesto omogočanja inte- 
gracije ekonomskih interesov, favorizirana in pogojevana ločitev 
po lastninskih sektorjih, zapiranje v okvire dogovorne ekonomije 
in zanemarjena objektivna potreba po celoviti integraciji interesov 

poročevalec 



posameznikov kot nosilcev proizvodnje, samoupravljanja in ures- 
ničevanja družbenega razvoja. 

Z zakonom o zadrugah želimo doseči, da se na z ustavo določe- 
nih načelih omogoči svobodno saamoupravno združevanje in 
organiziranje delovnih ljudi in občanov medsebojno in z delavci 
v združenem delu v zadruge in druge oblike združevanja. 

Zakon zagotavlja enak položaj, pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti zadrug kot gospodarskih subjektov na trgu in v gospodar- 
skem sistemu ob spoštovanju posebnosti posameznih oblik 
zadružnega organiziranja, ki se ustanavljajo za zadovoljevanje 
potreb zadružnikov, ne pa zaradi pridobivanja dobička. Hkrati se 
zagotavlja in vrača zaupanje zadružnikov, zlasti v kmetijstvu, 
v pravni sistem, in sicer tako, da se predlaga, naj se vrne in da 
v uporabo zadrugam oziroma njihovim pravnim naslednikom prej 
vzeto zadružno premoženje. 

Odločilno vlogo pri upravljanju zadruge imajo po tem zakonu 
zadružniki, s čimer je zagotovljeno uresničevanje ustavnega 
načela, da je zadruga samostojna samoupravna organizacija 
zadružnikov. Položaj, pravice, obveznosti in odgovornosti delav- 
cev v zadrugah in drugih zadružnih oblikah organiziranja so 
določene na podlagi njihovega živega dela, enako kot pri ustrez- 
nih oblikah podjetij. 

Ta zakon določa prehodni režim organiziranja zadružnih orga- 
nizacij^ organizacij kooperantov in njihovih temeljnih oblik orga- 
niziranja ter OZD za kooperacijo, delovnih in obračunskih enot za 
kooperacijo in organizacijskih delov OZD oziroma podjetij, ki so 
nastali na podlagah bivših zadrug. 

Poleg navedenih vprašanj ta zakon rešuje vprašanja sedanjega 
premoženja v zadružnih organizacijah in organizacijah kooperan- 
tov oziroma temeljnih oblikah njihovega organiziranja ter lastnine 
zadrug, ki je bila svoj čas prenesena v uporabo drugim uporab- 
nikom. 

Zakon uvaja jasnejši in enostavnejši postopek organiziranja 
v tem sektorju in izenačuje sistemski položaj zadrug in drugih 
zadružnih oblik organiziranja z drugimi oblikami, določenimi 
z zakonom o podjetjih in drugimi sistemskimi zakoni. 

III. Temeljna načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na 
področju, za katero se zakon izdaja 

Zakon, katerega izdajo predlagamo, izhaja iz načel, določenih 
v amandmajih XIX in XX k ustavi SFRJ, ki: 
- omogočajo svobodno združevanje delovnih ljudi in občanov 

medsebojno in z delavci v združenem delu v zadruge in druge 
oblike združevanja; 

- zagotavljajo ustanovitev zadrug v vseh dejavnostih, ki niso 
prepovedane z zakonom; 

- izkazujejo zadrugo kot samostojno samoupravno organiza- 
cijo zadružnikov; 

- zagotavljajo, da se obdrži lastninska pravica na sredstvih 
zadružnikov, združenih v zadrugo, in pravica na delitev sredstev, 
ustvarjenih s poslovanjem zadruge, če zadružnik izstopi ali 
zadruga preneha; 

- omogočajo delovno angažiranje zadružnikov v zadrugah in 
zaposlovanje delavcev v teh oblikah organiziranja ter uveljavljanje 
pravice do dela po kolektivni pogodbi in statutu zadruge. 

IV. Posledice predlaganih rešitev za družbeni in gmotni položaj 
delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij In skupnosti 

Predlagane rešitve omogočajo boljše organiziranje in združeva- 
nje sredstev, ki so lastnina občanov, in osebnega dela, zagotav- 
ljajo njihov interes, da se ekonomsko in samoupravno organizi- 
rajo, in prispevajo k medsebojnemu povezovanju teh delovnih 
ljudi in občanov z drugimi, predvsem pa z družbenimi subjekti na 
trgu. 

Glede na načelo, da samo delo in delovni rezultati določajo 
družbeni in gmotni položaj človeka, predlagane rešitve omogo- 
čajo izenačitev pravnega položaja in poslovanja subjektov zadruž- 
nega organiziranja z drugimi subjekti na enotnem jugoslovan- 
skem gospodarskem prostoru. Hkrati omogočajo ekonomsko 
povezovanje in integracijo interesov delovnih ljudi in občanov, ki 
upravljajo družbena sredstva, z delovnimi ljudmi in občani, ki 
razpolagajo s sredstvi v lastnini, in tako omogočajo pluralizem 
lastninskih oblik v gospodarskem sistemu. 

V. Ocena sredstev, potrebnih iz proračuna federacije 
Za izvajanje tega zakona ni treba zagotoviti sredstev v prora- 

čunu federacije. 

PREDLOG ZAKONA 

o zadrugah 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Zadruga je samostojna, samoupravna, prostovoljna, ekonom- 

ska organizacija delovnih ljudi in občanov (v nadaljnjem besedilu: 
zadružnikov), v kateri se združujejo delo in sredstva oziroma samo 
delo ali samo sredstva zaradi uresničevanja skupnih interesov pri 
ustvarjanju dobička oziroma zadovoljevanju drugih potreb za- 
družnikov. 

2. člen 
Zadruge se ustanovijo za opravljanja vseh dejavnosti, razen 

dejavnosti, ki so po zakonu prepovedane. 
Zadruge, ki ne ustvarjajo dobička, imajo lahko pri poslovanju 

tudi posebne olajšave. 

3. člen 
Z vpisom akta o ustanovitvi zadruge v sodni register si pridobi 

zadruga pravno in poslovno sposobnost. 
Zadruga posluje v skladu z zakonom, zadružnimi načeli, 

dobrimi poslovnimi običaji in poslovno moralo ter ima iste pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu kot podjetje. 

II. USTANOVITEV ZADRUGE 

4. člen 
Zadrugo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne 

osebe. 
Zadruga se ustanovi brez poprejšnjega soglasja. 

5. člen 
Zadružniki ustanovijo zadrugo tako, da sprejmejo akt o ustano- 

vitvi. 
Akt o ustanovitvi vsebuje: 
1) imena ustanoviteljev; 
2) firmo in sedež zadruge; 
3) dejavnost in predmet poslovanja zadruge; 
4) znesek sredstev za ustanovitev in začetek dela zadruge ter 

način zagotovitve sredstev; 
5) obliko (specializirana osnovna sredstva, premično in nepre- 

mično premoženje), višino in število deležev zadružnikov; 
6) pravice in obveznosti ustanoviteljev glede opravljanja dejav- 

nosti, upravljanja, udeležbe pri dobičku, prevzema rizika in vrnitve 
sredstev; 

7) ime osebe, ki bo opravljala dela začasnega poslovodnega 
organa, in njena pooblastila; 

8) rok in način za sprejem statuta in izvolitev organa uprav- 
ljanja; 

9) druge določbe, ki se nanašajo na ustanovitev, poslovanje in 
prenehanje zadruge. 

III. UPRAVLJANJE ZADRUGE 

6. člen 
Zadrugo upravljajo zadružniki. 
Zadružnik, ki je vplačal en članski delež, ima en glas, zadružnik, 

ki je vplačal več članskih deležev, pa ima lahko največ pet glasov, 
kar se uredi z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zadruge. 

7. člen 
Najvišji organ upravljanja zadruge je skupščina zadruge. 
Skupščino zadruge sestavljajo vsi zadružniki oziroma njihovi 

predstavniki. 
Skupščina sprejme statut in druge splošne akte, odloča o načr- 

tovanju dela in razvoju zadruge, o delitvi in kritju uporabi dobička 
in kritju izgube, sprejema letni obračun zadruge, imenuje oziroma 
voli in razrešuje druge organe zadruge ter odloča o drugih vpraša-' 
njih, določenih v statutu zadruge. 

Skupščina odloča v skladu s statutom in poslovnikom o delu. 

8. člen 
V zadrugi se lahko ustanovita upravni in nadzorni odbor, če 

z aktom o ustanovitvi oziroma statutom zadruge ni določeno 
drugače. 

S statutom zadruge se lahko predvidi tudi ustanovitev drugih 
organov zadruge in določijo njihovo delovno področje, način 
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izvolitve in trajanje mandata, pravice, obveznosti in odgovornosti 
ter druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delo zadruge, 
če z aktom o ustanovitvi in statutom zadruge ni določeno dru- 
gače. 

9. člen 
Upravni odbor pripravlja delo skupščine in izvaja njene sklepe, 

daje poslovodnemu organu navodila in smernice za delo ter 
opravlja druga dela, določena s statutom zadruge. 

Število članov upravnega odbora, njegova izvolitev, mandat in 
druga vprašanja v zvezi z delom upravnega odbora se uredijo 
s statutom zadruge. 

10. člen 
Nadzorni odbor nadzoruje poslovanje zadruge in delo uprav- 

nega odbora ter opravlja druga dela, določena v statutu zadruge. 
O ugotovitvah pri svojem delu obvesti nadzorni odbor skupš- 

čino zadruge. 
Število članov nadzornega odbora, njegovo izvolitev, mandat in 

druga vprašanja v zvezi z delom nadzornega odbora se uredijo 
s statutom zadruge. 

Ista oseba ne more biti hkrati član upravnega in nadzornega 
odbora'. 

11. člen 
Skupščina zadruge voli poslovodni organ zadruge. 
Funkcijo poslovodnega organa lahko opravlja tudi zadružnik, ki 

izpolnjuje pogoje, določene v zakonu in statutu zadruge. 
Poslovodni organ zastopa in predstavlja zadrugo pri delih, 

določenih v statutu zadruge. 
Način izvolitve, trajanje mandata in druga vprašanja, 

pomembna za delo, obveznosti, odgovornosti in pravice poslo- 
vodnega organa se uredijo s statutom zadruge. 

12. člen 
Statut zadruge vsebuje določbe o firmi in sedežu; o zastopanju 

in predstavljanju; o dejavnosti zadruge: o notranji organizaciji 
zadruge; o načrtovanju dela in razvoja; o načinu razporejanja 
dobička, sredstvih in skladih zadruge; o upravljanju zadruge; 
o poslovodnem organu; o reševanju sporov; o pravicah, obvezno- 
stih in odgovornostih delavcev zadruge; o poslovni tajnosti: o pri- 
stopitvi in izstopitvi zadružnikov; o prenehanju zadruge in drugih 
vprašanjih, pomembnih za delo zadruge. 

13. člen 
Zadružniki lahko opravljajo strokovna in druga dela v zadrugi 

glede na svoje strokovne in delovne zmožnosti v skladu s statu- 
tom zadruge. 

14. člen 
Delavci, zaposleni v zadrugi, uresničujejo svoje pravice in 

obveznosti v skladu s kolektivno pogodbo, statutom zadruge in 
pogodbo. 

Delavec, zaposlen v zadrugi, lahko postane zadružnik, če izpol- 
njuje pogoje, določene v statutu zadruge. 

IV. SREDSTVA ZADRUGE 

15. člen 
Sredstva zadruge so sredstva, ki jih ta ustvari s svojim poslova- 

njem, nakupom ali jih pridobi kako drugače. 
Zadruga posluje s sredstvi iz prvega odstavka tega člena, 

z deleži zadružnikov in sredstvi iz drugih virov. 
Zadruga uporablja pri svojem poslovanju sredstva v zadružni 

lastnini, sredstva v skupni lastnini zadružnikov in sredstva v druž- 
beni lastnini, lahko pa uporablja tudi sredstva domačih in tuiih 
pravnih in fizičnih oseb. 

Kmetijsko zemljišče in druga sredstva v družbeni lastnini se 
lahko prenesejo na zadrugo kot sredstva v družbeni lastnini. 

Zadružnik obdrži lastninsko pravico na sredstvih, ki jih 
s pogodbo ni prenesel v zadružno lastnino, v skupno lastnino ali 
v družbeno lastnino. 

Zadruga lahko v skladu z zakonom izdaja vrednostne papirje. 

16. člen 
Sredstva, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, se razpo- 

redijo na sredstva, ki pripadajo zadružnikom, in na sredstva, ki se 
kot zadružna lastnina razporedijo v rezervni sklad in druge sklade, 
ter za namene, določene v statutu zadruge. 

V zadrugi se na poenostavljen način vodi knjigovodska evi- 
denca. 

17. člen 
Zadruga odgovarja v pravnem prometu za svoje obveznosti 

z vsem svojim premoženjem. 
Za obveznosti zadruge, ki jih ni mogoče poravnati iz sredstev 

zadruge, odgovarjajo zadružniki v skladu s statutom zadruge 
S statutom zadruge so določi rok, ki ne sme biti krajši od enega 

leta, v katerem zadružnik, ki je izstopil iz zadruge, odgovarja za 
obveznosti zadruge, nastale med njegovim članstvom. 

V. PRENEHANJE ZADRUGE 

16. člen 
Zadruga preneha: 
1) če ji je bil izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, 

zato ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti, v roku, 
določenem pri izreku ukrepa, pa ne izpolni pogojev za opravljanje 
te dejavnosti oziroma dejavnosti ne spremeni; 

2) če skupščina zadruge z dvetretjinsko večino vseh zadružni- 
kov odloči, da zadruga preneha, da se spoji z drugimi zadrugami 
ali da se pripoji drugi zadrugi oziroma da se razdeli na več zadrug; 

3) če se s pravnomočno odločbo sodišča ugotovi ničnost vpisa 
v sodni register; 

4) ob stečaju; 
5) v drugih primerih, določenih z zakonom in aktom o ustanovi- 

tvi zadruge. 
19. člen 

Če se zadruga spoji z drugo zadrugo ali se pripoji drugi zadrugi 
ali se razdeli na več zadrug, se sredstva zadruge prenesejo na 
njene pravne naslednike. 

Nad zadrugo, ki preneha v primerih iz 18. člena tega zakona, se 
izvede postopek likvidacije. 

20. člen 
S prenehanjem zadruge se sredstva v zadružni lastnini po 

poravnavi obveznosti do upnikov razporedijo med zadružnike, če 
s statutom zadruge ni določeno drugače. 

Sredstva v družbeni lastnini, ki jih zadruga uporablja, se ne 
smejo razporejati med zadružnike. 

V primeru prenehanja zadruge se sredstva v družbeni lastnini iz 
četrtega odstavka 15. člena tega zakona dajo v upravljanje občini 
glede na kraj, kjer so ta sredstva. 

VI. OBLIKE ZADRUŽNEGA ORGANIZIRANJA 

21. člen 
Zadruge se lahko organizirajo v specializirane in sestavljene 

oblike organiziranja in v zadružne zveze. 
Zadruge in druge oblike zadružne zveze lahko ustanovijo 

podjetja v zadružni lastnini, specializirane zadružne banke, hranil- 
nice in borze za svoje potrebe. 

22. člen 
Ustanovitelji podjetja v zadružni lastnini sprejmejo akt o ustano- 

vitvi, ki vsebuje: 
1) imena ustanoviteljev, 
2) firmo in sedež podjetja, 
3) dejavnost in predmet poslovanja, 
4) obliko in znesek sredstev za ustanovitev in začetek dela, 

pogoje in način pridobitve sredstev, 
5) organe in način upravljanja podjetja, 
6) pravice in obveznosti ustanoviteljev, 
7) pogoje in način ugotavljanja in razporejanja dobička, 
8) druge določbe, ki se nanašajo na ustanovitev, poslovanje in 

prenehanje podjetja. 

23. člen 
Podjetje v zadružni lastnini upravljajo ustanovitelji. 
Delavci podjetja v zadružni lastnini sodelujejo pri upravljanju na 

podlagi svojega živega dela v skladu s kolektivno pogodbo in 
statutom podjetja. 

24. člen 
Sredstva za delo podjetja v zadružni lastnini zagotovijo ustano- 

vitelji. 
Ustanovitelji razdelijo dobiček in prevzamejo rizik pri poslova- 

nju v sorazmerju z višino sredstev, zagotovljenih za ustanovitev in 
delo podjetja, če z aktom o ustanovitvi ni določeno drugače. 

Podjetje v zadružni lastnini ne sme opravljati statusnih spre- 
memb in sprememb dejavnosti brez soglasja vseh ustanoviteljev. 

25. člen 
Zadruge in druge oblike zadružnega organiziranja lahko 

v skladu z zakonom ustanovijo svoje zavarovalne in pozavaro- 
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valne organizacije, informativno-poslovne centre, turistične agen- 
cije, specializirane izobraževalne institucije, znanstvenorazisko- 
valne inštitucije, raziskovalno-razvojne organizacije in druge 
organizacije, potrebne zadružništvu. 

26. člen 
Zadruge, podjetja v zadružni lastnini in druge oblike zadruž- 

nega organiziranja se lahko na podlagi pogodbe združujejo med 
seboj in z drugimi podjetji. 

Sestavljene oblike združevanja oziroma organiziranja iz prvega 
odstavka tega člena imajo status pravne osebe in se vpišejo 
v sodni register. 

27. člen 
Zadruge, zadružna podjetja in druge oblike zadružnega organi- 

ziranja se lahko združujejo v zadružne zveze. 
Z združitvijo v zadružne zveze se članicam zveze ne sme omejiti 

poslovna samostojnost. 
Zadružne zveze se lahko organizirajo po dejavnostih. 
Zadružne zveze imajo status pravne osebe in se vpišejo v sodni 

register. 
28. člen 

Zadružne zveze dajejo strokovno in drugo pomoč pri ustanav- 
ljanju novih in zboljševanju poslovanja obstoječih zadrug in dru- 
gih oblik zadružnega organiziranja ter s pristojnimi organi sodelu- 
jejo pri sprejemanju predpisov in ukrepov, pomembnih za 
zadruge in druge zadružne oblike organiziranja. 

Članice v okviru zadružnih zvez usklajujejo in uresničujejo 
ekonomske, poslovne in druge interese ter funkcije, proizvodne 
programe, vprašanja, pomembna za blagovno menjavo s tujino, in 
druga vprašanja, določena v statutu zadružnih zvez. 

Zadruge in druge članice zadružnih zvez lahko pooblastijo 
zadružne zveze, da zanje organizirajo ali opravljajo ustrezna dela. 

29. člen 
Zadružno zvezo upravljajo članice tako, kot je določeno v sta- 

tutu zvez. 
Zadruge in druge članice lahko v zadružnih zvezah organizirajo 

zadružno kontrolo in revizijo ter določijo njene pristojnosti s sta- 
tutom zadružne zveze. 

S statutom zadružne zveze se določi način zagotavljanja sred- 
stev za delo zadružne zveze. 

II. DEJAVNOST, SEDEŽ IN FIRMA 

30. člen 
Za zadruge, podjetja v zadružni lastnini in druge oblike zadruž- 

nega organiziranja veljajo glede dejavnosti, vpisa v register, 
sedeža in firme določbe zakona o podjetjih, če s tem zakonom ni 
določeno drugače. 

31. člen 
Pravico in obveznost, da v imenu firme uporabljajo zadružno 

ime, imajo zadruge in druge oblike zadružnega organiziranja 
v skladu z določbami tega zakona. 

VIII. KAZENSKI DOLOČBI 
32. člen 

Z denarno kaznijo od 4,500.000 do 45,000.000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek zadruga ali druga oblika zadružnega organizira- 
nja, če v imenu firme ne uporablja zadružnega imena, druga 
pravna oseba pa, če v imenu firme uporablja zadružno ime (31. 
člen). 

Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000,000 dinarjev se kaz- 
nuje za prekršek odgovorna oseba v zadrugi, drugi obliki zadruž- 
nega organiziranja oziroma pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 

Obstoječe zadružne organizacije, organizacije kooperantov in 
njihove osnovne oblike organiziranja ter zadružne zveze se 
morajo organizirati in samoupravne splošne akte uskladitvi s tem 
zakonom v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Organizacije združenega dela za kooperacijo, delovne in obra- 
čunske enote ter deli organizacij združenega dela oziroma podje- 
tij, nastali na podlagi prejšnjih zadrug, se lahko z osebnim izreka- 
njem delavcev, zadružnikov in kooperantov organizirajo 
v zadruge v skladu s tem zakonom. 

34. člen 
Zadružne organizacije in organizacije kooperantov, ki so po 

uveljavitvi zakona o podjetjih opravile statusne spremembe pred 
izdajo tega zakona, morajo v roku iz prvega odstavka 33. člena 
v svoji organizaciji zagotoviti osebno izrekanje delavcev, zadruž- 
nikov in kooperantov in določiti možno obliko organiziranja. 

35. člen 
Sredstva obstoječih zadružnih organizacij, organizacij koope- 

rantov, njihovih osnovnih oblik organiziranja in zadružnih zvez ter 
organizacij iz drugega odstavka 33. člena tega zakona, ki se 
organizirajo v zadrugo, postanejo z uveljavitvijo tega zakona sred- 
stva zadruge. 

Del sredstev, ki je nastal s poslovanjem prejšnjih zadrug in 
zadružnikov, preide v zadružno lastnino. 

36. člen 
Premoženje in pravice zadrug, ki so bili pridobljeni z delom in 

s poslovanjem zadrug in zadružnikov, pozneje pa brez nadome- 
stila preneseni na druge uporabnike, bodo z uveljavitvijo tega 
zakona na dokumentirano zahtevo lastnikov tega premoženja 
oziroma njihovih pravnih naslednikov vrnjeni v skladu z zakonom. 

Stanovanjske hiše in poslovne stavbe, ki so pripadale zadrugam 
in zadružnim zvezam, pozneje pa so bile prenesene na druge 
uporabnike, bodo z uveljavitvijo tega zakona na dokumentirano 
zahtevo zadrug oziroma zadružnih zvez vrnjene tem zadrugam, 
zadružnim zvezam oziroma njihovim pravnim naslednikom, 
v skladu z zakonom. 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. Vprašanja, ki Jih ureja zakon 
Glede na določbe ustave SFRJ in opredelitve iz temeljev 

reforme gospodarskega sistema se s tem zakonom: 
- definira zadruga kot subjekt združevanja dela in sredstev 

delovnih ljudi in občanov medsebojno ter z delavci v združenem 
delu, katerih organiziranje temelji na zagotavljanju motiviranosti 
za ustvarjanje dobička oziroma za zadovoljevanje potreb zadruž- 
nikov, 

- določi minimalno število ustanoviteljev, njim pa je prepuš- 
čeno, da v vsakem konkretnem primeru samostojno določijo 
število zadružnikov - ustanoviteljev, obliko, višino in število dele- 
žev, za ustanovitev, notranjo organizacijo ter da uredijo druga 
vprašanja, pomembna za ustanovitev in delo zadruge. 

- zagotavlja zadružnikom prostost, da znotraj zadruge uredijo 
svoja mesebojna razmerja, 

- poudarja možnost poslovanja zadruge z različnimi oblikami 
lastnine in daje možnost zbiranja in uporabe sredstev domačih 
pravnih in fizičnih oseb ter vlaganje tujcev, 

- ureja pravni položaj zadruge, ta pa je ob upoštevanju določe- 
nih posebnosti izenačena po položaju v gospodarskem sistemu in 
na trgu z drugimi subjekti, 

- definira podjetje v zadružni lastnini kot specifično obliko 
podjetja, ki se ustanovi za potrebe zadrug in jim rabi za opravlja- 
nje določenih dejavnosti, s čimer se povečuje učinkovitost 
zadrug, doseže smotrnejše organiziranje pri izvrševanju določe- 
nih funkcij in daje možnost za specializacijo, večjo stopnjo finali- 
zacije zadružnega blaga in skupen nastop na trgu, 

- zagotavlja zadrugam prostost ori izbiri oblik, vrste, načina in 

pogojev za medsebojno združevanje v druge oblike zadružnega 
organiziranja in združevanje s podjetji ter sestavljene oblike zdru- 
ževanja in organiziranja in združevanje s podjetji ter sestavljene 
oblike združevanja in organiziranja, 

- ureja temeljna vprašanja zadružne lastnine in lastnine 
zadružnikov v zadrugah ter zagotavlja možnosti za povrnitev 
zadružne lastnine, ki so jo prej združili drugi uporabniki, ki jim je 
bila svoj čas odstopljena. 

II. Pojasnilo posameznih določb osnutka zakona 
V 1. členu je natančneje določena zadruga po rešitvah iz 

amandmaja XIX k ustavi SFRJ in poudarjena razlika med zadru- 
gami, ki se ustanovijo zaradi pridobivanja dobička (proizvodno- 
storitvenimi), in zadrugami, ki se ustanovijo za zadovoljevanje 
potreb zadružnikov (stanovanjskih, porabniških, dijaških in dru- 
gih). S tem členom se zadružniki napotijo na prostovoljno in 
samostojno urejanje medsebojnih odnosov v zadrugi. 

V 2. členu je omogočeno ustanavljanje zadrug v vseh dejavno- 
stih, razen za dejavnosti, za katere se izrecno določi in z zakonom 
p edpiše, da se ne smejo opravljati v zadrugah. Ocenjeno je 
namreč bilo, da v tem zakonu ni treba navesti dejavnosti, v katerih 
zadruga ne more poslovati, ampak da je treba te dejavnosti 
določiti z drugim zakonom, ki se sprejme zaradi varstva družbenih 
interesov. Hkrati je v drugem odstavku tega člena dana možnost, 
da se zadrugam, katerih namen ni pridobivanje dobička, lahko 
z drugim zakonom oziroma odlokom, ki temelji na zakonu, dolo- 
čijo posebne olajšave pri poslovanju (način vodenja evidence, 
obveznosti v zvezi z davki in prispevki ipd.). 



V 3. členu je zadruga označena kot pravna oseba, določeni pa 
so tudi obveznost vpisa v sodni register, ter način pridobivanja 
pravne in poslovne sposobnosti, način poslovanja zadruge ter 
njen položaj, obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu. 

V 4. in 5. členu je urejena ustanovitev zadruge, določeni so 
najmanjše število ustanoviteljev, vsebina akta o ustanovitvi in da 
se zadruga lahko ustanovi brez kakršnegakoli soglasja. Na ta 
način so preprečeni birokratski in drugi odpori zadružnemu orga- 
niziranu, ustanoviteljem je prepuščeno, da v postopku ustanavlja- 
nja določijo potrebno število zadružnikov - ustanoviteljev, zne- 
sek sredstev za ustanovitev, način njihove zagotovitve, obliko, 
višino in število deležev, dejavnost in predmet poslovanja ter da 
uredijo druga vprašanja, pomembna za medsebojne odnose 
zadružnikov pri ustanavljanju, poslovanju in prenehanju zadruge. 

V 6. členu je poudarjeno, da zadrugo upravljajo zadružniki, da je 
podlaga za udeležbo pri upravljanju delež zadružnikov in da se 
z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zadruge lahko uporabi 
načelo »en zadružnik - en glas-, ali uredi tako, da ima lahko 
zadružnik, ki ima več članskih deležev, tudi več glasov, največ pa 
pet. Na ta način je omogočeno spodbujanje zadružnikov, da 
v zadrugo vnesejo več deležev, vendar z omejeno pravico do 
deleža pri upravljanju, s tem pa je poudarjena jasna razlika med 
zadrugo in delniško družbo. 

V 7. do 10. členu so urejena vprašanja upravljanja zadruge, 
zadružna skupščina pa je razglašena za najvišji organ upravljanja. 
Zadružno skupščino sestavljajo vsi zadružniki, lahko pa jo sestav- 
ljajo tudi njihovi predstavniki, če je tako določeno v aktu o ustano- 
vitvi oziroma v statutu zadruge. Hkrati je določeno tudi delovno 
področje zadruge. Skupščina je lahko istočasno edini organ 
upravljanja zadruge, zadružnikom pa je dana prostost, da z aktom 
o ustanovitvi zadruge oziroma z njenim statutom določijo tudi 
druge organe upravljanja, pri čemer se v primeru take opredelitve 
natančneje določijo pristojnosti upravnega in nadzornega od- 
bora. 

V 11. členu je določena obveznost zadružne skupščine, da voli 
poslovodni organ zadruge in je dana možnost, da funkcijo poslo- 
vodnega organa lahko opravlja tudi zadružnik v skladu z zakonom 
in statutom zadruge. Delo poslovodnega organa, zastopanje in 
predstavljanje zadruge, način izvolitve in druga vprašanja, 
pomembna za obveznosti, odgovornosti in pravice, ter vprašanje 
individualnega ali kolegijskega poslovodnega organa se uredijo 
s statutom zadruge. Na ta način je zadružnikom dana možnost, da 
prosto ocenijo in urejajo delo ter pooblastila individualnega 
organa zadruge, zlasti ker je zadruga samostojna, samoupravna 
organizacija zadružnikov. 

V 12. členu je urejena vsebina statuta zadruge zaradi nadaljnje 
konkretizacije akta o ustanovitvi, statut pa je označen kot temeljni 
- glavni akt, omogočeno je tudi, da je to edini samoupravni akt 
zadruge, s katerim se urejajo njeni notranji odnosi in poslovanje. 
Na ta način je dana možnost racionalizacije pri samoupravnem 
urejanju razmerij v zadrugi. 

V 13. členu je zagotovljena pravica zadružnikov, da v skladu 
s statutom opravljajo strokovna in druga dela v zadrugi tudi brez 
formalne sklenitve delovnega razmerja. S tem je zagotovljeno, da 
kmet v kmetijski zadrugi lahko opravlja dela v zvezi z zadružno 
mehanizacijo, ali da pravnik, ki v stanovanjski zadrugi rešuje svoje 
stanovanjsko vprašanje, opravlja dela v zvezi s sklepanjem 
pogodb s projektantom ali izvajalcem del itd., vendar pod pogoji, 
ki jih določa statut zadruge. 

V 14. členu je določeno, da se položaj, pravice in obveznosti 
delavcev, zaposlenih v zadrugi, uresničujejo v skladu s kolektivno 
pogodbo, statutom in pogodbo, dana pa je tudi možnost, da 
delavci zadruge lahko postanejo zadružniki pod enakimi pogoji 
kot drugi člani zadruge. 

V 15., 16. in 17. č,anu so urejena vprašanja sredstev zadruge, 
tako da so zagotovljeni različni viri ter lastninski značaj sredstev, 
ki jih zadruga uporablja. Navedeno je, da zadruga uporablja 
sredstva, ki jih ustvari s svojim poslovanjem, nakupom ali pridobi 
kako drugače, ter sredstva v zadružni lastnini in skupni lastnini 
zadružnikov, lahko pa uporablja tudi sredstva v družbeni lastnini 
ter lastnini domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb Zadrugi je 
dana možnost, da v skladu z zakonom izdaja vrednostne papirje. 
Glede sredstev, ki jih zadruga ustvari s svojim poslovanjem, je 
določeno, da mora zadruga s statutom urediti delitev teh sredstev 
v rezervni sklad in druge sklade ter delitev sredstev, ki pripadajo 
zadružnikom na podlagi poslovanja zadruge. Hkrati je določena 
obveznost, da se zagotovi poenostavljeni način vodenja evidence 
v zadrugah zaradi izkazovanja rezultatov finančnega in material- 
nega poslovanja, kot se ureja vodenje evidence »malih« podjetij. 

V pravnem prometu (17. člen) je zadruga odgovorna za svoje 
obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga, pri čemer je v drugem 
odstavku tega člena tudi podaljšana odgovornost zadružnikov ter 
da se vprašanje podaljšane odgovornosti zadružnikov za obvez- 
nosti zadruge uredijo v njenem statutu. 

V 18. do 21. členu sta urejena prenehanje zadruge in postopek 
s sredstvi v primeru prenehanja zaradi statusnih sprememb ozi- 
roma v primerih likvidacije zadruge. 

V primeru likvidacije zadruge se sredstva v zadružni lastnini, 
nastala s poslovanjem zadruge (prvi odstavek 20. člena), po 
poravnavi obveznosti do upnikov razdelijo zadružnikom v skladu 
s statutom, saj so jih oni z delom in poslovanjem zadruge tudi 
ustvarili. 

Sredstva v družbeni lastnini se v primeru likvidacije zadruge 
dajo v upravljanje občini. 

V 21. členu so določene oblike združenega organiziranja, ki se 
lahko ustanovijo za opravljanje posameznih funkcij, pomembnih 
za zadruge kot temeljne oblike združevanja in organiziranja. Te 
oblike so podjetja v zadružni lastnini, specializirane zadružne 
banke, hranilnice, borze, druge specializirane in sestavljene 
zadružne oblike organiziranja in zadružne zveze. 

V 22. členu sta natančneje določena ustanovitev in pravni status 
podjetja v zadružni lastnini. Kot ustanoviteljice podjetja so predvi- 
dene izključno zadruge. Celo kadar kot ustanoviteljice nastopajo 
druge zadružne oblike organiziranja, opravljajo to funkcijo usta- 
noviteljic v imenu in za račun zadrug, to pa je glavni namen 
ustanovitev zadružnega podjetja. Zadružniki nimajo pravice usta- 
navljati zadružna podjetja, ampak to pravico lahko uveljavijo 
samo združeni v zadrugo. Na ta način je natančno določena 
razlika med zadružnim in zasebnim podjetjem, iz tega pa je 
kasneje izpeljana določba (prvi odstavek 24. člena), da zadružno 
podjetje posluje izključno s sredstvi v zadružni lastnini ustanovite- 
ljic. 

Iz določbe 22. člena sta izpeljani določbi 23. in 24. člena, ki 
urejata poslovanje, način upravljanja, sredstva za delo ter mož- 
nost spremembe dejavnosti, za katero je bilo to podjetje ustanov- 
ljeno. Te določbe so v celoti vezane na ustanovitelja, delavcem 
združenega podjetja pa zagotavljajo pravice do sodelovanja pri 
upravljanju podjetja na podlagi kolektivne pogodbe in statuta 
podjetja. 

V 25. členu je zadrugam in drugim oblikam združenega organi- 
ziranja omogočeno, da v skladu z ustrezim zakonom ustanavljajo 
različne organizacije in institucije, ki so zadružništvu potrebne. 
S tem je dana možnost za zagotovitev hitrejšega razvoja zadružni- 
štva, ni pa izključena možnost, da bi bile zadruge in druge 
zadružne oblike organiziranja skupaj z drugimi zainteresiranimi 
gospodarskimi in družbenimi subjekti ustanoviteljice takšnih 
organizacij in institucij. 

V 26. členu je zadrugam, zadružnim podjetjem in drugim 
zadružnim oblikam organiziranja dana možnost za medsebojno 
združevanje ali združevanje z zainteresiranimi podjetji v sestav- 
ljene oblike organiziranja in združevanja, določen je pravni status 
sestavljenih oblik in navedeno, da se medsebojni odnosi združe- 
nih organizacij v sestavljenih oblikah uredijo s pogodbo. Na ta 
način je zagotovljena prostost pri izbiri oblike, vrste in obsega 
združevanja v sestavljene oblike. 

V 27. členu so urejena vprašanja združevanja zadrug v zadružne 
zveze. Glavno težišče tega združevanja temelji na hačelu prosto- 
voljnosti, s katerim je mišljeno tudi načelo ekonomske in dru- 
gačne zainteresiranosti subjektov združevanja. Hkrati je članicam 
zveze zajamčena ohranitev poslovne samostojnosti in preprečeno 
morebitno ustvarjanje monopola kot posledica združitve v zvezo. 
V tem členu je dana možnost združevanja v zvezi po dejavnostih, 
urejen pa je tudi pravni status zadružnih zvez. Po mnenju 
Zadružne zveze Jugoslavije naj bi vprašanje združevanja 
v zadružne zveze uredili tako kot združevanje v zbornice. 

V 28. členu je za zadružne zveze določeno delovno področje 
glavnih aktivnosti in dejavnosti zaradi zadovoljevanja potreb 
zadrug kot ustanoviteljic. 

V 29. členu je urejeno, da zadružne zveze upravljajo članice 
v skladu z njihovim statutom. V tem členu je članicam dana 
možnost, da v okviru zadružnih zvez organizirajo in s statutom 
uredijo opravljanje določenih kontrolno-revizijskih del za članice 
zveze. S tem je članicam, združenim v zveze, dana možnost, da 
med seboj preverjajo poslovanje, zlasti v razmerju z zadružniki, ter 
da na ta način zagotavljajo in krepijo spoštovanje zadružnih načel 
znotraj zveze. Določbe tega člena urejajo vprašanja zagotovitve 
sredstev za delo zadružnih zvez. 

V 30. in 31. členu so urejena vprašanja dejavnosti, vpisa v sodni 
register, sedeža in firme zadruge in drugih zadružnih oblik organi- 
ziranja na enak način kot za podjetja, le da je uvedena izključna 
pravica, da oblike, organizirane v skladu s tem zakonom, uporab- 
ljajo v imenu firme ime zadruge. 

V 32. členu je sankcionirana uporaba imena zadruge v imena 
firme za subjekte organiziranja in odgovorno osebo. 

V prvem odstavku 33. člena je urejena obveznost sedanjih 
zadružnih organizacij, organizacij kooperantov in njihovih glavnih 
oblik organiziranja ter zadružnih zvez, da usklajujejo samou- 
pravne akte in še naprej poslujejo po določbah tega zakona. 
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V drugem odstavku tega člena je dana možnost OZD za koope- 
racijo, delovnim in obračunskim enotam in delom OZD oziroma 
podjetij, ki poslujejo s kooperanti ali so nastali na podlagi bivših 
zadrug, da se z osebnim izrekanjem delavcev in kooperantov 
odločijo za možno organiziranje v zadrugo in nadaljnje poslova- 
nje po določbah tega zakona. 

V 34. členu je določena obveznost osebnega izrekanja delavcev 
in kooperantov teh organizacij o organiziranju v skladu z določ- 
bami tega zakona. 

V 35. členu je določen postopek s sredstvi sedanjih zadružnih 
organizacij, organizacij kooperantov, njihovih glavnih oblik orga- 
niziranja in zadružnih zvez, ki nadaljujejo delo po določbah tega 
zakona, tako da ta sredstva postanejo sredstva zadruge. 

V prvem odstavku 36. člena je urejeno vprašanje premoženja in 
pravic zadrug, ki so bile brez povračila zadrugi prenesene v upo- 
rabo drugim uporabnikom, ter določena obveznost njihove vrni- 
tve zadrugam oziroma njihovim pravnim naslednikom, oziroma 
sporazumevanje je sedanjim uporabnikom in zadrugam priporo- 
čeno, naj se sporazumejo o upravljanju in nadaljnji uporabi tega 
premoženja. Menimo, da je treba premoženje, pridobljeno 
z delom in poslovanjem zadrug v obdobju od 15. maja 1945 do 11. 
decembra 1976 (dan uveljavitve zakona o združenem delu), 
ponovno dati na razpolago zadrugam, bodisi kot zadružno premo- 
ženje ali družbeno premoženje v zadrugah. Do sprejetja zakona 
o kmetijskih organizacijah, 27. maja 1953, je bilo to premoženje 
v zadružnih skladih, nato pa z delom in poslovanjem zadrug 
z zadružniki - v družbenih skladih v zadrugah vse do uveljavitve 
zakona o združenem delu, nakar je bilo z organizacijskimi spre- 
membami odstopljeno drugim uporabnikom. Vsekakor je bilo to 
premoženje brez povračila zadrugi oziroma zadružnikom odvzeto 
po sili zakona in odstopljeno drugim uporabnikom, zato menimo, 
da ga je treba po sili zakona tudi vrniti zadrugam oziroma zagoto- 
viti njegovo sporazumno uporabo, s čimer bi se zadrugam, zlasti 
v kmetijstvu, povrnilo zaupanje v zadružni način organiziranja. 

V drugem odstavku 36. člena je urejen postopek s stanovanj- 
skimi in poslovnimi stavbami, ki so svoj čas pripadale zadrugam 
ali zadružnim zvezam, in sicer na enak način kot z drugim premo- 
ženjem bivših zadrug. 

OBRAZLOŽITEV predloga, naj se zakon 
o zadrugah sprejme po hitrem postopku 

Glede na 226. člen poslovnika Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
(Uradni list SFRJ št. 22/82 in 20/86) je Zvezni izvršni svet na svoji 
seji dne 2. novembra 1989 sklenil, da predlaga Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ, naj zakon o zadrugah sprejme po hitrem po- 
stopku. 

Zvezni izvršni svet je pri odločitvi za takšen predlog upošteval 
dejstvo, da zdaj poteka postopek organiziranja sedanjih sestavlje- 
nih organizacij zduženega dela in delovnih organizacij po zakonu 

o podjetjih, mora biti v skladu s 192. členom omenjenega zakona 
končan do 31. decembra 1989. Čeprav se po teh določbah zadruž- 
nim organizacijam in organizacijam kooperantov ter drugim oble- 
kam združevanja dela in sredstev ni treba organizirati in ni 
potrebno, da svoje samoupravne akte uskladijo do 31. decembra 
1989, zdaj teče tudi proces organiziranja teh organizacij po 
zakonu o podjetjih, ker ni bil izdan poseben zakon, ki ureja način 
njihovega organiziranja. 

Glede na to, da se uporablja možnost za organiziranje po 
zakonu o podjetjih, ker ni sistemskega zakona o zadrugah, je zato 
precej moteno organiziranje nosilcev osebnega dela s sredstvi 
v lastnini občanov, ki so to delo združevali bodisi v zadružne 
organizacije, organizacije kooperantov bodisi v druge oblike 
organiziranja, določene z zakonom o združenem delu. 

V postopku organiziranja zadružnih organizacij in organizacij 
kooperantov, zlasti pa njihovih temeljnih oblik organiziranja, se te 
oblike praviloma odpravijo in statusne spremembe teh oblik pravi- 
loma opravijo v smeri ustanavljanja delovnih ali obračunskih enot 
v sestavi podjetja, s čimer se tudi premoženje teh oblik organizira- 
nja, ki je nastalo s poslovanjem z nosilci osebnega dela s sredstvi, 
ki so lastnina občanov, prenaša v premoženje novoustanovljenih 
podjetij, v katerih sestavo gredo tudi prejšnje zadružne organiza- 
cije, organizacije kooperantov in druge oblike združevanja dela in 
sredstev. 

V postopku usklajevanja samoupravnih aktov podjetij v druž- 
beni lastnini je izključena možnost udeležbe pri upravljanju teh 
podjetij za nosilce osebnega dela in sredstev v lastnini občana, 
kar kvalitativno in bistveno pomeni, da bo za te kategorije subjek- 
tov zadružne položaj slabši od položaja, ki so ga imeli v zadružnih 
organizacijah, organizacijah kooperantov in drugih oblikah zdru- 
ževanja dela in sredstev, ko so te oblike organiziranja poslovale 
po zakonu o združenem delu. 

Poseben problem pri statusnih spremembah, ki naj bi odpravile 
zadružne organizacije in organizacije kooperantov oziroma 
temeljne oblike organiziranja v sestavi organizacije združenega 
dela je, da po veljavnih samoupravnih aktih, glede katerih poteka 
izjavljanje zaradi organiziranja po zakonu o podjetjih, ni določeno 
izjavljanje nosilcev osebnega dela s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, ki imajo status kooperantov, temveč velja to izjavljanje samo 
za delavce omenjenih organizacij oziroma za delavce in »zdru- 
žene« kmete, če gre za takšne organizacije v kmetijstvu. Na ta 
način nastajajo v organiziranju gospodarstva še večje motnje, 
predvsem zato, ker se za obliko organiziranja odloča samo manjši 
del subjektov združevanja v zadružne organizacije, organizacije 
kooperantov in druge oblike združevanja dela in sredstev. Na ta 
način prihaja do svojevrstnega zapiranja v okvire družbenega 
sektorja lastnine, to pa je v nasprotju z opredelitvami gospodarske 
reforme, po katerih naj bi se prek pluralizma lastnine zagotovilo 
uresničevanje reformskih nalog in iskal optimalen in ekonomsko 
učinkovit način organiziranja gospodarskih subjektov. 

Zaradi navedenih razlogov, ki utegnejo povzročiti večje motnje 
gospodarstvu, predlagamo, naj se zakon o zadrugah sprejme po 
hitrem postopku. 
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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, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123- Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik) Miroslav 
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21. 11. 1989 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o določitvi vodilnih enot za volitve delegatov 

v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor 

Skupščine SFRJ z osnutkom (delovno besedilo)' 

(ESA - 906) 

Predlog za izdajo zakona o določitvi enot za volitve 
delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni zbor 
s Skupščine SFRJ z osnutkom (delovno besedilo) je 
pripravila delovna skupina odborov za družbenopolitični 
sistem za pripravo volilne zakonodaje. 

I. Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga, na kateri temelji predlog za izdajo zakona, je 
podana v amandmaju XXXVI k Ustavi SR Slovenije, ki ureja volitve 
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti, v amandmaju LXXII 
k Ustavi SR Slovenije, ki v 5. točki določa število delegatov 
v zborih Skupščine SR Slovenije, in v amandmaju XL k ustavi SFR 
Jugoslavije, ki v 1. točki določa, da se delegati v Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ volijo v delegatskih volilnih enotah, ki jih določa 
zakon. 

II. Načela, na katerih temelji zakon, in 
poglavitne rešitve 

Izhajajoč iz navedene ustavne podlage in določb 33. do 40. 
člena osnutka zakona o volitvah v skupščine (ESA-891) in 4., 11. in 
12. člena predloga zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ (AS-724/19) je treba pri oblikovanju 
zakona upoštevati predvsem naslednja načela: 

- da zakon na enotnih načelih ureja oblikovanje volilnih enot 
za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in Zvezni 
zbor Skupščine SFFtJ, 

- da se delegati volijo v volilnih enotah, 
- da se en delegat voli na približno enako število prebivalcev 

oziroma delovnih ljudi in občanov, 
~ da se volilne enote oblikujejo za območje ene ali več sosed- 

njih občin, 
- da se pri oblikovanju volilnih enot, ki obsegajo več občin, kar 

najbolj upošteva, da so občine v enoti med seboj povezane 
naravno in s skupnimi interesi, 

- da se za vsako volilno enoto določi občina, v kateri je sedež 
volilne enote, 

- da se za volitve delegatov narodnosti v zborih Skupščine SR 
Slovenije oblikujejo posebne volilne enote. 

Za volitve 80 delegatov v Zbor združenega dela je predlaganih 
58 volilnih enot. Za gospodarska področja je določenih 31 volilnih 

* Hkrati s predlogom za izdajo zakona in osnutkom zakona so bile 
predložene tudi ustrezne dokumentacijske podlage, ki so na razpolago 
v glavni pisarni Skupščine SR Slovenije 

enot, za volitve 45 delegatov, za področja družbenih dejavnosti 12 
volilnih enot za volitve 18 delegatov, za področje družbenih orga- 
nizacij in skupnosti ena volilna enota za volitve dveh delegatov, za 
delovne ljudi, ki se ukvarjajo s samostojnim osebnim delom 
v kmetijstvu, gozdarstvu, obrti, in drugih dejavnostih 11 volilnih 
enot za volitve 12 delegatov, za aktivne vojaške osebe in civilne 
osebe v službi v oboroženih silah SFRJ ena volilna enota za volitve 
enega delegata in za volitve dveh delegatov narodnosti dve volilni 
enoti. Na navedena področja se podjetja ter druge organizacije in 
skupnosti razvrščajo v skladu z dejavnostjo, za katero so registri- 
rana po enotni nomenklaturi dejavnosti, v volilne enote pa se 
razporejajo po sedežnem načelu. 

V skladu z določbo 33. člena osnutka zakona o volitvah v skupš- 
čine je število delegatskih mest posameznih področij določeno 
glede na število delovnih ljudi in glede na pomen, ki ga imajo 
posamezna področja za družbeni razvoj. Glede na to se na 
področjih gospodarstva en delegat voli na 15.160 delovnih ljudi, 
na področjih družbenih dejavnosti na 6.050 delovnih ljudi, v druž- 
benih organizacijah in skupnostih na 15.160 delovnih ljudi in na 
področjih samostojnega osebnega dela na 15.100 delovnih ljudi. 
Glede na pomen obeh univerz za družbeni razvoj, sta zanju 
predvideni posebni volilni enoti v okviru področja izobraževanja 
in telesne kulture. 

Za volitve 80 delegatov v Zbor občin je predlagano, da ima 
vsaka občina najmanj enega delegata, glede na število prebival- 
cev pa občine z večjim številom prebivalcev tudi več delegatov. 
Delegat v občini se voli na vsakih začetih 45.000 prebivalcev. Tako 
ima 50 občin v zboru po enega delegata, 11 občin po dva delegata 
in ena občina štiri delegate. Po enega delegata imajo v zboru tudi 
obe posebni družbenopolitični skupnosti (Mesto Ljubljana, 
Obalna skupnost) in obe narodnosti. 

Predlaga se, da se v vsaki volilni enoti voli en delegat. Zato se 
občine z večjim številom delegatov razdelijo na ustrezno število 
volilnih enot. Ker varianta k 35. členu osnutka zakona o volitvah 
v skupščine predvideva, da je volilna enota območje občine ne 
glede na število voljenih delegatov, je ta možnost predlagana kot 
varianta tudi v tem zakonu. 

Za volitve 80 delegatov v Družbenopolitični zbor je - poleg 
dveh volilnih enot za volitve delegatov narodnosti - predlaganih 
13 volilnih enot, v katerih se voli po 5 od 7 delegatov, in sicer po en 
delegat na 25.600 prebivalcev. Volilne enote v okviru možnosti, ki 
jih omejuje število prebivalcev, obsegajo območja več občin, ki so 
povezane naravno in s skupnimi interesi. Pri oblikovanju zakona 
so bile temeljito preučene tudi druge možnosti (manjše in večje 
število volilnih enot), vendar jih ni mogoče predlagati, ker ne 
ustrezajo načelom in kriterijem, po katerih se lahko oblikujejo 
volilne enote za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor. Zato je 
kot varianta predlagana samo rešitev, po kateri se v vsaki volilni 
enoti voli enako število - šest delegatov, vendar ima tudi ta 
rešitev pomanjkljivost, saj razporeja občine (zaradi zagotovitve 
ustreznega števila prebivalcev v volilni enoti) v različne volilne 
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enote z manjšim upoštevanjem njihove naravne in interesne pove- 
zanosti. Vse druge možne rešitve bi imele s tega vidika še večje 
pomanjkljivosti. 

Za volitve 30 delegatov iz SR Slovenije v Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ so predlagane teritorialno enake volilne enote kot za volitve 
delegatov v Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije, 
vštevši variantno rešitev. Pri določanju števila delegatov, ki se voli 
v posamezni volilni enoti, je glede na kriterije iz 11. člena predloga 
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupš- 
čine SFRJ poleg števila prebivalcev (občanov) upoštevano tudi 
število delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
v volilni enoti. En delegat v Zvezni zbor se voli na 93.870 delovnih 
ljudi in občanov. Zato je predlagano, da se v vsaki volilni enoti 
- od skupno 13 - volita najmanj dva delegata, v štirih volilnih 
enotah pa po trije delegati. S tem je omogočeno, da se v vsaki 

volilni enoti oblikujejo liste kandidatov po delih, da bi se zagoto- 
vila izvolitev potrebnega števila delegatov iz združenega dela ali 
drugačna ustrezna sestava delegatov (npr. zastopstvo narod- 
nosti). 

Za vsako volilno enoto je določena občina oziroma posebna 
družbenopolitična skupnost, v kateri je sedež volilne enote. Pri 
tem je bilo izhodišče, da se občine relativno enakomerno obreme- 
nijo glede na naloge, ki jih bodo morale opravljati volilne komisije 
na sedežih volilnih enot. 

III. Finančne posledice 

Izvajanje tega zakona ne bo imelo neposrednih finančnih posle- 
dic, ker le-te na področju volitev v celoti izhajajo iz določb zakona 
o volitvah v skupščine. 

OSNUTEK ZAKONA (delovnobesedilo) 

o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v Zbore Skupščine 

SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon določa volilne enote za volitve delegatov v zbore 

Skupščine SR Slovenije in delegatske volilne enote za volitve 
delegatov v Zvezni zbor Skupščine SFRJ ter število delegatov, ki 
se voli v posamezni volilni enoti, in ureja druga vprašanja v zvezi 
z oblikovanjem volilnih enot. 

II. VOLILNE ENOTE ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA 

2. člen 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije šteje 80 dele- 

gatov. 
Za volitve delegatov v Zbor združenega dela se določi 58 volil- 

nih enot, in sicer 56 volilnih enot, v katerih volijo delovni ljudje 
v podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih ter v drugih 
oblikah opravljanja dejavnosti 78 delegatov, in dve volilni enoti, 
v katerih delovni ljudje volijo po enega delegata italijanske ozi- 
roma madžarske narodnosti. 

3. člen 
Delovni ljudje v podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih 

volijo v 44 volilnih enotah 65 delegatov, in sicer: 
- na področjih gospodarstva v 31 volilnih enotah 45 delegatov, 
- na področjih družbenih dejavnosti v 12 volilnih enotah 18 

delegatov in 
- na področju družbenih organizacij in skupnosti v eni volilni 

enoti dva delegata. 
Delovni ljudje, ki se ukvarjajo s samostojnim osebnim delom 

v kmetijstvu, gozdarstvu, obrti in drugih dejavnostih, in pri njih 
zaposlenih delavci volijo v 11 volilnih enotah 12 delegatov. 

Aktivne vojaške osebe in civilne osebe v službi v oboroženih 
silah SFRJ volijo 1 delegata po predpisih, ki urejajo volitve teh 
oseb. 

Delovni ljudje, ki delajo na območjih, kjer avtohtono živijo 
skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske 
oziroma madžarske narodnosti, volijo v dveh volilnih enotah v vsa- 
kih po enega delegata. 

4. člen 
Podjetja ter druge organizacije in skupnosti se na posamezna 

področja razvrščajo v skladu z dejavnostjo, za katero so registri- 
rana po enotni nomenklaturi dejavnosti. 

Podjetja ter druge organizacije in skupnosti se v volilne enote 
razvrščajo po enotni nomenklaturi dejavnosti. 

Podjetja ter druge organizacije in skupnosti se v volilne enote 
razvrščajo po sedežnem načelu. 

Kadar ta zakon določa v volilno enoto območje regije, se šteje, 
da posamezno regijo sestavljajo naslednje občine: 

- ljubljansko regijo občine Domžale, Grosuplje, Kamnik, 
Kočevje, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana 
Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Rib- 
nica in Vrhnika, 

- notranjsko regijo občine Cerknica, Ilirska Bistrica in Po- 
stojna, 

- obalno-kraško regijo občine Izola, Koper, Piran in Sežana, 
- severnoprimorsko regijo občine Ajdovščina, Idrija, Nova 

Gorica in Tolmin, 
- gorenjsko regijo občine Jesenice, Kranj, Radovljica, škofja 

Loka in Tržič, 
- dolenjsko regijo občine Črnomelj, Metlika, Novo mesto in 

Trebnje, 
- zasavsko regijo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 
- posavsko regijo občine Brežice, Krško in Sevnica, 
- celjsko regijo občine Celje, Laško, Mozirje, Slovenske 

Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec, 
- koroško regijo občine Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na 

Koroškem in Slovenj Gradec, 
- podravsko regijo občine Lenart, Maribor, Ormož, Pesnica, 

Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica, 
- pomursko regijo občine Gornja Radogona, Lendava, Ljuto- 

mer in Murska Sobota. 

5. člen 
Za volitve delegatov s področij gospodarstva se določijo nasled- 

nje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in občinam, 
v katerih so sedeži volilnih enot: 

a) na področju Industrije in rudarstva 17 volilnih enot, v katerih 
se voli 25 delegatov, in sicer: 

1. volilna enota obsega območje občin Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Center in Ljubljana Moste-Polje in se volita 2 delegata 
(sedež: Ljubljana Moste-Polje), 

2. volilna enota obsega območje občin Ljubljana Šiška in Ljub- 
ljana Vič-Rudnik in se volita 2 delegata (sedež: Ljubljana Šiška), 

3. volilna enota obsega območje občin Domžale, Litija in Kam- 
nik in se voli en delegat (sedež: Kamnik), 

4. volilna enota obsega območje občin Cerknica, Grosuplje, 
Logatec, Kočevje, Ribnica in Vrhnika in se voli en delegat (sedež: 
Vrhnika), 

5. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica, Izola, 
Koper , Piran, Postojna in Sežana in se voli en delegat (sedež: 
Postojna), 
6. volilna enota obsega območje občin Ajdovščina, Idrija, Nova 
Gorica in Tolmin in se volita 2 delegata (sedež: Nova Gorica), 

7. volilna enota obsega območje občin Jesenice in Radovljica 
in se voli en delegat (sedež: Jesenice) 

8. volilna enota obsega območje občin Kranj, Škofja Loka in 
Tržič in se volita 2 delegata (sedež: Škofja Loka), 

9. volilna enota obsega območje občin Brežice, Črnomelj, 
Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica in Trebnje in se volita 2 dele- 
gata (sedež: Krško), 

10. volilna enota obsega območje občin Hrastnik, Trbovlje in 
Zagorje ob Savi in se voli en delegat (sedež: Trbovlje), 

11. volilna enota obsega območje občin Celje in Laško in se 
voli en delegat (sedež: Celje), 

12. volilna enota obsega območje občin Mozirje, Velenje in 
Žalec in se volita 2 delegata (sedež: Velenje), 

13. volilna enota obsega območje občin Slovenske Konjice, 
Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah in se voli en delegat (sedež: 
Šmarje pri Jelšah), 
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14. volilna enota obsega območje občin Dravograd, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec in se voli en delegat 
(sedež: Ravne na Koroškem), 

15. volilna enota obsega območje občin Lenart, Maribor, Pes- 
nica in Ruše in se volijo 3 delegati (sedež: Maribor), 

16. volilna enota obsega območje občin Ormož, Ptuj in Sloven- 
ska Bistrica in se voli en delegat (sedež: Slovenska Bistrica), 

17. volilna enota obsega območje občin Gornja Radgona, Len- 
dava, Ljutomer in Murska Sobota in se voli en delegat (sedež: 
Murska Sobota); 

b) na področju kmetijstva, ribištva, gozdarstva in vodnega 
gospodarstva 1 volilna enota, v kateri se voli en delegat: 

18. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Žalec); 
c) na področju gradbeništva 3 volilne enote, v katerih se volijo 

4 delegati, in sicer: 
19. volilna enota obsega območje občin ljubljanske, notranj- 

ske, obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se 
volita 2 delegata (sedež: Ljubljana Bežigrad), 

20. volilna enota obsega območje občin celjske, dolenjske, 
posavske, zasavske in koroške regije in se voli en delegat (sedež: 
Novo mesto), 

21. volilna enota obsega območje občin podravske in pomur- 
ske regije in se voli en delegat (sedež: Ptuj); 

č) na področju prometa in zvez 2 volilni enoti, v katerih se 
volijo 3 delegati, in sicer: 

22. volilna enota obsega območje občin ljubljanske, notranj- 
ske, obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se 
volita 2 delegata (sedež: Ljubljana Center), 

23. volilna enota obsega območja celjske, dolenjske, posavske, 
zasavske, koroške, podravske in pomurske regije in se voli en 
delegat (sedež: Brežice) 

d) na področju trgovine 4 volilne enote, v katerih se voli 5 dele- 
gatov, in sicer: 

24. volilna enota obsega območje občin ljubljanske in gorenj- 
ske regije in se volita 2 delegata (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), 

25. volilna enota obsega območje občin notranjske, obalnokra- 
ške in severnoprimorske regije in se voli en delegat (sedež: 
Koper), 

26. volilna enota obsega območje občin celjske, dolenjske, 
posavske in zastavske regije in se voli en delegat (sedež: Sloven- 
ske Konjice), 

27. volilna enota obsega območje občin koroške, podravske in 
pomurske regije in se voli en c'elegat (sedež: Gornja Radgona); 

e) na področju gostinstva in turizma 1 volilna enota, v kateri se 
volita 2 delegata, in sicer: 

28. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Piran); 
f) na področju obrti in osebnih storitev 1 volilna enota, v kateri 

se volita 2 delegata, in sicer: 
29. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Dom- 

žale); 
g) na področju stanovanjske in komunalne dejavnosti 

1 volilna enota, v kateri se voli en delegat, in sicer: 
30. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Gro- 

suplje); 
h) na področju financ 1 volilna enota, v kateri se volita 2 dele- 

gata, in sicer: 
31. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: mesto 

Ljubljana). 
6. čien 

Za volitve delegatov s področij družbenih dejavnosti se določijo 
naslednje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in obči- 
nam, v katerih so sedeži volilnih enot: 

a) na področju izobraževanja in telesne kulture 5 volilnih enot, 
v katerih in se voli 6 delegatov, in sicer: 

32. volilna enota obsega Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani 
in se voli en delegat (sedež: Ljubljana Center), 

33. volilna enota obsega Univerzo v Mariboru in se voli en 
delegat (sedež: Maribor), 

34. volilna enota obsega območje občin ljubljanske, notranj- 
ske, obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se 
volita 2 delegata (sedež: Radovljica), 

35.volilna enota obsega območje občin celjske, posavske, 
zasavske in dolenjske regije in se voli en delegat (sedež: Sevnica), 

36. volilna enota obsega območje občin podravske, koroške in 
pomursk^Jregije in se voli en delegat (sedež: Slovenj Gradec); 

b) na področju znanstveno raziskovalnega dela 1 volilna 
enota, v kateri se voli en delegat, in sicer: 

37. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Ljub- 
ljana Vič-Rudnik); 

c) na področju kulture, umetnosti In informiranja 1 volilna 
enota, v kateri se volita 2 delegata, in sicer: 

38. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Ljub- 
ljana Bežigrad); 

č) na področju zdravstvenega varstva 3 volilne enote, v kate- 
rih se voli 6 delegatov, in sicer: 

39. volilna enota obsega območje občin notranjske, obalno- 
kraške, severnoprimorske in gorenjske regije ter občin Domžale, 
Grosuplje, Kamnik, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, 
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Logatec, Ribnica in Vrhnika in se volijo 3 delegati (sedež: Kranj), 

40. volilna enota obsega območje celjske-koroške, posavske 
zasavske in dolenjske regije ter občine Kočevje in se volita 2 dele- 
gata (sedež: Laško), 

41. volilna enota obsega obmčje občin podravske in pomurske 
regije in se voli en delegat (sedež: Ormož); 

d) na področju socialnega varstva 2 volilni enoti, v katerih se 
volijo 3 delegati, in sicer: 

42. volilna enota obsega območje občin ljubljanske, notranj- 
ske, obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se 
volita 2 delegata (sedež: Cerknica), 

43. volilna enota obsega območja občin celjske, posavske, 
zasavske, dolenjske, koroške, podravske in pomurske regije in se 
voli en delegat (sedež: Mozirje). 

7. člen 
Za volitve delegatov s področja družbenih organizacij in skup- 

nosti se določi 1 volilna enota, v kateri se volita 2 delegata, in 
občina, v kateri je sedež volilne enote, in sicer: 

44. volilna enota, ki obsega območje SR Slovenije (sedež: 
Ljubljana Šiška). 

8. člen 
Za volitve delegatov s področij samostojnega osebnega dela se 

določijo naslednje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in 
občinami, v katerih so sedeži volilnih enot: 

a) na področju kmetijstva in gozdarstva 8 volilnih enot, v kate- 
rih se voli 8 delegatov, in sicer: 

45. volilna enota obsega območje občin Cerknica, Grosuplje, 
Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste- 
Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica, 
Kočevje in Vrhnika in se voli en delegat (sedež: Logatec), 

46. volilna enota obsega območje občin Domžale in Kamnik ter 
gorenjske regije in se voli en delegat (sedež: Tržič), 

47. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica in 
Postojna ter obalno-kraške in severnoprimorske regije in se voli 
en delegat (sedež: Ajdovščina), 

48. volilna enota obsega območje občin dolenjske in posavske 
regije in se voli en delegat (sedež: Trebnje), 

49. volilna enota obsega območje občin celjske in zasavske 
regije in se voli en deledat (sedež: Šentjur pri Celju), 

50. volilna enota obsega območje občin Maribor, Pesnica, 
Ruše, Slovenska Bistrica in koroške regije in se voli en delegat 
(sedež: Radlje ob Dravi), 

51. volilna enota obsega območje občin Lenart, Ormož in Ptuj in 
se voli en delegat (sedež: Lenart) 

52. volilna enota obsega območje občin pomurske regije in se 
voli en delegat (sedež: Lendava); 

b) na področju obrti in podjetništva 3 volilne enote, v katerih se 
volijo 4 delegati, in sicer: 

53. volilna enota obsega območje občin ljubljanske, notranjske, 
obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se volita 
2 delegata (sedež: Sežana), 

54. volilna enota obsega območje občin celjske, posavske, 
zasavske in dolenjske regije in se voli en delegat (sedež: Črno- 
melj), 

55. volilna enota obsega omočje občin koroške, podravske in 
pomurske regije in se voli en delegat (sedež: Ljutomer). 

9. člen 
Za volitve delegatov s področja oboroženih sil SFR Jugoslavije 

se določi 1 volilna enota, v kateri se voli en delegat, in posebna 
družbenopolitična skupnost, v kateri je sedež volilne enote, in 
sicer: 

56. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: mesto 
Ljubljana). 

10. člen 
Za volitve delegatov narodnosti se določita 2 volilni enoti, 

v katerih se voli po en delegat, in posebna družbenopolitična 
skupnost oziroma občina, v kateri sta sedeža volilnih enot, in 
sicer: 

57. volilna enota za volitve delegata italijanske narodnosti 
(sedež: Obalna skupnost), 

58. volilna enota za volitve delegata madžarske narodnosti 
(sedež: Lendava). 
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Volilni enoti za volitve delegatov narodnosti sestavljajo delovni 
ljudje v vseh podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih 
oziroma v drugih oblikah opravljanja dejavnosti, ki imajo sedež na 
območjih, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega 
naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

III. VOLILNE ENOTE ZA ZBOR OBČIN 

11. člen 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije šteje 80 delegatov. 
Za volitve delegatov v Zbor občin se določi 80 volilnih enot, in 

sicer 76 volilnih enot za volitve delegatov občin, 2 volilni enoti za 
volitve delegatov posebnih družbenopolitičnih skupnosti in 
2 volilni enoti za volitve delegatov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

VARIANTA: 
Za volitve delegatov v Zbor občin se določi 66 volilnih enot, in 

sicer 62 volilnih enot za volitve delegatov občin, 2 volilni enoti za 
volitve delegatov posebnih družbenopolitičnih skupnosti in 
2 volilni enoti za volitve delegatov italijanske oziroma madžarske 
narodnosti. 

12. člen 
Volilna enota za volitve delegatov občin je območje ali del 

območja občine. Vska občina ima v zboru enega delegata na 
vsakih začetih 45.000 prebivalcev. 

VARIANTA: 
Volilna enota za volitve delegatov občin je območje občine. 

Vsaka občina ima v zboru enega delegata na vsakih začetih 45.000 
prebivalcev. 

Volilna enota za volitve delegatov posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti je območje posebne družbenopolitične skupnosti. 
Vsaka posebna družbenopolitična skupnost ima v zboru enega 
delegata. 

Volilna enota za volitve delegatov narodnosti so območja, kjer 
avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti. Vsaka 
narodnost ima v zboru enega delegata. 

13. člen 
Za volitve delegatov v Zbor občin skupščine SR Slovenije se 

določijo naslednje volilne enote: 
1. volilna enota: občina Ajdovščina, 
2. volilna enota: občina Brežice, 
3. volilna enota: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti..., 
4. volilna enota: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti..., 
5. volilna enota: občina Cerknica, 
6. volilna enota: občina Črnomelj, 
7. volilna enota: občina Domžale, 
8. volilna enota: občina Dravograd, 
9. volilna enota: občina Gornja Radgona, 

10. volilna enota: občina Grosuplje, 
11. volilna enota: občina Hrastnik, 
12. volilna enota: občina Idrija, 
13. volilna enota: občina Ilirska Bistrica, 
14. volilna enota: občina Izola, 
15. volilna enota: občina Jesenice, 
16. volilna enota: občina Kamnik, 
17. volilna enota: občina Kočevje, 
18. volilna enota: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti..., 
19. volilna enota: del občine Koper, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti..., 
20. volilna enota: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti. 
21. volilna enota: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti..., 
22. volilna enota: občina Krško, 
23. volilna enota: občina Laško, 
24. volilna enota: občina Lenart, 
25. volilna enota: občina Lendava, 
26. volilna enota: občina Litija, 
27. volilna enota: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega 

območje krajevnih skupnosti..., 
28. volilna enota: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega 

območje krajevnih skupnosti 
29. volilna enota: občina Center, 
30. volilna enota: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega 

območje krajevnih skupnosti..., 

31. volilna enota: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti..., 

32. volilna enota: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega obmcčje 
krajevnih skupnosti..., 

33. volilna enota: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti..., 

34. volilna enota: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti..., 

35. volilna enota: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti ..., 

36. volilna enota: občina Ljutomer, 
37. volilna enota: občina Logatec, 
38. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 

nih skupnsti .. 
39. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 

nih skupnosti ..., 
40. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 

nih skupnosti ..., 
41. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 

nih skupnosti ..., 
42. volilna enota: občine Metlika, 
43. volilna enota: občine Mozirje, 
44. volilna enota: del občine Murska Sobota, ki obsega območje 

krajevnih skupnosti ..., 
45. volilna enota: del občine Murska Sobota, ki obsega območje 

krajevnih skupnosti ..., 
46. volilna enota: del občine Nova Gorica, ki obsega območje 

krajevnih skupnosti ..., 
47. volilna enota: del občine Nova Gorica, ki obsega območje 

krajevnih skupnosti ..., 
48. volilna enota: del občine Novo mesto, ki obsega območje 

krajevnih skupnosti ..., 
49. volilna enota: del občine Novo mesto, ki obsega območje 

krajevnih skupnosti ..., 
50. volilna enota: občina Ormož 
51. volilna enota: občina Pesnica, 
52. volilna enota: občina Piran, 
53. volilna enota: občina Postojna, 
54. volilna enota: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti ..., 
55. volilna enota: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih 

skupnosti .... 
56. volilna enota: občine Radlje ob Dravi, 
57. volilna enota: občina Radovljica, 
58. volilna enota: občina Ravne na Koroškem, 
59. volilna enota: občina Ribnica, 
60. volilna enota: občina Ruše, 
61. volilna enota: občina Sevnica, 
62. volilna enota: občina Sežana, 
63. volilna enota: občina Slovenj Gradec, 
64. volilna enota: občina Slovenska Bistrica, 
65. volilna enota: občina Slovenske Konjice, 
66. volilna enota: občina Šentjur pri Celju, 
67. volilna enota: občina Škofja Loka, 
68. volilna enota: občina Šmarje pri Jelšah, 
69. volilna enota: občina Tolmin, 
70. volilna enota: občina Trbovlje, 
71. volilna enota: občina Trebnje, 
72. volilna enota: občina Tržič, 
73. volilna enota: občina Velenje, 
74. volilna enota: občina Vrhnika, 
75. volilna enota: občina Zagorje ob Savi, 
76. volilna enota: občina Žalec, 
77. volilna enota: mesto Ljubljana, 
78. volilna enota: Obalna skupnost 
79. volilna enota: z zakonom določena območja v občinah, kjer 

avtohtono živijo skupaj's pripadniki slovenskega naroda pri- 
padniki italijanske narodnosti, 

80. volilna enota: z zakonom določena območja v občinah, kjer 
avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda pri- 
padniki madžarske narodnosti. 

V vsaki volilni enoti se voli en delegat. Sedeži volilnih enot št. 
1 do 78 so v občinah oziroma posebnih družbenopolitičnih skup- 
nostih; sedež 79. volilne enote je v Obalni skupnosti, sedež 80. 
volilne enote pa v občini Lendava. 
VARIANTA 
Za volitve delegatov v Zbor občin Skupščine SR Slovenije se 
določijo naslednje volilne enote: 

a) volilne enote za volitve enega delegata občine: 
1. volilna enota: občina Ajdovščina, 
2. volilna enota: občina Brežice, 
3. volilna enota: občina Cerknica, 
4. volilna enota: občina Črnomelj, 
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5. volilna enota: občina Domžale, 
6. volilna enota: občina Dravograd, 
7. volilna enota: občina Gornja Radgona, 
8. volilna enota: občina Grosuplje, 
9. volilna enota: občina Hrastnik, 

10. volilna enota: občina Idrija, 
11. volilna enota: občina Ilirska Bistrica, 
12. volilna enota: občina Izola, 
13. volilna enota: občina Jesenice, 
14. volilna enota: občina Kamnik, 
15. volilna enota: občina Kočevje, 
16. volilna enota: občina Krško, 
17. volilna enota: občina Laško, 
18. volilna enota: občina Lenart, 
19. volilna enota: občina Lendava, 
20. volilna enota: občina Litija, 
21. volilna enota: občina Ljubljana Center, 
22. volilna enota: občina Ljutomer, 
23. volilna enota: občina Logatec, 
24. volilna enota: občina Metlika, 
25. volilna enota: občina Mozirje, 
26. volilna enota: občina Ormož, 
27. volilna enota: občina Pesnica, 
28. volilna enota: občina Piran, 
29. volilna enota: občina Postojna, 
30. volilna enota: občina Radlje ob Dravi, 
31. volilna enota: občina Radovljica, 
32. volilna enota: občina Ravne na Koroškem, 
33. volilna enota: občina Ribnica, 
34. volilna enota: občina Ruše, 
35. volilna enota: občina Sevnica, 
36. volilna enota: občina Sežana, 
37. volilna enota: občina Slovenj Gradec, 
38. volilna enota: občina Slovenska Bistrica, 
39. volilna enota: občina Slovenske Konjice, 
40. volilna enota: občina Šentjur pri Celju, 
41. volilna enota: občina Škofja Loka, 
42. volilna enota: občina Šmarje pri Jelšah, 
43. volilna enota: občina Tolmin, 
44. volilna enota: občina Trbovlje, 
45. volilna enota: občina Trebnje, 
46. volilna enota: občina Tržič, 
47. volilna enota: občina Velenje, 
48. volilna enota: občina Vrhnika, 
49. volilna enota: občina Zagorje ob Savi, 
50. volilna enota: občina Žalec; 

b) volilne enote za volitve dveh delegatov občine: 
51. volilna enota: občina Celje, 
52. volilna enota: občina Koper, 
53. volilna enota: občina Kranj, 
54. volilna enota: občina Ljubljana Bežigrad, 
55. volilna enota: občina Ljubljana Moste-Polje, 
56. volilna enota: občina Ljubljana Šiška, 
57. volilna enota: občina Ljubljana Vič-Rudnik, 
58. volilna enota: občina Murska Sobota, 
59. volilna enota: občina Nova Gorica, 
60. volilna enota: občina Novo mesto, 
61. volilna enota: občina Ptuj; 

c) volilna enota za volitve štirih delegatov občine: 
62. volilna enota: občina Maribor; 

č) volilni enoti za volitve enega delegata posebne družbeno- 
politične skupnosti: 

63. volilna enota: Mesto Ljubljana, 
64. volilna enota: Obalna skupnost, 

d) volilni enoti za volitve enega delegata narodnosti: 
65 volilna enota: z zakonom določena območja v občinah, kjer 

avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda pri- 
padniki italijanske narodnosti, 

66 volilna enota: z zakonom določena območja v občinah, kjer 
avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda pri- 
padniki madžarske narodnosti. 

Sedeži volilnih enot št. 1 do 64 so v občinah oziroma posebnih 
družbenopolitičnih skupnostih; sedež 65. volilne enote je v Obalni 
skupnosti, sedež 66. volilne enote pa v občini Lendava. 

IV VOLILNE ENOTE ZA DRUŽBENOPOLITIČNI 
ZBOR 

14. člen 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije šteje 80 dele- 

aatov. 
Za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor se določi 15 

volilnih enot, in sicer 13 volilnih enot, ki obsegajo območja več 
sosednjih občin, in 2 volilni enoti, ki obsegata območja, k|er 
avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskegha naroda tudi 
pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

VARIANTA: . ... 1t- 
Za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor se določi 10 

volilnih enot, in sicer 13 volilnih enot, ki obsegajo območja več 
sosednjih občin in štejejo približno enako število prebivalcev ter 
se v njih voli enako število delegatov, in 2 volilni enoti, ki obsegata 
območja kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega 
naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti. 

V Družbenopolitični zbor se en delegat voli na približno enako 
število prebivalcev. 

15. člen 
Za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor se določijo 

naslednje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in obči- 
nami, v katerih so sedeži volilnih enot 

1 volilna enota obsega območje občin Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Center in Ljubljana Šiška in se voli 7 delegatov (sedež: 
Ljubljana Center), , , ....... 

2. volilna enota obsega območje občin Domžale, Kamnik, Litija 
in Ljubljana Moste-Polje in se voli 7 delegatov (sedež: Ljubljana 

3 volilna'enota obsega območje občin Cerknica, Grosuplje, 
Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica in Vrhnika in se voli 
7 delegatov (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik) 

4 volilna enota obsega območje občin Črnomelj, Kočevje, Met- 
lika, Novo mesto in Trebnje in se voli 5 delegatov (sedež: Novo 

5. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica, Izola, 
Koper, Piran, Postojna in Sežana in se voli 5 delegatov (sedež. 
K°6P volilna enota obsega območje občin Ajdovščina, Idrija, Nova 
Gorica in Tolmin in se voli 5 delegatov (sedež: Nova Gorica), 

7 volilna enota obsega območje občin Jesenice, Kranj, Radov- 
ljica Škofja Loka in Tržič in se voli 7 delegatov (sedež: Kranj), 

8. volilna enota, obsega območje občin Dravograd Mozirje, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje in 
se voli 5 delegatov (sedež: Ravne na Koroškem), 

9. volilna enota obsega območje občin Maribor in Pesnica in se 
voli 7 delegatov (sedež: Maribor), 

10 volilna enota obsega območje občin Gornja Radgona, Len- 
dava, Ljutomer in Murska Sobota in se voli 5 delegatov (sedež: 
Murska Sobota), _ , 

11. volilna enota obsega območje občin Celje, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec in se voli 
7 delegatov (sedež: Celje), 

13 volilna enota obsega območje občin Brežice, Hrastnik, 
Krško, Laško, Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob Savi in se voli 
5 delegatov (sedež: Trbovlje), 

14 volilna enota obsega z zakonom določena območja v obči- 
nah kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda 
tudi pripadniki italijanske narodnosti, in se voli en delegat (sedež. 

15. volilna enota obsega z zakonom določena območja v obči- 
nah, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda 
tudi pripadniki madžarske narodnosti, in se voli en delegat (sedež: 
Lendava). 
VARIANTA: . . . . ... 

Za volitve delegatov v Družbenopoolitični zbor se določijo 
naslednje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in obči- 
nami, v katerih so sedeži volilnih enot: 

a) volilne enote, v katerih se voli po 6 delegatov: 
1 volilna enota obsega območje občin Gornja Radgona, Len- 

dava, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož (sedež: Murska Sobota), 
2. volilna enota obsega območje občin Lenart, Pesnica, Ptuj, 

Ruše in Slovenska Bistrica (sedež: Ruj), 
3. volilna enota obsega območje občine Maribor (sedež: Ma- 

4. volilna enota obsega območje občin Dravograd, Mozirje, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Velenje in 
Žalec (sedež: Ravne na Korškem), 

5 volilna enota obsega območje občin Celje, Laško, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah (sedež: Celje), 

6. volilna enota obsega območje občin Brežice, Črnomelj, 
Krško, Metlika, novo mesto in Sevnica (sedež: Novo mesto) 

7 volilna enota obsega območje občin Domžale, Hrastnik, 
Litija, Kamnik, Trbovlje, Trebnje in Zagorje ob Savi (sedež: Tr- 
bo vije) 

8 volilna enota obsega območje občin Cerknica, Grosuplje, 
Kočevje, Ljubljana Vič-Rudnik in Ribnica (sedež: Ljubljana Vič- 
Rudnik), 1 . . 

9 volilna enota obsega območje občin Ljubl|ana Bežigrad in 
Ljubljana moste-Polje (sedež: Ljubljana Moste-Polje), 

10. volilna enota obsega območje občin Ljubljana Center, Ljub 
Ijana Šiška in Škofja Loka (sedež: Ljubljana Center), 

11. volilna enota obsega območje občin Jesenice, Kranj, Radov- 
ljica in Tržič (sedež: Kranj), ,_ i , » 

12. volilna enota obsega območje občin Ajdovščina, Idrija, 



Logatec, Nova Gorica, Tolmin in Vrhnika (sedež: Nova Gorica) 
13. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica Izola 

Koper, Piran, Postojna in Sežana (sedež: Koper); 
b) volilni enoti, v katerih se voli po en delegat: 
14. volilna enota obsega z zakonom določena območja v obči- 

nah, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda 
tudi pripadniki italijanske narodnosti (sedež: Piran), 
15. volilna enota obsega z zakonom določena območja v občinah, 
kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi 
pripadniki madžarske narodnosti (sedež: Lendava). 

V. DELEGATSKE VOLILNE ENOTE ZA ZVEZNI 
ZBOR 

16. člen 
V Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije se iz SR Slovenije voli 

30 delegatov v kandidacijskih volilnih enotah (v nadaljnjem bese- 
dilu: volilne enote). 

Volilne enote se oblikujejo tako, da obsegajo območje več 
sosednjih občin in da sorazmerno enako število delovnih ljudi in 
občanov voli enako število delegatov v Zvezni zbor. 

17. člen 
Pri določanju števila delegatov, ki se voli v volilni enoti, se kot 

merilo upošteva seštevek občanov v volilni enoti in delovnih ljudi 
v samoupravnih organizacijah in skupnostih v volilni enoti 

Število delegatov v volilni enoti se določi tako, da se en delegat 
voli na enako število delovnih ljudi in občanov. Delegatska mesta, 
ki tako niso določena, se določijo v tiste volilne enote, ki imajo 
najvišje ostanke seštevka delovnih ljudi in občanov. 

18. člen 
Za volitve delegatov v Zvezni zbor se v SR Sloveniji določiio 

naslednje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in obči- 
nami, v katerih so sedeži volilnih enot: 

1. volilna enota obsega območje občin Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Center in Ljubljana Šiška in se volijo 3 delegati (sedež 
Ljubljana Bežigrad), 

2. volilna enota obsega območje občin Domžale, Kamnik, 
Litija in Ljubljana Moste-Polje in se volita 2 delegata (sedež 
Domžale), 

3 volilna enota obsega območje občin Cerknica, Grosuplje, 
Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica in Vrhnika in se volita 
2 delegata (sedež: Vrhnika), 
.i .t, volj!na enota obsega območje občin Črnomelj, Kočevje Metlika, Novo mesto in Trebnje in se volita 2 delegata (sedež 
Trebnje), 

5. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica Izola 
Koper, Piran, Postojna in Sežana in se volita 2 delegata (sedež: 

Postojna),m 
6. volilna enota obsega območje občin Ajdovščina Idrija 

Nova Gorica in Tolmin in se volita 2 delegata (sedež: Ajdovščina),' 
7. volilna enota obsega območje občin Jesenice, Kranj 

Radovljica, Skofja Loka in Tržič in se volijo 3 delegati (sedež 
Radovljica), 

8. volilna enota obsega območje občin Dravograd Mozirje 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenie in 
se volita 2 delegata (sedež: Velenje), 

9. volilna enota obsega območje občin Maribor in Pesnica in 
se volijo 3 delegati (sedež: Maribor), 

10. volilna enota obsega območje občin Gornja Radgona, Len- 
dava, Ljutomer in Murska Sobota in se volita 2 delegata (sedež 
Gornja Radgona), 

11. volilna enota obsega območje občin Lenart, Ormož, Ptuj, 
Ruše in Slovenska Bistrica in se volita 2 delegata (sedež: Sloven- 
ska Bistrica), 

12. volilna enota obsega območje občin Celje, Slovenske 
Konjice, Šentjur pn Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec in se volijo 
3 delegati (sedež: Žalec), 

13. volilna enota obsega območje občin Brežice, Hrastnik, 
Krško, Laško, Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob Savi in se volita 
2 delegata (sedež: Zagorje ob Savi). 
VARIANTA: 

Za volitve delegatov v Zvezni zbor se v SR Sloveniji določijo 
naslednje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in obči- 
nami, v katerih so sedeži volilnih enot: 

1. volilna enota obsega območje občin Gornja Radgona, Len- 
dava, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož in se volita 2 deleaata 
(sedež: Gornja Radgona), 

2. volilna enota obsega območje občin Lenart, Pesnica, Ptuj, 
Ruše in Slovenska Bistrica in se volita 2 delegata (sedež- Sloven- 
ska Bistrica), 

3. volilna enota obsega območje občine Maribor in se voliio 
3 delegati (sedež: Maribor), 

4. volilna enota obsega območje občin Dravograd, Mozirje, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec Velenje in 
Žalec in se volijo 3 delegati (sedež: Velenje), 

5. volilna enota obsega območje občin Celje, Laško, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarju pri Jelšah in se volijo 3 dele- 
gati (sedež: Celje), 

6. volilna enota obsega območje občin Brežice, Črnomelj, 
Krško, Metlika, Novo mesto in Sevnica in se volita 2 deleaata 
(sedež: Krško), 

7. volilna enota obsega območje občin Domžale, Hrastnik, 
Litija, Kamnik, Trbovlje, Trebnje in Zagorje ob Savi in se volita 
2 delegata (sedež: Litija) 

8. volilna enota obsega območje občin Cerknica, Grosuplje, 
Kočevje, Ljubljana Vič-Rudnik in Ribnica in se volita 2 deleaata 
(sedež: Grosuplje), 

I inhi^M^Tp ^bSega območ'e občin Ljiljana Bežigrad in 
?Je m se vollta 2 dele9ata (sedež: Ljubljana 

rpnior i ki V°6 *i! en0t! obse9a območje občin Ljubljana 
m škofia L°ka in se voiij°3 de,e9ati 

y.olilna «n°ta obsega območje občin Jesenice, Kranj Radovljica in Tržič in se volita 2 delegata (sedež: Radovljica) 
12 volilna enota obsega območje občin Ajdovščina, Idrija 

(^edež^Vrhnlkaf °riCa' Tolmin' in Vrhnika in se volita 2 delegata 
13. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica, Izola 

Postoj na)r3n' t0'na in Sežana in se volita 2 delegata (sedež: 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

vnnt°wiZh,eio^TQn
0
d

c
a,ne dobe članov dele9ac'j, ki SO bili izvoljeni na volitvah leta 1986, preneha veljati zakon o določitvi okolišev in 

števila delegatskih mest po dejavnostih in okolikih za Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/82). 

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

in se uporablja od volitev v letu 1990. 

OBRAZLOŽITEV 
Splošne določbe 

Po določbah 40. člena osnutka zakona o volitvah v skupščine (v 
nadaljnjem besedilu: zakon o volitvah) določa poseben zakon 
volilne enote in druga vprašanja za njihovo oblikovanje za volitve 
delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije, prav tako pa se z repu- 
bliškim zakonom v skladu z ustreznim zveznim zakonom (predlog 
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupš- 
čine SFRJ - AC-724/19 - je v skupščinskem postopku) določijo 
delegatske volilne enote za volitve delegatov v Zvezni zbor. 

Zato se s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: zakon o volilnih 
enotah) določajo volilne enote za volitve delegatov v Zbor združe- 
nega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ, število delegatov, ki se 
voli v posamezni volilni enoti, in občine, v kateri so sedeži volilnih 
enot, ter urejajo druga vprašanja v zvezi s tem. 

Zbor združenega dela 
Za volitve delegatov v Zbor združenega dela je glede oblikova- 

nja volilnih enot izhodišče ustavna določba iz 4. točke amandmaja 
XVI k Ustavi SR Slovenije, da delegate v ta zbor volijo delovni 
Ijud/e v podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih ter v dru- 
gih oblikah opravljanja dejavnosti, ki so povezane predvsem 
z delom in odnosi v družbeni reprodukciji. Osnutek zakona o voli- 
tvah v 1. odstavku 33. člena precizira navedeno ustavno določbo 
tako, da določa, da volilno enoto tvorijo delovni ljudje v podjetjih, 
organizacijah in skupnostih, ki so povezane predvsem z delom in 
odnosi v družbeni reprodukciji, oziroma kmetje, obrtniki in 
delovni ljudje v samostojnih poklicih, in to v skladu - z načelom, 
da so v zboru zastopana vsa področja družbenega dela Dodatno 
osnutek zakona o volitvah v 2. odstavku 33. člena določa da se 
število delegatskih mest določi glede na (1) število delovnih ljudi 
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in (2) glede na pomen, ki ga imajo posamezna področja za 
družbeni razvoj. t... . 

Na teh izhodiščih in glede na 80 delegatskih mest v zboru je 
določeno da se delegati volijo v 58 volilnih enotah, med katerimi 
sta dve posebej določeni za volitve po enega delegata italijanske 
in madžarske narodnosti. 

Funkcionalno načelo pri oblikovanju volilnih enot za zbor je 
upoštevano tako, da se podjetja, organizacije m skupnosti razvrš- 
čajo na področja, za katera se oblikujejo volilne enote, po enotni 
nomenklaturi dejavnosti, kakor so registrirana in se statistično 
spremljajo. V skladu s tem je za gospodarstvo določenih 9 podro- 
čij (industrija in rudarstvo - 01, kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo m 
vodno gospodarstvo - 02, 03, 04, gradbeništvo - 05, promet m 
zveze - 06, trgovina - 07, gostinstvo in turizem - 08, obrt m 
ostale storitve 09, stanovanjska in komunalna dejavnost 10, 
finance - 11), v družbenih dejavnostih 5 področij (izobraževanje 
in telesna kultura - 1201 in 1204, znanstveno in raziskovalno delo 
- 1202, kultura, umetnost in informiranje - 1203, zdravstveno 
varstvo - 1301, socialno varstvo — 1302), in še področje družbe- 
nih organizacij in skupnosti (14). 

Za kmete, obrtnike in delovne ljudi v samostojnih poklicih sta 
določeni področji za kmetijstvo in gozdarstvo in za obrt m podjet- 

"^Posebej je določena tudi volilna enota za aktivne vojaške osebe 
in civilne osebe v službi v oboroženih silah SFRJ. 

Sedežno načelo pri oblikovanju volilnih enot za zbor je upošte- 
vano tako, da se z določenega funkcionalnega področja subjekti 
razporejajo v volilne enote, ki obsegajo geografsko strnjena ozi- 
roma povezana območja - več občin, regij ali v nekaterih prime- 
rih območje celotne republike. 

Za področja gospodarstva se en delegat voli na 15.160 delovnih 
ljudi, za področja družbenih dejavnosti na 6.050 delovnih ljudi, 
v družbenih organizacijah in skupnostih na 15.160 delovnih ljudi, 
na področjih samostojnega osebnega dela pa na 15.100 delovnih 
ljudi, pri čemer je za število kmetov upoštevan približen podatek, 
za področje obrti in pojetništva pa so poleg lastnikov in solastni- 
kov obratovalnic upoštevani tudi zaposleni v samostojnem oseb- 
nem delu. . 

V okviru področja Izobraževanja in telesna kultura sta posebni 
volilni enoti določeni za obe univerzi spričo njunega pomena za 
družbeni razvoj. V okviru področja Znanstveno in raziskovalno 
delo so upoštevani samo tisti delovni ljudje, ki so zaposleni 
v podjetjih, organizacijah in skupnostih, ki so tako registrirana po 
enotni nomenklaturi dejavnosti. 

Za zbor združenega dela (enako kot za druga dva zbora Skupš- 
čine SFt Slovenje) velja ustavna določba iz 2. odstavka 6. točke 
amandmaja XXXVI, da imata italijanska in madžarska narodnost 
vsaka vsaj oo enega delegata v zboru. 

Če za določitev območij, na katerih skupaj s pripadniki sloven- 
skega naroda živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske 
narodnosti, ne bo pravočasnn sprejet poseben zakon, ki ga pred- 
videva 5. odstavek 1. točke amandmaja LV k Ustavi SFt Slovenije, 
bo ta območja treba določiti v prehodnih določbah tega zakona 
ali zakona o volitvah. 
Zbor občin 

Za volitve delegatov v Zbor občin je glede oblikovanja volilnih 
enot izhodišče ustavna določba iz 5. točke amandmaja LXXII, 
a ima v zboru vsaka občina in vsaka posebna družbenopolitična 
skupnost najmanj po enega delegata. Zato je določeno, da se iz 
občin voli po en delegat na vsakih začetih 45.000 prebivalcev. 
Tako je zagotovljeno, da ima vsaka občina v zboru najmanj enega 
delegata, občine z največjim številom prebivalcev pa dva aH več 
delegatov. Tako ima 50 občin po enega delegata, 11 občin po 
2 delegata in ena občina 4 delegate. 

Po 35. členu osnutka zakona o volitvah je predvideno, da se 
občina, iz katere se v zbor voli dva ali več delegatov, razdeli na 
volilne enote, po varianti k temu členu pa je tudi v tem primeru 
občina kot celota volilna enota. Osnovnemu besedilu navedenega 
člena sledijo 1. odstavek 11. in 12. člena in 13. člen tega zakona, 
varianta k navedenemu členu osnutka zakona o volitvah pa je 
v tem zakonu upoštevana v variantah k 1. odstavku 11. in 12. člena 
in k 13. členu. 

če bo sprejeto osnovno besedil 13. člena, bo do obravnave 
predloga zakona treba v sodelovanju z ustreznimi občinami vnesti 
v ta člen spiska KS, ki sestavljajo volilne enote na območjih občin, 
iz katerih se v zbor voli dva ali več delegatov. 

V zboru so s po enim delegatom zastopane posebne družbeno- 
politične skupnosti (mesto Ljubljana, Obalna skupnost) in narod- 
nosti. 
Družbenopolitični zbor 

Za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor sta predloženi dve 
rešitvi za oblikovanje volilnih enot, čeprav so bile preučene tudi 
številne druge možne rešitve, vendar je bilo ugotovljeno, da imajo 
bistvene pomanjkljivosti glede na kriterije, ki so postavljeni. Med 
njimi so približno enako število prebivalcev za volitve posamez- 

nega delegata; teritorialna povezanost občin, ki sestavljajo volilno 
enoto; neprevelike razlike med številom delegatov, ki se voli 
v posamezni volilni enoti; primerno število delegatov, ki se voli 
v volilni enoti z vidika možnega števila kandidatov (veliko število 
kandidatov bi povzročilo nepreglednost in prevelik obseg glasov- 
nice za volitve). . 

Po navedenih kriterijih in na podlagi izhodišča, da je treba 
približno enakomerno razporediti 78 delegatskih mest v primerno 
število volilnih enot, so preučevanja in izračuni pokazali, da je 
najustreznejša rešitev, ki se predlaga v osnovnem besedilu 14. m 
15. člena. _ 

Predlagana je rešitev 13 območij s pri bi i no enakim številom 
prebivalcev na število delegatov, ki se voli. Območje volilne enote 
sestavlja več sosednjih občin, v posamezni volilni enoti pa se voli 
5 do 7 delegatov. Upoštevano je izhodišče, da se en delegat voli 
na 25.600 prebivalcev (po podatkih Zavoda SRS za statistiko 
- Statistične informacije št. 158. z dne 23. 6. 1989-je bilo 31. 12. 
1988 v SR Sloveniji 1.996.325 prebivalcev). 

V varianti k 2. odstavku 14. člena in k 15. členu je upoštevano 
izhodišče 13 območij s približno enakim številom prebivalcev, pri 
čemer območje sestavlja več sosednjih občin, v vsaki volilni enoti 
pa se voli po 6 delegatov. Občine so razporejene v volilne enote 
tako, da se v skladu s prostorsko povezanostjo občin kar najbolj 
približamo idealnemu številu prebivalcev v volilni enoti (6 
x 25.600 = 153.600). 

Obema rešitvama (osnovni in variantni) je skupno, da se za 
volitve po enega delegata italijanske in madžarske narodnosti 
določita posebni volilni enoti. 
Zvezni zbor 

Po določbah 1. točke amandmaja XL k Ustavi SFRJ se v vsaki 
republiki voli po 30 delegatov v Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
kandidacijski postopek in volitve pa se opravijo v delegatskih 
volilnih enotah, za katere način oblikovanja določa zvezni zakon 
0 volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
(predlog tega zakona- AS-724/19- je v skupščinskem postopku), 
republiški zakon pa določi volilne enote. 

Izhodišče za volitve delegatov in oblikovanje volilnih enot je 
število občanov (prebivalcev) in število delovnih ljudi v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. Po podatkih Zavoda SRS za 
statistiko (Statistične informacije št. 158 z dne 23. 6. 1989) je'bilo 
31 12 1988 v SR Sloveniji 1.996.325 prebivalcev, maja 1989 (RAD- 
1 delavci v združenem delu v tekočem mesecu) pa 819.743 delav- 
cev v združenem delu, to je skupno 2.816.068. En delegat v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ se torej načelno voli na vsakih 93.870 
delovnih ljudi in občanov. 

Po načelu enotne ureditve volilnih enot za volitve vseh delega- 
tov v Skupščino SR Slovenije in Skupščino SFRJ, ki se volijo 
neposredno z glasovanjem na voliščih v krajevnih skupnostih 
(Zbor občin in Družbenopolitični zbor Skupščine SRS, Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ), se za Zvezni zbor Skupčine SFRJ predla- 
gajo teritorialno enake volilne enote kot za Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije. Razlika je le v uporabljenih podlagah, saj 
ie za oblikovanje enot za družbenopolitični zbor kriterij število 
prebivalcev, za Zvezni zbor pa poleg tega(v skladu s predlogom 
zveznega zakona) še število delovnih ljudi v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih. ^ 

Osnovni predlog v 18. členu izhaja (enako kot v 15. členu za 
DPZ) iz 13 območij s približno enakim številom delovnih ljudi in 
občanov na enega delegata, ki se voli. Po izhodišču, da se en 
delegat voli na 93.870 delovnih ljudi in občanov, se v vsaki volilni 
enoti volita dva delegata, nerazporejena delegatska mesta (tretji 
delegat za volilno enoto) pa se dodelijo tistim štirim volilnim 
enotam v katerih je največji ostanek števila delovnih ljudi in 
občanov (nad 187.740 za dva delegata). Tudi če bi kot kriterij 
upoštevali samo ševilo prebivalcev, se razporeditev števila man- 
datov v volilne enote ne bi spremenila. 

Varianta v 18 členu je glede območij volilnih enot enaka vari- 
anti k 15. členu (za DPZ). Vsa izhodišča, upoštevana pri osnovnem 
predlogu, veljajo tudi za variantno rešitev. Če bi kot kriterij upo- 
števali samo število prebivalcev, se bi razporeditev števila manda- 
tov v volilne enote spremenila v štirih volilnih enotah (v dveh bi se 
število delegatov zmanjšalo s 3 na 2, v dveh pa povečalo z 2 na 3). 

Sedeži volilnih enot 
Pri razporejanju sedežev volilnih enot po občinah je bilo upo- 

števano izhodišče, da se občine relativno enakomerno obreme- 
nijo, upoštevajoč njihove kadrovske, tehnične in druge zmogljivo- 
sti in zemljepisne položaje v volilni enoti. 

Prehodne in končne določbe 

V prehodnih in končnih določbah se določa prenehanje veljav- 
nosti zakona, ki je doslej urejal volitve v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenje, uveljavitev tega zakona in njegova upo- 
raba od volitev v letu 1990. 



OSNUTEK ZAKONA 

o obveznem združevanju podjetij, ki sestavljajo 

enoten tehnološki sistem v skupnosti (ESA-902) 

Na podlagi 131. člena poslovnika Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ Vam v prilogi pošiljam OSNUTEK ZAKONA 
O OBVEZNEM ZDRUŽEVANJU PODJETU, KI SESTAVLJAJO 
ENOTNI TEHNOLOŠKI SISTEM, V SKUPNOSTI, ki ga je Skupš- 
čini SFRJ poslal Zvezni izvršni svet s pismom 35 št. 023-17/89 

z dne 10. novembra 1989. 
V skladu s 132. členom poslovnika Zbora republik in pokra- 

jin Skupščine SFRJ predlagam, naj pristojni zbori Skupščine 
SR Slovenije sprejmejo stališča do osnutka zakona in jih 
pošljejo zboru do 22. decembra 1989. 

POVZETEK 

Podjetja, ki opravljajo dejavnosti s področja elektrogospodar- 
stva, železniškega prometa ter poštnega in telefonskega prometa 
kot enoten tehnološki sistem, se obvezno združujejo v skupnosti 
za ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

V Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva se združu- 
jejo obvezno elektrogospodarska podjetja, ki so registrirana za 
proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. 

V Skupnost jugoslovanskih železnic se obvezno združujejo 
železniško-transportna pdojetja, ki so registrirana za prevoz pot- 
nikov in blaga v železniškem prometu. 

V Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov se 
obvezno združujejo poštna, telegrafska in telefonska podjetja, ki 
so registrirana za poštni, telegrafski in telefonski promet. 

V skupnosti se združujejo podjetja neposredno, če pa so zdru- 
žena v sestavljeno obliko združevanja oziroma organiziranja, 
v kateri se zagotavlja in uresničuje tehnološka enotnost sistema, 
se ta podjetja združijo v skupnost po tej sestavljeni obliki združe- 
vanja oziroma organiziranja. 

Podjetja se združujejo v skupnost tako, da sklenejo samou- 
pravni sporazum o združitvi v skupnost. 

Skupnosti morajo uresničevati temelje delovanja, določene 
v tem zakonu. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja pogoje in način obvezne združitve podjetij, ki 

sestavljajo enoten tehnološki sistem (v nadaljnjem besedilu: 
podjetja), s področja elektrogospodarstva - v Skupnost jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva, s področja železniškega prometa 
- v Skupnost jugoslovanskih železnic in s področja poštnega, 
telegrafskega in telefonskega prometa - v Skupnost jugoslovan- 
skih pošt, telegrafov in telefonov (v nadaljnjem besedilu: skup- 
nost) ter temelje delovanja teh skupnosti. 

2. člen 
V skupnosti se zagotavlja tehnološka enotnost delovnega pro- 

cesa, usklajen razvoj, smotrno, redno in učinkovito delovanje 
enotnih tehnoloških sistemov in njihovih posameznih delov na 
vsem ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v skladu s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja 
države ter potrebami in interesi uporabnikov proizvodov in sto- 
ritev. 

3. člen 
Dejavnosti oziroma dela in naloge, ki se opravljajo v skupnosti 

in s katerimi se zagotavlja redno in učinkovito delovanje enotnega 
tehnološkega sistema, imajo poseben družbeni pomen za vso 
državo. 

4. člen 
Skupnost je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovor- 

nostmi, ki jih ima po ustavi SFRJ, zveznem zakonu in samouprav- 
nem sporazumu o združitvi v skupnost. 

II. POGOJI IN NAČIN OBVEZNE ZDRUŽITVE 
V SKUPNOSTI 

5. člen 
V Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva se obvezno 

združijo podjetja, ki so registrirana za proizvodnjo, prenos in 
distribucijo električne energije. 

6. člen 
V Skupnost jugoslovanskih železnic se obvezno združijo 

podjetja, ki so registrirana za prevoz potnikov in blaga v železni- 
škem prometu. " 

7. člen 
V Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov se 

obvezno združijo podjetja, ki so registrirana za opravljanje pošt- 
nega, telegrafskega in telefonskega prometa. 

8. člen 
Podjetja se združijo v skupnosti neposredno. 
Če so podjetja združena v sestavljeno obliko združevanja ozi- 

roma organiziranja, v kateri se zagotavlja in uresničuje tehnološka 
enotnost sistema, se združijo v skupnosti po taki sestavljeni obliki 
združevanja oziroma organiziranja. 

9. člen 
Poleg podjetij iz 5., 6. in 7. člena tega zakona se lahko v skupno- 

sti združijo tudi druga podjetja in pravne osebe, ki se ukvarjajo 
z dejavnostmi, pomembnimi za enoten tehnološki sistem, pod 
pogoji in na način, ki so določeni s samoupravnim sporazumom 
o združitvi v skupnost. 

10. člen 
Podjetja se v skupnost združijo tako, da v skladu s tem zakonom 

sklenejo samoupravni sporazum o združitvi v skupnost. 

III. TEMELJI DELOVANJA SKUPNOSTI 

11. člen 
^Temelji delovanja Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodar- 

1) enoten tehnično-tehnološki proces med seboj povezanih 
elektroenergetskih zmogljivosti za proizvodnjo in prenos elek- 
trične energije ter zanesljivo in učinkovito delovanje tehnološko 
enotnega elektroenergetskega sistema; 

2) enotna merila za smotrno in učinkovito izkoriščanje elektro- 
energetskih zmogljjivosti za proizvodnjo in prenos električne 
energije v tehnološko enotnem elektroenergetskem sistemu; 

3) letna elektroenergetska bilanca jugolovanskega elekrogo- 
spodarstva, ki se določa z usklajevanjem elektroenergetskih 
bilanc podjetij, združenih v supnost in je uravnovešen načrt za 
proizvodnjo in porabo električne energije po mesecih in za vse 
leto, temelječ na možnostih za proizvodnjo in planskih potrebah 
porabe ter pogodbenih dobavah bilančnih presežkov električne 
energije med podjetji, združenimi v skupnost, za kritje bilančnih 
primanjkljajev ter uvozu, izvozu in menjavi električne energije 
z enako stopnjo zanesljivega oskrbovanja odjemalcev z električno 
energijo in ukrepi za njeno uresničevanje. 

Elektroenergetske bilance podjetij, združenih v skupnost, se 
pripravljajo in usklajujejo v skupnosti v skladu s skupaj določe- 
nimi enotnimi merili o načrtovanju proizvodnje in porabe elek- 
trične energije v celoti. 

Če z možno proizvodnjo električne energije v Jugoslaviji ni 
mogoče zadovoljiti potreb porabe, se letna elektroenergetska 
bilanca jugoslovanskega elektrogospodarstva uravnovesi z načr- 
tovanjem uvoza in nujnimi ukrepi za omejevanje porabe električne 
energije. 
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Skupnost določi letno elektroenergetsko bilanco jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva, ki je sestavni del energetske bilance 
Jugoslavije, najpozneje do 15. decembra tekočega leta za nasled- 
nje leto; 

4) povezovanje in uresničevanje skupnega dela in sodelovanja 
elektroenergetskega sistema z elektroenergetskimi sistemi drugih 
držav ter enoten uvoz, izvoz, izmenjava, tranzit in reeksport elek- 
trične energije s temi elektroenergetskim isistemi; 

5) določitev temeljnih načel tarifnega sistema za dobavo in 
smotrno porabo električne energije (razmerja po ravneh napetosti 
za dan-noč, poletje-zima, energija-moč, faktor moči ter drugi 
energetski pogoji); 

6) enotni tehnični pogoji in panožni standardi ter enoten sistem 
tipizacije, unifikacije in standardizacije parametrov elektroener- 
getskih zmogljivosti v elektroenergetskem sistemu; 

7) enoten sistem kontrole delovanja elektroenergetskega si- 
stema; 

8) skupni razvojni načrti elektroenergetskih zmogljivosti in izko- 
riščanja virov energije, skupni programi za obnavljanje in tehnolo- 
ški razvoj ter programi za skupno vključevanje v mednarodno 
delitev dela; 

9) skupna merila za ureditev medsebojnih odnosov v zvezi 
s skupno graditvijo in izkoriščanjem elektroenergetskih zmoglji- 
vosti in domačih virov aenergije; 

10) skupna graditev in izkoriščanje elektroenergetskih zmoglji- 
vosti skupnega pomena za delovanje elektroenergetskega si- 
Stema* 

11) skupna merila za oblikovanje cen električne energije; 
12) enoten informacijski sistem in enotna statistično-analitična 

obdelava podatkov; 
13) enotno sodelovanje z mednarodnimi strokovnimi in znan- 

stvenimi organizacijami pri pospešitvi razvoja s področja elektro- 
gospodarstva in z elektrogospodarstvi drugih držav; 

14) enotno pripravljanje in izpolnjevanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite zaradi zagotavljanja enotnega 
delovanja elektroenergetskega sistema v vojni, ob neposredni 
vojni nevarnosti in v drugih izrednih razmerah; 

15) organiziranje energetskega bremenilskega centra jugoslo- 
vanskega elektrogospodarstva, ki v sodelovanju z energetskimi 
bremenilskimi centri podjetij, združenih v skupnost, opravlja delo 
v zvezi z zagotavljanjem skupnega dela in delovanja jugoslovan- 
skega elektroenergetskega sistema, zlasti pa: 

a) spremlja in analizira uresničevanje elektroenergetske bilance 
jugoslovanskega elektrogospodarstva, energetske pogoje za delo 
jugoslovanskega elektroenergetskega sistema, gibanje proizvod- 
nje in porabe električne energije ter predlaga potrebne ukrepe; 

b) organizira sekundarno urejanje frekvenc moči jugoslovan- 
skega elektroenergetskega sistema in usklajuje obratovalne mani- 
pulacije v prenosnem omrežju 220 kV in višjih napetosti; 

c) skrbi za zagotovitev predpisanih oziroma določenih napetosti 
v glavnih vozliščih jugoslovanskega elektroenergetskega sistema, 
tokovih električne enćrgije, skupne rezerve v moči in energiji, 
usklajevanje razporedov angažiranja skupnih rezerv zaradi zago- 
tovitve pogojev za redno delovanje jugoslovanskega elektroener- 
getskega sistema; 

d) usklajuje programe dobav električne energije med podjetji, 
združenimi v skupnost, v skladu s sklenjenimi pogodbami in 
energetskimi možnostmi v jugoslovanskem elektroenergetskem 
sistemu; 

e) opravlja delo v zvezi z zagotovitvijo rednega skupnega dela 
jugoslovanskega elektroenergetskega sistema z elektroenerget- 
skimi sistemi drugih držav in evropskimi elektroenergetskimi 
interkonekcijami ter delo v zvezi z uvozom, izvozom, menjavo, 
tranzitom in reeksportom električne energije s temi sistemi; 

f) usklajuje remont in izkoriščanje pomembnejših proizvodnih 
elektroenergetskih zmogljivosti v jugoslovanskem elektroenerget- 
skem sistemu; 

g) spremlja in analizira delo elektroenergetskih zmogljivosti za 
proizvodnjo električne energije ter organizira in usklajuje smotrno 
izkoriščanje prostih elektroenergetskih zmogljivosti med zaintere- 
siranimi podjetji, združenimi v skupnost, na podlagi skupaj dolo- 
čenih meril in pogojev; 

h) spremlja in analizira uporabo temeljnih načel tarifnega 
sistema pri uresničevanju delovanja jugoslovanskega elektro- 
energetskega sistema kot tehnično-tehnološko enotnega in ener- 
getsko-ekonomsko smotrnega sistema; 

i) sprejema operativne ukrepe za vzpostavitev normalnega dela 
jugoslovanskega elektroenergetskega sistema in uskladitev 
z elektroenergetskimi sistemi drugih držav in evropskimi elektro- 
energetskimi interkonekcijami ob večjih nepredvidenih motnjah 
pri delu in delovanju jugoslovanskega elektroenergetskega si- 
stema; 

j) analizira in vodi dokumentacijo o obratovalni pripravljenosti 

elektroenergetskih zmogljivosti, o proizvodnji, prenosu, porabi in 
medsebojnih dobavah električne energije med podjetji, združe- 
nimi v skupnost, ter z elektroenergetskimi sistemi drugih držav, 
v dotoku in stanju vode v akumulacijah hidroelektrarn in o založe- 
nosti termoelektrarne z gorivom, kakor tudi o drugih vprašanjih, ki 
se nanašajo na redno in nemoteno delovanje jugoslovanskega 
elektroenergetskega sistema. 

S samoupravnim sporazumom, sklenjenim med podjetji, zdru- 
ženimi v Skupnost v skladu s tem zakonom in samoupravnim 
sporazumom o združitvi v skupnost, se natančneje določijo med- 
sebojna razmerja in obveznosti glede organiziranja in dela ener- 
getskega bremenilskega centra jugoslovanskega elektrogospo- 
darstva, načina uresničevanja skupnega dela v jugoslovanskem 
elektroenergetskem sistemu in zagotavljanja rednega delovanja 
jugoslovanskega elektroenergetskega sistema ter medsebojni 
odnosi in obveznosti s sistemi drugih držav in evropskimi elektro- 
energetskimi interkonekcijami. 

12. člen 
Temelji delovanja Skupnosti jugoslovanskih železnic so: 
1) enoten vozni red v notranjem in mednarodnem železniškem 

prometu ter način njegovega izvajanja; 
2) enoten postopek prevoza v skladu s predpisi in pravili, 

s katerimi se določijo delovni postopki in dejaja delavcev, ki 
neposredno sodelujejo pri organizaciji in izvajanju železniškega 
prometa, ter vzdrževanje železniških zmogljivosti; 

3) enoten sistem operativnega vodenja železniškega prometa; 
4) skupna poraba določenih osnovnih transportnih zmoglji- 

vosti; 
5) enoten sistem tipizacije, unifikacije in standardizacije osnov- 

nih transportnih zmogljivosti; 
6) enoten način opravljanja del s področja mednarodnega 

železniškega prometa in urejanja odnosov z železniškimi organi- 
zacijami drugih držav in z mednarodnimi železniškimi organizaci- 
jami; 

7) enoten način izvajanja mednarodnih pogodb s področja 
železniškega prometa ter aktov. Mednarodne železniške unije; 

8) enoten informacijski sistem in enotna statistična obdelava 
podatkov; 

9) skupni razvojni načrti in programi tehnološkega razvoja ter 
vključitev železniškega prometa v mednarodno delitev dela; 

10) enotni temelji tarifnega sistema, splošni pogoji za prevoz in 
usklajena komercialna politika; . 

11) skupna merila za oblikovanje cen za prevoz v železniškem 

^ 12) enotno pripravljanje in uresničevanje nalog splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite za zagotovitev enotnegaa delo- 
vanja železniškega prometa v vojni, ob neposredni vojni nevarno- 
sti in v drugih izrednih razmerah. 

13. člen 
Temelji delovanja Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in 

telefonov so: . . . . 
1) tehnološka enotnost delovnega procesa in na tej podlagi 

tehnična funkcionalnost delovnih sredstev; 
2) skupni razvojni načrti magistralnih in mednarodnih ptt 

zmogljivosti; .... .. 
3) enotna temeljna tehnična in tehnološka zasnova ptt 

sistema (generalni načrt ptt omrežij) ter enotni ukrepi za izvajanje 
te zasnove; 

4) enotni tehnični pogoji (panožni standardi) in tehnološka 
13 5) enotni splošni poštni vozni red v notranjem in mednarod- 
nem ptt prometu; 

6) enotno tehnično vodenje in kontrola omrežja ptt prometa 
na magistralnih in mednarodnih smereh; 

7) skupna graditev in uporaba magistralnih in mednarodnm 
ptt zmogljivosti skupnega pomena; 

8) enotni ukrepi za protielektronsko zavarovanje sistema zvez 
v ptt prometu zaradi varstva tajnosti podatkov posebnega pomena 
za splošno ljudsko obrambo; 

9) med seboj povezane ptt zmogljivosti v enoten sistem zvez; 
10) enoten informacijski sistem in enotna statistična metodolo- 

^ 'i 1) enotni splošni pogoji za opravljanje ptt storitev in nomen- 
klatura ptt storitev; . . . 

12) skupno uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti 
ptt podjetij pri izvajanju mednarodnih pogodb s področja medna- 
rodnega ptt prometa in sodelovanje z mednarodnimi organizaci- 
jami ter tujimi ptt upravami in organizacijami; 

13) enotni temelji tarifnega sistema in usklajena komercialna 
politika; 

14) enotna merila za oblikovanje cen ptt storitev, 
15 izdajanje enotnih poštnih znamk, ptt vrednotnic ter tele- 
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grafskega in telefonskega imenika Jugoslavije; 
16) komercialni in devizno-finančni posli v mednarodnem ptt 

prometu; 
17) kontrola rednega in učinkovitega delovanja ptt prometa; 
18) enotno pripravljanje in uresničevanje nalog splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite za zagotovitev enotnega delo- 
vanja ptt sistema v vojni, ob neposredni vojni nevarnosti in v dru- 
gih izrednih razmerah. 

14. člen 
S samoupravnim sporazumom o združitvi v skupnost se dolo- 

čijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti za uresniče- 
vanje temeljev delovanja skupnosti. 

S splošnimi akti skupnosti se uredijo vprašanja, pomembna za 
delo, razvoj in delovanje sistema. 

15. člen 
Skupnost in podjetja, združena v skupnost, so v mejah svojih 

pravic in obveznosti odgovorni za uresničevanje temeljev delova- 
nja skupnosti, določenih s tem zakonom in samoupravnim spora- 
zumom o združitvi v skupnost, in morajo zagotoviti pogoje za 
uresničevanje teh temeljev in izvajati ukrepe v zvezi s tem. 

16. člen 
S samoupravnim sporazumom o združitvi v skupnost se natanč- 

neje uredijo status skupnosti in status delovne skupnosti, način 
organiziranja in zagotavljana sredstev za delo skupnosti, organi 
skupnosti, njihovo delovno področje, izvolitev in odpoklic članov 
teh organov, način odločanja in usklajevanja stališč o spornih 
vprašanjih, dela in naloge skupnosti, način izvolitve delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ter vprašanja, ki se 
urejajo z drugimi splošnimi akti skupnosti. 

IV. RAZMERJE MED SKUPNOSTJO IN ORGANI 
FEDERACIJE 

17. člen 
Skupnost mora Skupščino SFRJ, Zvezni izvršni svet in pristojni 

zvezni upravni organ na njihovo zahtevo ali po potrebi obveščati 
o vprašanjih in problemih pri delu, razvoju in delovanju sistema. 

18. člen 
Zvezni izvršni svet nadzoruje zakonitost dela skupnosti. 
Če se v okviru skupnosti ne določijo medsebojne pravice, 

obveznosti in odgovornosti za uresničevanje temeljev delovanja 
skupnosti, sprejme Zvezni izvršni svet na predlog pristojnega 
zveznega upravnega organa ukrepe za uresničevanje teh teme- 
ljev. 

Če so ogroženi tehnološka enotnost, ter redno in učinkovito 
delovanje sistema, sprejme Zvezni izvršni svet na predlog pristoj- 
nega zveznega upravnega organa ukrepe za delovanje tega si- 
stema. 

19. člen 
Individualni poslovodni organ skupnosti oziroma predsednika 

kolegijskega poslovodnega organa skupnosti imenuje in razre- 
šuje organ upravljanja skupnosti v soglasju z Zveznim izvršnim 
svetom. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 
Skupnosti morajo svoje splošne akte uskladiti s tem zakonom 

v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

21. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati zakon o združir 

tvi v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva (Uradni list 
SFRJ, št. 18/78), zakon o združitvi v Skupnost jugoslovanskih 
železnic (Uradni list SFRJ št. 18/78) in zakon o združitvi v Skup- 
nost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov (Uradni list SFRJ 
št. 18/87). 

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

I. Ustavna podlaga za Izdalo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je četrti odstavek 6. 

točke amandmaja XI k ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije, po katerem zvezni zakon ureja pogoje in način za 
obvezno združevanje organizacij združenega dela, ki opravljajo 
dejavnosti s področja elektrogospodarstva, železniškega prometa 
in poštno-telegrafskega in telefonskega prometa v skupnosti, ter 
temelje delovanja teh skupnosti. 

Na podlagi 3. točke pod 2) amandmaja XL k ustavi SFRJ je za 
sprejetje tega zakona pristojen Zbor republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ. 

II. Ocena stanja na področju, ki ga Je treba urediti s tem zako- 
nom, In razlogi za njegovo Izdalo 

1. Skupščina SFRJ je na seji Zbora republik in pokrajin sprejela 
marca leta 1978 zakon o združitvi v Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva (Uradni list SFRJ št. 18/78), zakon o združitvi 
v Skupnost jugoslovanskih železnic (Uradni list SFRJ št. 18/78) in 
zakon o združitvi v skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in 
telefonov (Uradni list SFRJ št. 18/78). 

S temi zakoni so urejeni cilji in način združevanja organizacij 
združnega dela v skupnosti, položaj, dela in naloge teh organiza- 
cij oziroma skupnosti in je določeno, da se s samoupravnim 
sporazumom o združitvi in statutom skupnosti urejajo in določijo 
organi skupnosti, njihovo delovno področje ter izvolitev in odpo- 
klic članov teh organov. 

2. Elektrogospodarske organizacije, ki proizvajajo električno 
energijo, vštevši tudi premogovnike, ki pridelujejo premog za 
termoelektrarne ter elektrogospodarske organizacije, katerih 
dejavnost sta prenos in distribucija električne energije, so 
v skladu z zakonom o združenem delu samoupravno organizirane 
v delovne organizacije (s temeljnimi organizacijami združenega 
dela v svoji sestavi in brez njih), na ravni republik in avtonomnih 
pokrajin pa v skladu z zakoni svojih družbenopolitičnih skupnosti 
v sestavljene organizacije združenega dela oziroma skupnost 
organizacij združenega dela. 

V skladu z zakonom o združitvi v Skupnost jugoslovanskega 
elektrogospodarstva so na samoupravni podlagi v skupnost zdru- 
žene elektrogospodarske organizacije, katerih dejavnost je proiz- 
vodnja, prenos in distribucija električne energije, ter organizacije 

združenega dela, ki se ukvarjajo izključno ali pretežno z zboljša- 
njem elektrogospodarske dejavnosti. Dela in naloge, ki se v skup- 
nosti opravljajo zaradi zagotovitve in uresničevanja rednega in 
nemotenega delovanja jugoslovanskega elektroenergetskega 
sistema kot tehnično-tehnološko enotnega sistema, pomemb- 
nega za vso državo, so dela posebnega družbenega pomena. 

Elektrogospodarske organizacije združenega dela v posamez- 
nih republikah in avtonomnih pokrajinah so nadaljevale z dejav- 
nostmi za zboljšanje samoupravne organiziranosti in izpopolnitev 
družbenoekonomskih odnosov: S temi dejavnostmi bodo nadalje- 
vale, da bi dosegli večjo skupno učinkovitost delovanja elektro- 
energetskega sistema kot enotnega tehnično-tehnološkega 
sistema in zboljšali družbenoekonomske odnose v elektrogospo- 
darstvu kot celoti v skladu z dolgoročnim programom ekonomske 
stabilizacije: 

V SR Bosni in Hercegovini, SAP Kosovo in SAP Vojvodini so bile 
ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za elektrogospo- 
darstvo: v SR Makedoniji, SR Sloveniji in SR črni gori so bile 
ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za energetiko: 
v SR Hrvatski je bila ustanovljena samoupravna interesna skup- 
nost za odjemalce električne energije. V SR Srbiji zunaj območij 
avtonomnih pokrajin ni več samoupravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo. 

V letu 1982 so republiške in pokrajinske samoupravne interesne 
skupnosti za elektrogospodarstvo oziroma energetiko sklenile 
samoupravni sporazum o ustanovitvi Zveze samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za elektrogospodarstvo Jugoslavije. 

Jugoslovanski elektroenergetski sistem se je razvil v velik in 
sestavljen tehnično-tehnološki enoten sistem s številnimi proizva- 
jalnimi enotami v hidro in termoelektrarnah, s skupno močjo nad 
20.000 MW in z možno proizvodnjo električne energije skoraj 80 
mrd KWh z več desetin tisoč kilometrov prenosnega omrežja 
z napetostnimi ravnmi 400, 200, 110 kV in distributivnim omrežjem 
35, 10 (20) in 0,4 kV, vštevši več sto transformatorskih postaj vseh 
napetostnih ravni, ki povezuje proizvajalna in odjemalna območja 
v vsej državi, ter daljnovodov, ki povezujejo elektroenergetski 
sistem Jugoslavije z elektroenergetskimi sistemi vseh sosednih 
držav. 

Tako velik in sestavljen elektroenergetski sistem kljub zelo 
oteženim energetskim, tehničnim in ekonomskim pogojem deluje 
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v celoti uspešno. 
Posebne težave pri zagotavljanju rednega dela in delovanja 

jugoslovanskega elektroenergetskega sistema nastajajo zaradi 
njegove nezadostne zgrajenosti in nemogočega zagotavljanja 
nujne rezerve v proizvodnih zmogljivostih za zagotovitev kontinu- 
itete pri oskrbovanju odjemalcev z električno energijo ob nepred- 
videnih pojavih, kot so okvare, neugodne hidrološke razmere, ter 
ob rednih remontih zmogljivosti za proizvodnjo električne ener- 
gije. Nezgrajenost sodobnega tehničnega sistema upravljanja 
elektroenergetskega sistema z vsemi nujnimi računalniškimi viri 
je precej zmanjšala učinke smotrnega izkoriščanja razpoložljivih 
zmogljivosti za proizvodnjo in prenos električne energije ter koor- 
dinacijo skupnega dela v jugoslovanskem elektroenergetskem 
sistemu. 

Zahtevna ekonomska situacija pri nas je neposredno vplivala 
tudi na ekonomski položaj in razvoj družbenoekonomskih odno- 
sov v elektrogospodarstvu. Različne oblike organiziranja temelj- 
nih, delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela oziroma 
skupnosti organizacij združenega dela, nerešeni odnosi pri prido- 
bivanju dohodka, različna merila za oblikovanje strukture cen 
električne energije in premalo usklajeno skupno načrtovanje so 
pripeljali elektrogospodarske organizacije v takšen položaj, da ne 
morejo zagotoviti nujno enotnost družbenoekonomskih odnosov 
ter smotrnega in učinkovitega delovanje elektroenergetskega 
sistema, niti uporabljanja sodobnih dosežkov na področju tehno- 
loškega razvoja. 

Pričakujemo, da bodo spremembe v gospodarskem sistemu, ki 
so v skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije in 
temelji reforme gospodarskega sistema, pozitivno vplivale na raz- 
voj družbenoekonomskih odnosov ter smotrno in učinkovito delo- 
vanje elektroenergetskega sistema na vsem ozemlju Jugoslavije. 

Delavci v elektrogospodarskih organizacijah, ki so združene 
v skupnost, morajo v enotnem jugoslovanskem elektroenerget- 
skem sistemu zagotoviti tehnično funkcionalnost sistema in na tej 
podlagi tehnološko enotnost delovnega procesa, smotrno in učin- 
kovito delovanje jugoslovanskega elektroenergetskega sistema in 
njegovih posameznih delov na vsem območju Jugoslavije v skladu 
s potrebami in interesi družbenoekonomskega razvoja, varnosti in 
obrambe države ter potrebami in interesi odjemalcev električne 
energije za zagotovitev rednega in kakovostnega oskrbovanja 
z električno energijo. 

Elektrogospodarske organizacije v skupnosti zagotavljajo z ure- 
ditvijo medsebojnih odnosov v skladu z enotnim sistemom sociali- 
stičnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov enakoprav- 
nost združenih organizacij na enotnem jugoslovanskem trgu; 
pridobivanje dohodka v odvisnosti od učinkovitosti njihovega 
poslovanja; določajo skupna merila za oblikovanje cen električne 
energije; sprejemajo skupne razvojne načrte jugoslovanskega 
elektrogospodarstva; sprejemajo skupne programe tehnološkega 
razvoja in programe skupnega vključevanja v mednarodno delitev 
dela ter urejajo druge odnose, pomembne za delo, razvoj in 
delovanje jugoslovanskega elektroenergetskega sistema. 

3. Stanje na jugoslovanskih železnicah ima naslednje značilno- 
sti: visoko stopnjo izrabljenosti železniških prog, neenakomerno 
prometno obremenitev na posameznih odsekih, premalo ustrez- 
nih signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav idr.; pre- 
malo sredstev za kapitalni remont prog in za investicijsko vzdrže- 
vanje zgornjega in spodnjega ustroja; informacijski sistem je 
premalo razvit in po posameznih železniških transportnih organi- 
zacijah različen; visoka stopnja imobilnosti lokomotiv, zlasti 
zaradi pomanjkanja nadomestnih delov in reprodukcijskega 
materiala ter problemi pri organizaciji njihovega vzdrževanja; 
imobilizacija potniških vozov pri posameznih železniško-tran- 
sportnih organizacijah se giblje tudi do 50%; tovorni vozovni park 
je po številu nezadovoljiv, po strukturi pa neugoden. 

Ker pomeni železnica integralni del gospodarstva vsake repu- 
blike in pokrajine, je precej odvisna od ukrepov in sankcij, kijih ta 
družbenopolitična skupnost sprejema za reševanje njenega eko- 
nomskega in razvojnega položaja, po drugi strani pa to povzroča 
razlike v pogojih gospodarjenja in v ekonomskem položaju med 
ŽTO, kar pa se zopet odraža na učinkovitost železnice na enotnem 
jugoslovanskem trgu. 

Temelji samoupravne in tehnološke organiziranosti na JZ so 
normativno urejeni z zakonom o združitvi v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic in z republiškimi zakoni o železnicah. 

Poleg teh obstajajo tudi drugi zakoni ter drugi samoupravni 
splošni akti in predpisi, s akterimi se urejajo posamezna vprašanja 
glede delovanja tega sistema. 

Različne normativne rešitve in uporaba določb zakonske in 
samoupravne regulative pogosto neugodno vplivajo na zagotovi- 
tev enotnosti tehnološkega procesa, zlasti glede izdelave in izva- 
janja voznega reda, skupne uporabe vozovnega in vlečnega 
parka, vodenja tehnologije ipd. 

V samoupravnem mehanizmu JŽ so skupni organi, ustanovljeni 

na podlagi zakona o združitvi v Skupnost jugoslovanskih železnic, 
samoupravnega sporazuma o združitvi v Skupnost jugoslovan- 
skih železnic in statuta Skupnosti jugoslovanskih železnic. S temi 
akti so določene pravice, funkcije in pristojnosti skupnih organov. 
V praksi pa se dosledno ne izvajajo določbe, s katerimi so urejene 
te dolžnosti in pravice. Lahko rečemo, da skupščina Skupnosti 
jugoslovanskih železnic ni vedno in dosledno uporabljala svojih 
pravic in pooblastil. Pri tem je bila zadržana, iskala je soglasje, 
konsenz zq sprejetje tudi tistih odločitev, za katere to ni predpi- 
sano kot obvezno. To je zaviralo mehanizem odločanja, nekje pa 
tudi blokiralo sprejemanje sklepov, kar je vsekakor vplivalo na 
delovanje celotnega železniškega sistema. 

Skupna kontrola železniškega prometa naj bi bila izvajana tudi 
z ravni Skupnosti jugoslovanskih železnic, pri čemer naj bi skup- 
nost spremljala in analizirala stanje glede varnosti v železniškem 
prometu in potrebno ukrepala za zboljšanje delovanja tega pro- 
meta. Z zakonom pa ni določena pristojna institucija, v okviru 
katere bi se opravljala kontrola železniškega prometa, m tudi ne 
način izvajanja te kontrole, pač pa je železniškim transportnim 
organizacijam prepuščeno, da to uredijo samostojno s samou- 
pravnim sporazumom o združitvi v Skupnost jugoslovanskih 
železnic, in sicer na podlagi 55. člena tega sporazuma. Kontrola 
varnosti železniškega prometa kot posebna institucija v Skupnosti 
jugoslovanskih železnic (služba, sektor ipd.) ni bila ustanovljena, 
ker ima vsaka železniška transportna organizacija svojo notranjo 
kontrolo, ustanovljeno v skladu z republiškim oziroma pokrajin- 
skim zakonom, Skupnost jugoslovanskih železnic pa je prepuš- 
čeno, da spremlja in analizira določena vprašanja s tega področja. 

V Skupnosti jugoslovanskih železnic je bil v ta namen imenovan 
le odbor za delovanje enotnega tehnološkega sistema na jugoslo- 
vanskih železnicah ter za varen in reden železniški promet, in 
sicer po delegatskem načelu, ki v skladu s tem načelom tudi 
obravnava posamezna vprašanja. 

Z izdajo tega zakona je treba zagotoviti, da bodo jugoslovanske 
železnice kot velik sistem smotrno in učinkovito delovale tudi kot 
enoten tehnično-tehnološki sistem na vsem ozemlju Jugoslavije. 

4. V oceni sedanjega stanja in problemov delovanja poštnega, 
telegrafskega in telefonskega prometa moramo izhajati iz njego- 
vega mesta in vloge, ki ju ima v družbenoekonomskem razvoju 
države. Prav tako moramo upoštevati, da je ta dejavnost poseb- 
nega družbenega pomena, zaradi česar imajo udeleženci druž- 
bene reprodukcije obveznosti in odgovornosti in zaradi česar je 
treba zagotoviti pogoje za optimalni razvoj in učinkovito delova- 
nje poštnega, telegrafskega in telefonskega prometa. 

Kljub nedvomnemu razvoju in napredku tega sistema ta dejav- 
nost glede razvoja in modernizacije še naprej relativno zaostaja za 
vedno večjimi gospodarskimi in družbenimi potrebami. To zaosta- 
janje je mogoče zlasti opaziti v zaostajanju razvoja magistralnih in 
mednarodnih poštnih, telegrafskih in telefonskih zmogljivosti m 
uvajanja novih poštnih, telegrafskih in telefonskih storitev. Zao- 
stajanje je očitno tudi v samoupravnem organiziranju organizacij 
združenega dela te dejavnosti, kar je razvidno iz nezadostne 
povezanosti organizacij združenega dela in nezadostnega razvoja 
dohodkovnih odnosov in samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov nasploh. 

Zaradi sprememb v gospodarskem sistemu, tez za dograditev 
gospodarskega sistema, amandmajev k ustavi SFRJ, je treba 
s tem zakonom zagotoviti, da bo poštni, telegrafski in telefonski 
promet smotrno in učinkovito deloval kot enoten tehnično-tehno- 
loški sistem na vsem ozemlju Jugoslavije in še naprej pospeševati 
družbenoekonomske odnose, povezane z enotnim delovanjem 
tega sistema. Da bi to uresničili, moramo zagotoviti: tehnološko 
enotnost delovnega procesa ter smotrno in učinkovito delovanje 
jugoslovanskega poštnega, telegrafskega in telefonskega pro- 
meta na vsem ozemlju Jugoslavije; optimalno izkoriščanje zgraje- 
nih poštnih, telegrafskih in telefonskih zmogljivosti; skupno načr- 
tovanje razvoja jugoslovanskega poštnega, telegrafskega in tele- 
fonskega sistema ter izbiro ekonomsko smotrnih tehnoloških 
sistemov za poštne, telegrafske in telefonske storitve; združitev 
dela in sredstev za skupno graditev poštnih, telegrafskih in tele- 
fonskih zmogljivosti; enotne predpise in pravila za poštne, tele- 
grafske in telefonske storitve ter delovanje poštnega, telegraf- 
skega in telefonskega prometa; temeljna načela tarifnega sistema 
in skupne elemente za oblikovanje cen glavnih poštnih, telegraf- 
skih in telefonskih storitev; enoten nastop pri sodelovanju z med- 
narodnimi organizacijami za področje poštnega, telegrafskega in 
telefonskega prometa in s tujimi poštno-telegrafskimi in telefon- 
skimi upravami; druge rešitve, pomembne za delo, delovanje in 
razvoj jugoslovanskega poštnega, telegrafskega in telefonskega 
sistema kot enotne tehnično-tehnološke celote, pomembne za 
vso državo. 

S sprejetjem amandmajev k ustavi SFRJ se je pokazala potreba 
po enotnem zakonu o obvezni združitvi podjetij v skupnosti. 
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III. Načela, po katerih moralo biti urejena razmerja na področju, 
kl ga urejamo s tem zakonom, In namen, kl ga želimo doseći 

Načela, po katerih morajo biti urejena razmerja na tem področju 
temeljijo na četrtem odstavku 6. točke amandmaja XI k ustavi 
SFRJ, s katerim sta določena predmet in obseg urejanja s tem 
zakonom, in sicer: 

- pogoji obvezne združitve v skupnosti izhajajo iz pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati podjetja za proizvodnjo, prenos in distribu- 
cijo električne energije, podjetja za prevoz potnikov in blaga 
v železniškem prometu in podjetja za ptt promet tako, da morajo 
te organizacije biti registrirane za opravljanje določene dejavno- 
sti, izpolnjevati cilje združitve, določene v samoupravnem spora- 
zumu o združitvi, in prevzeti obveznosti glede izvajanja temeljev 
delovanja skupnosti v skladu z njenimi splošnimi akti; 

- način obvezne združitve je pogojen z določbami iz tega 
ustavnega amandmaja, ki napotujejo na samoupravni sporazum 
o združitvi, v zvezi s čimer so določeni bistveni elementi tega 
sporazuma; 

- temelji delovanja skupnosti so urejeni v skladu z naravo 
njihovih dejavnosti, in sicer: na področju jugoslovanskega elek- 
trogospodarstva v zvezi z enotnim sistemom tehničnega upravlja- 
nja in regulacije, enotnim delovnim procesom, enotnim sistemom 
tipizacije in unifikacije; na področju železniškega prometa v zvezi 
z enotnim voznim redom, enotnim prevozom, enotnim operativ- 
nim vodenjem prometa, s skupno uporabo transportnih zmoglji- 
vosti; na področju poštnega, telegrafskega in telefonskega pro- 
meta v zvezi z enotnimi dejavnostmi glede razvojne smeri, teh- 
nično tehnološke zasnove sistema, poštnega voznega reda, 
upravljanja in kontrole omrežja poštnega, telegrafskega in tele- 
fonskega prometa, graditve in izkoriščanja poštnih, telegrafskih in 
telefonskih zmogljivosti ter v zvezi z drugimi bistvenimi vprašanji, 
pomembnimi za delovanje teh velikih sistemov. 

S tem zakonom bomo zagotovili enoten sistem dela, smotrno in 
ekonomsko učinkovito delovanje, enakomeren razvoj teh velikih 
sistemov na območju vse države pod enakimi pogoji gospodarje- 
nja s samoupravnim organiziranjem in urejanjem medsebojnih 
odnosov pri opravljanju skupnih del. 

IV. Finančna sredstva, potrebna za Izvajanje zakona, In način 
njihove zagotovitve 

Za izvajanje tega zakona niso potrebna sredstva iz proračuna 
federacije. 

V. Pojasnilo temeljnih pravnih Inštitutov Iz osnutka zakona 
V ustavi SFRJ je določeno, da so oblika povezovanja organizacij 

združenega dela na področju elektrogospodarstva, železniškega 
in ptt prometa skupnosti, ki se ustanovijo za sistem kot celoto na 
ravni Jugoslavije, z zveznim zakonom pa se uredijo pogoji in 
način obvezne združitve podjetij, ki se ukvarjajo s temi dejav- 
nostmi, v skupnosti, ter temelji delovanja teh skupnosti. 

Z osnutkom zakona so določeni pogoji, ki jih morajo izpolnje- 
vati podjetja s področja elektrogospodarstva, železniškega in ptt 
prometa kot subjekti združevanja v skupnosti. Ta podjetja morajo 
biti registrirana za opravljanje določene dejavnosti (5., 6. in 7. 
člen). 

Z osnutkom zakona je določeno, da se lahko v skupnost zdru- 
žijo tudi druga podjetja in pravne osebe, ki sodelujejo pri storitvah 
ali pa se ukvarjajo z dejavnostjo oziroma zboljševanjem odnosov 
v dejavnostih, pomembnih za uresničevanje enotnosti tehnolo- 
škega sistema (9. člen), s katerimi so mišljena zlasti podjetja, ki se 
ukvarjajo s Pridobivanjem premoga za termoelektrarne, podjetja, 
ki se ukvarjajo s pospeševanjem elektrogospodarske dejavnosti, 
podjetja, ki sodelujejo pri skupnih storitvah v železniškem tran- 
sportu, poštna hranilnica, podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, 
pomembno za pravilno in redno delovanje ptt prometa, idr. 

Po osnutku zakona je način združevanja sklenitev samouprav- 
nega sporazuma o združitvi v skupnost (10. člen). 

Z osnutkom zakona so določeni temelji delovanja skupnosti 
v skladu z določili iz amandmajev k ustavi SFRJ glede zagotavlja- 
nja tehnične funkcionalnosti pri delu glede na tehnološko enot- 
nost delnega procesa ter smotrno in učinkovito delovanje posa- 
meznih skupnosti (11., 12. in 13. člen). 

Z osnutkom zakona je urejeno, da zakonitost dela skupnosti 
nadzoruje Zvezni izvršni svet. Temelji za opravljanje tega nadzor- 
stva so v načelu amandmaja k ustavi SFRJ, da je treba s tem 
zakonom urediti temelje delovanja skupnosti in da je uresničeva- 
nje rednega in učinkovitega delovanja enotnih tehnoloških siste- 
mov pomembno za vso državo. 

VI. Mnenja In stališča organov In organizacij, s katerimi smo se 
med pripravami osnutka zakona posvetovali, ki pa jih predlaga- 
telj nI sprejel, In razlogi, zaradi katerih jih nI sprejel 

Osnutek tega zakona je pripravila skupna delovna skupina, 

v kateri so bili predstavniki Zveznega sekretariata za energetiko in 
industrijo, Zveznega sekretariata za promet in zveze, Skupnosti 
jugoslovanskega elektrogospodarstva, Skupnosti jugoslovanskih 
železnic in Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov. 

Osnutek tega zakona je bil poslan republiškim in pokrajinskim 
organom za energetiko, promet in zveze, Skupnosti jugoslovan- 
skega elektrogospodarstva, Skupnosti jugoslovanskih železnic, 
Skupnosti jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov, elektrogo- 
spodarskim organizacijam, železniškim organizacijam in poštno- 
telegrafsko-telefonskim organizacijam, Združenju premogovni- 
kov Jugoslavije, Gospodarski zbornici Jugoslavije ter zveznim 
organom in organizacijam, da dajo o njemu svoja mnenja, suge- 
stije, pripombe in predloge. 

Večina predlogov, mnenj in sugestij je bila na ustrezen način 
sprejeta in vključena v osnutek zakona. 

V zvezi s posameznimi sugestijami in predlogi opozarjamo na 
naslednje: 

1. Izraženo je bilo mnenje, da je treba v 1. točki 11. člena 
osnutka črtati besede: »zanesljivo in učinkovito delovanje tehno- 
loško enotnega elektroenergetskega sistema«, ker ponavljajo 
besedilo 6. točke amandmaja XI k ustavi SFRJ. 

Predlog ni bil sprejet, ker predlagana formulacija določa 
bistvene tehnične značilnosti enotnega tehnološkega sistema. 

2. Dan je bil predlog, naj se črta 2. točka 11. člena osnutka 
zakona, ker bodo socialistične republike in socialistični avto- 
nomni pokrajini tudi v bodoče odgovorne za oskrbovanje z elek- 
trično energijo na svojih območjih oziroma bo ta odgovornost 
s prehodom na tržno ekonomijo povečana, in ker imajo elektrogo- 
spodarstvo republik in avtonomnih pokrajin svoje specifičnosti, ki 
jih ni mogoče zajeti z enotnimi merili za smotrno in učinkovito 
izkoriščanje elektroenergetskih zmogljivosti. Predlog ni bil spre- 
jet. Elektrogospodarstva republik in avtonomnih pokrajin so 
odgovorna za oskrbovanje z električno energijo na svojih območ- 
jih, odgovorna pa so tudi za smotrno in učinkovito izkoriščanje 
elektroenergetskih zmogljivosti zaradi zagotovitve oskrbe odje- 
malcev pod najugodnejšimi pogoji ter za smotrnost celotnega 
sistema, kar se zagotavlja z enotnimi merili, ki bodo zajeli tudi 
posebnosti. 

3. Dan je bil predlog, naj se 3. točka 11. člena osnutka zakona 
črta, ker enake stopnje zanesljivosti oskrbovanja onemogočajo, 
da se vsaj del tržnih načel vključi v elektrogospodarske sisteme 
republik in avtonomnih pokrajin, in se odpravlja odgovornost SR 
in SAP za dosedanji razvoj elektrogospodarstva na njihovem 
območju. 

Predlog ni bil sprejet. Določitev elektroenergetske bilance jugo- 
slovanskega gospodarstva enake stopnje zanesljivosti oskrbova- 
nja odjemalcev z električno energijo ne pomeni, da bodo vsi 
odjemalci tudi oskrbljeni z isto stopnjo zanesljivosti na posamez- 
nih območjih države in tudi ne odpravlja tržnih mehanizmov 
v elektrogospodarstvu niti odgovornosti SR in SAP za razvoj 
elektrogospodarstva na njihovem območju. 

4. Dan je bil predlog, naj se 5. točka 11. člena osnutka zakona 
črta, to je, da se načela tafirnega sistema v celoti prepustijo 
posameznim SR in SAP in da se jim omogoči, da lahko vplivajo na 
politiko porabe električne energije, s tem pa posredno dolgo- 
ročno tudi na prestrukturiranje gospodarstva tam, kjer je poraba 
električne energije na enoto proizvoda previsoka. Intenziteta pre- 
strukturiranja gospodarstva ter energetske politike bo po SR in 
SAP različna glede na specifičnosti, ki jih le-te objektivno imajo. 

Ni bil sprejet predlog, da se v okviru skupnosti ne določijo 
temeljna načela tarifnega sistema, ker je to vprašanje v jugoslo- 
vanskem elektroenergetskem sistemu tudi vprašanje, od katerega 
so odvisni uspešno in nemoteno delovanje tehnološke enotnosti 
sistema ter nujna usklajenost in enotnost trga električne energije 
oziroma pogojev gospodarjenja na tem področju. 

Tarifni sistem za prodajo električne energije vpliva na porabo 
električne energije med letom ali med dnevom, to pa utegne 
vplivati na delovanje elektroenergetskega sistema. 

Pri tem je treba upoštevati, da se z določitvijo temeljnih načel 
tafirnega sisi tema za prodajo električne energije ne določijo cene 
same, čeprav ti elementi utegnejo posredno vplivati tudi na ceno. 

5. Dana je bila pripomba, da bi bilo treba ureditev vprašanj, ki so 
določena v 8., 9. in 10. točki 11. člena osnutka zakona, prepustiti 
elektrogospodarstvom republik in avtonomnih pokrajin, ki naj bi 
neposredno uredila medsebojne odnose v zvezi z graditvijo in 
izkoriščanjem elektroenergetskih zmogljivosti in virov energije. 
V amandmaju XXXIX k ustavi SFRJ nikjer ni določeno, da federa- 
cija po zveznih organih predpisuje pogoje in način uporabe 
dobrin splošnega pomena. To pomeni, da narodi in narodnosti 
v SR in SAP svobodno odločajo med drugim tudi o naravnih 
bogastvih. Ker so vode in rudna bogastva temeljni pogoj za 
proizvodnjo električne energije, je nesporno, da se o njihovem 
izkoriščanju odloča v SR in SAP. 
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Pripomba ni bila sprejeta. Z navedenimi določbami se določajo 
le skupna glavna merila za boljše izkoriščanje razpoložljivih virov 
energije v Jugoslaviji, pri čemer je nesporno, da se o njihovem 
izkoriščanju odloča v SR in SAP. 

6. V zvezi z 11. točko 11. člena osnutka zakona je bilo dano 
mnenje, da je treba jasno povedati, da morajo ta merila predstav- 
ljati le metodologijo kalkulacije cen proizvajalcev, storitev pre- 
nosa in distribucije. Kvantifikacija teh meril in njeno nadzorstvo, 
morata potekati v navzočnosti socialističnih republik oziroma 
SAP. 

Predlagana 11. točka 11. člena osnutka zakona ni v nasprotju 
z danim mnenjem in je podlaga za metodologijo oblikovanja cen. 

7. V IV. oddelku osnutka zakona je urejeno razmerje med 
skupnostmi in organi federacije. Ker je v amandmajih k ustavi 
SFRJ določena nova zasnova samoupravnega organiziranja skup- 

nosti, se sprašujemo, ali je upravičeno in smotrno vključiti v zakon 
določbe o specifičnih oblikah nadzorstva nad delom skupnosti, ki 
naj bi ga opravljali Skupščina SFRJ, Zvezni izvršni svet m pristojni 
zvezni upravni organi. 

Mnenje ni bilo sprejeto. Razmerje med skupnostmi in organi 
federacije je izražen v nadzorstvu nad zakonitostjo dela skupnosti 
pri obveščanju o delu skupnosti, v začasnih ukrepih za zagotovi- 
tev delovanja tehnološke enotnosti skupnosti ter pri vplivu na 
imenovanje poslovodnega organa skupnosti. 

Zagotovitev rednega, varnega in nemotenega delovanja teh 
sistemov je nezamenljiv delovni pogoj drugih organizacij, porab- 
nikov, uporabnikov proizvodov in storitev in prav tako nezamenljiv 
pogoj za življenje in delo občanov kot uporabnikov proizvodov in 
storitev. 

INFORMACIJA 

o izvajanju zakona o prekrških (ESA — 903) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. 11. 1989 
obravnaval: , 

- INFORMACIJO O IZVAJANJU ZAKONA O PREKRŠKIH 
in določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH S PREDLOGOM ZA- 
KONA, 

ki vam ju pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215 
člena, 222., 266 , 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. „ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da obravnava in sprejme zakon po skrajšanem 
postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
zakona, ki ne posegajo v temeljna načela zakona. Z valorizacijo 
dinarskih zneskov se le ponovno vzpostavljajo razmerja, kot so 

veljala ob sprejemu zakona, drugačen sistem določanja dinarskih 
zneskov pa omogoča le racionalnejše ohranjanje teh razmerij. 
Izvršni svet meni, da je potrebna nujna uskladitev dinarskih zne- 
skov v zakonu z inflacijskimi gibanji in s spremembami drugih 
zakonov, ki urejajo kaznovalno-pravno področje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 
220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da 
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovali: 

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

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

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

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRAVOSODJE IN UPRAVO 

POVZETEK 

Obdobje po uveljavitvi zakona o prekrških (veljati je začel 1.1. 
1984) narekuje celovitejšo proučitev stanja na področju prava 
o prekrških, zlasti pa vpogled v izvajanje posameznih določb 
zakona in zakona v celoti. Pri tem ni mogoče mimo ugotovitve, da 
pravo o prekrških urejajo zakon o prekrških, s katerimi se kršijo 
zvezni predpisi, republiški zakon o prekrških in pa številni zvezni, 
republiški ter občinski predpisi, v katerih so določeni prekrški in 
zanje predpisane sankcije. Problemi, ki se zapažajo na področju 
prava o prekrških, tako niso le posledica takšnih ali drugačnih 
rešitev v zakonu o prekrških, temveč odraz celokupne ureditve 
prava o prekrških v naši državi, pri čemer je zakon o prekrških le 
del te ureditve. 

V informaciji je podrobneje podan pregled stanja na področju 
prekrškov od začetne faze odkrivanja storilcev prekrškov do 
izreka in izvrševanja kazni. Pri tem je prikazana tudi struktura 
storilcev prekrškov, najpogostejše vrste prekrškov ter število in 
vrsta izrečenih kazni. Ob tem je prikazano gibanje posameznih 
kazalcev glede na določena obdobja in na tej podlagi podana 
ocena stanja. Prikazani podatki utemeljujejo oceno, da stanje na 
področju prekrškov ni v celoti zadovoljivo. Pripad zadev nenehno 
narašča in ga organi za postopek o prekrških vse težje obvladu- 

jejo. Razlogi za takšno stanje so predvsem v naraščajoči splošni 
družbeni nedisciplini, v prenormiranosti na splošno in še posebej 
pri predpisovanju prekrškov, v neustreznem sistemu predpisova- 
nja denarnih kazni in njihovega izvrševanja, ki ne upošteva seda- 
njih inflacijskih gibanj, kot tudi v preveliki razdrobljenosti organov 
za postopek o prekrških. 

Stanja na področju prekrškov le s spremembo republiških pred- 
pisov ni mogoče v celoti ali bistveno popraviti, ker je pretežni del 
prekrškov, ki jih obravnavajo sodniki za prekrške, predpisan 
v zveznih predpisih ( predvsem v ZTVCP). Ne glede na to pa je 
določene probleme vendarle mogoče odpraviti z ustreznimi spre- 
membami zakona o prekrških. Zlasti vprašanja valorizacije denar- 
nih kazni, smotrnejšega sistema njihovega usklajevanja z inflacij- 
skimi gibanji in pa razširitev možnosti izreka denarne kazni takoj 
na kraju prekrška narekujejo čimhitrejši sprejem ustreznih spre- 
memb in dopolnitev zakona. Poleg navedenih najnujnejših spre- 
memb zakona pa bo treba pripraviti tudi takšne spremembe 
zakona, s katerimi bi intenzivneje omejili možnost prepogostega 
sankcioniranja kršitev predpisov s prekrškovnimi sankcijami in 
smotrneje uredili organiziranje organov za postopek o prekrških. 
Določeno restriktivnejšo politiko bo treba v bodoče voditi tudi pri 
določanju prekrškov v predpisih, ki urejajo posamezna področja, 
pa tudi pri podajanju predlogov za postopek o prekrških. 

Ker sodniki za prekrške v naši republiki pretežno obravnavajo 
prekrške, določene v zveznih predpisih, bo treba z ustreznimi 
predlogi pristojnim zveznim organom vplivati na adekvatnejše 
prepisovanje višin denarnih kazni v zveznih predpisih in na raci- 
onalizacijo obsega prekrškov v teh predpisih. Le tako bo mogoče 
pripad zadev sodnikov za prekrške skrčiti na obvladljiv obseg. 

UVOD 
Določene kršitve javnega reda so tako v svetu kot pri nas 

sankcionirane tudi s kaznovalnimi ukrepi. Urejanje tega področja 
je različno tako v pogledu izbire sankcij kot v pogledu postopka za 
njihovo izrekanje. Kaže pa, da se večina sistemov kaznovanja 
kršitev javnega reda danes nahaja v določeni krizi. Ob veliki 
količini veljavnih predpisov morajo po eni strani namreč zagoto- 
viti spoštovanje le-teh, na drugi strani pa ne smejo posegati 
v ustavno zagotovljene pravice posameznikov. 

Sankcioniranje kršitev s predpisi določenega javnega reda je 
v naši državi urejeno z zakonom o prekrških, s katerimi se kršijo 
zvezni predpisi, z republiškimi (in pokrajinskima) zakoni o prekr- 
ških ter s številnimi kazenskimi določbami zveznih in republiških 
zakonov, podzakonskih predpisov in občinskih odlokov. Zakono- 
dajna pristojnost med federacijo in republikami je razmejena tako, 
da federacija vsebinsko ureja sankcioniranje kršitev zveznih pred- 
pisov, postopkovno pa samo prekrške, ki jih obravnavajo zvezni 
organi. Republike pa vsebinsko urejajo sankcioniranje republi- 
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ških in občinskih predpisov, dalje postopek o prekrških, izvrševa- 
nje sankcij za prekrške ter organizacijo organov, ki obravnavajo 
prekrške. Republiški zakon o prekrških je torej le del našega prava 
o prekrških. To je ob obravnavanju Stanja na področju urejanja in 
kaznovanja prekrškov potrebno poudariti posebno iz dveh razlo- 
gov: po eni strani so pogledi na urejanje prava o prekrških v naši 
republiki nekoliko drugačni od pogledov v federaciji, po drugi 
strani pa se pretežno število prekrškov, storjenih v naši republiki 
obravnava po materialnem pravu federacije. Pri tem pa v naši 
državi izvajanje predpisov o prekrških dodatno otežuje visoka 
inflacija, katere učinkov tudi ni mogoče izločiti na področju prekr- 
škov brez ustreznih sprememb zvezne zakonodaje. 

Ugotovitve v zvezi z izvajanjem republiškega zakona o prekrških 
so torej vsebinsko nujno povezane tudi s stanjem oziroma uredi- 
tvijo zveznih predpisov o prekrških. Problemi, ki so obdelani v tej 
informaciji, torej zadevajo pravo o prekrških kot celoto. Nekateri 
od njih so takšne narave, da po naši oceni zahtevajo poglobljeno 
proučitev celotnega koncepta prava o prekrških, kar je dolgo- 
ročna naloga. Nekatere od obravnavanih problemov pa bi bilo po 
naši oceni možno in potrebno rešiti s parcialnimi spremembami 
republiške zakonodaje o prekrških, ki so nakazane v zaključnem 
delu informacije. 

Zakon o prekrških, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 
konec junija 1983, veljati pa je začel 1.1.1984, je nadomestil zakon 
o prekrških iz leta 1977. 

Pri pripravi in oblikovanju navedenega zakona se je izhajalo iz 
splošno sprejetega stališča, da je pravo o prekrških del t i. kazno- 
valnega prava, v katerega poleg prekrškov spadajo še gospodar- 
ski prestopki in kazniva dejanja, in ga je zato potrebno čimbolj 
približati kazenskemu pravu, pri tem pa ohraniti specifičnosti, ki 
naj zagotavljajo učinkovito varstvo družbe pred tistimi kršitvami 
družbenih norm, ki so v posameznih predpisih opredeljene kot 
prekrški. 

Veljavni zakon o prekrških je sprejel vse bistvene in sistemske 
rešitve, kakor jih je že oblikoval zakon o prekrških iz leta 1977, 
vendar pa je v zvezi z vsebinskimi rešitvami v večini primerov 
opredelil in poglobil nekatera sprejeta načela prava o prekrških, 
dosledneje izvedel načelo zakonitosti pri podrobnejši opredelitvi 
pogojev za predpisovanje prekrškov ter na podlagi temeljne smeri 
urejanja zagotovil večjo stopnjo pravnega varstva človeka in 
občana pri tem pa ohranil že uveljavljene institute, ki naj bi 
omogočali hiter in učinkovit postopek pri obravnavanju prekr- 
škov. 

S tem zakonom so celovito urejeni materialno pravni instituti ter 
postopek o prekrških, uporablja pa se za vse prekrške, ki so 
določeni z republiškimi predpisi in z odloki občinskih skupščin, 
njegove procesne določbe pa tudi za prekrške določene z zvez- 
nimi predpisi, razen v primerih, ko postopek o prekršku vodijo 
zvezni organi. 

Dosedanja uporaba zakona, ki je bil nebistveno spremenjen 
oziroma dopolnjen v letih 1985 in 1987, utemeljuje oceno, da so 

1.1. Predlagatelji predlogov za postopek o prekršku 

zakonske rešitve v večjem delu ustrezne in da so se tudi v praksi 
uveljavile. Vse očitneje pa se izražajo tudi mnenja, da pravo 
o prekrških ne ustreza oziroma ne sledi razvoju družbenih odno- 
sov in potrebam družbe na tem področju. V času od sprejma 
zakona o prekrških so bili pri organih za postopek o prekrških 
sicer doseženi pomembni pozitivni premiki v smeri ažurnejšega in 
učinkovitejšega reševanja pripadlih zadev, vendar pa še vedno ni 
uresničena ena temeljnih nalog v delovanju teh organov, to je 
zmanjšanje zaostankov in zastaranih zadev, kar je prav gotovo 
splošen odsev stanja na področju prava o prekrških. Predvsem je 
zaskrbljujoče dejstvo, da ostane vsako leto približno 1/3 zadev 
o prekrških nerešenih in da je obseg nerešenih zadev tako na prvi 
kot na drugi stopnji v porastu, kar vzbuja dvom v učinkovitost 
družbene represije na področju prekrškov. Menimo pa, da pro- 
blemi, ki se zapažajo na področju prava o prekrških pretežno ne 
izvirajo iz samih določb zakona o prekrških, temveč so posledica 
splošnih družbenih razmer, poglabljanja družbene nediscipline, 
inflacijskih gibanj in pa preštevilnih inkriminacij v predpisih, ki 
določajo prekrške. Ne glede na to pa je v sedanjih družbenih in 
ekonomskih razmerah ustreznost posameznih rešitev v zakonu 
o prekrških vendarle vprašljiva. Z namenom večje uveljavitve 
načela ekonomičnosti postopka bo zato treba proučiti zlasti 
ustreznost določb zakona, ki urejajo inštitut skrajšanega 
postopka o prekršku oziroma izreka denarne kazni za prekrške na 
kraju prekrška. Pri tem pa načelo ekonomičnosti postopka ned- 
vomno ne sme prevladati nad načeli pravičnosti, korektnosti in 
zakonitosti postopka. 

V zvezi z nakazanimi problemi, ki se pojavljajo na tem področju, 
naj bi ta informacija, ki je pripravljena v okviru programa dela 
Izvršnega sveta za leto 1989, služila kot podlaga za sprejetje 
določene usmeritve za spremembe na področju prava o prekrških. 

Informacija zajema podatke o delovanju organov za postopek 
o prekrških in o obsegu in gibanju prekrškov ter o poglavitnih 
problemih v zvezi z izvajanjem zakona o prekrških, ki se pojavljajo 
v praksi. V njej so nakazane tudi nekatere možne rešitve teh 
problemov, ki naj bi po našem mnenju vplivale na zboljšanje 
stanja na področju prava o prekrških. V informaciji so prikazani 
podatki za obdobje od začetka veljavnosti zakona o prekrških to 
je od 1.1.1984 do leta 1989. 

Pri pripravi informacije smo uporabili podatke iz letnih poročil 
Republiškega senata za prekrške, kot tudi podatke, ki so nam jih 
na naš vprašalnik o izvajanju zakona o prekrških posredovali 
organi za postopek o prekrških ter drugi pristojni organi. 

I. IZVAJANJE ZAKONA O PREKRŠKIH 
V tem delu podajamo pregled stanja na področju prekrškov od 

začetne faze odkrivanja storilcev prekrškov do izreka in izvrševa- 
nja kazni. Pri tem je prikazana tudi struktura storilcev prekrškov, 
najpogostejše vrste prekrškov, ki jih obravnavajo organi za posto- 
pek o prekrških, ter število in vrsta izrečenih kazni. V vsaki točki je 
v grobem podana tudi ocena stanja, ki temelji na večletnih giba- 
njih posameznih kazalcev. 

Tek. Predlagatelji 
št. 1984 
1. Organi za notranje zadeve 

Število predlogov v letih 
1985 1986 1987 1988 

113.649 
2. Javni tožilec 

126.220 140.574 
2.712 

3. Družbeni pravobran. samoupravljanja 
4. Inšpekcijski organi 
5. Drugi organi občin, skupščine 
6. Organizacije, ki izvajajo javna pooblastila 
7. Oškodovanci - od tega 
gospodarske organiz. 

6.774 
2.595 
1.773 
1.098 

638 

Iz pregleda predlagateljev predlogov za uvedbo postopka o pre- 
kršku in števila predlogov, ki so jih vložili v obravnavanem 
obdobju, izhaja, da so večino predlogov vložili organi za notranje 
zadeve in sicer približno 90%, nato sledijo inšpekcijski organi 
s približno 4-5%, drugi organi občinskih skupščin, oškodovanci 
in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, ter temeljna javna 
tožilstva. Najmanj predlogov za uvedbo postopka o prekršku so 
v tem času vložil družbeni pravobranilci samoupravljanja. Iz prika- 
zane tabele lahko tudi vidimo, da se iz leta v leto veča število 
predlogov za uvedbo postopka o prekršku skoraj vseh predlagate- 

165.288 228.837 
1.143 927 1.018 

18 
1.381 

8 
6.630 7.693 7.786 7.815 
1.688 1.929 2.554 2.481 
1.318 1.653 1.794 
1.119 

652 
989 
556 

2.369 
692 

1.345 
617 
479 

Ijev. Znatno predvsem raste število predlogov, ki so jih vložili 
organi za notranje zadeve, zanimiv pa je podatek, da so ti organi 
v letu 1987 vložili kar 24.714 predlogov več kot v ietu 1986, v letu 
1988 pa kar približno 60.000 predlogov več kot v letu 1987. 

1 2. Obseg pripada zadev ter učinkovitost In ažurnost pri reieva- 
nju zadev pri občinskih sodnikih za prekrške 

Tu želimo opozoriti le na temeljne številčne pokazatelje teoa 
pojava. 
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Leto Število nerešenih 
zadev iz predhod 

obdobja 
Prejeto Skupaj v delu 

Rešeno % reš. 
(glede na zad. v delu) 

Nerešeno (ob 
koncu leta) 

1984 
1985 
1987 
1988 

52.966 
44.383 
57.749 
77.319 

129.558 
154.322 
180.814 
242.955 

182.524 
198.707 
238.563 
320.274 

138.141 
140.958 
161.244 
178.244 

76 
71 
68 
56 

44.383 
57.749 
77.319 
142.030 

24 
29 
32 
44 

Iz prikazane razpredelnice izhaja, da občinski sodniki za prekr- 
ške od leta 1985 dalje letno rešijo vse \ač pripadlih zadev, kar je 
vsekakor razveseljiv podatek glede na to, da se število sodnikov 
pri teh organih v tem obdobju ni bistveno spremenilo oziroma 
zvišalo in glede na kadrovske in druge probleme, s katerimi se 
srečujejo pri svojem delu. Tako so v letu 1987 rešili kar 14% več 
zadev kot v predhodnem letu in v letu 1988 še 9% več zadev. 

Kljub povečanim naporom občinskih sodnikov za prekrške pa 
alarmantno deluje podatek, da so le-ti v letu 1988 uspeli rešiti 
samo še 56% pripadlih zadev. Takšno stanje, ki je po našem 
mnenju predvsem posledica inflacije predpisov, ki predpisujejo 
prekrške ob hkratnem izničevanju preventivnega učinka predpisa- 
nih, po inflaciji razvrednotenih denarnih kazni. To zahteva neka- 
tere takojšnje spremembe pravne ureditve na tem področju, saj se 
bo drugače povsem izničil smisel predpisovanja prekrškov v zako- 
nih in drugih predpisih. Posledice takšnega stanja so že sedaj 

1.3.1. Vsi storilci prekrškov (fizične, odgovorne in pravne osebe) 
glede rva poglavitne vrste prekrškov 

evidentne in se kažejo predvsem v naglem upadanju družbene 
discipline na skoraj vseh področjih, na katerih naj bi se z politiko 
predpisovanja prekrškov in kazfli zanje preprečevali negativni 
pojavi oziroma preprečevala negativna ravnanja. 

1.3. Gibanje števila oseb, kaznovanih zaradi prekrškov In izreče- 
nih sankcij 

Tudi tu želimo opozoriti le na najbolj temeljne pokazatelje glede 
števila in strukture storilcev prekrškov, najpogostejših vrst prekr- 
škov in izrečenih kazni. 

Ob tem je potrebno dodati, da se statistično ne vodijo podatki 
o t i. »organskem mandatu«, to je o številu oseb, kaznovanih za 
prekršek na kraju storitve. Po neuradnih podatkih je kaznovanih 

j. denarno kaznijo na kraju samem približno 300.000- 400.000 
oseb v Sloveniji letno. 

Vrsta prekrška 
Prekrški zoper javni red in mir 

1984 % 1985 1986 1987 % 1988 

23.179 18 21.953 17 19.445 14 18.488 12 19.571 12 

prekrški s področja varnosti 
cestnega prometa 81.374 65 91.192 69 95.038 71 114.081 74 125.489 76 

drugi prekrški spodročja javne varnosti 8.648 
prekrški s področja gospodarst. 6.149 

9.550 8.634 6 8.674 9.298 

4.476 5.325 4.721 4.539 

prekrški s področja financ 2.279 1.890 2.093 1,5 1.952 1.360 

prekrški s področja ZD 756 0,6 516 0,4 587 0,4 718 0,5 467 
0,8 
0,3 

prekrški s področja prosvete, kulture 
in javnega obveščanja 421 0,3 299 0,2 393 0,3 273 0,2 395 0,2 

prekrški s področja zdravstvenega in socialnega 
varstva, zdrav, zavarovanja 
in varst. čl. okolja 1.119 0,9 1.023 0,8 1.465 687 0,4 1.605 

Kršitve predpisov s področja DS in SLO 358 1 1.213 0,9 1.239 0,9 2.152 1 1.020 0,6 

drugi prekrški s področja uprave 434 0,3 854 0,6 527 0,4 597 0,4 465 0,3 

SKUPAJ 125.717 100 132.966 100 134.746 100 152.343 100 164.209 100 

Iz razpredelnice je razvidno, da se število subjektov, ki so jih 
organi za postopek o prekrških pravnomočno kaznovali za stor- 
jeni prekršek, iz leta v leto povečuje. Struktura storilcev prekrškov 
glede na vrste prekrškov se je v teh letih deloma spremenila, kajti 
narašča delež storilcev, kaznovanih zaradi kršitve prometnih 
predpisov, medtem ko se deleži storilcev prekrškov na drugih 
pravnih področjih bistveno ne spreminjajo. Glede na to, da ver- 
jetno ni mogoče sprejeti ocene, da se stanje varnosti v cestnem 

prometu bistveno izboljšuje, je torej po našem mnenju potrebno 
posebno pozornost usmeriti na ustreznost veljavnega sistema 
določitve prekrškovnih sankcij v predpisih o varnosti cestnega 
prometa ter veljavnega sistema izrekanja in izvrševanja teh sank- 
cij. Pri tem ne bo mogoče mimo dejstva, da se po oceni organov 
za postopek o prekrških cca 70% vseh obravnavanih prekrškov 
nanaša na prekrške, določene z zveznimi predpisi o varnosti 
cestnega prometa. 

1.3.2. Storilci prekrškov (fizične, odgovorne In pravne osebe) 

Storilci prekrškov 
Polnoletne fizične osebe 
Mladoletne fizične osebe 
Odgovorne osebe 
Pravne osebe 
VŠi 

Upoštevajoč število mandatno kaznovanih fizičnih oseb za pre- 
kršek, je bil v letu 1988 za prekršek kaznovan skoraj vsak četrti 
prebivalec Slovenije. 

Polnoletne osebe so najpogostejši storilci prekrškov (od 88% 
do 91%). Relativno majhen je delež odgovornih in pravnih oseb 
kot storilcev prekrškov, kar je verjetno odsev premajhne angažira- 
nosti in doslednosti predvsem inšpekcijskih organov pri odkriva- 
nju storilcev prekrškov na tako pomembnih področjih kot so 

% 1988 % 

90 120.778 90 135.020 88 147.545 90 
6 8 708 6 12.083 8 12.425 7,6 
2 2.694 2 2.694 2 2.171 1 
2 2.566 2 2.545 2 2.068 1,5 

TaO 134.746 100 152.343 100 164.209 100 

področje gospodarstva, financ in drugih področij gospodarskega 
življenja. Zaskrbljuje podatek o številu pravnomočno kaznovanih 
mladoletnikov, ki narašča. Mladoletniki se v postopku o prekršku 
daleč največ pojavljajo kot kršilci predpisov s področja varnosti 
cestnega prometa (približno 90%). V zvezi s tem menimo, da se 
v izobraževalnem sistemu še vse premalo ukvarjajo s to problema- 
tiko in da bi morali vzgoji v cestnem prometu posvetiti več pozor- 
nosti, ob tem pa bi bilo potrebno razmisliti o morebitni uvedbi 

Št. pravnomočno kaznovanih za prekršek 
1934 % 1985 % 1986 % 1987 

113.577 90 120.39 
6.528 5 7.855 
2.843 3 2.254 

769 2 2.459 
125.717 100 132.966 
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takšnega predmeta tudi v izobraževalni sistem srednjih šol, saj so 
prav mladoletniki v starosti od 15 do 18 let najpogostejši storilci 
prekrškov, predvsem prekrškov zoper varnost cestnega prometa. 

1.3.3. Vrste Izrečenih sankcij 

Označba Število pravnomočno kaznovanih fizič.in prav.os. 
vrste sankcij 1934 1985 1986 1987 1988 
Denarna 
kazen 114.952 121.683 123.166 137.911 144 091 
Zapor 3.327 3.036 2.648 2.561 2.867 
Denarna kazen 
in zapor 36 62 22 11 10 
(kumulativna kazen) 
Opomin 2.145 2.604 2.515 3.428 4.354 
Vzgojni 
ukrepi , 5.175 5.386 6.412 10.737 6.617 
Varstveni 
ukrepi 21.995 23.716 20.670 22.269 24 247 

Iz podatkov je mogoče razbrati, da od leta 1986 število izrečenih 
sankcij opominjevalne narave narašča, leta 1988 pa se je glede na 
leto 1987 zvišalo število oseb, katerim je bila izrečena kazen 
zapora, kar je zlasti posledica strožje kaznovalne politike organov 
za postopek o prekrških, ki je v skladu s sklepi in priporočili 
skupščin ustreznih družbenopolitičnih skupnosti. Zaporne kazni 
ti organi izrekajo predvsem za hujše prekrške zoper javni red in 
mir ter na področju javne varnosti. Največ zapornih kazni v tem 
obdobju je bilo izrečenih za dobo do 15 dni. Število oseb, katerim 
je bila izrečena denarna kazen, ki je izrazito najpogostejša sank- 
cija, se je v tem obdobju neprestano povečevalo, njihov delež 
v absolutnem številu vseh kaznovanih storilcev prekrškov pa je 
ostal približno isti. Iz razpredelnice je razvidno, da od leta 1986 
narašča tudi število oseb, katerim so bili izrečeni varstveni ukrepi, 
predvsem varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila 
(približno 95% od vseh izrečenih varstvenih ukrepov). Več varstve- 
nih ukrepov je bilo izrečenih zlasti zaradi povečanega števila 
rešenih pomembnejših zadev. 

1.4. Vrsta vzrokov In itevllo ustavitev postopkov o prekršku 

Vzroki za 
ustavitev 
podstopka 
o prekrških Število ustavitev postopka o prekrških v letih 

1984 1985 1986 1987 1988 
Zastaranje 
pregona 
Drugi vzroki 

13.183 
4.953 

7.827 
4.451 

7.559 
4.460 

10.384 
5.051 

11.887 
4.523 

SKUPAJ 18.136 12.278 12.019 15.435 16.410 
Za oceno delovanja organov za postopek o prekrških oziroma 

oceno izvajanja zakona o prekrških je pomemben podatek o usta- 
vitvah postopka o prekrških, zlasti če ga vrednotimo glede na 
vzroke, zaradi katerih je prišlo do ustavitve. Iz razpredelnice 
izhaja, da se od leta 1986 zvišuje število ustavitev postopka, saj so 
na primer v letu 1988 ti organi ustavili postopek za prekrške 
v 16.410 primerih, kar je v odnosu na skupno število rešenih zadev 
pri teh organih v navedenem obdobju 9%. Najpogostejši vzrok 
ustavitve postopka je zastaranje. Zaradi tega vzroka so pristojni 
organi na prvi stopnji ustavili postopek v letu 1988 v 11.887 
zadevah, kar predstavlja 72% vseh primerov ustavitve postopka 
v tem letu. Zaskrbljuje predvsem podatek, da od leta 1986 število 
zastaranih zadev naglo narašča. 

Veliko število ustavitev postopka o prekršku zaradi nastopa 
relativnega ali absolutnega zastaranja je nedvomno pripisati dej- 
stvu, da v določenih občinah oziroma organih za postopek o pre- 
krških delo in naloge občinskega sodnika za prekrške ne opravlja 
potrebno število sodnikov za prekrške. Posebno pereč problem 
zaradi zastaranja zadev je pri Medobčinskem sodniku za prekrške 
Ljubljana, kjer je v letu 1988 zastaralo kar 1927 zadev in pri 
Medobčinskem sodniku za prekrške Maribor, kjer je zastaralo 
1441 zadev. % 

Menimo pa, da so vzroki za takšno stanje predvsem objektivne 
narave kot so to: fluktuacija obdolžencev in prič, nepravočasno 
reševanje zaprosil v drugih republikah, vročanje, pogoste kadrov- 
ske zamenjave ipd. Med objektivne vzroke ustavitev postopka 
o prekršku lahko štejemo tudi neustrezno organizacijo sodnikov 
za prekrške, katere posledica je tudi neenakomerna obremenitev 
sodnikov za prekrške v posameznih organih. 

Vzroki subjektivne narave (nezadostna strokovnost ali vestnost 
sodnikov za prekrške ) le v manjšem obsegu (po ugotovitvah 

Republiškega senata za prekrške od 4 do 6%) vplivajo na število 
zastaranih zadev. 

1.5. Izvršitev kazni 
Na učinkovitost represivnih ukrepov v postopku o prekršku 

oziroma na učinkovitost samega izvajanja zakona o prekrških 
pomembno vpliva tudi izvršitev izrečenih kazni, predvsem denar- 
nih kazni, ki predstavljajo veliko večino. 
Statistični podatki o izterjevanju denarnih kazni izrečenih za pre- 
krške kažejo, da je plačilna disciplina kaznovanih sorazmerno 
slaba. Tako so morali v letu 1987 sodniki za prekrške predlagati 
občinskim upravam za družbene prihodke prisilno izterjavo 
denarne kazni v 27% pravnomočno izrečenih kazni. Podatki 
o skupnem znesku plačanih kazni pa za nekajletno obdobje 
kažejo, da ostaja vsako leto ob koncu leta cca 1/3 zneska pravno- 
močno izrečenih denarnih kazni neplačana. Sodniki za prekrške 
letno v cca 5.000 primerih izdajo odločbo o spremembi neplačane 
denarne kazni v zapor, izvrši pa se letno cca 150 takih odločb. 

Stanje na področju izvrševanja denarnih kazni ni zadovoljivo. 
Namen predpisovanja in izrekanja sankcij za prekrške, kot je 
opredeljen v drugem odstavku 4. člena in v 24.členu zakona 
o prekrških je dosežen le, če se sankcija izvrši. V nasprotnem 
primeru ima lahko predpisovanje in izrekanje sankcij celo 
nasprotne učinke ter vpliva na nadaljnje poglablanje družbene 
nediscipline. Problem učinkovite realizacije odločbe o prekršku, 
s katero je izrečena denarna kazen, se ob sedanji stopnji inflacije 
kaže v dveh smereh: v dosledni izterjavi vsake izrečene denarne 
kazni in pa v ohranjanju realne višine izrečene denarne kazni od 
dneva njenega izreka do plačila. Ideal, ki ga moramo zasledovati 
ni le 100% ali ažurnejša izterjava, temveč predvsem prostovoljno 
plačilo denarne kazni v roku, določenem v odločbi. Za dosego 
tega cilja se zlasti v sedanjih pogojih inflacije ponuja več rešitev. 
Nekateri predlagajo vrnitev k ureditvi, kot je veljala do zakona 
o prekrških iz leta 1977. Po tej ureditvi je bilo mogoče spremeniti 
neplačano denarno kazen v zapor brez predhodno izvedenega 
postopka prisilne izterjave. Drugi predlagajo različne ekonomske 
sankcije za nepravočasno ali neprostovoljno plačilo denarne 
kazni (podvojitev ali celo potrojitev kazni v primeru nepravočas- 
nega plačila, obrestovanje zneska nepravočasno plačane denarne 
kazni ali zelo visoke stroške prisilne izterjave ), nekateri pa so 
mnenja, da je sedanji sistem izterjave ustrezen in je treba le 
okrepiti službe, ki opravljajo prisilno izterjavo. 

Menimo, da problema izterjave z vrnitvijo na staro ureditev ni 
mogoče reševati. Ne glede na ekonomsko neupravičenost takšne 
rešitve (izvršitev denarne kazni na zaporni način zahteva 
pomembnejše angažiranje organov za postopek o prekrških in 
drugih inštitucij, zlasti zaporov) menimo, da rešitev predvsem ni 
sprejemljiva z ozirom na težnje po humanizaciji v kaznovalnem 
pravu, katerim takšna rešitev gotovo ne sledi. Prav tako pa ocenju- 
jemo, da tudi ohranjanje sedanjega sistema izvršitve odločb, 
v katerih je izrečena denarna kazen, ni ustrezno. Ne glede na 
morebitne sistemske pomisleke je namreč treba upoštevati realno 
stanje, zlasti visoko inflacijo in uvesti rešitve, ki bodo omogočile 
ohranjanje realne višine izrečene denarne kazni od izreka do 
plačila. To je mogoče doseči predvsem z obrestmi v višini revalori- 
zacijske stopnje. Zaradi stimulacije k prostovoljnemu plačilu 
denarne kazni, pa tudi iz povsem praktičnih razlogov (denarne 
kazni se izterjujejo po postopku davčne izvršbe) pa bi bilo smo- 
trno obrestno mero za nepravočasno plačano denarno kazen 
izenačiti z obrestno mero zamudnih obresti pri nepravočasno 
plačanih davčnih obveznostih. 

Za izvrševanje kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku, se 
uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Pri 
tem pa se ne uporabljajo določbe, ki zadevajo pogojni odpust 
kaznovanih, ker za uporabo teh določb ni podlage v zakonu 
o prekrških. Ne glede na relativno kratke zaporne kazni, ki se 
izrekajo v postopku o prekrških, menimo, da bi bilo treba proučiti 
možnost vgraditve instituta pogojnega odpusta v določenih pri- 
merih tudi glede kaznovanih v postopku o prekršku. Menimo, da 
bi takšna rešitev prispevala k humanizaciji prava o prekrških, 
v določeni meri pa tudi v večji meri uveljavila resocializacijski 
namen izrekanja in izvrševanja zaporne kazni. 
1.6. Organizacija organov za postopek o prekrških In problema- 
tika v zvezi s tem 

V letu 1988 je pri 54 organih za postopek o prekrških na prvi 
stopnji v SR Sloveniji opravljalo dela in naloge sodnikov za prekr- 
ške skupaj 110 sodnikov, medtem ko je bilo 12 sistematiziranih 
nest sodnikov za prekrške nezasedenih. Sedanja ureditev organi- 
ziranosti teh organov, ko ima razen v izjemnih primerih vsaka 
občina svoj organ za postopek o prekrških, kjer praviloma sodni- 
ško funkcijo opravlja 1 sodnik za prekrške (takih organov je 30) in 
le ponekod 2 ali več, v marsikateri občini ne zagotavlja ustrezne 
kadrovske zasedbe ter ustrezne in izenačene delovne obremeni- 
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tve sodnikov za prekrške (ta se giblje od 670 do preko 4000 zadev 
o prekrških na sodnika). Neenakomerna obremenitev sodnikov za 
prekrške je tudi eden od vzrokov, da stalno narašča število nere- 
šenih zadev, kar seveda vzbuja dvom v učinkovitost družbene 
represije na področju prekrškov. Zanimiv je podatek, da je naj- 
večja učinkovitost sodnikov za prekrške izkazana pri organih, kjer 
sodno funkcijo opravlja več sodnikov in najmanjša tam, kjer to 
funkcijo opravlja samo en sodnik in kjer je tudi letni pripad zadev 
najmanjši. Ob tem pa je seveda treba upoštevati dejstvo, da 
sodnik za prekrške v organih, kjer opravlja funkcijo le en sodnik, 
poleg reševanja zadev opravlja tudi vse naloge vodje organa za 
postopek o prekrških. 

Sedanja organiziranost organov za postopek o prekrških, kar se 
je pokazalo tudi v praksi, onemogoča učinkovito izvajanje 
dežurne službe za obravnavanje nujnih primerov, nadomeščanje 
v času daljše odsotnosti sodnikov(več kot polovica sodnikov je 
žensk, med katerimi prevladujejo mlajše sodnice) ter administra- 
tivno tehničnih delavk, onemogoča specializacijo po posameznih 
področjih in s tem večjo strokovnost, izenačenje kaznovalne poli- 
tike, kot tudi uresničevanje samoupravnih pravic delavcev v delov- 
nih skupnostih teh organov. Predstavlja tudi nesmotrno droblje- 
nje sil na področju finančnega in administrativno tehničnega 
poslovanja. V sedanjem položaju se ob takšni organizaciji vse 
večje število organov za postopek o prekrških nahaja pogosto tudi 
pred problemi v zvezi s sredstvi za pokrivanje materialnih stroškov 
in sredstvi za posebne namene, kar še dodatno otežkoča izvajanje 
njihovih funkcij. 

Poleg organizacijskih problemov, ki jih povzroča številčnost in 
razdrobljenost organov za postopek o prekrških, v tem okviru tudi 

f ni mogoče obiti nekaterih problemov, ki se pri nekaterih organih 
pojavljajo na relaciji občina - sodnik za prekrške in ki so nemalo- 
krat vzrok spredaj navedenih organizacijskih problemov. Dejstvo 
je, da je v preteklosti pravo o prekrških predstavljalo del uprav- 
nega prava. Vključitev prava o prekrških v sistem kaznovalnega 

k prava pa je spremenila vlogo in položaj sodnikov za prekrške, ki 
I formalno in vsebinsko opravljajo pravosodno funkcijo. Bistven 
i element te funkcije je neodvisnost sodnika za prekrške kot funkci- 

onarja in samostojnost organa za postopek o prekrških. Ti organi 
so zato po zakonu izločeni iz strukture upravnih organov ustrez- 
nih družbenopolitičnih skupnosti. Takšna ureditev v vseh okoljih 
ni bila ustrezno sprejeta. Posamezne občine organov za postopek 
o prekrških ne sprejemajo kot svojih organov, kar se odraža zlasti 
v neustreznem posluhu za reševanje materialnih in kadrovskih 
problemov teh organov. Po drugi strani pa nekatere občine 
organe za postopek o prekrških vsebinsko štejejo za svoje 
upravne organe oziroma organe nad katerih delovanjem želijo 
ohraniti določen vpliv. V takšnih primerih občine nasprotujejo 
združevanju organov, tudi v primerih, ko bi bilo takšno združeva- 
nje očitno smotrno (bistveno neenakomerna obremenitev posa- 
meznih sodnikov za prekrške v sosednjih občinah). Tudi iz teh 
razlogov, kljub ustreznemu priporočilu Republiškega sekretariata 
za pravosodje in upravo in velikemu angažiranju Republiškega 
senata za prekrške, ni prišlo do pogostejšega združevanja občin- 
skih sodnikov za prekrške. 

Pomanjkljivosti, ki izvirajo iz sedanje organiziranosti organov za 
postopek o prekrških, nujnost zmanjšanja splošne porabe ter 
sprejeta stališča glede zmanjševanja administracije, pri čemer pa 
bo potrebno hkrati zagotoviti učinkovito opravljanje nalog, po 
našem mnenju narekujejo oblikovanje večjih organov za postopek 
o prekrških za dve ali več občin. 

Združitev teh organov za več občin je Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo predlagal že ob sprejemanju zakona o prekr- 
ških v letu 1983, vendar pa občine tej pobudi niso sledile (razen 
Logatec-Idrija, Metlika-črnomelj). 

Opisani problemi v zvezi z organiziranostjo organov za posto- 
pek o prekrških prve stopnje so pri sodnikih za prekrške vzpodbu- 
dili razprave o spremembi njihovega statusa oziroma organizira- 
nosti teh organov. V zvezi z dopolnjevanjem republiške ustave so 
zato predlagali, naj se organi za postopek o prekrških ustavno 
opredelijo kot specializirana veja rednih sodišč. Neustrezno sta- 
nje na področju prekrškov kot celoti pa navaja tudi k drugačnemu 
razmišljanju, in sicer v smeri ponovnega ovrednotenja utemelje- 
nosti tretiranja vseh prekrškov brez razlike kot dela ti. kaznoval- 
nega prava. Ta razmišljanja poudarjajo, da so kršitve predpisov 
upravne narave v svetu pretežno sankcionirane po upravni poti, le 
del teh kršitev pa po sodni poti (kadar je kot sankcija za kršitev 
predvidena tudi prostostna kazen). Tak sistem sankcioniranja 
kršitev pa seveda zahteva drugačen organizacijski pristop, kot ga 
zagovarjajo sodniki za prekrške (delitev pristojnosti med sodišči 
in upravnimi organi, ne pa ustanavljanje specializiranih sodišč). 
Ker vsa ta vprašanja zahtevajo obširno vsebinsko proučitev celot- 
nega prava o prekrških, je bilo v dosedanji pripravi ustavnih 
sprememb zavzeto stališče, da v to področje v tej fazi ustavnih 
sprememb ne kaže globlje posegati, zlasti še, ker veljavni zakon 

o prekrških zagotavlja sodnikom za prekrške analogen status kot 
ga imajo sodniki rednih sodišč. Ne glede na navedeno pa rešitev, 
kot je sprejeta v (6) podtočki 1. točke amandmaja LXVII omogoča 
republiki, da z zakonom ustrezneje uredi organizacijo in položaj 
organov za prekrške. 

Ustreznejše organiziranje ter poglobljeno reševanje kadrovskih 
in materialnih pogojev za delo organov za postopek o prekških bo 
še posebej potrebno glede na predvideno dekriminaoijo lažjih 
kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. Bodoča obrav- 
nava teh dejanj kot prekrškov bo ob razbremenitvi rednih sodišč 
v določeni meri vplivala na obremenitev sodnikov za prekške. 
Povečal se jim bo obseg zadev v reševanju, pri čemer se bo 
povečal zlasti obseg zahtevnejših in pomembnejših zadev. Zato 
bo treba poleg kadrovske okrepitve organov za postopek o prekr- 
ških posebno pozornost posvetiti tudi racionalizaciji njihovega 
dela z uvajanjem sodobne tehnike v njihovo poslovanje. 

1.7. Predpisovanje prekrškov: pravnotehnične pomanjkljivosti in 
proceduralni problemi 

Kljub sprejetim in večkrat poudarjenim družbenopolitičnim 
usmeritvam k odpravi prenormiranosti glede določb, ki opredelju- 
jejo prekrške in predpisujejo sankcije, se stanje na tem področju 
niti na ravni republike niti na ravni občin ni bistveno spremenilo. 
Pristojno resorni organi še vedno vztrajajo pri pretežnem sankci- 
oniranju predpisov, ki jih pripravljajo, s prekrški, občinski organi 
pa pogosto sankcionirajo tudi takšne kršitve občinskih odlokov, ki 
so sankcionirane že z določbami zadevnih zakonov, kar je nepo- 
trebno in v nasprotju s sistemskimi določbami zakona o prekrških. 
Celovitega pregleda nad kazenskimi določbami v veljavnih pred- 
pisih zaenkrat ni mogoče vzpostaviti. To otežuje tudi delo orga- 
nom za postopek o prekrških. 

Pri pripravi republiških zakonov se Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo, ki je po poslovniku Izvšnega sveta zadolžen 
za preverjanje kazenskih določb, pogosto nahaja v situaciji, ko 
objektivno ne more presoditi vsebinske utemeljenosti predlaganih 
določb oziroma sankcioniranja njihovih kršitev s prekrški. Gradiva 
so mu mnogokrat poslana v mnenje oziroma v pripombe tik pred 
predložitvijo Izvršnemu svetu, praviloma pa tudi ne vsebujejo 
utemeljitve, zakaj so kazenske določbe v posameznem predpisu 
potrebne v obsegu, kot so predlagane. V takšni situaciji ta organ 
svojih nalog v smislu zmanjševanja obsega inkriminacij prekrškov 
(analogno pa to velja tudi glede inkriminacij gospodarksih pre- 
stopkov) ne more uspešno opravljati. 

Veljavni sistem predpisovanja in določanja denarnih kazni za 
prekrške zahteva, da se ob vsakokratni uskladitvi splošnih razpo- 
nov denarne kazni s stanjem vrednosti dinarja morajo spreminjati 
tudi spodnje in zgornje meje denarnih kazni, določene v posamez- 
nih predpisih, v katerih so prekrški sankcionirani z denarno kaz- 
nijo. To predstavlja zakonodajno proceduro glede številnih zako- 
nov (v zveznem merilu jih je po oceni preko 200, v republiškem pa 
približno polovico manj), ki ni racionalna in v zadnjem času tudi 
nikoli ni v celoti opravljena v predvidenem roku, ki ga določata 
sistemska zakona o prekrških (zvezni oziroma republiški).Nepra- 
vočasno usklajeni razponi denarnih kazni pa vplivajo negativno 
na možnost ustreznega izvajanja kaznovalne politike organov za 
postopek o prekrških v pogledu te sankcije. 

II. Ocena najpomembnejših vzrokov za stanje na področju izva- 
janja zakona o prekrških 

Iz prejšnjih ugotovitev izhaja, da stanja na področju izvajanja 
predpisov o prekrških ne moremo v celoti oceniti kot zadovolji- 
vega. Število oseb, ki so predlagane v postopek o prekršku in 
katerim je izrečena sankcija, iz leta v leto narašča, organi za 
postopek o prekrških zaradi naraščajočega pripada vse težje 
kvalitetno in učinkovito obvladujejo svoje naloge. Denarna kazen 
kot najpogostejša sankcija za prekrške se ne izvršuje učinkovito. 
Prav tako niso rešeni problemi, ki se vedno aktualneje pojavljajo 
v zvezi s prilagajanjem kaznovalnih določb posameznih predpisov 
spremenjeni vrednosti dinarja. Zato organi za postopek o prekr- 
ških težko vodijo konsistentno kaznovalno politiko, ki jo ob nji- 
hovi veliki obremenjenosti, ki narekuje čimširšo uporabo izdaja- 
nja odločb v skrajšanem postopku (159. člen zakona o prekrških), 
omejuje še cenzus, do katerega lahko izrečejo denarno kazen 
v tem postopku, in je določen v zakonu s fiksnim zneskom. 
Najmanj eden od organov (Medobčinski sodnik za prekrške Ljub- 
ljana) se je zaradi popolnoma nesorazmernega porasta kaznoval- 
nih predlogov znašel v položaju, ko ob sedanjih kapacitetah ne bo 
zmogel v zastaralnih rokih rešiti kaj dosti več kot polovico predla- 
ganih zadev. Vse to kaže, da sedanja ureditev na področju prava 
o prekrških ni v celoti ustrezna oziroma učinkovita. 

Analiza stanja na obravnavanem področju nas vodi do ocene, 
da so najpomembnejši vzroki zanj v naslednjem: 

- v naraščajoči stopnji splošnega nespoštovanja oredoisov, ki 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 

s predlogom zakona (ESA-903) 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRAVOSODJE IN UPRAVO 

POVZETEK 

Zakon o prekrških, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela 
leta 1983, je bil dosedaj že dvakrat spremenjen. S spremem- 
bami se ni bistveno posegalo v vsebinska vprašanja, urejena 
z zakonom, temveč so bili zlasti valorizirani dinarski zneski 
v zakonu in usklajeni z inflacijskimi gibanji. Zadnja uskladitev 
dinarskih zneskov v zakonu je bila uveljavljena s 1. januarjem 
1988. 

Stanje na področju prava o prekrških ni povsem zadovoljivo. 
O tem je pripravljena posebna Informacija o izvajanju zakona 
o prekrških, ki bo po obravnavi v Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije predložena v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 
Stališča, sprejeta ob obravnavi te Informacije, bodo podlaga 
za obsežnejši vsebinski poseg v določbe veljavnega zakona, 
zlasti tudi glede vprašanja organiziranosti organov za posto- 
pek o prekrških. Nekateri problemi na področju prekrškov pa 
so po mnenju predlagatelja takšne narave, da jih je treba brez 

odlašanja ustrezno razrešiti. 
Predlagatelj zato predlaga, da se po skrajšanem postopku 

zakon o prekrških spremeni oziroma dopolni tako, da bodo 
denarne kazni in drugi dinarski zneski v tem zakonu usklajeni 
z inflacijskimi gibanji. Glede na visoko inflacijo, ki narekuje 
pogostejše usklajevanje dinarskih zneskov, predlagatelj pred- 
laga uvedbo točkovnega sistema določanja vrednosti 
v zakonu in nato njihovega nadaljnega usklajevanja z ustrez- 
nim aktom Izvršnega sveta Skupščine SRS. Iz razlogov smotr- 
nosti predlagatelj predlaga, da se z ustrezno prehodno 
določbo uvede točkovni sistem ter izvede valorizacija tudi 
v vseh predpisih, ki določajo prekrške. Predlagatelj se zav- 
zema za izboljšanje plačilne discipline kaznovanih z denarno 
kaznijo v postopku o prekršku in zato predlaga valorizacijo 
izrečenega zneska denarne kazni v primeru njenega nepravo- 
časnega plačila. Zaradi izboljšanja stanja na področju varnosti 
v cestnem prometu je predlagana uvedba novega varstvenega 
ukrepa začasnega odvzema motornega kolesa oziroma kolesa 
z motorjem, kar bo učinkovalo zlasti pri mladoletnih kršilcih 
costnoprometnih predpisov. 

Predlagane so še nekatere manjše spremembe oziroma 
dopolnitve zakona, s katerimi bo povečana učinkovitost izva- 
janja zakona, v smeri humanizacije prava o prekrških pa je 
predlagana uvedba inštituta pogojnega odpusta. 

■/g ' ~ ~ —  
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakola o prel SKrških 

i. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o prekrških je podana v (6) podtočki 1. točke amand- 
maja LXVII k ustavi SR Slovenije, ki določa, da Skupčina SR 
Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom ureja 
sistem prekrškov in kazni zanje, organe in postopek v prekrških. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Zakon o prekrških, ki celovito ureja materialno in procesno 

pravne inštitute ter organizacijska vprašanja je bil sprejet v letu 
1983, nato pa dvakrat nebistveno spremenjen, predvsem zaradi 
valorizacije dinarskih zneskov v tem zakonu. Zadnja uskladitev 
dinarskih zneskov v tem zakonu je bila uveljavljena s 1. januarjem 
1988. Po uveljavitvi zadnjih sprememb dinarskih zneskov 
v zakonu so se neugodna inflacijska gibanja nadaljevala in zao- 
strovala. Ob pripravi tega predloga zakona predlagatelj ugotavlja, 
da višine denarnih kazni in drugi dinarski zneski v zakonu niso več 
ustrezni in da zato predpisane denarne kazni ne opravljajo več 
svoje preventivne in represivne funkcije. Visoka inflacija je nare- 
kovala tudi pripravo sprememb drugih zakonov s področja kazno- 
valnega prava (KZ SFRJ, KZ SRS, zakona o gospodarskih prestop- 
kih, zakona o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi). 
Zakon o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR 
Slovenije, s katerim se dinarski zneski v tem zakonu valorizirajo 
z desetkratnim faktorjem, je Skupščina-SR Slovenije sprejela na 
sejah zborov 27. 9.1989, ustrezne spremembe zveznih zakonov so 
bile uveljavljene s 15. 10. 1989. Valorizacije dinarskih zneskov 
v zakonih s področja kaznovalnega prava po mnenju predlagatelja 
narekujejo tudi ustrezno valorizacijo dinarskih zneskov v zakonu 
o prekrških. 

Stanje na področju prava o prekrških po mnenju predlagatelja 
ni v celoti zadovoljivo. Razlogi takšnega stanja po oceni predlaga- 
telja niso le v rušilnem delovanju inflacije, temveč tudi v inflaciji 
predpisov, s katerimi se določajo prekrški in v nekaterih neustrez- 
nih rešitvah, ki zadevajo vprašanja učinkovitosti postopka o prekr- 
ških, učinkovitosti izterjave denarne kazni ter organizacije orga- 
nov za postopek o prekrških. Ta vprašanja obravnava posebna 
Informacija o izvajanju zakona o prekrških, ki jo je Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije predložil v obravnavo Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. Ob obravnavi Informacije bo 
treba sprejeti določene usmeritve za bodoče ustreznejše urejanje 
področja prekrškov. 

Ne glede na to, da bo problematika prekrškov podrobneje in 
celovito obravnavana v zvezi z navedeno Informacijo, pa predla- 
gatelj ocenjuje, da je treba takoj oziroma čimhitreje s predlaganim 
zakonom razrešiti ali omiliti problematiko, ki zadeva predpisova- 
nje in usklajevanje višin denarnih kazni in drugih absolutnih 
zneskov v zakonu in predpisih, ki določajo prekrške z inflacijskimi 
gibanji, zagotoviti večjo disciplino udeležencev v cestnem pro- 
metu, zlasti mladoletnikov, razširiti možnost izreka denarne kazni 
na kraju prekrška ter zagotoviti učinkovitejše izvrševanje odločb, 
v katerih je izrečena denarna kazen. 

III. Predlagane rešitve 
S predlaganimi spremembami zakona bodo denarne kazni in 

drugi dinarski zneski v zakonu valorizirani z desetkratnim faktor- 
jem. Hkrati bo predlagana uvedba točkovnega sistema omogočila 
racionalnejše usklajevanje dinarskih zneskov v zakonu z bodo- 
čimi inflacijskimi gibanji oziroma z zviševanjem denarnih kazni 
v KZ SRS in zvezni kaznovalnopravni zakonodaji. Z ustreznimi 
prehodnimi določbami bo uveden točkovni sistem tudi v predpise, 
ki določajo kazni za prekrške, ter hkrati izvedena ustrezna valori- 
zacija višin denarnih kazni v teh predpisih, kar pomeni znatno 
racionalizacijo postopka prilagajanja teh določb spremembam 
v sistemskem zakonu. 

Problem neučinkovite izterjave denarnih kazni je še posebej 

izražen glede na inflacijska gibanja. Znesek izrečene denarne 
kazni se v času od izreka kazni pa do njene prisilne izvršitve 
izničuje. Predlagatelj meni, da je treba zaradi izboljšanje plačilne 
discipline kaznovanih, zlasti pa zaradi doslednejše uveljavitve 
načela pravičnosti in enakosti storilcev ohraniti realno višino 
izrečene denarne kazni vse do njenega dejanskega plačila. Zato 
predlaga valoriziranje zneska izrečene kazni od dneva izteka roka 
za njeno prostovoljno plačilo do dejanskega plačila oziroma 
izdaje sklepa o prisilni izterjavi. Ker denarno kazen v postopku 
prisilne izterjave izterjujejo davčni organi, je predlagana kot valo- 
rizacijska stopnja obrestna mera, ki velja za zamudo pri plačilu 
davčnih obveznosti. 

S predlaganim zakonom bi se tudi odpravile nekatere nejasno- 
sti v zvezi z uporabo določbe o predlagateljih postopka o prekršku 
(105 člen zakona). Precizneje bi bilo opredeljeno, da lahko poleg 
že navedenih predlagateljev v vsakem primeru predlaga uvedbo 
postopka tudi organ za notranje zadeve. 

Predlagana je še določena zožitev možnosti izpodbijanja prav- 
nomočne odločbe z zahtevo za sodno varstvo. Veljavni obseg 
razlogov, iz katerih je mogoče vložiti to izredno pravno sredstvo, 
je po mnenju predlagatelja preširok, širši kot glede analognih 
izrednih pravnih sredstev v drugih postopkovnih zakonih in daje 
temu pravnemu sredstvu vsebinski značaj rednega pravnega sred- 
stva. ... 

Stanje na področju varnosti cestnega prometa je nezadovoljivo. 
Pri tem je zlasti izražen problem mladoletnikov kot kršilcev pred- 
pisov o varnosti cestnega prometa. Zato je predlagana uvedba 
novega varstvenega ukrepa začasnega odvzema motornega 
kolesa in kolesa z motorjem, s katerim je prekršek storjen. 

Učinkovitejše izvajanje zakona bo po mnenju predlagatelja 
omogočila nadaljnja predlagana sprememba, po kateri se širi 
možnost izterjave denarne kazni na kraju prekrška tudi na izter- 
javo te kazni za več prekrškov, storjenih v steku. 

V smeri humanizacije prava o prekrških se predlaga uporaba 
inštituta pogojnega odpusta tudi glede tistih, ki prestajajo 
zaporno kazen izrečeno v postopku o prekršku. 

S predlaganim zakonom bi, zaradi specifične funkcije sodnika 
za prekrške, ki opravlja to funkcijo kot poklic, omogočili njegovo 
izvolitev z liste kandidatov, na kateri je število kandidatov enako 
številu, ki se voli. To je treba z zakonom posebej določiti, glede na 
določbo 10. točke amandmaja XXXVI k ustavi SRS o volitvi ozi- 
roma imenovanju nosilcev funkcij z odprte kandidatne liste, če 
zakon ne določa drugače. 

IV. Finančne posledice 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o prekr- 

ških se bo povečala učinkovitost izvajanja zakona. Izvajanje 
zakona ne bo zahtevalo dodatnih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti in novih namestitev. Eventualna večja obremenitev 
davčnih organov zaradi izračuna obresti na denarne kazni bo po 
mnenju predlagatelja kompenzirana s povečano plačilno disci- 
plino kaznovanih in s tem z manjšim številom postopkov prisilne 
izterjave. 

* * * 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne posegajo v nje- 
gova temeljna načela. Z valorizacijo dinarskih zneskov se le 
ponovno vzpostavljajo razmerja, kot so veljala ob sprejemu 
zakona, drugačen sistem določanja dinarskih zneskov pa omo- 
goča le racionalnejše ohranjanje teh razmerij. Tudi druge predla- 
qane spremembe so po mnenju predlagatelja le manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve zakona. Glede na nujnost uskladitve 
dinarskih zneskov v zakonu z inflacijskimi gibanji in s spremem- 
bami drugih zakonov, ki urejajo kaznovalno-pravno področje, 
predlagatelj predlaga sprejem zakona v skladu s 312. členom 
poslovnika Skupščine SR Slovenije po skrajšanem postopku. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 

1. člen 
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87) 

se prvi do šesti odstavek 25. člena spremenijo tako, da se glasijo: 

»(1) Denarna kazen se predpisuje v točkah. 
(2) Vrednost točke je 10 dinarjev. 
(3) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko usklajuje vrednost 
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točke s spremembami višin denarnih kazni, določenimi v zakonu 
o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi. 

(4) Denarna kazen se sme predpisati v razponu ali v določenem 
številu točk. 

(5) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega sveta 
Skupščine Socialistične republike Slovenije se lahko predpiše 
denarna kazen v naslednjih razponih: 

1. za posameznika od 2.500 do 500.000 točk; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi 

s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 12.500 do 5 000 000 
točk; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 2.500 do 500.000 točk. 
(6) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo hujše 

kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu 
človekovega okolja, za posameznika, za pravno osebo in za posa- 
meznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, ter za odgovorno osebo pravne osebe denarna kazen 
do 20.000.000 točk.«. 

Dodajo se novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo: 
»(7) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgovorno 

osebo organa družbenopolitične skupnosti, drugega državnega 
organa ali krajevne skupnosti v razponu od 2.500 do 500.000 točk. 

(8) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše denarna 
kazen v naslednjih razponih: 

1. za posameznika od 1.250 do 250.000 točk; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi 

s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 5.000 do 1 500 000 
točk; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 1.250 do 250.000 točk. 
(9) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme predpisati 

za posameznika in za odgovorno osebo v določenem številu do 
50.000 točk, za pravne osebe in za posameznika, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa v določenem 
številu do 100.000 točk.«. 

Dosedanji sedmi do deveti odstavek postanejo deseti do dvanaj- 
sti odstavek. 

2. člen 
V prvem odstavku 28. člena se besedi »5.000 dinarjev« nadome- 

stita z besedama »30.000 točk«. 
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
»(7) Pri spremembi denarne kazni v zapor se uporabi vrednost 

točke, ki je veljala ob storitvi prekrška.«. 

3. člen 
V 30. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek ki 

se glasi: 
»(3) Pri odmeri denarne kazni uporabi organ, ki izda odločbo 

o prekršku, vrednost točke, ki je veljala ob storitvi prekrška.«. 
Tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek. 

4. člen 
V 35. členu se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi: 
»2. začasni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem;«. 
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 3. do 5. točka. 

5. člen 
Za 37. členom se doda nov 37. a člen, ki se glasi: 
»Začasen odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem 

37. a člen 
(1) Motorno kolo ali kolo z motorjem, s katerim je bilstorjen 

prekršek zoper varnost cestnega prometa, se sme začasno odv- 
zeti, če je storilčeva last. 

(2) Vozilo iz prejšnjega odstavka se sme začasno odvzeti tudi, 
če ni storilčeva last, če je lastnik vozila dovolil ali omogočil 
storilcu njegovo uporabo. 

(3) Ta ukrep se sme izreči, če se da iz narave kršitve predpisov 
o varnostni cestnega prometa ali iz njegovih prejšnjih kršitev teh 
predpisov sklepati, da je za storilca ali druge udeležence v pro- 
metu nevarno, če storilec uporablja to vozilo. 

(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj en 
mesec in največ šest mesecev.«. 

6. člen 
V tretjem odstavku 44. člena se besede »sme izreči samo var- 

stveni ukrep odvzema predmetov« nadomestijo z besedami 
»smeta izreči samo varstveni ukrep odvzema predmetov ali var- 
stveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa in kolesa 
z motorjem«. 

7. člen 
V prvem odstavku 84. člena se besedi »dinarjev« nadomestita 

z besedama »točk«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se 

glasi>Vrednost točke se določa po drugem in tretjem odstavku 
25. člena zakona.«. 

8. člen 
V drugem odstavku 105. člena se na koncu drugega stavka pika 

nadomesti z vejico, za njo pa doda besedilo »ali organ za notranje 
zadeve.«. 

9. člen 
V prvem odstavku 111. člena se besedi »5000 dinarjev« nado- 

mestita z besedama »30.000 točk«. 

10. člen 
V prvem odstavku 152. člena se besedi »37. člena« nadomestita 

z besedami »37. in 37. a člena«, med besedi »vzamejo« in »se« pa 
vstavijo besede »oziroma začasno vzamejo«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Zaseg motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki se sme po 

prvem in drugem odstavku 37. a člena začasno odvzeti, lahko 
odredi tudi pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve. 
Zaseg mora organ za notranje zadeve takoj naznaniti organu, ki 
vodi postopek o prekršku, obenem pa poskrbeti za hrambo vo- 
zila.«. 

Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo peti do sedmi 
odstavek. 

11. člen 
V četrtem odstavku 159. člena se besede »din« nadomestijo 

z besedami »točk«. 

12. člen 
V prvem odstavku 160. člena se beseda »dinarjev« nadomesti 

z besedo »točk«. Doda se nov stavek, ki se glasi:»Vrednost točke 
se določa po drugem in tretjem odstavku 25. člena zakona.«. 

13. člen 
V prvem odstavku 161. člena se beseda »dinarjev« nadomesti 

z besedo »točk«. Doda se nov stavek, ki se glasi: »Vrednost točke 
se določa po drugem in tretjem odstavku 25. člena zakona.«. 

14. člen 
V 169. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Če je po 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena izrečena 

denarna kazen, se ta izreče v dinarskem znesku.«. 
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo 

»opozorilo« in vejico dodajo besede »da se bo v primeru nepravo- 
časnega plačila denarna kazen valorizirala (253. člen) in«. 

Tretji odstavek postane četrti odstavek. 

15. člen 
V 2. točki 202. člena se besedi »dinarjev« nadomestita z bese- 

dama »točk«. 
V 3. točki se besede »v znesku nad 500.000 dinarjev« nadome- 

stijo z besedami »ki presega vrednost 500.000 točk«. Doda se nov 
stavek, ki se glasi: »Vrednost točke se določa po drugem in 
tretjem odstavku 25. člena zakona.«. 

16. člen 
2. točka 203. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»2. če je bila v postopku o prekršku prekršena kakšna določba 

postopka iz 1., 2., 4., 8., 9. ali 10. točke prvega odstavka 186. člena 
tega zakona«. 

3. točka se črta. 
17. člen 

Za 207. členom se doda nov , 207. a člen, ki se glasi: 
»207. a člen 

Glede zahteve za sodno varstvo se smiselno uporablja 222. člen 
tega zakona.«. 

18. člen 
V prvem odstavku 241. člena se besede »do 50.000 oziroma do 

100.000 dinarjev« črtajo. 
Drugi odstavek se črta. 
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo drugi do sedmi 

odstavek. 
V devetem odstavku, ki postane osmi odstavek se na koncu 

doda besedilo: »V tem primeru se znesek denarne kazni valorizira 
po določbah tretjega odstavka 253. člena tega zakona. Na to je 
<reba kaznovanega opozoriti v plačilnem nalogu.«. 

Deseti odstavek postane deveti odstavek. 

19. člen 
V 251. členu se za besedo »kazni« doda besedilo »oziroma 

neopravičeno izterjan znesek valorizacije«. 
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20. člen 
V 253. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se 

glasijo: 
»(3) Znesek denarne kazni, ki ni plačan v roku iz prvega 

odstavka tega člena, se valorizira v višini in na način, kot je 
s posebnim predpisom določeno za zamudne obresti za nepravo- 
časno plačane davke in prispevke. Znesek denarne kazni se valo- 
rizira za čas od poteka roka iz prvega odstavka tega člena do 
dejanskega plačila, v primeru prisilne izterjave pa do dneva izdaje 
sklepa o prisilni izterjavi. 

(4) Znesek valorizacije iz prejšnjega odstavka se ne upošteva pri 
spremembi denarne kazni v zapor. 

(5) Določba tretjega odstavka tega člena se ne uporabila glede 
denarne kazni, ki se izvrši zoper pravno osebo iz 255. člena tega 
zakona.«. 

21. člen 
V 257. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in dodajo 

besede »če ta zakon ne določa drugače.«. 

22. člen 
Za 257. členom se dodata nova 257. a in 257. b člena, ki se 

glasita: 
»257. a člen 

(1) Kaznovani, ki je prestal polovico, oziroma tretjino kazni 
zapora, se lahko pogojno odpusti s prestajanja kazni, če je iz 
narave prekrška in iz njegovega obnašanja v zaporu mogoče 
utemeljeno pričakovati, da je bil s prestanim delom kazni zapora 
namen kaznovanja dosežen. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je Diia 
kaznovanemu izrečena kazen zapora do petnajstih dni. 

(3) O pogojnem odpustu odloča upravnik zapora. 
257. b člen 

(1) Varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa in 

kolesa z motorjem izvrši sodnik za prekrške, ki je izdal odločbo 
o prekršku na prvi stopnji. 

(2) Varstveni ukrep iz prejšnjega odstavka izvrši sodnik za 
prekrške po postaji milice, pristojni za območje, na kateremima 
kaznovani prebivališče. 

(3) Motorno kolo oziroma kolo z motorjem se za čas trajanja 
varstvenega ukrepa hrani pri pristojni postaji milice na stroške 
osebe, ki ji je varstveni ukrep izrečen «. 

23. člen 
V prvem odstavku 265. člena se za besedo »skupščina« dodajo 

besede »z liste kandidatov, na kateri je število kandidatov enako 
številu, ki se voli«. 

24. člen 
V zakonih, uredbah oziroma odlokih Izvršnega sveta Skupščine 

SR Slovenije in odlokih občinskih skupščin in skupščin posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti se dinarski zneski, s katerimi je 
določena spodnja ali zgornja meja predpisane denarne kazni za 
prekršek ali znesek denarne kazni, ki se izterja takoj na kraju 
prekrška (241. člen), spremenijo v enako število točk. 

Če je bila denarna kazen v predpisu iz prejšnjega odstavka 
določena v času od 29.decembra 1985 do 31. decembra 1987, se 
dinarski zneski iz prejšnjega odstavka pred spremembo v točke 
povečajo za petkrat. 

Če je bila denarna kazen v predpisu iz prvega odstavka tega 
člena določena v času od 1. januarja 1984 do 29. decembra 1985, 
se dinarski zneski iz prvega odstavka tega člena pred spremembo 
v točke povečajo za dvajsetkrat. 

Predpisi, ki niso omenjeni v prejšnjih odstavkih tega člena, se 
uskladijo z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

25. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1990. 

OBRAZLOŽITEV: 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o prekr- 
ških se opravlja nujna uskladitev dinarskih zneskov v tem zakonu 
ter predpisih, ki določijo prekrške s spremenjeno realno vred- 
nostjo dinarja. Ob tem se uvaja točkovni sistem, ki bo omogočil 
bodoče racionalnejše usklajevanje absolutnih vrednosti. Predla- 
gane so še nekatere manjše spremembe zakonskih določb, s kate- 
rimi se bo povečala učinkovitost izvajanja določb zakona, še 
posebej v sferi izvršitve denarne kazni. 

S spremembo oziroma dopolnitvijo 25. člena (1. člen predloga) 
se uvaja točkovni sistem predpisovanja razponov denarne kazni 
za prekrške. V zakonu se določa vrednost točke 10 din. Potrebno 
je namreč valorizirati denarne kazni za desetkrat. S takšno dinar- 
sko vrednostjo točke pa je omogočena enostavnejša valorizacija 
v samem zakonu in v predpisih, ki določajo prekrške. Vsi denarni 
zneski, s katerimi so določene denarne kazni za prekrške, se ob 
takšni vrednosti spremenijo v enako število točk, hkrati pa je s tem 
izvedena tudi valorizacija denarnih kazni (prvi odstavek 24. člena 
predloga). Takšen enostavnejši način uvajanja točkovnega 
sistema v predpise, ki določajo denarne kazni za prekrške, je 
mogoč le za tiste prekrške, ki so bili usklajeni z veljavnim zako- 
nom o prekrških oziroma vsemi njegovimi spremembami in dopol- 
nitvami. Ker predpisane višine denarnih kazni niso v vseh predpi- 
sih, ki določajo prekrške ustrezno usklajene z veljavnim zakonom 
o prekrških, se ob osnovni rešitvi glede spremembe dinarskih 
zneskov v točke, dodatno opravlja še valorizacija teh kazni, glede 
na obdobje izdaje predpisa, ki določa prekršek oziroma določitve 
denarne kazni v njem (drugi in tretji odstavek 24. člena predloga). 
Nadaljnje usklajevanje višin denarne kazni bi se opravljalo s spre- 
membo vrednosti točke. Valorizacija bi se izvedla z aktom Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije, pri čemer je dano Izvršnemu 
svetu le omejeno pooblastilo, da opravlja valorizacijo v skladu 
z valorizacijo denarnih kazni za prekrške po zvezni zakonodaji. 
Pooblastilo Izvršnemu svetu seveda ne izključuje možnosti spre- 
membe vrednosti točke z ustrezno zakonsko spremembo. 

S spremembami, predlaganimi v 2., 7., 9., 11., 12., 13. in 15. 
-členu predloga, se uvaja točkovni sistem v posamezne določbe 
zakona, ki vsebujejo absolutne zneske ter hkrati opravlja deset- 
kratna valorizacija, razen v 2. in 9. členu osnutka, kjer je predla- 
gana 60 kratna valorizacija. Takšna valorizacija zneskov, s kate- 
rimi se določa način spremembe denarne kazni v zapor oziroma 
vštevanje zapora v denarno kazen, je potrebna zaradi uskladitve 
tega zneska z zneskom, kot je določen za vštevanje zapora 
v denarno kazen z zadnjo novelo KZ SFRJ. 

Ob pogostejšem spreminjanju vrednosti točke, s tem pa višin 
predpisanih denarnih kazni, je treba določiti časovno vrednost 
točke glede na posamezne faze obravnavanja posamezne zadeve 
v postopku o prekršku. Predlagatelj meni, da je treba vselej 
uporabiti vrednost točke, kot je veljala na dan storitve prekrška, 
kar je v skladu z načelom določenosti prekrška in kazni v zakonu 
(3. člen predloga). Enaka vrednost točke, kot je bila uporabljena 
pri izreku denarne kazni, mora veljati tudi za primer njene izvršitve 
na zaporni način (2. člen predloga). Le na ta način bo odločba 
izvršena v skladu z njenim izrekom. 

V 4., 5. in 6. členu predloga se uvaja nov varstveni ukrep za 
kršilce cestnoprometnih predpisov, zlasti tudi mladoletnike. Pred- 
laga se, da bi pod določenimi pogoji, kadar je za storilca prekrška 
ali druge udeležence v prometu nevarno, če storilec vozi motorno 
kolo ali kolo z motorjem, sodnik za prekrške lahko izrekel var- 
stveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa oziroma 
kolesa z motorjem, s katerim je bil storjen prekršek. Ukrep bi se 
lahko izrekel za čas od enega do šestih mesecev in ne glede na to, 
ali je motorno vozilo storilčeva last ali ne. Kadar vozilo ni storil- 
čeva last, bi se lahko začasno vzelo, če je lastnik storilcu dovolil 
ali omogočil uporabo tega vozila. Pod določenimi pogoji se lahko 
vozilo tudi zaseže še pred izdajo odločbe o prekršku. Zaseže ga 
lahko tudi pooblaščena uradna oseba organa za notranje zadeve, 
ki pa mora o zasegu takoj obvestiti organ, ki vodi postopek 
o prekršku (10. člen). 

V 8. členu predloga se precizira določba drugega odstavka 105. 
člena zakona tako, da bo iz nje nedvomno izhajalo, da lahko 
postopek o prekršku predlaga vselej tudi organ za notranje 
zadeve. S predlagano dopolnitvijo bodo odpravljene nejasnosti 
oziroma različna tolmačenja te določbe v praksi. 

V 14. členu je predlagana precizacija določb o vsebini odločbe 
o prekršku tako, da bi bilo nedvomno, da se denarna kazen, ne 
glede na točkovno predpisovanje te kazni, izreka v denarnem 
znesku. Odločba o prekršku bo morala vsebovati tudi opozorilo 
glede valorizacije denarne kazni. 

V 16. členu je predlagana rešitev, s katero se zožuje možnost 
vložitve zahteve za sodno varstvo kot izrednega pravnega sred- 
stva. Po veljavnem zakonu je mogoče to zahtevo vložiti zaradi 
kršitve materialnega prava, postopka ali nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja, torej iz vseh razlogov, iz katerih je mogoče 
vložiti tudi pritožbo kot redno pravno sredstvo. Praktično to 
pomeni, da je v postopku o prekršku dopusten tristopenjski 
postopek, kar ni sprejemljivo in zaradi zagotovitve zakonitosti 
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postopka tudi ni potrebno. Zato se predlaga takšna ureditev 
zahteve za sodno varstvo, po kateri bi jo bilo mogoče vložiti le 
zaradi kršitve materialnega prava in nekaterih pomembnejših 
določb postopka (analogno rešitev ima zvezni zakon o prekrških). 
Nepopolna ugotovitev dejanskega stanja ni več razlog za vložitev 
tega izrednega pravnega sredstva. To pa ne pomeni, da nepo- 
polno ali nepravilno ugotovljeno dejansko stanje, če se to ugotovi 
ob odločanju o zahtevi za sodno varstvo, ne more biti razlog za 
razveljavitev pravnomočne odločbe. Po predlagani rešitvi (17. 
člen predloga zakona) namreč Vrhovno sodišče SR Slovenije 
razveljavi odločbo, če pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo 
nastane precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev. 
n f P|'edla9anim črtanjem drugega odstavka 241. člena zakona (18- člen predloga) bo omogočena širša uporaba inštituta izter- 
jave denarne kazni na kraju prekrška. To kazen bo mogoče izter- 
jati tudi za prekrške storjene v steku. S tem varstvo pravic storilca 
in zakonitost postopka ne bosta ogroženi glede na dopustnost 
ugovora zoper takšen izrek denarne kazni. Sprememba prveaa 
odstavka 241. člena je redakcijske narave, dopolnitev doseda- 
njega devetega odstavka pa je potrebna zaradi predlagane valori- 
zacije nepravočasno plačane denarne kazni. 

V 20. členu predloga se uvaja valorizacija izrečene denarne 
kazni, m sicer od poteka roka za njeno prostovoljno plačilo do 
dejanskega plačila oziroma izdaje sklepa o prisilni izterjavi. Ob 
sedanji stopnji inflacije je le tako mogoče ohraniti realno višino 
izrečene denarne kazni, ob tem pa tudi stimulirati kaznovane 
k njenemu prostovoljnemu in pravočasnemu plačilu oziroma jim 
preprečiti, da z zavlačevanjem plačila dejansko znižujejo pravno- 
močno izrečeno kazen. Predlagana je valorizacijska stopnja 
v višini obrestne mere, kot je določena pri zamudi plačila davčnih 
obveznosti. To obrestno mero določa in v uradnem listu objavlja 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, uporabljajo pa jo v praksi 
davčni organi, ki tudi prisilno izterjujejo denarne kazni, izrečene 
za prekrške. Predlagana dopolnitev 251. člena zakona (19. člen 
predloga) je le posledica uvajanja valorizacije denarne kazni. 

v 22. členu se uvaja inštitut pogojnega odpusta tudi za kazno- 
vane z zaporno kaznijo v postopku o prekršku (novi 257. a člen). 
Pogojni odpust, o katerem bi odločal upravnik zapora, ne bi bil 
mogoč pri krajših kaznih zapora (do petnajstih dni). V tej določbi 
predloga se ureja tudi način izvršitve novega varstvenega ukrepa 
začasnega odvzema motornega kolesa in kolesa z motorjem 
( predlagani novi 257. b člen ). 

V 23. členu predloga predlagana dopolnitev 265. člena zakona 
je potrebna glede na vsebino 10. točke amandmaja XXXVI in 
omogoča volitev sodnikov za prekrške na podlagi zaprte kandi- 
datne liste. Takšna rešitev je bila za sodnike za prekrške, kot tudi 
druge pravosodne funkcionarje, predvidena že v obrazložitvi 
predloga navedenega amandmaja. 

Prvi do tretji odstavek 24. člena ureja način spremembe dinar- 
skih zneskov denarne kazni v točke in valorizacijo predpisanih 
kazni glede na čas določitve denarne kazni. Ustrezna sprememba 
v točke in valorizacija je izvedena glede vseh predpisov, ki so bili 
že usklajeni z zakonom o prekrških. Glede starejših predpisov, ki 
niso bili usklajeni niti z določbami zakona o prekrških (Uradni list 
SRS, št. 25/83), pa se določa trimesečni rok za njihovo uskladitev 
(četrti odstavek 24. člena). 

V 25. členu je predlagana uveljavitev zakona s 1. januarjem 
1990. 

DOLOČBE ZAKONA O PREKRŠKIH (URADNI 
LIST SRS, ŠT. 25/83, 42/85 IN 47/87), 
KI SE SPREMINJAJO 

Denarna kazen 

25. člen 
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določenem 

znesku. 
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega sveta 

Skupščine Socialistične republike Slovenije se lahko predpiše 
denarna kazen: 

1. za posameznika od 2.500 do 500.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi 

s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 12.500 do 5 000 000 
dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 2.500 do 500 000 
dinarjev. 

(3) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo hujše 
kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma varstvu 
človekovega okolja, za posameznika, za pravno osebo in za posa- 
meznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 

dejavnosti, ter za odgovorno osebo pravne osebe denarna kazen 
do 20.000.000 dinarjev. 

(4) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgovorno 
osebo organa družbenopolitične skupnosti drugega državnega 
organa ali krajevne skupnosti od 2.500 do 500.000 dinarjev. 

(5) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše denarna 
kazen: 

1. za posameznika od 1.250 do 250.000 dinarjev. 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi 

s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 5.000 do 1.500 000 
dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 1.250 do 250 000 
dinarjev; 

(6) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme predpisati 
za posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 
50.000 dinarjev, za pravne osebe in za posameznika, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa 
v določenem znesku do 100.000 dinarjev. 

(7) Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek republike. 
(8) Republika odstopi občinam 30 odstotkov dohodka iz prejš- 

njega odstavka v razmerju, v kakršnem posamezne občine finan- 
cirajo organe za postopek o prekrških, 70 odstotkov pa v raz- 
merju, v kakršnem posamezne občine financirajo temeljna 
sodišča in temeljna javna tožilstva. 

(9) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 
republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen 
za pravosodje. 

Način spremembe denarne kazni v zapor 

28. člen 
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih 

začetih 5.000 dinarjev za en dan zapora, vendar pa zapor ne sme 
biti daljši od 30 dni. 

(2) Če je poleg denarnih kazni izrečena tudi kazen zapora, pri 
spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne sme 
biti daljša kot 60 dni. 

(3) Če je za prekršek predpisan poleg denarne kazni alterna- 
tivno tudi kazen zapora, tedaj zapor, v katerega se spremeni 
denarna kazen, ne sme presegati največje mere kazni zapora, ki je 
predpisana za ta prekršek. 

(4) Če se izrečeta za prekrške storjene v steku, kazen zapora 
nad 30 dni in denarna kazen, ne sme zapor, v katerega se spre- 
meni neizterjana denarna kazen, skupaj z izrečeno kaznijo 
zapora, presegati 90 dni. 

(5) če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu ostanek, 
ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov tega člena, soraz- 
merno spremeni v zapor. 

(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je bila spremenjena 
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne 
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestani kazni 
zapora. 

Splošna pravila za odmero kazni 

30. člen 
(1) Storilcu prekrška odmeri organ, ki izda odločbo o prekršku, 

kazen v mejah, določenih s predpisom, ki določa prekršek; pri terri 
upošteva namen kaznovanja za prekrške in vse okoliščine, ki 
vplivajo na to ali naj bo kazen manjša ali večja (olajševalne in 
obteževalne okoliščine), zlasti pa stopnjo odgovornosti, nagibe, iz 
katerih je storilec storil prekršek, stopnjo ogrožanja kršitve jav- 
nega reda (teža storjenega prekrška), okoliščine, v katerih je bil 
prekršek storjen, prejšnje življenje storilca, njegove osebne raz- 
mere in njegovo obnašanje po storjenem prekršku. 

(2) Pri odmeri denarne kazni upošteva organ, ki izda odločbo 
o prekršku, tudi storilčevo premoženjsko stanje, pri čemer upo- 
števa višino njegovega osebnega dohodka, njegove druge 
dohodke, njegovo premoženje in njegove družinske obveznosti. 

(3) Kazni, izrečene za prej storjeni prekršek ni mogoče šteti za 
obteževalno okoliščino, če sta od dneva, ko je postala odločba 
o prekršku pravnomočna, do storitve novega prekrška pretekli več 
kot dve leti. 

(4) Pri odmeri denarne kazni pravni osebi upošteva organ, ki 
vodi postopek o prekršku, njeno gospodarsko stanje. 

(5) Če sta denarna kazen in kazen zapora predpisani alterna- 
tivno, se izreče kazen zapora za prekršek, s katerim so bile 
povzročene hujše posledice, ali za prekršek, ki kaže na večjo 
stopnjo storilčeve odgovornosti. 

Vrste varstvenih ukrepov 

35. člen 
Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči tile 

varstveni ukrepi: 
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1. odvzem predmetov; 
2. prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica; 
3. prepoved vožnje motornega vozila; 
4. odstranitev tujca iz države. 

Izrekanje sankcij mladoletnikom 

44. člen 
(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 let, 

ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik) se smejo izreči le 
vzgojni ukrepi. . 

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška ze star 16 let, 
ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik) se smejo izreči le 
vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči denarna kazen. 

(3) Mladoletnemu storilcu prekrškov se sme izreči samo var- 
stveni ukrep odvzema predmetov, in to le, če mu je izrečen vzgojni 
ukrep ali denarna kazen. 

84. člen 
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi 

postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo kaznuje 
z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev. če tudi po tej kazni ne 
določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljnjo nespoštovanje 
takega naloga z denarno kaznijo do 200.000 dinarjev. 

(2) Odločba o denarni kazni po prejšnjem odstavku se lahko 
izpodbija s samostojno pritožbo, če se postopek ustavi, sicer pa 
samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku. 

Uvedba postopka 

105. člen 
(1) Postopek o prekršku se uvede na predlog pristojnega 

organa, organizacije ali oškodovanca (predlagatelj postopka) 
(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so 

upravni organi, organi za notranje zadeve, inšpektorji, javni 
tožilci, družbeni pravobranilci samoupravljanja in drugi organi ter 
organizacije,k ki izvajajo javna pooblastila in ki so pristojni za 
neposredno izvrševanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, 
s katerimi so določeni prekrški. Če ti organi ne predlagajo uvedbe 
postopka, jo lahko predlaga organ, ki nadzoruje delo organa ali 
organizacije, ki je pristojna za izvrševanje predpisov. 

(3) Predlog za uvedbo postopka mora biti pismen. Oškodovanec 
lahko vloži predlog tudi ustno na zapisnik. Predlog za uvedbo 
postopka se vloži v toliko izvodih, kolikor jih je treba za organ, ki 
vodi postopek in za osebe, zoper katere je predlagana uvedba 
postopka o prekršku. Le-temu se vroči predlog hkrati z vabilom 
ali hkrati z odločbo, izdano po 159. členu tega zakona 

(4) Če organ za postopek o prekrških med postopkom zve za 
prekršek, glede katerega ni bil vložen predlog, sporoči to organu 
oziroma organizaciji, ki je upravičena predlagati uvedbo 
postopka. 

(5) Predlog za uvedbo postopka o prekršku mora navajati 
podatke o istovetnosti storilca (ime in priimek, dan, mesec, leto in 
kraj rojstva, poklic in zaposlitev, stanovanje), oziroma ime in 
sedež pravne osebe, za odgovorno osebo pravne osebe pa tudi 
dela in naloge, ki jih opravlja, dejanski stan prekrška, čas in kraj 
storitve prekrška predpis o prekršku, podatke o morebitni premo- 
ženjski koristi in dokaze. Navajati mora tudi podatke o predlagate- 
lju postopka in vsebovati podpis predlagatelja postopka. 

(6) Če predlaga uvedbo postopka o prekršku oškodovanec, 
mora predlog za uvedbo postopka navajati ime in priimek storilca 
prekrška, njegovo stanovanje, dejanski stan prekrška ter čas in 
kraj storitve prekrška. 

(7) Ko organ za postopek o prekršku prejme predlog, oceni, ali 
so podani pogoji za postopek, če ugotovi, da je predlog nepopoln 
ali nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v osmih 
dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predlagatelj postopka 
v roku ne stori, z odločbo zavrže predlog za uvedbo postopka za 
prekršek. . 

(8) če organ za postopek o prekrških oceni, da so izpolnjeni 
pogoji za uvedbo postopka, izvede postopek o prekršku po uradni 
dolžnosti. , ,, .. 

(9) Če organ za postopek o prekrških ob predlogu za uvedbo 
postopka spozna, da ni pogojev za uvedbo postopka, zavrne 
predlog z obrazloženo odločbo, oškodovanca pa napoti, da lahko 
svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja pred pristojnim 
sodiščem. Če so oškodovana družbena sredstva, obvesti o zavrni- 
tvi predloga organ, ki je z zakonom pooblaščen skrbeti za varstvo 
družbenih sredstev. 

(10) Pogojev za uvedbo postopka ni, če dejanje ni prekršek, ce 
je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za prekršek, če 
zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mogoč, če je predlog 
za uvedbo postopka vložil nepristojni organ oziroma oseba, ali če 

je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po zakonu ni 
mogoče začeti postopka o prekršku. 

111. člen 
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana 

odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se 
pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan zapora 
oziroma 5.000 dinarjev denarne kazni. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu, 
se šteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekršek, če je 
zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil za isto dejanje 
kaznovan v postopku o prekršku. 

Zaseg stvari 

152. člen 
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 37. člena tega 

zakona vzamejo, se smejo zaseči še pred izdajo odločbe o pre- 
kršku. , . .. . , 

(2) Zaseg odredi s svojo odredbo organ, ki vodi postopek 
o prekršku. Tistemu, ki se mu stvari zasežejo, je treba izročiti 
overjen prepis odredbe. 

(3) S posebnimi predpisi o prekrških se lahko pooblastijo 
uradne osebe inšpekcijskih organov in pooblaščene uradne 
osebe organov za notranje zadeve, da smejo zaseči predmete iz 
prvega in drugega odstavka 37. člena tega zakona, kadar uradno 
zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene predmete takoj 
oddati organu, ki je pristojen za postopek o prekršku. Ce predmeti 
niso v kraju omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj nazna- 
niti, obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, dokler organ, ki 
je pristojen za postopek o prekršku, ne izda odredbe o tem. 

(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potrdilo 
z natančnim popisom zaseženih predmetov „rQ„Q,i 

(5) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana s P[®W3'' 
kimi stroški, odredi organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, 
da se taka stvar proda. , „ 

(6) Oraan, ki je pristojen za postopek o prekršku, lahko na 
ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, zasezene predmete 
vrne lastniku. 

Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku 

159. člen 
(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na nepo- 
sredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali na uradnih 
podatkih in če organ, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi 
takega predloga ter priloženih podatkov in drugih dokazov 
spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi brez zasliša- 
nja obdolženca izda odločbo o prekršku. 

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega člena 
se lahko izda za prekrške, za katere je predpisana denarna kazen. 

3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega 
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpisana 
poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za postopek 
o prekršku ugotovi, da je treba glede na naravo prekrška, glede na 
okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen in glede na osebne 
lastnosti obdolženca izreči denarno kazen. 

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se sme 
izreči posamezniku denarna kazen do 50.000 din, pravni osebi ali 
posamezniku, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne 
dejavnosti, denarna kazen do 500.000 din, odgovorni osebi pa 
denarna kazen do 50.000. 

(5) V skrajšanem postopku po določbah tega člena ni mogoče 
izreči varstvenega ukrepa, ne odločiti o premoženjskopravnem 
zahtevku, niti odvzeti protipravne premoženjske koristi, pridob- 
ljene s prekrškom. 

(6) Zoper odločbo o prekršku, izdano po prvem odstavku tega 
člena, lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene v drugem 
odstavku 181. člena tega zakona, v osmih dneh od dneva vročitve 
ugovor. Zoper odločbo, s katero se ugovor zavrže, je dovoljena 
Pr'(7) Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki vodi 
postopek, odločbo o prekršku in nadaljuje redni postopek. 

(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme biti 
za obdolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila na njegov 
ugovor razveljavljena. 

Kazni za kršitev postopka 

160. člen 
(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče pri- 

čati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 15.000 dinarjev. 
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(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača 
denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se kazen 
prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene 
izvršitve. 

161. člen 
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno obnaša 

ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 15.000 dinarjev. 
(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
(3) Ce se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali 

ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz prostora, 
v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa se kaznovati 
z denarno kaznijo. 

169. člen 
(1) Z odločbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna za 

odgovornega, se izreče: 
1. za kateri prekršek se obdolženec kaznuje, dejanski stan 

prekrška in predpis o prekršku; 
2. kazen, ki se izreče obdolžencu; 
3. kazni za posamezne prekrške ter enotna kazen, če qre za stek 

prekrškov; 
4. odločitev o opominu; 
5. odločitev o varstvenih ukrepih in o odvzemu premoženjske 

koristi; ' 
6. odločitev o vzgojnem ukrepu; 
7. odločitev o vštetju pridržanja oziroma pripora; 
8. odločitev o vštetju že začetega izvrševanja varstveneaa 

ukrepa, ki traja določen čas; 
9 odločitev o stroških postopka; 
10. odločitev o premoženjskopravnem zahtevku. 
(2) V odločbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba plačati 

denarno kazen; navede se tudi opozorilo, da se bo prisilno izter- 
jala oziroma v primeru neizterljivosti spremenila v zapor ter se 
navede tudi način, kako se bo denarna kazen spremenila v zapor. 

(3) Ce je izrečen odvzem predmetov, je treba v odločbi o prekr- 
šku tudi določiti, kako je treba ravnati z vzetimi predmeti. Če 
odvzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi 
po 152. členu tega zakona, je treba v odločbi o prekršku odrediti 
naj se ti predmeti vrnejo lastniku. 

202. člen 
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo 

izdano na drugi stopnji: 
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen var- 

stveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti ali 
poklica ali prepoved vožnje motornega vozila; 

2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgovorni 
osebi denarna kazen nad 250.000 dinarjev ali pravni osebi ozi- 
roma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim oprav- 
ljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 500.000 dinarjev. 

3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali o odv- 
zeti premoženjski koristi v znesku nad 500.000 dinarjev. 

203. člen 
Odločbo, izdano na drugi stopnji, je mogoče izpodbijati z zah- 

tevo za sodno varstvo: 
1. če je bila z odločbo prekršena materialne določba tega 

zakona ali predpis, ki določa prekršek (187. člen); 
2. če je bila v postopku o prekršku prekršena kakšna določba 

postopka (186. člen); 
3. če je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno ali je bil iz 

ugotovljenih dejstev napravljen nepravilen sklep alede dejan- 
skega stanja (188. člen). 

241. člen 
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna 

kazen v določenem znesku do 50.000 oziroma do 100.000 dinar- 
jev, izterjajo pooblaščene uradne osebe upravnih organov in 
organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrše- 
vanjem zakondv in drugih predpisov, s katerimi so določeni prekr- 
ški, takoj na kraju prekrška tako kazen od tistih, ki jih zalotijo pri 
prekršku. 

(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno kazen 
za več prekrškov, storjenih v steku. 

(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme izterjati 
denarna kazen takoj na kraju prekrška. 

(4) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec denarne 
kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni naloa (polož- 
nico). 

(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju prekr- 
ška ni pritožbe. 

(6) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekrška, je 
dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali v tem roku 
ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je izrekla kazen. 
Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči kazni, se pošlje obve- 
stilo o prekršku in plačilni nalog; tudi v tem primeru lahko kazen 
plača, ali vloži ugovor v istem roku. 

(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti 
Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka 
o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju prekr- 
ška, pristojnemu organu za postopek o prekršku. 

(8) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za 
postopek o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati 
takoj na kraju prekrška. 

(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška ali če 
je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil 
ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristoien 
za izterjavo davkov. 

(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno 
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina. 

251. člen 
Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za zahtevek 

za povrnitev neopravičeno izrečene denarne kazni, odvzema pre- 
moženjske koristi in izkupička od prodanih predmetov. 

253. člen 
(1) Odločba, s katero je pravnomočno izrečena denarna kazen, 

ali odločeno o stroških postopka ali prisojena odškodnina se 
izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo kazni, stroškov 
postopka oziroma odškodnine. 

(2) Ce se je obdolženec pritožil zoper odločbo o prekršku, se 
šteje ta rok od dneva, ko je bila kaznovanemu naznanjena odločba 
organa druge stopnje. 

257. člen 
Za izvrševanje kazni zapora, varstvenih ukrepov in vzgojnih 

ukrepov se uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij. 

265. člen 
(1) Občinskega sodnika za prekrške voli in razrešuje občinska 

skupščina. 
(2) Občinskega sodnika za prekrške v skupnem organu za 

postopek o prekrških volijo in razrešujejo občinske skupščine, na 
katerih območju opravlja sodnik za prekrške svojo funkcijo. 

(3) Občinski sodnik za prekrške v skupnem organu za postopek 
o prekrških je izvoljen, če so ga izvolile vse pristojne občinske 
skupščine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena izmed njih. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 

taksah s predlogom zakona (ESA - 905)   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. 11. 1989 
d0l°ČpREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH S PREDLOGOM 
ZAKONA, . .. _ 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 211>. 
člena 266 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SP Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da obravnava in sprejme zakon po skrajšanem 
postopku, ker predlagene spremembe in dopolnitve zakona 
o sodnih taksah ne posegajo v temeljna načela zakona. Gre le za 
usklajevanje taksnih obveznosti s spremenjeno vrednostjo dinarja 
in določeno spremembo v tehniki izračunavanja takšnih obvezno- 

sti to je za manjše spremembe in dopolnitve zakona. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

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

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

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

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

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRAVOSODJE IN UPRAVO 

POVZETEK 

Z zadnjo novelo zakona o sodnih taksah je bil v zakon vgrajen 
točkovni sistem predpisovanja taksnih obveznosti. Se vedno pa so 
bili ohranjeni absolutni zneski določanja vrednosti predmeta ozi- 
roma vrednostnih razredov kot osnov za plačilo sodne 
Zaradi izredno visoke inflacije se je ob zviševanju vrednosti točke 

pokazalo, da se ob ohranitvi dinarsko izraženih vrednosti zahtev- 
kov le z zviševanjem taksnih zneskov ustvarja neskladje med 
vrednostjo predmetov oziroma zahtevkov in višino taksne obvez- 
n°fz spredaj navedenih razlogov se predlagajo takšne spremembe 
zakona o sodnih taksah, s katerimi se bodo vrednosti zahtevkov in 
razponi teh vrednosti ustrezno valorizirali, nato pa izrazili v toč- 
kah. Tako se bo z usklajevanjem vrednosti točke v bodoče ohra- 
njalo ustrezno sorazmerje med vrednostjo zahtevkov in višino 
taksnih obveznosti. 

V samem zakonu in v taksni tarifi so predlagane še nekatere, 
manjše predvsem redakcijske spremembe in pa dekrimmacija 
v zakonu določenega prekrška. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 

tvah zakona o sodnih taksah je podana v drugem odstavku 1. 
točke amandmaja XXXII k ustavi SR Slovenije, ki določa, da sistem 
davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov določa zakon in 
v četrtem odstavku 109. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da 
družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, 
taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek, 
ter z njimi samostojno razpolagajo. Sodne takse so po zakonu 
o sodnih taksah prihodek SR Slovenije. 

II. Ocena stanja in razlogi za Izdajo zakona 
Sodne takse je SR Slovenija uredila z zakonom o sodnih taksah 

(Uradni list SRS, štev. 30/78), ki je začel veljati 6.1.1979. Zakon je 
bil nato trikrat spremenjen in dopolnjen, zadnjič z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah (Uradni list 
SRS, štev. 34/88), ki je pričel veljati 7.11.1988. Z zadnjo novelo 
zakona je bil vanj vgrajen sistem točkovnega določanja taksnih 
obveznosti. Po tem sistemu se taksne obveznosti določijo v toč- 
kah. Vrednost točke določa zakon, spreminja pa jo v skladu 
z gibanjem stroškov za delo rednih sodišč v sorazmerju z rastjo 
cen življenjskih potrebščin Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Ta je osnovno določeno vrednost točke (10 din) enkrat že zvišal, in 
sicer na 40 din, s svojim sklepom (Uradni list SRS, štev. 22/89), ki 
je pričel veljati 24. 6. 1989. Ob sprejemanju novele zakona o sod- 
nih taksah sicer visoka inflacija ni dosegala takšne stopnje, kot je 
sedaj, ko govorimo o hiperinflaciji. Zato je bil v zakon z novelo 
vgrajen le točkovni sistem določanja taksnih zneskov, ne pa tudi 
opredeljevanje razponov vrednosti predmeta oziroma zahtevka 
kot podlage za odmero sodne takse. Ob pogojih tedanje inflacije 
je takšen sistem, ki je za praktično uporabo enostavnejši, omogo- 
čal ustrezno uporabo zakona in ustrezno taksno politiko. Ze ob 
prvem zvišanju vrednosti točke za štirikrat, se je pokazalo, da ob 
sedanji stopnji inflacije ob prihodnjem zvišanju vrednosti točke 
v zakonu določeni zneskovni razponi vrednosti ne bodo več 
ustrezni. Takšno stanje narekuje, da se hkrati z zvišanjem taksnih 

zneskov (vrednosti točke) ustrezno valorizirajo tudi zneski, ki 
opredeljujejo vrednost zahtevka oziroma predmeta, hkrati pa tudi 
glede teh vrednosti uvede točkovni sistem. 

Po veljavnem zakonu se takse plačujejo v sodnih kolkih in 
v gotovini V sodnih kolkih se plačujejo takse takrat, kadar višina 
takse ne presega 5.000 din. Takse do tega zneska praktično po 
zadnjem zvišanju vrednosti točke ni več in se tako plačujejo sodne 
takse le v gotovini. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je z zako- 
nom sicer pooblaščen usklajevati višino zneska, do katerega se 
takse plačujejo v kolkih, s spremembami dogovora republik in 
pokrajin o enotni emisiji sodnih in upravnih kolkov, vendar ta 
dogovor še ni bil spremenjen in tako ni bilo osnove za zvišanje 
tega zneska. Ne glede na znesek, do katerega se plačujejo sodne 
takse v kolkih, kot je določen v zakonu, pa ob sedanjih apoenih, 
v katerih se izdajajo sodni kolki (v praksi pogosto kolkov tudi 
primanjkuje), višje takse od 5.000 din v sodnih kolkih iz povsem 
praktičnih razlogov ni mogoče plačevati. Spremembe dogovora 
o enotni emisiji sodnih in upravnih kolkov so sicer v fazi sprejema- 
nja, vendar je vprašanje, kdaj bodo sodni kolki v ustreznih višjih 
apoenih dani v promet, kot tudi koliko časa bodo novo določeni 
apoeni kolkov še ustrezni. Navedeni problemi narekujejo dolo- 
čeno spremembo glede načina negotovinskega plačevanja sod- 
nih taks. .. .. 

Zaradi spremembe gospodarskega sistema, uveljavljene 
z amandmaji k ustavi SFRJ in ustavi SRS ter zakonom o podjetjih, 
je treba spremeniti posamezne določbe zakona (zlasti terminolo- 
ško) ter taksne tarife (posebej glede vpisov v sodni register). 
Določene probleme v praksi so povzročila tudi različna tolmače- 
nja posameznih določb zakona po prehodu na točkovni sistem, 
kar je ob priliki spreminjanja zakona smotrno odpraviti. 

III. Načela, na katerih temelji zakon In poglavitne rešitve 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se ne posega 

v temeljna načela zakona. Z njimi se pretežno le usklajujejo višine 
vrednosti zahtevkov, ki so podlaga za določanje taksne obvezno- 
sti in same taksne obveznosti, s spremenjeno vrednostj9 dinarja. 
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Predlaga se zvišanje vrednosti točke od 40 na 250 dinarjev, za 
kolikor so se približno zvišala tudi potrebna sredstva za delo 
sodišč in življenski stroški od zadnje določitve vrednosti točke. Ob 
tem se zneski, ki opredeljujejo vrednost zahtevkov ali razpone 
vrednosti, zvišujejo za petindvajsetkrat, kar ponovno vzpostavlja 
razmerja, kot so bila postavljena ob zadnji noveli zakona (točko ie 
novela zakona določila na 10 din). 

Zaradi bodočega smotrnejšega usklajevanja v zakonu določe- 
nih vrednosti zahtevkov se tudi te vrednosti izražajo v točkah Na 
ta način se bo ob spremembah vrednosti točke ohranilo vzpostav- 
ljeno razmerje med realno vrednostjo zahtevka in taksno obvez- 
nostjo. 

Zaradi problemov pri plačevanju sodnih taks v kolkih se pred- 
laga rešitev, po kateri bo mogoče plačevati takso v sodnih kolkih 
tudi do višjega zneska (50.000 din) in to s sodnimi kolki, nadome- 
stili teh kolkov, če jih ne bo dovolj v obtoku ali bodo v neustreznih 
apoenih, in pa vselej tudi v gotovini. 

Ob sedanji visoki inflaciji se preživnine pogosto ( vsake dva 
meseca ) valorizirajo, zaradi tega pa je treba pogosto tudi predla- 
gati izvršbo zaradi izterjave valoriziranega zneska preživnin. Pre- 
živninski upravičenci, katerih premoženjske razmere pogosto 
niso ugodne, so dodatno obremenjeni še s pogostim plačevanjem 
sodnih taks za predlog in sklep o izvršbi. Predlagatelj meni, da to 
ni ustrezno, in predlaga za takšne primere uvedbo taksne oprosti- 
tve. p 

V zakonu je kazenska določba, v kateri je kot prekršek sankci- 
onirano nepravilno ravnanje pooblaščenega prodajalca taksnih 
vrednotnic ob njihovi nabavi. Določba se v praksi ni izvajala. Po 
mnenju predlagatelja javnega reda na tem področju ni treba 
varovati s prekrškovno sankcijo in je zato predlagano črtanie 
kazenske določbe. 

Povsod v zakonu in taksni tarifi se, zaradi uskladitve določb 
zakona z določbami zakona s področja gospodarskega sistema, 
neustrezni izrazi (organizacija združenega dela, temeljna organi- 

zacija združenega dela ipd.) nadomestujejo z nevtralnimi termini, 
pod katerimi so zajeti tako novi gospodarski subjekti, kot tudi še 
veljavne oziroma v bodoče uveljavljene oblike organiziranja prav- 
nih subjektov. 

V taksni tarifi so predlagane še nekatere manjše korekcije pri 
določanju vrednostnih razredov in pa manjše zvišanje najnižje 
takse v pravdnem postopku. S tem bi deloma omejili vlaganje tožb 
zaradi uveljavljanja bagatelnih zahtevkov, oziroma v primerih vla- 
ganja takšnih tožb v večji meri višino takse uskladili s stroški 
sodišča pri vodenju teh postopkov. 

IV. Finančne posledice 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se bodo 

obveznosti taksnih zavezancev uskladile z obveznostmi, kot so 
bile opredeljene ob zadnji spremembi zakona. S temi spremem- 
bami bo omogočeno natančnejše sprotno usklajevanje taksnih 
obveznosti z gibanjem vrednosti dinarja. Tako bo ohranjen realen 
obseg proračunskih prihodkov od plačanih sodnih taks, kot je bil 
dosežen z zadnjo spremembo zakona. 

Dodatna sredstva družbenopolitičnih skupnosti zaradi izvajanja 
tega zakona ne bodo potrebna, prav tako tudi ne bodo potrebne 
nove namestitve. Zaradi izvajanja tega zakona bo, v primeru 
pomanjkanja sodnih kolkov, potrebno izdati podzakonski predpis 
o začasni ureditvi režima negotovinskega plačevanja sodnih taks. 

★ ★ ★ 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona o sodnih taksah 

ne posegajo v temeljna načela zakona. Gre le za usklajevanje 
taksnih obveznosti s spremenjeno vrednostjo dinarja in določeno 
spremembo v tehniki izračunavanja taksnih obveznosti. Predlaga- 
telj zato meni, da gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona 
ter predlaga, da se v skladu z 312. členom poslovnika Skupščine 
SR Slovenije zakon obravnava in sprejema po skrajšanem 
postopku. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

1. člen 
V zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 10/79, 36/ 

83, 46/86 in 34/88) se v drugem odstavku 6. člena številka »5000« 
nadomesti s številko »50.000«. 

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Ce taksnih vrednotnic iz četrtega odstavka tega člena ni 

v obtoku, ali jih ni v obtoku v zadostni količini ali v ustreznih 
apoenih, lahko republiški sekretar za finance v soglasju z republi- 
škim sekretarjem za pravosodje in upravo predpiše začasno upo- 
rabo nadomestil za taksne vrednotnice enotne emisije. V teh 
primerih lahko taksni zavezanci plačujejo takse v gotovini tudi če 
taksa ne presega zneska iz drugega odstavka tega člena «. 

2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se na koncu za besedo »točkah« 

dodajo besede »ali v sorazmerju z vrednostjo zahtevka oziroma 
predmeta, izraženem v odstotkih«. Doda se nov stavek, ki se glasi: 

»Vrednosti zahtevka oziroma predmeta in razponi vrednosti so 
v tem zakonu določeni s številom točk.«. 

V drugem odstavku se številka »10« nadomesti s številko »250« 
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
»(7) Ce se taksna obveznost določa v sorazmerju z vrednostjo 

zahtevka, se pri odločanju o povrnitvi stroškov postopka in pri 
odločanju o vrnitvi takse (32. do 36. člen tega zakona) najprej 
znesek plačane takse preračuna v točke po vrednosti točke na 
dan plačila takse, nato pa pri izračunu zneska stroškov, ki jih je 
treba povrniti, oziroma zneska takse, ki ga je treba vrniti uporabi 
vrednost točke na dan odločanja.«. 

3. člen 
V 2. alinei 12. člena se črtajo besede »bančnih organizacij, 

organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti 
drugih«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Taksa se ne plača v postopku za izvršitev zahtevka za 

preživljanje otroka ali zakonca oziroma osebe, ki je po predpisih 
rodbinskega prava izenačena z zakoncem.«. 

4. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se med besedi »odločilna« in 

»vrednost« vstavijo besede »v točkah določena«. 

5. člen 
Drugi odstavek 19. člena se črta. 

6. člen 
V 22. členu se besede »300.000 din« nadomestijo z besedami 

»30.000 točk«, besede »100.000 din« z besedami »10.000 točk«, 
besede »150.000 din« pa z besedami »15.000 točk«. 

7. člen 
V 25. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
»(7) Ce se po določbah tega člena spremeni vrednost med 

postopkom, se nova vrednost določi v točkah po vrednosti točke 
na dan spremembe vrednosti, če je zaradi spremembe vrednosti 
treba takso doplačati, se že plačani del takse obračuna na način iz 
sedmega odstavka 7. člena tega zakona.«. 

8. člen 
V drugem odstavku 26. člena se besede »ki ni kolkovana ali je 

premalo kolkovana« nadomestijo z besedami »za katero ni pla- 
čana ali ni plačana vsa taksa«. 

9. člen 
V 31. členu se besede »petdesetkratne vrednosti točke« nado- 

mestijo z besedami »vrednosti 1000 točk«. 

10. člen 
V tretjem odstavku 35. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Pri odločanju uporabi vrednost točke, ki velja na dan odloči- 

tve «. 

11. člen 
V tretjem odstavku 38. člena se črtata besedi »združeneaa 

dela«. 

12. člen 
40. člen se črta. 

13. člen 
V taksni tarifi se prvi odstavek tarifne številke 1 spremeni tako, 

da se glasi: 
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»(1) 2!a tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka 
taksa s tem, da: 

pri vrednosti zahtevka 
nad točk do točk 

znaša taksa v točkah 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
150.000 
500.000 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
150.000 
500.000 

2.500 
3.000 
3.500 
4.000 
4.500 
5.000 

1% od dinarske vrednosti, vendar največ 
v dinarski vrednosti 400.000 točk.«. 

Prvi odstavek tarifne številke 9 se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se 

postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača popreči.a 
taksa po čisti vrednosti zapuščine s tem, da: 

pri vrednosti zapuščine 
nad točk do točk 

znaša taksa 
v točkah 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
200.000 
400.000 

1.000.000 

10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
200.000 
400.000 

1.000.000 

1.000 
2.000 
4.000 
6.000 

10.000 
16.000 
24.000 

40.000«. 
Prvi odstavek tarifne številke 12 se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega premo- 

ženja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, ki se deli, 
s tem, da : 

pri vrednosti premoženja ali stvari znaša taksa v točkah 
nad točk do točk 

10.000 
100.000 
200.000 

1.000.000 
2.000.000 

10.000 
100.000 
200.000 

1.000.000 
2.000.000 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 

6.500«. 
1. točka šestega odstavka tarifne številke 14 se spremeni tako, 

da se glasi: 
»1) za pogodbe se plača po vrednosti predmeta pogodbe taksa 

s tem, da: 

Pri vrednosti predmeta 
nad točk do točk 

znaša taksa v točkah 

10.000 500 
10.000 50.000 1.000 
50.000 200.000 2.000 

200.000 1% od dinarske vrednosti, vendar največ 
v dinarski vrednosti 5.000 točk«. 

V pojasnilu k tarifni številki 14 se črta vejica in besede »organi- 
zacija združenega dela« ter beseda »druga«. 

V prvem odstavku tarifne številke 19 se črtajo besede »nad 
organizacijo združenega dela ali nad obratovalnico samostojnega 
obrtnika«. 

V pojasnilu k tarifni številki 19 se črta besedilo pod a). 
V pojasnilu k tarifni številki 20 pod b) se besede »organizacija 

združenega dela oziroma samostojni obrtnik« nadomestijo 
z besedo »tisti«. 

V drugerr, odstavku tarifne številke 21 se besedi »isto organiza- 
cijo« nadomestita z besedami »isti subjekt vpisa«. 

Tarifna številka 22 se spremeni tako, da se glasi: 
»Tarifna številka 22 

(1) Za vpis ustanovitve subjekta vpisa se plača taksa 3.000 točk. 
(2) Za vpis združitev, organiziranosti, sprememb organiziranosti 

ali statusnih sprememb subjekta vpisa se plača taksa 4.500 točk. 
(3) Za vpis drugih podatkov o subjektu vpisa ali njihovih spre- 

memb se plača za vsak registrski list taksa 1.500 točk. 
(4) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk. 
(5) Subjekti vpisa, ki opravljajo družbeno dejavnost, plačajo za 

vpise polovico takse po tej tarifni številki. 
Pojasnilo: a) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isti 

subjekt vpisa, se plača taksa za vsak vpis posebej. 
b) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača takse.«. 
V tarifni številki 23 se v prvem, drugem, tretjem, četrtem in 

petem odstavku besedi »poslovna enota« v ustreznem sklonuna- 
domestita z besedami »del subjekta vpisa«. 

V prvem odstavku tarifne številke 33 se besede »od vsakih 
začetih 20.000 din vrednosti taksa 300 točk« nadomestijo z bese- 
dami »15% od vrednosti pologa«. 

V tarifni številki 34 se besede »do 250.000 din« nadomestijo 
z besedami »do 25.000 točk«, besede »nad 250.000 din« pa 
z besedami »nad 25.000 točk«. 

1. točka drugega odstavka tarifne številke 35 se spremeni tako, 
da se glasi: 

»(2) za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača po vrednosti 
predmeta pogodbe taksa s tem, da: 

pri vrednosti predmeta pogodbe znaša taksa v točkah 
nad točk do točk 

10.000 2.000 
10.000 20.000 3.000 
20.000 100.000 6.000 

100.000 8.000 «. 
Tarifna številka 37 se spremeni tako, da se glasi: 
»Za opomin za plačilo takse se plača od vrednosti neplačane 

takse taksa s tem, da: 

pri vrednosti neplačane takse 

nad točk do točk 

znaša opominska tak- 
sa v točkah 

1.500 
15.000 

1.500 
15.000 

300 
1.000 

3.000«. 

14. člen 
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala 

taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo 
plačevale po dosedarijih predpisih in po dosedanji tarifi. 

(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za 
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni treba 
plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne 
vrne. 

(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi 
odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta 
zakon, za novo odločbo nižjega sodišča taj<se ni treba doplačati, 
preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

15. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati sklep Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o uskladitvi vrednosti točke 
v zakonu o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 22/89). 

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

OBRAZLOŽITEV: 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se ne 
posega v temeljna načela, na katerih temelji zakon. Pretežno se 
predlagajo spremembe, s katerimi se glede višine taksnih obvez- 
nosti ponovno vzpostavlja ustrezna razmerja, kot so veljala ob 
zadnji noveli ::akona. V ta namen se predlaga zvišanje vrednosti 
točke, s katero se določa taksna obveznost z 10 (oziroma po 
zvišanju s sklepom Izvršnega sveta 40 din) dinarjev na 250 dinar- 
jev. Takšno zvišanje vrednosti točke je utemeljeno glede na porast 
stroškov za delo sodišč in življenskih stroškov (2. člen predloga). 

Zaradi ponovne vzpostavitve ustreznega odnosa med vred- 
nostjo zahtevka in določeno višino taksne obveznosti se predlaga 
petindvajsetkratno zvišanje zneskov, s katerimi se v zakonu in 
taksni tarifi opredeljuje vrednost zahtevka oziroma predmeta in 

razponi teh vrednosti. Glede teh vrednosti se predlaga uvedba 
točkovnega sistema in to tako, da se veljavni dinarski zneski 
znižajo za desetkrat in spremenijo v točke (2., 6. in 13 člen 
predloga). Spremembe v 2., 4. in 7. členu predloga so potrebne 
zaradi ustrezne uporabe točkovnega sistema. 

S spremembo, predlagano v 1. členu predloga, se znesek, do 
katerega se takse plačujejo s sodnimi kolki, zvišuje s 5.000 na 
50.000 din. V predlaganih spremembah dogovora o enotni emisiji 
upravnih in sodnih kolkov se namreč predlagajo bistveno višji 
apoeni kolkov, kot so v uporabi po veljavnem dogovoru. Predla- 
gano je tiskanje kolkov v apoenih po 500, 1.000, 2.000, 5.000, 
10.000, 20.000 in 50.000 din, kar bi nedvomno omogočilo v praksi 
plačevanje sodnih taks v kolkih do predlagane višine. Znesek, do 
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katerega se plačujejo takse v kolkih, je tudi po predlagani rešitvi 
določen v dinarjih (zaradi njegove odvisnosti od določb dogo- 
vora), ohranjena pa je možnost valorizacije tega zneska s sklepom 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Ker pa še ni znano, kdaj 
bodo kolki v višjih apoenih dani v promet, je za premostitev 
sedanjega nevzdržnega stanja, kot tudi za primer, da bodo 
bodoča inflacijska gibanja razvrednotila predlagane višje zneske 
apoenov sodnih kolkov, predlagana rešitev, po kateri lahko repu- 
bliški sekretar za finance v soglasju z republiškim sekretarjem za 
pravosodje in upravo predpiše začasno uporabo nadomestil za 
sodne kolke oziroma se zavezancem omogoča plačilo takse, ne 
glede na njeno višino, v gotovini. 

S spremembo, predlagano v 3. členu, se, v izogib neusklajenosti 
določbe 12. člena s spremembami zakonodaje na področju 
gospodarskega sistema, predlaga opustitev naštevanja subjektov, 
katerim se za vknjižbo zastavne pravice za posojila, dana za 
gradnjo oziroma nakup stanovanj, priznava taksna oprostitev. Po 
predlagani rešitvi se takšna oprostitev prizna vsakemu subjektu, 
ki daje posojilo v ta namen. Uvaja se tudi nova taksna oprostitev in 
sicer v postopkih za izvršitev zahtevkov za preživljanje otroka ali 
zakonca oziroma z njim izenačenega izvenzakonskega partnerja. 
Posledica predlagane taksne oprostitve je črtanje drugega 
odstavka 19. člena zakona (5. člen predloga). V 8. členu predla- 
gana sprememba je redakcijske narave, s spremembo, predla- 
gano v 9. členu pa se pri določanju višine takse, do katere se taksa 
prisilno ne izterja, upoštevajo razlogi smotrnosti vodenja 
postopka prisilne izterjave glede na stroške tega postopka. Po 
predlagani rešitvi se postopek prisilne izterjave ne bi izvedel, če 
vrednost neplačane takse ne presega 1000 točk. Ob vrednosti 
točke 250 din je sedaj ta znesek 250.000 din. 

S predlagano dopolnitvijo 35. člena zakona (10. člen predloga) 
se v korist taksnega zavezanca uvaja valorizacija dinarskega zne- 
ska taksne obveznosti tudi za primer, da je treba takso vrniti. 

Sprememba, predlagana vil. členu, je redakcijske narave, 
s spremembo, predlagano v 12. členu, pa se črta kazenska 
določba. 

V 13. členu se predlagajo spremembe in dopolnitve v taksni 
tarifi. Pretežno se nanašajo na uvedbo točkovnega sistema pri 
opredeljevanju vrednostnih razredov in njihovo valorizacijo. Ob 
tem so predlagane le manjše korekcije pri določitvi razponov 
vrednosti pri tarifni številki 1 in 14. Korekcije so potrebne zaradi 
izjemno velike spremembe realne vrednosti dinarja po uveljavitvi 
sedaj določenih vrednostnih razmerij. Pri tarifni številki 1 se 
predlaga še manjše zvišanje najnižje takse za tožbo od 2.000 na 
2.500 točk (ob vrednosti točke 250 din torej od 500.000 na 625.000 
din). Stroški sodišč so se sorazmerno največ povečali prav pri 
reševanju bagatelnih zadev (bistveno povečanje cene poštnin, 
pisemskih ovojnic ipd.) in je prav, da se to odrazi tudi v višini 
taksne obveznosti pri teh zadevah. Nadalje so predlagane redak- 
cijske spremembe, s katerimi se v posameznih določbah, še 
posebej pa pri tarifnih številkah od 19 do 23 (takse v stečajnem 
postopku in v postopku vpisa v sodni register), uvaja splošnejše, 
od sistemske zakonodaje neodvisne opredelitve subjektov stečaj- 
nega oziroma registrskega postopka. 

Predlagana je še sprememba tarifne številke 33 (sodni pologi) in 
sicer tako, da se taksna obveznost glede na vrednost zahtevka ne 
bi določala fiksno, temveč v odstotku (15%) od vrednosti pologa. 
S predlagano rešitvijo bi se odpravili določeni problemi, ki so se 
pojavili v praksi. 

Predlagane spremembe tarifne številke 35 in 37 so potrebne iz 
že navedenega razloga uvajanja točkovnega sistema tudi za vred- 
nosti zahtevka ali predmeta, od katere se plačuje taksa. 

V 14. členu se predlaga ureditev režima uporabe taksnih predpi- 
sov. enako kot pri prejšnjih novelah tako, da se preprečuje retro- 
aktivna uporaba zakona. V 15. členu se izrecno razveljavlja sklep 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, s katerim se je določila 
vrednost točke na 40 din. Sedaj novo vrednost točke (250 din) 
določa zakon, Izvršni svet pa bo seveda lahko v skladu s tretjim 
odstavkom 7. člena zakona to vrednost usklajeval z gibanji zakon- 
sko določenih parametrov. V 16. členu se predlaga uveljavitev 
zakona v osmih dneh po njegovi objavi v Uradnem listu SRS. 

DOLOČBE ZAKONA O SODNIH TAKSAH (Uradni 
list SRS,št. 30/78, 10/79, 36/83,46/86 in 34/88), KI 

6. člen 
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni 

kolki) ali gotovini. 
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati taksni 

zavezanec večjo takso kot 5000 din. 

(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni račun 
sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za katero je 
taksa plačana. 

(4) Sodne takse v taksnih vrednotnicah se plačujejo s sodnimi 
kolki enotne emisije, tiskanimi pri Narodni banki Jugoslavije 
v apoenih, barvi in obliki, kot je to določeno v dogovoru o enotni 
emisiji upravnih in sodnih kolkov. 

(5) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije usklajuje znesek iz 
drugega odstavka tega člena z določbami dogovora iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

7. člen 
(1) Taksne obveznosti se določajo v točkah. 
(2) Vrednost točke po tem zakonu znaša 10 dinarjev. 
(3) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko uskladi 

vrednost točke, določene v prejšnjem odstavku tega člena, z giba- 
njem stroškov za delo rednih sodišč v sorazmerju z rastjo cen 
življenskih potrebščin na območju SR Slovenije. ( Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije je s sklepom, Uradni list SRS, št. 22/89, 
vrednost točke uskladil na 40 din.) 

(4) Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse 
vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu 
sodne takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, 
uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pn prisilni 
izterjavi sodne takse pa vrednost točke na dan, ko uprava za 
družbene prihodke izda taksnemu zavezancu ustrezno odločbo 
(tretji odstavek 29. člena) oziroma na dan izdaje sklepa iz prvega 
odstavka 30. člena tega zakona. 

(6) Ko sodišče odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva 
pri odmeri višine teh stroškov za izračun takse vrednost točke na 
dan izdaje sklepa. 

12. člen 
Ne plača se taksa: 
- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske 

pravice na stanovanjski stavbi in stanovanju v etažni lastnini, ter 
- za predlog za vknjižbo in za vknjižbo zastavne pravice banč- 

nih organizacij, organizacij združenega dela, samoupravnih inte- 
resnih skupnosti, drugih organizacij in skupnosti za posojila za 
gradnjo, adaptacijo ali nakup stanovanj, stanovanjskih hiš in 
gospodarskih poslopij. 

18. člen 
(1) Sodne takse se plačajo od vrednosti zahtevka oziroma pred- 
meta, če je ta ocenljiv oziroma od vrednosti, določene v tem 
zakonu. 

(2) Za ugotavljanje vrednosti zahtevka oziroma predmeta se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, če ni 
v tem zakonu drugače določeno. 

(3) Za plačilo sodne takse je odločilna vrednost zahtevka ozi- 
roma predmeta ob vložitvi vloge oziroma opravi dejanja. 

19. člen 
(1) V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi 

posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vrednost za 
plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri mesece, razen če 
se zahteva preživnina za krajši čas. 

(2) V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka ali 
zakonca se kot vrednost za plačilo takse vzame znesek 100.000 
din. 

22. člen 
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1 v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske zveze, 

o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek 300.000 din; 
2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ih v sporih 

o varstvu in vzgoji otrok - znesek 100.000 din; 
3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 300.000 din; 
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 

preživljanju - znesek 150.000 din; 
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 

v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih o odpovedi 
stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v sporih za izpraznitev 
stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved najemne pogodbe 
in za izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora 
- znesek 100.000 din; 

6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom pravde 
- znesek 100.000 din; 

7. v sporih za objavo popravka - znesek 100.000 din; 
8. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni drugače določeno 

- znesek 150.000 din. 
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25. člen 
(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse, ne glede 

na to, če se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni v nasled- 
njih odstavkih drugače določeno. 

(2) Če ugotovi sodišče po prejšnjem členu novo vrednost, se 
vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost. 

(3) Če se spremeni vrednost zaradi spremembe ali delne rešitve 
zahtevka, se vzame kot vrednost za plačilo takse spremenjena 
vrednost za vse tiste vloge in dejanja, ki se vložijo oziroma oprav- 
ljajo po taki spremembi. Če se spremeni vrednost zaradi izjave 
stranke v vlogi, se plača taksa po spremenjeni vrednosti tudi za to 
vlogo. • .. 

(4) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpodbija, se 
vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost 
izpodbijanega dela. 

(5) Če vložita pravno s-edstvo obe stranki, se odmeri taksa za 
pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna od vrednosti 
tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom izpodbija. 

(6) Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o stro- 
ških postopka ali o stranskih terjatvah, se plača taksa samo po 
znesku stroškov oziroma stranskih terjatev. 

IV. IZTERJAVA NEPLAČANE TAKSE 

26. člen 
(1) Če je stranka navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora 

plačati takso, pa je ne plača takoj, jo sodišče opozori, da mora 
plačati takso v petnajstih dneh. 

(2) Po prejšnjem odstavku ravna sodišče tudi, kadar stranka 
neposredno izroči vlogo, ki ni kolkovana ali je premalo kolkovana. 

(3) Če stranka ni navzoča pri sodnem dejanju, za katero mora 
plačati takso, ji pošlje sodišče nalog, naj v petnajstih dneh od 
vročitve naloga plača dolžno takso. 

(4) Če prejme sodišče po pošti vlogo, za katero sploh ni plačana 
ali ni plačana vsa taksa, ali če taksni zavezanec ne predloži 
potrdila o plačilu vse takse, ki se plača v gotovini, pošlje sodišče 
taksnemu zavezancu opomin, naj v 15 dneh od vročitve opomina 
plača sodno takso. V teh primerih se plača tudi taksa za opomin. 

(5) V primerih iz prejšnjih odstavkov sodišče stranko tudi opo- 
zori na posledice, če takse v roku ne bi plačala (29. člen tega 
zakona). 

31. člen 
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo 500 din.se 

ne uporabljajo določbe tega poglavja o prisilni izterjavi takse. 

35. člen 
(1) Če je bila taksa plačana v gotovini, pošlje sodišče zahtevo za 

vrnitev takse s potrebnimi podatki za finance pristojnemu uprav- 
nemu organu občine, na območju katere ima sodišče svoj sedež. 

(2) Če je bila taksa plačana v sodnih kolkih, pošlje sodišče 
zahtevo za vrnitev takse s potrebnimi podatki za finance pristoj- 
nemu upravnemu organu občine, na območju katere je stalno 
prebivališče oziroma sedež taksnega zavezanca. 

(3) O zahtevi za vrnitev takse odloči za finance pristojni upravni 
organ občine. 

(4) Taksa se vrne v breme vplačilnega računa sodnih taks. 

38. člen 
(1) Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti 

z Narodno banko Jugoslavije pogodbo o tiskanju, način dajanja 
v obtok in distribuciji sodnih kolkov ter o znesku nadomestila za 
kritje stroškov v zvezi s temi deli. 

(2) Prodaja, zamenjava in umik sodnih koll:ov enotne emisije iz 
prodaje se poveri Službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
o čemer ta sklene pogodbo z Narodno banko Jugoslavije, v skladu 
s pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Organizacije združenega dela, registrirane za prodajo taks- 
nih in davčnih vrednotnic v maloprodaji, kupujejo sodne kolke pri 
službi družbenega knjigovodstva, pristojni za občino, v kateri se 
bodo taksne vrednotnice prodajale. 

(4) Provizija za prodajo sodnih kolkov v maloprodaji znaša 10 
% nominalne vrednosti kupljenih sodnih kolkov. 

40. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se za prekršek kaz- 

nuje pooblaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če nabavi taksne 
vrednotnice v nasprotju s tretjim odstavkom 38. člena tega za- 
kona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Tarifna številka 1 
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti zahtevka 

naslednja taksa: 

nad din do din točk 
100.000 2000 

100.000 200.000 3000 
200.000 500.000 3500 
500.000 1.000.000 4000 

1.000.000 1.500.000 4500 
1.500.000 2.000.000 5000 
2.000.0001 % vrednosti, vendar najmanj 5000 in naj- 

več 400.000 točk. 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, za 
predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali poslovnega 
prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pritožbo ali revizijo 
se plača polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za predlog za zavarovanje po zakonu o izvršilnem postopku, 
za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za zavarovanje 
dokazov, za predlog za poskus poravnave pred uvedbo postopka, 
za predlog za priznanje odločbe tujega sodišča, za predlog za 
odlog izvršbe, za odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi se plača 
taksa 300 točk. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo zakon- 

ske zveze, se plača samo ena taksa za predlog. 
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za 

ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo in 
preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanjezakonca, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze oziroma za tožbo 
za ugotovitev očetovstva. 

c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača samo 
taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za preživljanje, 
č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se plača ena 
taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev za izvršbo ali za 
zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali drugo za drugim 
dokler se izvršilni postopek s sklepom ne ustavi. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, se 
taksa zaračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti 
vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več tožencev 
in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno 
podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsakega posameznega 
zahtevka. 

Tarifna številka 9 
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se 

postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača poprečna 
taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 

nad din do din točk 
100.000 1000 

100.000 200.000 2000 
200.000 500.000 4000 
500.000 1.000.000 6000 

1.000.000 2.000.000 10.000 
2.000.000 4.000.000 16.000 
4.000.000 10.000.000 24.000 

10.000.000 40.000 

(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vrednosti 
naknadno ugotovljene zapuščine. 

Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedičev in 
podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko odredi, da 
ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. Vrednost čiste 
zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima ob cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo dediči 
sporazumno predlagajo, in je sporazum o delitvi vpisan v sklep 
o dedovanju. 

)Če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane 
taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega 
sklepa dedičem. 

Tarifna številka 12 
(1) Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega premože- 

nja, se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, ki se deli: 

priloga poročevalca 
29 



nad din do din točk 

100.000 
1.000.000 
2.000.000 

10.000.000 
20.000 000 

100.000 
1.000.000 
2.000.000 

10 000.000 
20.000.000 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.500 (2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa iz 

prvega odstavka te tarifne številke. 
3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 

dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 
Tarifna številka 14 

(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali 
prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 300 točk Taksa za 
overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista. 

2) Za overitev listine, pisane v tujem jeziku, se plača dvojna 
taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

3)Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev podpisov 
na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama taksa, ne 
glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede na to koliko 
izvodov se overja. 

4)Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljavljanje 
pravic iz socialnega zavarovanja v tujini. 

5)Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za overitev 
prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo pomoč iz soli- 
darnostno zbranih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč 

6)Za overitev podpisa na pogodbi se plača: 
)Za pogodbe, katerih vrednost znaša: 

Nad din din vrednosti Točk 
do 100.000 500 

nad 100.000 do 200.000 1 000 
nad 200.000 do 1,000.000 2 000 

nad 1,000.000 -|o/o 
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati 5.000 točk. 

2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 1.000 točk. 
3) Za overitev sporazuma o delitvi skupnega premoženja med 

zakoncema po sodniku se plača taksa 1.000 točk. 
4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača polo- 

vica takse iz 1) oziroma 2). 
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi 
Pojasnilo: 
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija združe- 

nega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en podpis, če je po 
predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpisovanje dvoje ali več 
oseb. 

Tarifna številka 19 
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo združenega 

dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika se plača taksa 
300 točk. 

(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 300 točk. 
(j3) Za prijavo vsake posamezne terjatve upnikov se plača taksa 

500 točk. 
(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača taksa 

1.000 točk. 
Pojasnilo: 
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se plačujejo 

tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo, temeljno orga- 
nizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in drugo zadrugo ter 
pogodbeno organizacijo združenega dela. 

b) Taksa za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če je 
predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka. 

Tarifna številka 20 
(1) Poprečna taksa se plača: 
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili uporab- 

no/3'' S0 na razP°'a90 za poravnavo dolgov stečajne mase 
2) v postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s kate- 

rimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1 %. 
Pojasnilo: 
a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso mora 

plačati stečajni upravitelj. 
b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija 

združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega korist je 
potrjena prisilna poravnava. 

Tarifna številka 21 
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 300 točk. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo, se 

plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke. 

Tarifna številka 22 
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa 3 000 

točk. 
2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača taksa 

1.000 točk. 
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne orga- 

nizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij, se plača 
taksa 4.500 točk. 

(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji 
sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz tretjega 
odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno oroanizacijo 
taksa 2.000 točk. 

(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene organiza- 
cije združenega dela, združitve v poslovno skupnost, ustanovitve 
in konstituiranja skupnosti premoženjskega in osebnega zavaro- 
vanja, se plača taksa 10.000 točk. 

(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in drugih 
podatkov, ki jih določa zakon, se plača taksa 1.500 točk. 

(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list plača 
taksa 1.500 točk. 

(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 1.000 točk. 
(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v sodni 

register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za vpise polo- 
vico takse po tej tarifni številki. 

(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis 
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za vpis 
sprememb pri teh subjektih. 

Pojasnilo: 
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke 

veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne organi- 
zacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju delovne orga- 
nizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije iz sestava 
delovne organizacije. 

b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo 
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se plača 
taksa za vsak vpis ali izbris posebej. 

c) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača taksa. 

Tarifna številka 23 
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se plača 

polovica takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega 

odstavka tarifne številke 22. 
(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri poslovni enoti se 

plača polovica takse iz sedmega odstavka tarifne številke 22. 
(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne enote 

se plača taksa 500 točk. 
(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se plača 

taksa 300 točk. 

Tarifna številka 33 
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na zahtevo 

stranke se plača letno od vsakih začetih 20.000 din vrednosti taksa 
300 točk. 

(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa takrat, ko 
se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo leto. 

(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa. 

(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga. 

Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitve pro- 
testov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti: 

do 250.000 din 
nad 250.000 djn 

300 točk 
600 točk 

Tarifna številka 35 
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik izven naroka se 

plača taksa v višini, kot je predpisana za vlogo. 
(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača: 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih 

taksah s predlogom zakona (ESA-904) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. 11. 989 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH S PREDLOGOM 
ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da obravnava in sprejme zakon po skrajšanem 
postopku, da bi se še v tem letu odpravila nesorazmerja med 
višino taksnih obveznosti in spremenjeno vrednostjo dinarja. 
S spremembami in dopolnitvami zakona o upravnih taksah se ne 

posega v temeljna načela zakona, z določitvijo višine takse v toč- 
kah, pa se ne spreminjajo medsebojna razmerja v takšni tarifi. 

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: 

- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene pri- 
hodke, . . 

- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za druž- 
bene prihodke. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE 
PRIHODKE 

POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o upravnih taksah je 
podana v 1. točki amandmaja XXXII k Ustavi SR Slovenije in 
v četrtem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije. 

Zadnje spremembe zakona o upravnih taksah s taksno tarifo 
(Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85 in 24/88) so 
bile uveljavljene 8/7-1988. 

Od zadnje uskladitve upravnih taks se je bistveno spreme- 
nila vrednost dinarja, povečali pa so se tudi stroški dela 
upravnih organov, katerih delno nadomestilo predstavlja tudi 

plačilo upravnih taks. Glede na navedeno se predlaga poveča- 
nje višine taksnih zneskov v taksni tarifi zakona, da bi se 
doseglo ustreznejše razmerje med prihodki od upravnih taks 
in sredstvi za delo upravnih organov. 

Ker je po oceni predlagatelja pričakovati tudi v bodoče 
porast stroškov dela upravnih organov, kot posledico inflacij- 
skih gibanj, je predlagana ureditev, po kateri bi se namesto 
določanja upravnih taks v dinarskih zneskih, le-te določale 
v točkah, pri čemer bi zakon pooblastil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, da dinarsko vrednost točke usklajuje z gibanjem 
sredstev, potrebnih za delo upravnih organov. 

Zaradi lažje uporabe zakona o upravnih taksah in taksne 
tarife se predlaga, da se pooblasti Zakonodajno-pravno komi- 
sijo Skupščine SR Slovenije, da določi prečiščeno besedilo 
zakona. 

Izvedba tega zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

O spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o upravnih taksah je podana v 1. točki amandmaja 
XXXII k Ustavi SR Slovenije, v kateri je določeno, da sistem 
davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov določa zakon in 
v četrtem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije, po katerem 
družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino davkov, 
taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom njihov dohodek 
ter z njim samostojno razpolagajo. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 

Zakon o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72) je bil doslej 
petkrat spremenjen in dopolnjen, nazadnje z zakonom o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (Uradni list 
SRS, št. 24/88), ki je bil uveljavljen 8. julija 1988. Z navedenim 
zakonom so se njegove določbe uskladile z medrepubliškim 
dogovorom o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov in medre- 
publiškim dogovorom o usklajevanju višine taks za izdajo in 
podaljšanje potnih listin, za izdajo vizuma v potno listino in za 
sprejem in prenehanje državljanstva SFRJ ter povečala višina 
taksnih zneskov taksne tarife v sorazmerju s povečanimi stroški 
dela upravnih organov. 

Upravne takse po svoji vsebini pomenijo delno plačilo stroškov 
dela upravnih organov v zvezi s spisi in dejanji v upravnih stvareh, 
sproženih na zahtevo strank. Po podatkih iz zaključnih računov 
občin v SR Sloveniji za leto 1987 so v tem letu zbrana sredstva iz 
naslova upravnih taks predstavljala v sredstvih potrebnih za delo 
upravnih organov 0,8%, v materialnih stroških pa 6,34%. V letu 
1988 se je navedena udeležba iz tega vira zbranih sredstev zaradi 
valorizacije upravnih taks povečal tako, da je znašala 1,8% v sred- 

stvih za delo upravnih organov oziroma 13,6% v materialnih stro- 
ških. Zaradi visoke stopnje inflacije v letu 1989 bo udeležba 
zbranih sredstev padla še pod raven leta 1987, zato taksne obvez- 
nosti, čeprav so bile valorizirane leta 1988, po svoji višini več ne 
ustrezajo. 

Zaradi visoke stopnje inflacije določanje upravnih taks v fiksnih 
zneskih ne ustreza, na kar je opozorila tudi razprava v delovnih 
telesih Skupščine SR Slovenije ob zadnjih spremembah in dopol- 
nitvah zakona o upravnih taksah. Skupščinska delovna telesa so 
predlagala, da se pri določanju višine taksnih obveznosti najde 
rešitev, ki bi omogočala prilagajanje višine upravnih taks spremi- 
njajoči vrednosti dinarja, ne da bi bilo potrebno večkratno spremi- 
njanje taksne tarife, ki je sestavni del zakona. 

III. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL ZAKON 
IN POGLAVITNE REŠITVE, KI SE PREDLAGAJO 

S predlaganimi spremembami zakona o upravnih taksah se ne 
spreminjajo načela, na katerih temelji zakon. Prav tako se ohra- 
njano načela, po katerih je oblikovana taksna tarifa. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o upravnih taksah bi se 
opravila valorizacija taksnih obveznosti, s čimer bi se uskladila 
višina teh obveznosti z rastjo potrebnih sredstev za delo upravnih 
organov kot posledico inflacijskih gibanj. Povečanje taksnih 
obveznosti bi pomenilo sočasno uskladitev višine upravne takse 
za posamezne spise in dejanja, ki se lahko opravijo tudi pred 
rednimi sodišči, z višino sodne takse, predvidene v predlogu za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 
taksah s predlogom zakona. Na pobudo skupine delegatov iz 
občine Nova Gorica za Zbor občin Skupščine SR Slovenije bi se 
taksne obveznosti za upravna dejanja, ki so odvisna zgolj od 
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občanove volje in zahteve (npr. sprememba osebnega imena 
občana), povečala za več kot pri ostalih tarifnih številkah. 

Uskladitev višine taksnih obveznosti, ki so določene v absolut- 
nih dinarskih zneskih s povečanjem obsega sredstev, potrebnih 
za delo upravnih organov, je možna le s spremembo zakona 
o upravnih taksah Da bi se izognili pogostemu spreminjanju 
zakona v primerih, ko gre le za usklajevanje višine taksnih obvez- 
nosti z učinki inflacije, se predlaga določitev taksnih obveznosti 
v točkah s tem, da se medsebojna razmerja načeloma med posa- 
meznimi tarifnimi številkami ne spreminjajo. V primerih, ko se 
plačuje upravna taksa od vrednosti taksnega predmeta, se pred- 
laga določitev vrednostnih razredov v točkah, s čimer bi se ob 
spremembi vrednosti točke ohranilo razmerje med vrednostjo 
predmeta in višino taksne obveznosti. V zakonu bi se določila 
vrednost točke, kasnejše spreminjanje njene vrednosti pa bi se 
opravilo z izdajo podzakonskega akta. Točkovni sistem je bil 
uveljavljen že v zakonu o sodnih taksah v letu 1988 za določanje 
višine sodnih taks. Izdan je bil že tudi podzakonski akt, s katerim 
je bila spremenjena vrednost točke za ugotavljanje višine sodnih 
taks Vrednost točke bi se v predlogu zakona določila v enaki 
višini kot je predlagana v predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodnih taksah. Tako bi se usklajevanje 
sodnih in upravnih taks z gibanjem stroškov za delo sodnih in 
upravnih organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih potrebščin 
na območju SR Slovenije lahko izvrševalo sočasno z istim podza- 
konskim aktom. 

Način določanja taksnih obveznosti v tarifni številki 4, 5 in 6 bi 
ostal nespremenjen, glede na v letu 1988 sprejeti medrepubliški 
dogovor o usklajevanju višine taks za izdajo in podaljšanje potnih 
listin, za izdajo vize na potni listini in za pridobitev in prenehanje 
državljanstva SFRJ. 

V absolutnem znesku naj bi ostal opredeljen tudi limit, od 
katerega dalje bi se upravne takse plačevale v gotovini. Opredeli- 
tev limita v točkah bi namreč pomenila njegovo valorizacijo hkrati 
s tekočo valorizacijo taksnih obveznosti, kar ne bi bilo ustrezno, 
ker se medrepubliški dogovor o enotni emisiji sodnih in upravnih 
kolkov, ki določa višino apoenov taksnih vrednotnic poredko 
spreminja. Zaradi problemov v plačevanju upravnih taks s taks- 
nimi vrednotnicami bi se v predlog zakona vgradila rešitev, po 
kateri bi bilo mogoče plačevati takso v gotovini tudi pod zneskom 
določenim za tak način plačevanja takse, kadar kolkov ne bi bilo 
na razpolago oziroma ti ne bi bili v ustreznih apoenih. 

V zakonu je kazenska določba, v kateri je kot prekršek sankci- 
onirano nepravilno ravnanje pooblaščenega prodajalca taksnih 
vrednostnic ob njihovi nabavi. Ker po mnenju predlagatelja ne gre 
za takšno kršitev zakona, ki bi jo bilo potrebno sankcionirati in ker 
se predpisana sankcija v praksi tudi ni izvajala, bi se v predlogu 
zakona črtala navedena kazenska določba. 

Zakon o upravnih taksah je bil od uveljavitve v letu 1972 že 
petkrat noveliran, predlaga pa se tudi prehod na nov točkovni 
sistem, zato predlagatelj predlaga, da se v zakonu pooblasti 
Zakonodajno-pravno komisijo Skupščine SR Slovenije, da določi 
prečiščeno besedilo zakona. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 
Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebna dodatna 

finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 
Za taksne zavezance bo izvajanje tega zakona pomenilo pove- 

čano finančno obremenitev, vendar ne večjo, kot je realno obsto- 
jala ob sprejemu zadnje spremembe. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo bistveno 
povečale administrativnih del in nalog. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah 

1. člen 
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/ 

79, 23/82, 18/85 in 24/88) se druga točka 5. člena spremeni tako, da 
se glasi: 

»2. organizacije, skupnosti in posameznik, kadar v izvrševanju 
javnih pooblastil, katere jim daje zakon ali na podlagi zakona 
izdan odlok občinske skupščine, odločajo o upravnih stvareh « 

2. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V primerih kadar odločajo o upravnih stvareh organizacije, 

skupnosti in posameznik, se plačujejo občinske takse po taksni 
tarifi, ki velja v občini, v kateri je sedež organizacije, skupnosti in 
posameznika« 

3. člen 
Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

»6. a člen 
Takse se določajo v točkah, če ni s tem zakonom določeno 

drugače. 
V točkah se določa tudi vrednost taksnega predmeta, kadar je ta 

osnova za odmero takse. 
Vrednost točke po tem zakonu znaša 250 dinarjev. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko uskladi vrednost 

točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem stroškov za 
delo upravnih organov v sorazmerju z rastjo cen življenjskih 
potrebščin na območju SR Slovenije. 

Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost 
točke na dan nastanka taksne obveznosti. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri izračunu 
upravne takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, 
uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri prisilni 
izterjavi upravne takse pa vrednost točke na dan, ko davčni organ 
izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni izterjavi neplačane 
takse. 

Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri 
odmeri višine teh stroškov za izračun takse vrednost točke na dan 
izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa « 

4. člen 
V 2. točki 15. člena se za besedo »samoupravne« črta beseda 

»interesne«. 

Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se glasi: 
»4. organizacije, ki opravljajo družbene dejavnosti.« 
V 8. točki se beseda »in« nadomesti z vejico ter za številko »7.« 

doda besedilo »8. in 15. a«. 
5. člen 

Besedilo 1. točke 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»1. organizacije, skupnosti in posameznik v izvrševanju javnih 

pooblastil.« 
6. člen 

Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za občana v slabih premoženjskih razmerah se štejejo osebe, 

katerih skupni mesečni dohodki ne presegajo z odlokom določe- 
nega najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno var- 
nost delavcev in oseba, ki živi v družinski skupnosti, v kateri 
mesečni dohodki vseh članov skupnosti ne presegajo tega 
zneska. 

Če je v dohodku iz prvega odstavka tega člena zajet tudi 
katastrski dohodek, se ta upošteva v višini ene šestine letnega 
katastrskega dohodka.« 

7. člen 
Besedilo 6. točke 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»6. spisi in dejanja v volilnih postopkih.« 

8. člen 
Za prvim odstavkom 24. člena se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi: 
»Kdor je plačal takso za dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli 

vzrokov ni opravil, ne more zahtevati vračila takse za vlogo, 
s katero je zahteval, naj se dejanje opravi.« 

Sedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti od- 
stavek. 

V novem tretjem in petem odstavku se zneska »800 dinarjev« 
nadomestita z besedilom »400 točk«. 

9. člen 
V 25. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 

se glasi: 
»Ce neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo vredno- 

sti 500 točk, se prisilno ne izterjajo.« 
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 

beseda »družbenopravnih« nadomesti z besedo »pravnih«. 
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10. člen 
V 11. točki drugega odstavka 28. člena se znesek »10.000. 

dinarjev« nadomesti z zneskom »100.000 dinarjev«. 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če taksnih vrednotnic iz prvega odstavka tega člena ni v obtoku 
ali jih ni v obtoku v zadostni količini ali v ustreznih apoenih, lahko 
takšni zavezanci plačujejo takse v gotovini tudi, če taksa ne 
presega zneska iz 1. točke drugega odstavka tega člena .« 

V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za 
besedilom »republiški ali občinski« črta beseda »upravni«. 

Za sedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek, se 
doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije usklajuje znesek iz 1. 
točke drugega odstavka tega člena z določbami dogovora 
o enotni emisiji sodnih in upravnih kolkov.« 

11. člen 
V tretjem odstavku 30. člena se za besedo »organizacije« črtata 

besedi »združenega dela«. 

12. člen 
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Višina taks iz tarifnih številk 4, 5 in 6 taksne tarife se valorizira 

na način, določen v dogovoru o usklajevanju višine taks za izdajo 
in podaljšanje potnih listov, za izdajo vizuma v potno listino in za 
sprejem in prenehanje državljanstva Socialistične federativne 
republike Jugoslavije.« 

13. člen 
Besedilo 32. člena se črta. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do 

uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in 
po dosedanji tarifi. 

15. člen 
Taksna tarifa se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»TAKSNA TARIFA 
I. VLOGE 

Taksa v 
točkah dinarjih 

Tar. št. 1 
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, pri- 
glasitve, če ni v tej tarifi predpisana kakšna 
druga taksa 100 
Opomba: 
Taksa se ne plača za poznejše vloge, s kate- 
rimi zahteva stranka le hitrejši postopek 
o že vloženi zahtevi. 

Tar. št. 2 
Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni 
stvari 400 

II. ODLOČBE 
Tar. št. 3 

Za vse odločbe, za katere ni predpisana 
posebna taksa 400 
Opomba: 
1. če se izda ena odločba na zahtevo več 
oseb, se plača taksa po tej tarifni številki 
tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odloč- 
ba vroči; 
2. za odločbo o pritožbah se ne plača 
taksa. 

Tar. št. 4 
Za odločbe o zahtevi tujca za sprejem v dr- 
žavljanstvo SR Slovenije (12. do 15. in 24. 
člen zakona o državljanstvu Socialistične 
republike Slovenije - Uradni list SRS, št. 
23/76) ali za prenehanje državljanstva SR 
Slovenije (18. do 20. člen zakona o držav- 
ljanstvu Socialistične republike Slovenije) 
ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu 
SR Slovenije državljanstvo zaradi oreka pre- 
nehalo (21. in 22. člen zakona o državljan- 
stvu Socialistične republike Slovenije) 120.000 
Opomba: 
1. če gre za sočasen sprejem članov iste 
družine v državljanstvo SR Slovenije, za so- 
časen odpust ali sočasno ugotovitev odreka 

državljanstva za člane iste družine, se plača 
za vse družinske člane ena sama taksa; 
2. takse za odločbo o sprejemu v državljan- 
stvo SR Slovenije ne plača oseba, ki uživa 
status begunca. 

Tar. št. 4a 
Za odločbo o zahtevi državljana druge soci- 
alistične republike za sprejem v državljan- 
stvo SR Slovenije 4.000 
Opomba: 
Če gre za sočasen sprejem članov iste dru- 
žine v državljanstvo SR Slovenije, se plača 
za vse družinske člane ena sama taksa 

Tar. št. 5 
Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika 
potne listine za potovanje v inozemstvo: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za izdajo potne listine 24.000 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 24.000 
c) za izdajo dvojnika potne listinine 96.000 
č) za izdajo skupne (kolektivne) potne listi- 
ne - za vsako osebo 12.000 
d) za izdajo potne listine za stalno prebiva- 
lišče v tujini 48.000 
e) za izdajo otroške potne listine 12.000 
2, za tuje državljane: 
a) za izdajo potne listine za tujce 18.000 
b) za izdajo turistične propustnice 8.400 
c) za izdajo potne listine osebi brez držav- 
ljanstva 24.000 
č) za izdajo potne listine beguncem 12.000 
Opomba: 
1. za istočasno izdajo, podaljšanje veljavno- 
sti ali za izdajo dvojnika, v katerem so isto- 
časno vpisani tudi družinski člani, se plača 
za vse osebe samo ena taksa; 
2. za naknadni vpis družinskih članov v pot- 
no listino se plača taksa po 1. točki pod a) te 
tarifne številke, ne glede na to, koliko dru- 
žinskih članov se naenkrat vpiše v potno 
listino; 
3. organ, ki izda potno listino tujcu ali be- 
guncu, lahko zavezanca oprosti plačila tak- 
se, če je ne zmore plačati. 

Tar. št. 6 
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, 
našteta v tej tar. št.: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za vizum za neomejeno število potovanj 12.000 
b) za poslovno vizo (klavzula »poslovno 
v...)« 12.000 
c) za vizo na skupni (kolektivni) potni listini 
(za eno potovanje) za vsako osebo 6.000 
2. za tuje državljane: 
a) za vizum za eno potovanje ali za tranzitni 
vizum 15.600 
b) za vizum za večkratno potovanje 28.800 
c) za vizum za neomejeno število potovanj 38 400 
č) za odhodni vizum na potni listini 12.000 
d) za odhodno prihodni vizum, izdan na 
mejnem prehodu 18.000 
e) za tranzitni vizum, izdan na mejnem pre- 
hodu 15.600 
f) za odhodni vizum, izdan na mejnem pre- 
hodu 18.000 
3. za dovoljenje za začasno bivanje: 
a) z veljavnostjo do treh mesecev 24.000 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 48.000 
Opomba: 
1. za vizum na potni listini, v katero so 
vpisani tudi družinski člani, se plača enaka 
taksa; 
2. za vizum na potni listini za begunce se ne 
plača taksa, kadr se nosilec potne listine 
izseljuje iz Jugoslavije; 
3. organ, ki izda vizum na potni listini za 
tujce, lahko takšnega zavezanca 
oprosti plačila takse za vizum, glede na pre- 
moženje in podobno. 

Tar. št. 7 
1. za dovoljenje za gibanje izven mejnega 
prehoda 450 
2. za začasno dovoljenje za zadrževanje na 
mejnem prehodu 300 
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3. za stalno dovoljenje za zadrževanje na 
mejnem prehodu 1.500 
4. za dovoljenje za gibanje in bivanje na 
mejnem prehodu 300 
5. za začasno dovoljenje za gibanje in mudi- 
tev v mejnem pasu 300 
6. za stalno dovoljenje za gibanje v mejnem 
pasu 1.500 
Opomba: 
Lastniki zemljišč v mejnem pasu in občani, 
ki se mudijo v mejnem pasu v zvezi z oprav- 
ljanjem dejavnosti ali drugimi delovnimi na1- 
logami, ne plačajo takse po 6. točki te tarif- 
ne številke, temveč po tar. št. 3 te taksne 
tarife. 

Tar. št. 8 
Za dovoljenje za nabavo orožja 12.000 
Za orožni list: 
1. za samokres in revolver 12.000 
2. za drugo orožje 9.000 
Za dovoljenje za posest orožja 3.750 
Opomba: 
1. taksa po tej tarifni številki se plača za 
vsako posamezno orožje; 
2. taksa po tej tarifni številki se ne plača za 
orožje, ki ga imajo narodna zaščita, strelske 
organizacije in organizacije zveze rezervnih 
vojaških starešin za strelske vaje in tekmo- 
vanja, ter za orožje, ki ga imajo organizacije 
združenega dela in druge organizacije za 
čuvanje družbenega premoženja. Takse ne 
plačujejo tudi občani, ki poklicno opravljajo 
delo lovskega, ribiškega in naravovarstve- 
nega čuvaja in sicer za eno orožje; 
3. za dvojnik orožnega lista se plača za 
vsako posamezno orožje polovična taksa iz 
te tarifne številke; 
4. za zamenjavo poškodovanega ali izrab- 
ljenega orožnega lista oziroma dovoljenja 
se ne plača taksa po tej tarifni številki, tem- 
več po tar. št. 3 te taksne tarife. 

Tar. št. 9 
Za akt, s katerim pridobi občan pravico 
z osebnim delom oziroma z osebnim delom 
in s svojimi sredstvi samostojno opravljati 
dejavnost 6.000 
Za potrdilo o priglasitvi samostojnega 
opravljanja dejavnosti kot postranski poklic 3.000 

Tar. št. 10 
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis po- 
slovnega in plavajočega objekta na morju: 
1. za vpis v vpisnik morskih ladij 12.000 
2. za vpis v vpisnik plavajočih objektov 2.400 
3. za vpis v vpisnik morskih čolnov 1.200 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za 
plovne objekte, ki so namenjeni izključno le 
za civilno zaščito in gasilsko službo. 

Tar. št. 11 
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plov- 
nega in plavajočega objekta na notranjih 
vodah: 
1. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe 12.000 
2. za vpis v vpisnik večjih plavajočih objek- 
tov v notranjih vodah 2.400 
3. za vpis v vpisnik čolnov notranje plovbe 
in vpisnik čolnov notranje plovbe in vpisnik 
manjših plavajočih objektov na notranjih 
vodah 1.200 

Tar št. 11 a 
Za dovoljenje za vnašanje ali razširjanje tuje 
tiskane stvari 2.500 

Tar št. 11 b 
Za izdajo dovoljenja za promet z eksploziv- 
nimi snovmi 2.500 

Tar. št. 12 
Za pripustitev k vozniškemu izpitu, za izdajo 
vozniškega dovoljenja, prometnega dovo- 
ljenja za motorno in priklopno vozilo, pro- 

metnega dovoljenja za traktor ali traktorski 
priklopnik, potrdila o znanju predpisov 
o varnosti cestnega prometa 1.200 
Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovo- 
ljenja, prometnega dovoljenja za motorno 
in priklopno vozilo 600 
Za dvojnik vozniškega dovoljenja, promet- 
nega dovoljenja ali potrdila o znanju predpi- 
sov o varnosti cestnega prometa 2.500 
Za vsako spremembo, ki vpliva na spre- 
membo podatkov o vozilu v prometnem do- 
voljenju 600 
Opomba: 
Za zamenjavo poškodovanega ali izrablje- 
nega vozniškega dovoljenja ali prometnega 
dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni 
številki, temveč po tar. št. 3 te taksne tarife. 

III. POTRDILA 
Tar. št. 13 

Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi 
uradnih evidenc, če ni drugače določeno 200 
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega 
ugotovitvenega postopka 400 
Opomba: 
Za prvi izisek iz rojstne ali poročne matične 
knjige ali matične knjige umrlih se ne plača 
taksa. 

Tar. št. 14 
Za dvojnik diplome, spričevala ter druge 
listine o uspešno končanem izobraževanju 400 

Tar. št. 15 
Za potrdila in spričevala, s katerimi se doka- 
zuje poreklo ali vrednost, količina in kako- 
vost ali zdravstvena neoporečnost blaga 600 
Opomba: 
Ta taksa se ne plača za tuje potne deklaraci- 
je, ki spremljajo spremni list. 

Tar. št. 15 a 
Za odločbo o spremembi osebnega imena, 
izdano na zahtevo stranke 8.000 
Opomba: 
Če gre za spremembo osebnega imena za- 
radi spremembe družinskega razmerja ali 
zaradi uskladitve osebnega imena med po- 
sameznimi evidencami in osebnimi doku- 
menti ali odločbami, se ne plača taksa po tej 
tarifni številki, temveč po tar. št. 3 te taksne 
tarife. 

Tar. št. 15 b 
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze 4.000 

IV. OVERITVE, PREPISI 
IN PREVODI 
Tar. št. 16 

Za overitev podpisa, rokopisa in prepisa: 
1. za overitev vsakega podpisa 300 
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za 
overitev prepisa od vsake polpole izvirnika 300 
Opomba: 
1. s polpolo je v tej tarifi mišljen list papirja 
formata A-4 ali manjši; 
2. če je rokopis oziroma prepis, ki naj se 
overi, pisan v tujem jeziku, se plača dvojna 
taksa iz druge točke te tarifne številke. 

Tar. št. 17 
Za overitev prevoda se plača 30% takse iz 
tarifne številke 23 te taksne tarife. 
Opomba: 
Če organ besedilo tudi prevede in overi 
prevod, se plača poleg takse po tej tarifni 
številki taksa po tarifni številki 23 te taksne 
tarife. 

Tar. št. 18 
Za overitev poslovnih knjig se plača od vsa- 
ke knjige 200 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za 
overitev kartoteke, ki nadomešča poslovno 
knjigo. 
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1.000 
Tar. št. 19 

Za overitev načrta 
Opomba: 
Za overitev kopije katastrskega načrta se ne 
plača taksa po tej tarifni številki, temveč po 
tarifni številki 20 te taksne tarife. 

Tar. št. 20 
Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od 
celega ali začetega kvadratnega metra 

Tar. št. 21 
Za overitev pogodbe, katere vrednost 
znaša: 
1. do 10.000 točk 
2. nad 10.000 do 50.000 točk 
3. nad 50.000 do 200.000 točk 
4. nad 200.000 točk 1%, od dinarske vredno- 
sti, vendar največ v dinarski vrednosti 5.000 
točk 
5. če vrednost pogodbe ni ocenljiva 

Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe 
se plača 50 odstotkov taks iz prvega odstav- 
ka te tarifne številke. 
Za overitev pooblastila 
Opomba: 
1. da gre za overitev pogodbe se šteje tudi, 
če se overijo samo podpisi pogodbenih 
strank; 
2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se 
šteje v takšnem pogledu za novo pogodbo; 
3. taksa po prvem odstavku te tarifne števil- 
ke se plača od vrednosti, ki je navedena 
v pogodbi; 
4. če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni 
navedena, se plača za overitev pogodbe 
dvojna taksa iz 3. točke te tarifne številke. 

Tar. št. 22 
Za prepise oziroma fotokopije uradnih ak- 
tov ali listin pri državnem organu: 
1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od 
polpole izvirnika 
2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, 
od polpole izvirnika 
3. če prepiše oziroma fotokopira organ ak- 
te ali listine v tujem jeziku, od polpole izvir- 
nika 

Tar. št. 23 
Za prevode iz enega jezika v drugega: 
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 be- 
sed 
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 
besed od vsake cele ali začete polpole pre- 
voda 

V. GEODETSKE TAKSE 
Tar. št. 24 

Se črta. 
Tar. št. 25 

1. Za preris dela detajla iz načrtov zemlji- 
škega katastra se plača taksa po številu 
poenov in znaša: 
a) do 100 poenov 
b) za vsak nadaljnji poen nad 10 poenov. 
2. preris dela detajla iz načrtov zemljiškega 
katastra v primeru, ko ni možno obračunati 
takse po številu poenov ter za preris dela 
detajla iz topografskih načrtov, načrtov ka- 
tastra komunalnih naprav in drugih grafič- 
nih prikazov geodetske službe, se plača tak- 
sa za vsako porabljeno delovno uro 
3. za prepis posestnega lista ali drugih de- 
lov operata zemljiškega katastra ali za izpi- 
sek iz njih se plača taksa po številu postavk 
in znaša: 
a) do 10 postavk 
b) za vsako nadaljnjo postavko nad 10 po- 
stavk 
4. za mehanično kopiranje delov detajla iz 
načrtov in grafičnih prikazov iz 1. in 2. točke 

300 

500 
1.000 
2.000 

1.000 

2.000 

100 

400 

600 

600 

1.200 

500 
50 

1.750 

500 

50 

te tarifne številke ter za mehanično kopira- 
nje posestnih listov ali drugih delov operata 
zemljiškega katastra iz 3. točke te tarifne 
številke se plača taksa glede na obseg kopi- 
je in znaša za format A-4 500 
5. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po 
prejšnjih poenih te tarifne številke, razmno- 
žuje, se plača taksa za vsak tako razmnožen 
izvod 200 
6. za prerise in prepise delov elaboratov in 
operatov, ki niso zajeti v prejšnjih točkah te 
tarifne številke ali drugih tarifnih številka te 
taksne tarife, se plača za vsako porabljeno 
delovno uro 1.750 
Opomba: 
1. kot število poenov po 1. točki te tarifne 
številke je mišljen seštevek hektarjev in šte- 
vila zaključnih parcel ter števila delov par- 
cel, ki se nanašajo na vodotoke, komunika- 
cije in druge dolžinske objekte; površina, 
manjša kot en hektar, se šteje za cel hektar; 
2. kot postavka po 3. točki te tarifne števil- 
ke je mišljena vsaka prepisana vodoravna 
vrsta iz kateregakoli dela operata zemljiške- 
ga katastra; 
3. taksa po 3. točki te tarifne številke se 
plačuje tudi za potrdila, ki jih izda občinski 
geodetski organ, če se v potrdilu navajajo 
podrobni podatki o posameznih parcelah; 
4. taksa po 1. in 3. točki te tarifne številke 
se računa posebej za vsak list načrta oziro- 
ma grafičnega prikaza in posebej za vsak 
del operata zemljiškega katastra; 
5. taksa po tej tarifni številki se ne plača, če 
so zahtevani podatki namenjeni za potrebe 
izdelave in vzdrževanja katastrov, načrtov, 
kart in drugih evidenc geodetske službe ter 
za potrebe izdelave in vzdrževanja z zako- 
nom predpisanih evidenc podatkov o pro- 
storu, ki se vodijo po načelih družbenega 
sistema informiranja; 
6. uporabniki geodetskih podatkov ne pla- 
čajo nobene takse za kopije, prerise in pre- 
pise podatkov, izvedbo katerih so sofinanci- 
rali 

Tar. št. 26 
1. Za prepis podatkov o koordinatah in 
nadmorskih višinah geodetskih točk ter 
mejnikov državne meje se plača taksa za 
vsako geodetsko in mejno točko, in to: 
a) za koordinate (XYZ) 250 
b) za nadmorsko višino (reperja) 250 
2. za preris topografije geodetske točke 
brez ali skupaj s podatki o koordinatah in 
nadmorski višini točke, se plača taksa od 
vsake topografije 750 
3. za mehanično kopiranje topografije ge- 
odetskih točk se plača taksa glede na obseg 
kopije in znaša za kopijo formata A-4 500 
4. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po 
prejšnjih točkah te tarifne številke, nadalje 
razmnožuje, se plača za vsak tako razmno- 
ženi izvod 200 
Opomba: 
Za plačevanje takse po tej tarifni številki 
veljata 5. in 6. točka opomb k tr. št. 25 te 
taksne tarife. 

Tar. št. 27 
1. Za mehanično kopiranje celih listov na- 
črtov, kart in drugih grafičnih prikazov ge- 
odetske službe, večjih od formata A-3 ter 
aeroposnetkov, se plača taksa in znaša: 
a) za vsako prvo kopijo lista načrta, karte 
ali aeroposnetka 2.500 
b) za vsako nadaljnjo kopijo 625 
2. za mehanično kopiranje celih listov kart 
geodetske službe do formata A-3 se plača 
taksa in znaša: 
a) za vsako prvo kopijo lista karte 1.000 
b) za vsako nadaljnjo kopijo 250 
Opomba: 
1. za tiskane kopije načrtov in kart iz te 
tarifne številke se ne plača taksa; 
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VI. GRADBENE TAKSE 
Tar. št. 30 

Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovo- 
ljenje 

Tar. št. 31 
Se črta. 

Tar. št. 32 
Za akt, s katerim se priglasi zidanje gradbe- 
nega objekta, za katerega se ne plača taksa 
po tar. št. 30 in 35 te taksne tarife 

Tar. št. 33 
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidro- 
tehničnih naprav za izkoriščanje vodnih sil 
za naprave za vodovode ter za drugačne 
vodne zajeme: 
a) z zmogljivostjo do 1.000 litrov v sekundi 
b) z zmogljivostjo nad 1.000 do 3.000 litrov 
v sekundi 
c) z zmogljivostjo nad 3.000 litrov v sekundi 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za 
dovoljenja, za katera se plačuje taksa po 
tarifni številki 35 te taksne tarife. 

Tar. št. 34 
Za dovoljenje za postavitev radijske postaje 
Opomba: 
1. za zamenjavo oziroma podaljšanje ve- 
ljavnosti dovoljenja se plača polovica takse 
iz te tarifne številke; 
2. radioamaterji, ki so člani Zveze radioa- 
materjev Jugoslavije, ne plačajo takse po tej 
tarifni številki. 

Tar. št. 35 
Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po 
zakonu o graditvi objektov, se plača taksa 
po vrednosti: 
1. če znaša vrednost objekta do 80 milijo- 
nov točk 

250 

2. za plačevanje takse po tej tarifni številki 
veljata 5. in 6. točka opombe k tar. št. 25 te 
taksne tarife. 

Tar. št. 28 
Če napravi prepise, prerise ali kopije po 
tarifni številki 25 in tarifni številki 26 te taks- 
ne tarife organizacija združenega dela ali 
druga organizacija po svojem strokovnjaku, 
plača polovico ustrezne takse. 

Tar. št. 29 
1. Za overitev prerisa ali kopije načrta, kar- 
te ali drjgega grafičnega prikaza geodetske 
službe v velikosti formata A-4 se plača taksa 
2. za overitev prerisa ali kopije, ki je večja 
od formata A-4, se plača poleg osnovne 
takse še tolikokrat po 100 točk, za kolikor 
formatov A-4 je kopija večja od A-4 formata 
3. za overitev prepisa ali izpiska iz operata 
in elaborata uradnih geodetskih evidenc se 
plača taksa od A-4 formata, ki je bil uporab- 
ljen za prepis ali izpisek in znaša: 
a) za prvi A-4 format 
b) za vsak nadaljnji A-4 format 
Opomba: 
1. za overitev načrta po tej tarifni številki se 
ne plača taksa po tarifni številki 19 te taksne 
tarife; 
2. začeti A-4 format iz 1., 2. in 3. točke te 
tarifne številke se računa kot celi A-4 
format; 
3. za plačevanje takse po tej tarifni številki 
velja 6. točka opomb k tarifni številki 25 te 
taksne tarife. 

250 
125 

2.500 

1.000 

1.500 

7.500 
37.500 

6.000 

0,2% 

2. če znaša vrednost objekta nad 80 do 800 
milijonov točk 16.000 
in za vrednost nad 80 milijonov točk 0,15% 
3. če znaša vrednost objekta nad 800 mili- 
jonov točk 124.000 
in za vrednost nad 800 milijonov točk 0,1% 

Tar, št. 36 
Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba 
ali naprava, če znaša predračunska vred- 
nost: 
1. do 5 milijonov točk 2.000 
2. nad 5 milijonov točk 10.000 

Tar. št. 37 
Za pregled celih stavb ali posameznih pro- 
storov, da se dovoli njihova uporaba: 
1. do 10 prostorov 2.000 
2. nad 10 prostorov 6.000 
Za pregled drugih gradbenih objektov (no- 
vih, obnovljenih in adaptiranih), da se dovo- 
li njihova uporaba, se plača 0,5% od obra- 
čunske vrednosti objekta 
Opomba: 
1. taksa po drugem odstavku te tarifne šte- 
vilke ne sme presegati 60.000 točk; 
2. taksa po drugem, odstavku te tarifne šte- 
vilke se ne nanaša na objekte, za katere je 
za pregled v zvezi z dovoljenjem, da smejo 
začeti z obratovanjem, predpisana posebna 
taksa v tarifni številki 38 te taksne tarife. 

Tar. št. 38 
Za tehnični pregled strojnih, električnih, 
elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in 
drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih 
predpisih pregledane, da se dovoli njihova 
uporaba, se plača taksa od delovne ure po 1.750 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za 
vsako celo ali začeto delovno uro vsakega 
delavca, ki sodeluje pri tehničnem pre- 
gledu. 

VII. RAZNO 
Tar. št. 39 

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vred- 
nostnih papirjev, ki jih izročijo deponenti 
v hrambo organom, se plača na leto od 
vsakih začetih 2.000 točk vrednosti 300 
Opomba: 
1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi 
s cenitvijo; 
2. taksa iz te tarifne številke se plača za prvo 
leto vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se 
depozit dvigne; začeto leto se šteje za celo; 
3. če se depozit na zahtevo deponenta pre- 
nese od enega depozitarja k drugemu, se 
plača za prenos enoletna taksa; 
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene 
na zahtevo državnega organa oziroma po 
uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno 
dvigne. 

Tar. št. 40 
Za opomin za plačilo takse se plača od 
zneska neplačane takse: 
1. do 1.500 točk 300 
2. nad 1.500 do 15.000 točk 1.000 
3. nad 15.000 točk 3.000 

16. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije do 

prečiščeno besedilo zakona. 
17. člen 

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

Obrazložitev 

Spremembe in dopolnitve zakona o upravnih taksah, ki so S predlaganimi spremembami in dopolnitvami v predlogu 
predlagane s tem zakonom, ne posegajo v načela, na katerih je bil zakona o upravnih taksah se zaradi prilagajanja višine taksnih 
oblikovan in sprejet zakon o upravnih taksah. obveznosti spreminjajoči vrednosti dinarja brez ponavljajočih 
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zakonskih procedur predlaga uvedba točkovnega sistema pri 
določanju višine taks. Pri upravnih dejanjih, pri katerih je višina 
takse odvisna od vrednosti taksnih predmetov, se predlaga tudi za 
določitev vrednosti teh predmetov točkovni sistem, s čimer bi se 
ohranila razmerja med vrednostjo taksnih predmetov in višino 
taksne obveznosti ob vsakokratni spremembi vrednosti točke. 
Izhodiščna vrednost točke je v predlogu zakona določena v višini 
taks. Pri upravnih dejanjih, pri katerih je višina takse odvisna od 
vrednosti taksnih predmetov, se predlaga tudi za določitev vred- 
nosti teh predmetov točkovni sistem, s čimer bi se ohranila raz- 
merja med vrednostjo taksnih predmetov in višino taksne obvez- 
nosti ob vsakokratni spremembi vrednosti točke. Izhodiščna vred- 
nost točke je v predlogu zakona določena v višini 250 din to je 
v enaki višini kot se predlaga za določitev višine sodnih taks 
v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 
taksah. Predlagano je, da bi bil Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije pooblaščen za usklajevanje vrednosti točke z gibanjem stro- 
škov za delo upravnih organov in cen življenjskih potrebščin v SR 
Sloveniji. Glede na izhodično vrednost točke in enako ureditev 
v zakonu o sodnih taksah bi se usklajevanje vrednosti točke za 
upravne in sodne takse lahko opravljalo z istim podzakonskim 
aktom (3. člen predloga zakona). 

Točkovni sistem ne bi veljal za takse, opredeljene z medrepubli- 
škim dogovorom o usklajevanju višine taks za izdajo in podaljša- 
nje potnih listin, za izdajo vizumov v potno listino ter za sprejem in 
Odpust iz državljanstva SFRJ. 

Pred spremembo taks, izraženih v dinarskih zneskih, v točkovni 
sistem se predlaga povečanje taksnih obveznosti glede na spre- 
menjeno vrednost dinarja in udeležbo zbranih sredstev iz naslova 
upravnih taks v sredstvih potrebnih za delo upravnih organov. Pri 
upravnih dejanjih, ki so odvisna zgolj od občanove volje in zah- 
teve, to je pri spremembi osebnega imena, kadar ne izvira iz 
spremenjenih družinskih razmerij (tar. št. 15. a) in pri tarifni 
številki 8, ki se nanaša na izdajo dovoljenja za nabavo orožja in 
orožnega lista, ker gre za pridobitev za katero ni nujno, da je 
občan uveljavlja, se predlaga večje povečanje takse od splošnega 
povečanja. Predlagana diferenciacija povečanju upravnih taks 
pomeni realizacijo sprejete delegatske pobude. 

Navedeno splošno povečanje taksnih obveznosti ne bi veljalo 
tudi za dejanja, ki se lahko opravijo pred upravnimi organi in pred 
rednimi sodišči (tar. št. 21 in 40), zato je v predlogu zakona višina 
taks za ta dejanja usklajena z višino taks, predlagano v zakonu 
o sodnih taksah. 

Za upravna dejanja, ki jih ureja medrepubliški dogovor o uskla- 
jevanju višine taks za izdajo in podaljšanje potnih listin, za izdajo 
vizumov v potno listino ter za sprejem in odpust iz državljanstva 
SFRJ v predlogu zakona ni bilo izvršeno predlagano splošno 
povečanje, ker se višina teh taks valorizira po navedenem dogo- 
voru. V predlogu zakona se zaradi predvidenih sprememb določb 
o valorizaciji v dogovoru predlaga splošnejša opredelitev načina 
valorizacije tako, da po uveljavitvi dogovora ne bi bilo potrebno 
spreminjati zakona (11. člen). 

Namesto dosedanje opredelitve organov, ki odločajo o upravnih 
stvareh na podlagi izvrševanja javnih pooblastil, se v 1. členu 
predloga zakona opredeljujejo kot taki organi organizacije, skup- 
nosti in posameznik v skladu z amandmajem XL k Ustavi SR 
Slovenije. Posledica takšne rešitve so predlagane spremembe v 2. 
in 5. členu predloga zakona. Terminološke uskladitve z ustavnimi 
amandmaji in drugimi predpisi pomenijo tudi spremembe v 4., 6., 
7. in 9. členu predloga zakona. 

V 4. členu predloga zakona se predlaga še rešitev, po kateri bi 
občani v slabih premoženjskih razmerah ne bili oproščeni plačila 
taks za dovoljenje za nabavo orožja ter za orožni list (tar. št. 8) in 
za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo 
stranke (tar. št. 15 a), iz razlogov, zaradi katerih so bile te takse 
povečane za več kot ostale taksne obveznosti. 

Dopolnitev, po kateri se ne bi prisilno izterjevalo neplačane 
upravne takse, če dolgovana taksa ne presega vrednosti 500 točk 
(9. člen), omogoča uvedbo postopka prisilne izterjave šele takrat, 
ko se z izterjano takso pokrijejo stroški prisilne izterjave. 

Limit, od katerega dalje se plačuje upravna taksa v gotovini (28. 
člen zakona), se še nadalje izraža v dinarski vrednosti iz praktičnih 
razlogov), povečuje pa se iz 10.000 dinarjev na 100.000 dinarjev, 
kot je predlagano tudi za limit sodnih taks. S predlagano rešitvijo 
v 10. členu predloga zakona pa se omogoča prilagajanje tega 
zneska spremembam določb dogovora o enotni emisiji sodnih in 
upravnih kolkov brez spreminjanja zakona. 

Zaradi kolkov v neustreznih apoenih, določenih v dogovoru 
o enotni emisiji sodnih in upravnih kolkov, je do izdaje kolkov 
v novih apoenih za premostitev vsakdanjega stanja, kakor tudi za 
morebitna bodoča inflacijska gibanja, ki bi razvrednotila zneske 
apoenov upravnih kolkov, predlagana rešitev, po kateri bi taksni 
zavezanci lahko plačevali v primerih pomanjkanja kolkov upravne 

takse v gotovini tudi takrat, ko se po zakonu plačujejo v kolkih (10. 
člen predloga zakona). 

Kazenske določbe iz 32. člena zakona o upravnih taksah so 
v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona črtane. 

Zaradi večkratnih sprememb zakona in lažje uporabe ob pre- 
hodu na določanje višine taks po točkovnem sistemu se predlaga, 
da Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije določi 
prečiščeno besedilo zakona o upravnih taksah. 

Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 

DOLOČBE ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH, KI SE 
SPREMINJAJO (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 
11/79, 23/82,18/85 in 24/88) 

5. člen 
Z organi iz 1. člena tega zakona so mišljeni: 

1. republiški in občinski upravni organi, upravni organi poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti ter državni organi; 

2. organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti, družbene organizacije, društva in druge organi- 
zacije (v nadaljnjem besedilu: samoupravne organizacije in skup- 
nosti), kadar v izvrševanju javnih pooblastil, katere jim daje zakon 
ali na podlagi zakona izdan odlok občinske skupščine, odločajo 
o upravnih stvareh. 

6. člen 
Taksa se plačuje po takšni tarifi, ki velja za tisto družbenopoli- 

tično skupnost, katere organ odloča o zahtevku stranke, ne glede 
na to, pri kom je bila zahteva vložena. 

V primerih, kadar odločajo o upravnih stvareh samoupravne 
organizacije in skupnosti, se plačujejo občinske takse po taksni 
tarifi, ki velja v občini v kateri je sedež samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti. 

15. člen 
Takse ne plačujejo: 

1. družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organiza- 
cije in njihovi organi ter samostojni skladi družbenopolitičnih 
skupnosti; , 

2. samoupravne interesne skupnosti in njihovi organi; 
3. krajevne skupnosti; 
4. organizacije združenega dela na področju izobraževanja in 

vzgoje, kulture, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in socialnega 
varstva; 

5. Služba družbenega knjigovodstva; 
6. organizacije Rdečega križa; 
7. tuja diplomatska in konzularna predstavništva - v diplomat- 

skih in konzularnih zadevah, če velja vzajemnost; 
8. občani v slabih premoženjskih razmerah - razen taks po tar. 

št. 5, 6 in 7 taksne tarife tega zakona. 

16. člen 
Plačevanja taks so oproščeni v določenih zadevah: 

1. samoupravne organizacije in skupnosti v izvrševanju javnih 
pooblastil; 

2. prostovoljna gasilska društva, njihove gasilske enote in 
gasilske zveze - v zadevah iz njihove osnovne dejavnosti; 

3. organizacije, ustanovljene za boj proti alkoholizmu - za 
spise in dejanja v tej dejavnosti; 

4. invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene 
za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami - za 
spise in dejanja v zvezi z njihovo dejavnostjo, razen v zadevah, ki 
so v zvezi z gospodarsko dejavnostjo; 

5. vojaški vojni invalidi, mirovni vojaški invalidi in delovni inva- 
lidi, žrtve fašističnega nasilja, civilne žrtve vojne in žrtve vojnega 
materiala, otroci, ki dobivajo družinsko pokojnino in invalidnino 
ter otroci uživalcev osebne invalidnine do dopolnjenega 26. leta 
- za spise in dejanja v zvezi s šolanjem na vseh šolah; 

6. invalidi, ki so oproščeni plačevanja cestnih pristojbin za 
uporabo motornih vozil - v postopku za pripustitev k vozniškemu 
izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter podaljšanje veljavno- 
sti prometnega dovoljenja; 

7. delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju - v postopku 
za uveljavljanje pravic, ki jim pripadajo v času, dokler niso zapo- 
sleni; 

8. učenci osnovnih šol in učenci v srednjem usmerjenem izo- 
braževanju za spise in dejanja v zvezi s šolanjem; 

9. osebe, ki podarijo svoje premoženje družbenopolitičnim 
skupnostim, ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali 
stavbi v korist družbenopolitične skupnosti ali pa brezplačno 
odstopijo družbenopolitični skupnosti kakšno drugo stvarno pra- 
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vico na nepremičninah - v postopku v zvezi s prenosom lastnine 
in drugih stvarnih pravic; 

10. hišni sveti - v zadevah hišne uprave. 

17. člen 
Za občana v slabih premoženjskih razmerah se šteje oseba, 

katere skupni letni dohodki ne presegajo z zakonom zajamčenega 
letnega osebnega dohodka, določenega v SR Sloveniji za prejšnje 
leto in oseba, ki živi v družinski skupnosti, v kateri letni dohodki 
vseh članov skupnosti ne presegajo z zakonom zajamčenega 
letnega osebnega dohodka, določenega v SR Sloveniji za prejšnje 
leto. , 

Če je v dohodku iz prvega odstavka tega člena zajet samo 
katastrski dohodek, ali če je v dohodku vštet tudi katastrski 
dohodek, se ta računa dvakratno. 

19. člen 
Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja: 
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene v javno 

korist; 
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah; 
3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih 

premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne opro- 
stitve; 

4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč 
plačanih davščin in drugih obveznih dajatev; 
5. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, 
drugih listinah in uradnih evidencah; 
6. spisi in dejanja v postopku za sestavo in popravo volilnih 
imenikov za kandidiranje in volitve delegacij in delegiranje dele- 
gatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih 
interesnih skupnosti in njihov odpoklic; 

7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo; 
8. prijave in vpisi v matične knjige; 
9. spisi in dejanja v postopku za posvojitev in v postopku za 

postavitev oskrbnika; 
10. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero 

davkov ter spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi 
uvedenih oprostitev in olajšav; 

11. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije zem- 
ljišč; 

12. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva; 

13. spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic; 
14. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so 

z zakonom priznane invalidom; 
15. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja; 
16. spisi in dejanja v postopku za pridobitev in zavarovanje 

potrošniških kreditov; 
17. spisi in dejanja v zvezi z zidanjem, popravljanjem in vzdrže- 

vanjem stanovanjskih hiš; 
18. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in 

podaljševanjem pomorskih knjižic; 
19. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, priznanih 

odlikovanim osebam in imetnikom »Partizanske spomenice 
1941«; 

20. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic iz otroškega 
varstva; 

21. spisi in dejanja v zvezi s sprejemanjem darilnih pošiljk od 
dobrodelnih organizacij iz tujine, če so te poslane družbenim 
organizacijam v Jugoslaviji za dobrodelne namene; 

22. spisi in dejanja v zvezi z ustanovitvijo vodnih skupnosti in 
drugih vodnoogospodarskih organizacij, s pridobitvijo dovoljenja 
za zgraditev objektov in naprav za obrambo pred škodljivim delo- 
vanjem voda in s pridobitvijo katastrskih podatkov za odmero in 
plačevanje vodnega prispevka; 

23. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo vojaške obveznosti, kakor 
tudi delovne in materialne obveznosti s področja splošnega ljud- 
skega odpora, udeležbo pri pouku za obrambo in zaščito ter 
izvrševanjem obveznosti služiti v civilni zaščiti; 

24. spisi in dejanja v postopku za pridobitev in podaljšanje 
veljavnosti osebnih izkaznic jugoslovanskim državljanom, ki 
stalno živijo v Jugoslaviji, ter same osebne izkaznice; 

25. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča; 
26. spisi in dejanja v zvezi s priznavanjem pravice do znižane 

oziroma brezplačne vozovnice; 
27. spisi in dejanja v zvezi z nacionalizacijo in razlastitvijo 

premoženja; 
28. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno kon- 

čanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov; 
29. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov; 
30. spisi in dejanja v zvezi z ustanovitvijo stanovanjskih zadrug; 

31. vloge naslovljene na organe za prošnje in pritožbe družbe- 
nopolitičnih skupnosti; 

32. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje javnega tožilstva; 
33. spisi in dejanja v postopku za pokop umrlih; 
34. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendi- 

stom in tistim, ki daje štipendijo; 
35. spisi in dejanja v postopku za izdajo dovoljenja za posest 

trofejnega orožja, ki pomeni za lastnika oseben ali družinski 
spornih; 

36. spisi in dejanja, v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu. 

24. člen 
Kdor je plačal takso, ki je ne bi moral plačati, ali je plačal večjo 

takso, kot je predpisana, ali je plačal takso za dejanje, ki ga organ 
iz kakršnihkoli vzrokov ni opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ 
ugodil, ima pravico do povrnitve ves oziroma preveč plačane 
talpostopek za povrnitev se začne na zahtevo stranke, če prepla- 
čana taksa presega 800 dinarjev, pa po uradni dolžnosti. 

O povrnitvi takse odloča uprava za družbene prihodke občine, 
v kateri ima prebivališče oziroma sedež taksni zavezanec, če je 
bila taksa plačana v gotovini pa občine, v kateri ima sedež organ, 
pri katerem je bila preveč plačana taksa. 

Organ, pri katerem je bila taksa preplačana, za več kot 800 
dinarjev mora predlagati organu iz prejšnjega odstavka, naj izda 
odločbo o povrnitvi preveč plačane takse. 

Takso povrne iz svojega dohodka družbenopolitična skupnost, 
katere organ je pristojen za odločanje o zahtevku. 

25. člen 
Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, 

o tem pismeno obvesti davčni organ občine, v kateri ima taksni 
zavezanec sedež oziroma stalno prebivališče. 

Taksa se izterja po predpisih, ki veljajo za izterjavo davčnih 
obveznosti družbenopravnih oseb in občanov. 

28. člen 
Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali 

gotovini. 
V gotovini se plačujejo takse: 
1. če mora taksni zavezanec plačati večjo takso kot 10.000 

dinarjev; 
2. če je v taksni tarifi predpisano, da je treba plačati takso 

v gotovini, ne glede na znesek; 
3. če plačuje takso taksni zavezanec iz tujine. 
Taksni zavezanec, ki iz tujine zahteva, da mu republiški ali 

občinski upravni organ opravi delo, za katero se plača taksa, 
plača takso po ustrezni tarifni številki v tuji valuti s tečajne liste 
tujih valut pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Jugo- 
slavije v tujini, po katerem se mu vročajo spisi. 

Organ mora priložiti spisu, ki ga izda na zahtevo taksnega 
zavezanca iz prejšnjega odstavka tega člena, dva izvoda sprem- 
nega dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni 
zavezanec plačati predstavništvu. 

31. a člen t 
Višina taks iz tar. 4, 5 in 6 taksne tarife se valorizira koncem leta 

za naslednje leto s količnikom, ugotovljenim za obdobje prvih 
devetih mesecev tekočega leta v primerjavi z enakim obdobjem 
pretekleta leta po podatkih Zveznega zavoda za statistiko. 

Valorizirano višino taks objavi republiški davčni organ v Urad- 
nem listu SRS. 

32. člen 
Z denarno kaznijo do 100.000 din se za prekršek kaznuje poo- 

blaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če jih nabavi v nasprotju 
s tretjim odstavkom 30 člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo do 10.000 din se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki stori pre- 
kršek iz prejšnjega odstavka tega člena. 

32. c člen 
Dokler ne bodo dani v obtok upravni kolki v noyih apoenih po 

spremenjenem in dopolnjenem dogovoru o enotni emisiji uprav- 
nih in sodnih kolkov, se plačuje upravna taksa v gotovini, če znaša 
taksa več kot 3.000 dinarjev. 
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TAKSNA TARIFA 
I. VLOGE 

Tar. št. 1 
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve, če ni 
v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 
Opomba: 
Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva 
stranka le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi. 

Tar. št. 2 
Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni stvari 

II. ODLOČBE 
Tar. št. 3 

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa 
Opomba: 
1. če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača 
taksa po tej tarifni številki tolikokrat, kolikor je oseb, 
katerim se odločba vroči; 
2. za odločbo o pritožbah se ne plača taksa. 

Tar. št. 4 
Za odločbe o zahtevi tujca za sprejem v državljanstvo 
SR Slovenije (12. do 15. in 24. člen zakona o državljan- 
stvu Socialistične republike Slovenije - Uradni list 
SRS, št. 23/76) ali za prenehanje državljanstva SR Slo- 
venije (18. do 20. člen zakona o državljanstvu Sociali- 
stične republike Slovenije) ali za odločbo o ugotovitvi, 
da je državljanu SR Slovenije državljanstvo zaradi 
odreka prenehalo (21. in 22. člen zakona o državljan- 
stvu Socialistične republike Slovenije) 

Tar. št. 4a 
Za odločbo o zahtevi državljana druge socialistične 
republike za sprejem v državljanstvo SR Slovenije 
Opomba: 
1 če gre za sočasen sprejem članov iste družine v dr- 
žavljanstvo SR Slovenije, se plača za vse družinske 
člane ena sama taksa. 

Tar. št. 5 
Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika potne listine 
za potovanje v inozemstvo: 
1. za jugoslovanske državljane 
a) za izdajo potne listine 
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine 
c) za izdajo dvojnika potne listine 
č) za izdajo skupne (kolektivne) potne listine — za vsako 
osebo 
d) za izdajo potne listine za stalno prebivališče v tujini 
e) za izdajo otroške potne listine 
2. za tuje državljane 
a) za izdajo potne listine za tujce 
b) za izdajo turistične propustnice 
c) za izdajo potne listine osebi brez državljanstva 
č) za izdajo potne listine beguncem 

Tar. št. 6 
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v tej 
tar št: 
1. za jugoslovanske državljane: 
a) za vizum za neomejeno število potovanj 
b) za poslovno vizo (klavzula »poslovno« 
v ) 
c) za vizo na skupni (kolektivni) potni listini (za eno 
potovanje) za vsako osebo 
2. za tuje državljane: 
a) za vizum za eno potovanje ali za tranzitni vizum 
b) za vizum za večkratno potovanje 
c) za vizum za neomejeno število potovanj 
č) za odhodni vizum za potni listini 
d) za odhodno prihodni vizum, izdan na mejnem pre- 
hodu 
e) za tranzitni vizum, izdan na mejnem prehodu 
f) za odhodni vizum, izdan na mejhen prehodu 
3. za dovoljenje za začasno bivanje: 
a) za veljavnost di treh mesecev 
b) z veljavnostjo nad tri mesece 

Tar. št. 7 
1. za dovoljenje za gibanje izven mejnega prehoda 
2. za začasno dovoljenje za zadrževanje na mejnem 
prehodu 

Taksa 
v dinarjih 
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3. za stalno dovoljenje za zadrževanje na mejnem pre- 
hodu 
4. za dovoljenje za gibanje in bivanje na mejnem preho- 
du 
5. za začasno dovoljenje za gibanje in muditev v mej- 
nem pasu 
6. za stalno dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem 
pasu 
Opomba: 
Lastniki zemljišč v mejnem pasu in občani, ki se mudijo 
v mejnem pasu v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali 
drugimi delovnimi nalogami, ne plačajo takse po 6. 
točki ter tarifne številke, temveč po tar. št. 3 te taksne 
tarife. 

Tar. št. 8 
Za orožni list: 
1. za samokres 
2. za drugo orožje 
Za dovoljenje za posest orožja 
Opomba: 
1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posa- 
mezno orožje; 
2. taksa po tej tarifni številki se ne plača za orožje, ki ga 
imajo narodna zaščita, strelske organizacije in organi- 
zacije zveze rezervnih vojaških starešin za strelske vaje 
in tekmovanja, ter za orožje, ki ga imajo organizacije 
združenega dela in druge organizacije za čuvanje druž- 
benega premoženja. Takse ne plačajo tudi občani, ki 
poklicno opravljajo delo lovskega, ribiškega in naravo- 
varstvenega čuvaja in sicer za eno orožje; 
3. za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamez- 
no orožje polovična taksa iz te tarifne številke; 
4. za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orož- 
nega lista oziroma dovoljenja se ne plača taksa po tej 
tarifni številki, temveč po tar. št. 3 te taksne tarife. 

Tar. št. 9 
Za akt, s katerim pridobi občan pravico z osebnim 
delom in s svojimi sredstvi samostojno opravljati go- 
spodarsko ali drugo dejavnost 
Za potrdilo o priglasitvi opravljanja gospodarske dejav- 
nosti kot postranski poklic 

Tar. št. 10 
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in 
plavajočega objekta na morju: 
1. za vpis v vpisnik morskih ladij 
2. za vpis v vpisnik plavajočih objektov 
3. za vpis v vpisnik morskih čolnov 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za plovne 
objekte, ki so namenjeni izključno le za civilno zaščito 
in gasilsko službo. 

Tar. št. 11 
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in 
plavajočega objekta na notranjih vodah: 
1. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe 
2. za vpis v vpisnik večjih plavajočih objektov na notra- 
njih vodah 
3. za vpis v vpisnik čolnov notranje plovbe in vpisnik 
manjših plavajočih objektov na notranjih vodah 

Tar. št. 11a 
Za dovoljenje za vnašanje ali razširjanje tuje tiskane 
stvari 

Tar. št. 11 b 
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi snovmi 

Tar. št. 12 
Za pripustitev k vozniškemu izpitu, za izdajo vozniške- 
ga dovoljenja, prometnega dovoljenja za motorno in 
priklopno vozilo, prometnega dovoljenja za traktor ali 
traktorski priklopnik, potrdila o znanju predpisov o var- 
nosti cestnega prometa 
Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, pro- 
metnega dovoljenja za motorno in priklopno vozilo 
Za dvojnik vozniškega dovoljenja, prometnega dovolje- 
nja ali potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega 
prometa 
Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podat- 
kov o vozilu v prometnem dovoljenju 
Opomba: 
Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozni- 
škega dovoljenja ali prometnega dovoljenja se ne pla- 
ča taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 3 te 
taksne tarife. 
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Taksa 
v dinarjih 

III. POTRDILA 
Tar. št. 13 

Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih 
evidenc, če ni drugače predpisano 
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitve- 
nega postopka 
Opomba: 
Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali 
matične knjige umrlih se ne plača taksa. 

Tar. št. 14 
Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine 
o uspešno končanem izobraževanju 

Tar. št. 15 
Za potrdila in spričevala, s katerim se dokazuje poreklo 
ali vrednost, količina in kakovost ali zdravstvena ne- 
oporečnost blaga 
Opomba: 
Ta taksa se ne plača za tuje potne deklaracije, ki 
spremljajo spremni list. 

Tar. št. 15 a 
Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na 
zahtevo stranke 
Opomba: 
Če gre za spremembo osebnega imena zaradi spre- 
membe družinskega razmerja se ne plača taksa po tej 
tar. št., temveč po tar. št. 3 te taksne tarife. 

Tar. št. 15 b 
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze 

IV. OVERITVE, PREPISI 
IN PREVODI 
Tar. št. 16 

Za overitev podpisa, rokopisa in prepisa: 
1. za overitev vsakega podpisa 
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za overitev 
prepisa od vsake polpole izvirnika 
Opomba: 
1. s polpolo je v tej tarifi mišljen list papirja formata A-4 
ali manjši; 
2. če je rokopis oziroma prepis, ki naj se overi, pisan 
v tujem jeziku, se plača dvojna taksa iz druge točke te 
tarifne številke. 

Tar. št. 17 
Za overitev prevoda se plača 30% takse iz tarifne števil- 
ke 23 te taksne tarife. 
Opomba: 
Če organ besedilo tudi prevede in overi prevod, se 
plača poleg takse po tej tarifni številki taksa po tarifni 
številki 23 te taksne tarife. 

Tar. št. 18 
Za overitev poslovnih knjig se plača od vsake knjige 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za overitev 
kartoteke, ki nadomestuje poslovno knjigo. 

Tar. št. 19 
Za overitev načrta 
Opomba: 
Za overitev kopije katastrskega načrta se ne plača 
taksa po tej tarifni številki, temveč po tarifni številki 20 
te taksne tarife. 

Tar. št. 20 
Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od celega ali 
začetega kvadratnega metra 

Tar. št. 21 
Za overitev pogodbe, katere vrednost znaša: 
1. do 50.000 dinarjev 
2. nad 50.000 dinarjev do 100.000 dinarjev 
3. nad 100.000 dinarjev do 150.000 dinarjev 
4. nad 150.000 dinarjev 
5. če je vrednost pogodbe neocenljiva 
Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 
50 odstotkov takse iz 1. oziroma 2. točke te tarifne 
številke. 
Za overitev pooblastila 
Opomba: 
1. da gre za overitev pogodbe se šteje tudi, če se 
overijo samo podpisi pogodbenih strank; 
2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se šteje v takš- 
nem pogledu za novo pogodbo; 
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3. taksa po prvem odstavku te tarifne številke se plača 
od vrednosti, ki je navedena v pogodbi; 
4. če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, 
se plača za overitev pogodbe dvojna taksa iz 4. točke te 
tarifne številke. 

Tar. št. 23 
Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin, 
ki se prepišejo pri državnem organu: 
1. če jih prepišejo oziroma fotokopirajo prizadete ose- 
be, od polpole izvirnika 
2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od polpole 
izvirnika 
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali listine 
v tujem jeziku, od polpole izvirnika 

Tar. št. 23 
Za prevode iz enega jezika v drugega: 
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed 
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed od 
vsake cele ali začete polpole prevoda 

V. GEODETSKE TAKSE 
Tar. št. 24 

Se črta. 
Tar. št. 25 

1. Za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega katastra 
se plača taksa po številu točk in znaša: 

a) do 10 točki.000 
b) za vsako nadaljnjo točko nad 10 točk 
2. preris dela detajla iz načrtov zemljiškega katastra 
v primeru, ko ni možno obračunati takse po številu 
točk ter za preris dela detajla iz topografskih načrtov, 
načrtov katastra komunalnih naprav in drugih grafič- 
nih prikazov geodetske službe, se plača taksa za vsako 
porabljeno delovno uro 
3. za prepis posestnega lista ali drugih delov operata 
zemljiškega katstra ali za izpisek iz njih se plača taksa 
po številu postavk in znaša: 
a) do 10 postavk 
b) za vako nadaljnjo postavko nad 10 postavk 
4. za mehanično kopiranje delov detajla iz načrtov in 
grafičnih prikazov iz 1. in 2. točke te tarifne številke ter 
za mehanično kopiranje posestnih listov ali drugih 
delov operata zemljiškega katastra iz 3. točke te tarifne 
številke se plača taksa glede na obseg kopije in znaša 
za format A-4 
5. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po prejšnjih 
točkah te tarifne številke, razmnožuje, se plača taksa 
za vsak tako razmnožen izvod 
6. za prerise in prepise delov elaboratov, ki niso zajeti 
v prejšnjih točkah te tarifne številke ali v drugih tarifnih 
številkah te taksne tarife, se plača za vsako porabljeno 
delovno uro 

Opomba: 
1 kot število točk po 1. točki te tarifne številke je 

mišljen seštevek hektarjev in števila zaključnih parcel 
ter števila delov parcel, ki se nanašajo na vodotoke, 
komunikacije in druge dolžinske objekte: površina, 
manjša kot en hektar, se šteje za cel hektar: 

2. kot postavka po 3. točki te tarifne številke |e 
mišljena vsak prepisana vodoravna vrsta iz kateregako- 
li dela operata zemljiškega katastra; 

3. taksa po 3. točki te tarifne številke se plačuje tudi 
za potrdila, ki jih izda občinski geodetski organ, če se 
v potrdilu navajajo podrobni podatki o posameznih 
parcelah; 

4. taksa po 1. in 3. točki te tarifne številke se računa 
posebej za vsak list načrta oziroma grafičnega prikaza 
in posebej za vsak del operata zemljiškega katastra, 

5. taksa po tej tarifni številki se ne plača, če so 
zahtevani podatki namenjeni za potrebe izdelave in 
vzdrževanja katastrov, načrtov, kart in drugih evidenc 
geodetske službe ter za potrebe izdelave in vzdrževa- 
nja z zakonom predpisanih evidenc podatkov o prosto- 
ru, ki se vodijo po načelih družbenega sistema informi- 
ranja; 

6. uporabniki geodetskih podatkov, ki sofinancirajo 
izvedbo programov geodetskih del, ne plačajo za kopi- 
ie prerise in prepise nobene takse. 

Tar. št. 28 
1 Za prepis podatkov o koordinatah in nadmorskih 

višinah geodetskih točk ter mejnikov državne meje se 
plača taksa za vsako točko, in to: 
a) za koordinate (XYZ) 
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Taksa 
v dinarjih 

b) za nadmorsko višino (reperja) 
2. za preris topografije geodetske točke brez ali skupaj 
s podatki o koordinatah in nadmorski višini točke se 
plača taksa od vsake topografije 
3. za mehanično kopiranje topografije geodetskih točk 
se plača taksa glede na obsog kopije in znaša za kopiio 
formata A-4 
4. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po prejšnjih 
točkah te tarifne številke, nadalje razmnožuje, se plača 
za vsak tako razmnoženi izvod 
Opomba: 

Za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 5. in 
6. točka opomb k tar. št. 25 te taksne tarife. 

Tar. št. 27 
1. Za mehanično kopiranje celih listov načrtov, kart 

in drugih grafičnih prikazov geodetske službe, večjih 
od formata A-3 ter aeroposnetkov, se plača taksa in 
znaša: 
a) za vsako prvo kopijo lista načrta, karte ali aeropos- 
netka 
b) za vsako nadaljnjo kopijo 
2. za mehanično kopiranje celih listov kart geodetske 
službe do formata A-3 se plača taksa in znaša: 
a) za vsako prvo kopijo lista karte 
b) za vsako nadaljnjo kopijo 
Opomba: 

1 za tiskane kopije načrtov in kart iz te tarifne števil- 
ke se ne plača taksa; 

2. za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 5. 
in 6. točka opomb k tar. št. 25 te taksne tarife. 
, Tar. št. 28 
Ce napravi prepise, prerise ali kopije po tarifni številki 
25 in tarifni številki 26 te taksne tarife organizacija 
združenega dela ali druga organizacija po svojem stro- 
kovnjaku, plača polovico ustrezne takse. 

Tar. št. 29 
1. za overitev prerisa ali kopije načrta, karte ali drugega 
grafičnega prikaza geodetske službe v velikosti forma- 
ta A-4 se plača taksa 
2. za overitev prerisa ali kopije, ki je večja od formata 
A-4, se plača poleg osnovne takse še tolikokrat po 200 
dinarjev, za kolikor formatov A-4 je kopija večja od 
A-4 formata 
3. za overitev prepisa ali izpiska iz operata in elaborata 
uradnih geodetskih evidenc se plača taksa od A-4 
formata, ki je bil uporabljen za prepis ali izpisek in 
znaša: 
a) za prvi A-4 format 
b) za vsak nadaljnji A-4 format 
Opomba: 
1. za overitev načrta po tej tarifni številki se ne plača 
taksa po tarifni številki 19 te taksne tarife; 
2. začeti A-4 format iz 1., 2. in 3. točke te tarifne 
številke se računa kot celi A-4 format; 
3. za plačevanje takse po tej tarifni številki velja 6. 
točka opomb k tarifni številki 25 te taksne tarife. 

VI. GRADBENE TAKSE 
Tar. št. 30 

Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje 
Tar. št. 31 

Se črta. 
Tar. št. 32 

Za akt, s katerim se priglasi zidnaje gradbenega objek- 
ta, za katerega se ne plača taksa po tar. št. 30 in 35 te 
takšne tarife 

Tar. št. 33 
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih 
naprav za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovo- 
de ter za drugačne vodne zajeme: 
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a) z zmogljivostjo do 1.000 litrov v sekundi 
b) z zmogljivostjo nad 1.000 do 3.000 litrov v sekundi 
c) z zmogljivostjo nad 3.000 litrov v sekundi 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, 
za katera se plačuje taksa po tarifni številki 35 te taksne 
tarife. 

Tar. št. 34 
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje 

Opomba: 
1. za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovo- 
ljenja se plača polovica takse iz te tafirne številke; 
2. radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Ju- 
goslavije, ne plačajo takse po tej tarifni številki. 

Tar. št. 35 
Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o gra- 
ditvi objektov, se plača taksa po vrednosti: 
1. če znaša vrednost objekta do 100 milijonov dinarjev 
2. če znaša vrednost objekta nad 180 do 1.600 milijo- 
nov dinarjev 
in za vrednost nad 160 milijonov 
3. če znaša vrednost objekta nad 1.600 milijonov 
in za vrednost nad 1.600 milijonov 

Tar. št. 38 
Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali napra- 
va, če znaša predračunska vrednost: 
1. do 10.000.000 dinarjev 
2. nad 10.000.000 dinariev 

Tar. št. 37 
Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se 
dovoli njihova uporaba: 
1. do 10 prostorov 
2. nad 10 prostorov 
Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnov- 
ljenih in adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se 
plača 0,5% od obračunske vrednosti objekta 
Opomba: 
1 taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme 
presegati 120.000 dinarjev; 
2. taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne 
nanaša na objekte, za katere je za pregled v zvezi 
z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predpi- 
sana posebna taksa v tafirni številki 38 taksne tarife. 

Tar. št. 38 
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostroj- 
nih, plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo 
biti po veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli 
njihova uporaba, se plača taksa od delovne ure po 
Opomba: 
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako ceno 
ali začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri 
tehničnem pregledu. 

VII. RAZNO 
Tar. št. 39 

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih pa- 
pirjev, ki jih izročijo deponenti v hrambo organov, se 
plača na leto od vsakih začetih 4.000 dinarjev vrednosti 
Opomba: 
1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo; 
2. taksa iz te tafirne številke se plača za prvo leto 
vnaprej, za druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; 
začeto leto se šteje za celo; 
3. če se depozit na zahtevo deponenta prenese od 
enega depozitarja k drugemu, se plača za prenos eno- 
letna taksa; 
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene na zahte- 
vo državnega organa, oziroma po uradni dolžnosti, če 
se depozit pravočasno dvigne 

Tar. št. 40 
Na opomin za plačilo dolžne takse 
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PREDLOG ODLOKA 

o programu statističnih raziskovanj, pomembnih 

za republiko, za leto 1990 (ESA-892) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 3. 11. 1989 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO, ZA LETO 1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267. in 319. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
n'7zvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na pod- 
lagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za stati- 
stiko, 

- Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije 
za statistiko. 

Na podlagi 335. člena In 42. alinee prvega odstavka 342. člena 
Ustave SR Slovenije, 2. člena Zakona o statističnih raziskova- 
njih, pomembnih za republiko, 16. člena Zakona o družbenem 
sistemu Informiranja, 72. In 259. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije Je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela In Zbora občin... 

ODLOK 
o programu statističnih raziskovanj, 
pomembnih za republiko, za leto 1990 

i. 
V SR Sloveniji se bodo v letu 1990 izvajala statistična raziskova- 

nja, pomembna za republiko, vsebovana v programu, ki je 
sestavni del tega odloka. 

Program iz prejšnjega odstavka vsebuje statistična raziskova- 
nja, pomembna za republiko, ki so določena z odlokom o Pro- 
gramu statističnih raziskovanj SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 (Uradni list SRS, št. 1/86) ter njihove spremembe in 
dopolnitve za leto 1990. 

Za statistična raziskovanja, ki jih bo v letu 1990 izvajal Zavod SR 
Slovenije za statistiko, se finančna sredstva zagotavljajo v prora- 
čunu SR Slovenije. 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV PROGRAMA 

STATISTIČNIH RAZISKOVANJ, 

POMEMBNIH ZA REPUBLIKO 

ZA LETO 1990 

I. SPLOŠNO O NAČELIH PRIPRAVE PROGRAMA 

1. Tudi za 1990 leto Program statističnih raziskovanj, pomemb- 
nih za republiko temelji na Programu statističnih raziskovanj, 
pomembnih za republiko za obdobje 1986-1990 (Ur. list SRS, št. 
1/86). Širšega obravnavanja tega programa za 1990 leto nismo 
predvideli, ker niso še znane vse spremembe v zvezi z novo 
sistemsko - reformsko ureditvijo. Naša posebna posvetovalna 
telesa - sosvete za posamezna področja nameravamo aktivirati 
1990 leta ob sestavi srednjeročnega programa statističnih razi- 
skovanj, tako republiškega kot tudi zveznega. 

Nadaljujemo pa s proučevanjem nove reformske usmeritve, 
deloma tudi Evropo 92, z vidika približevanja vsebin in povezova- 
nja s standardi in statističnega izkazovanja za več namenov. 

2. Raba podatkov statističnih raziskovanj je 
večnamenska: 

- za sestavo bilanc na nivoju republike za potrebe družbenega 
planiranja in za podporo odločanju na makro nivoju (npr. druž- 
beni računi) 

- za regulacije — revalorizacije zahtevkov organizacij in obča- 
nov (npr. indeksi stroškov gradnje, osebni dohodki za posamezne 
poklice, cene za dodatno košarico artiklov) 

- za znanstveno-raziskovalne potrebe in razvojne potrebe 
v SR Sloveniji 

- nekatere od nalog predstavljajo v bistvu povezovanje podat- 
kov za večnamensko rabo obstoječih evidenc tudi kot vir statistič- 
nih podatkov (npr. področje šolstva, registri, baza podatkov 
o zaposlenih ). 
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3. Stroški izvedbe programa 

Sredstva za izvedbo programa statističnih raziskovanj 
pomembnih za republiko se določijo z zakonom o proračunu SR 
Slovenije in predstavljajo od 15 do 20 % vseh potrebnih sredstev 
za delo zavoda. Natančneje je ta sredstva težko oceniti, ker se 
izvajanje republiškega programa prepleta zaradi vsebine in 
načina dela (registri, baze) s programom statističnih raziskovanj 
pomembnih za vso državo. Upoštevajoč navedeno, znaša delež 
potrebnih finančnih sredstev v našem predlogu, ki smo ga posre- 
dovali za izdelavo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1990 
okoli 9.904 milijonov din. 

II OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ 

1. Statistika samoupravljanja 

Poročilo o samoprispevkih, obrazec SA-1 _ , 
Namen raziskovanja je spremljanje učinkovanja Zakona 

o samoprispevkih. Tako zbiramo podatke za vsak samoprispevek 
ki se uvaja za krajevno skupnost, del krajevne skupnosti, za več 
krajevnih skupnosti in izjemoma tudi za občino ali več občin, če 
bodo zgrajeni objekti služili za zadovoljevanje skupnih potreb 
delovnih ljudi in občanov na območju celotne občine, be 
pomembnejši pa so podatki o samoprispevkih za krajevne skup- 
nosti, kjer tako zbrana sredstva uporabljajo za urejanje njihovih 
območij. 

2. Statistika gospodarskih bilanc 

Poročilo organizacij združenega dela o nabavah in prodajah (PB_1 -j/L) 
Statistično raziskovanje PB-11/L zajema podatke o nabavah in 

prodajah po republikah in avtonomnih pokrajinah ter prodaje po 
osnovnih skupinah kupcev. To statistično raziskovanje bo na željo 
uporabnikov v SR Sloveniji opravljeno tudi za leta, ko se ne izvaja 
petletno statistično raziskovanje PB-11, po programu statističnih 
raziskovanj pomembnih za vso državo Na ta način bi za vsako leto 
imeli na voljo podatke o medrepubliških blagovnih menjavah, ki 
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sicer predstavljajo manjši del osnovnega poročila PB-11, so pa 
potrebni za oceno gibanj v posameznih letih. V 1990 letu bomo 
poskusili to raziskovanje izvesti s pomočjo vzorca organizacij, 
kolikor se bo izkazalo da bo ocena v pričakovanih mejah zaneslji- 
vosti. 

3. Statistika cen 

Poročilo o cenah na drobno 
Za potrebe raziskovalnega projekta »Življenjski stroški«, kate- 

rega nosilec je Inštitut za ekonomska raziskovanja pri Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani, je potrebno dvakrat letno zbrati cene za 
približno še enkrat toliko predmetov in storitev, kot jih sprem- 
ljamo z rednimi statističnimi raziskovanji s področja cen. Ti 
podatki so namenjeni izračunu minimalnih in povprečnih življenj- 
skih stroškov, ki so nujno potrebni za oblikovanje ukrepov 
s področja socialne politike. Uporabljajo jih tudi sodišča za dolo- 
čanje preživninskih obveznosti ter politika oblikovanja najvišjega 

rife°nSk° za'amćenega 00 in najnižjega OD kot planske katego- 

4. Gradbena in stanovanjska statistika 

Tudi za leto 1990 predlagamo republiško raziskovanje Indeks 
gradbenih stroškov - ITG. Znjim bomo zbrali podatke o stroških 
za gradbena, obrtniška in instalacijska dela za dve vrsti tipskih 
stanovanjskih stavb, potrebne za spremljanje cen gradbenih stro- 
škov. To so edini tovrstni podatki, ki jih je možno rabiti za revalori- 
zacijo različnih kategorij zahtevkov in obveznosti obačnov, ozi- 
roma organizacij in skupnosti. 

Z dopisom dne 18.9.1989 št. 831 -03/89, ki ga je poslal Republi- 
ški komite za industrijo in gradbeništvo, nas je IS Skupščine SR 
Slovenije zadolžil za spremljanje cen m2 stanovanj družbene grad- 
nje - oziroma njene strukture v mesečni periodiki. Po programu 
statističnih raziskovanj pomembnih za vso državo se ta podatek 
zbira polletno (Gradb-41). Pomanjkljivost te metodologije je 
v tem, da ne upošteva vseh stroškov, ki se k ceni prištevajo. Zaradi 
inflacije tudi niso primerljive vrednosti stanovanj, ki so prodana 
takoj ob začetku gradnje s tistimi, ki so prodana kasneje Zato je 
povprečna cena, ki jo sporočajo investitorji nerealno nizka. 

Za pripravo modela revalorizacije bi poleg dejanske cene za 
stanovanja verjetno morali spremljati tudi datum na katerega se ta 
cena nanaša, nato pa ugotoviti kazalnik s katerim bi ceno revalori- 
zirali. Ugotoviti je potrebno ali je tak postopek sploh možen tudi 
glede na dokumentacijo, ki jo o tem imajo dajalci podatkov, nato 
pa v sodelovanju z ustreznimi strokovnjaki pripraviti celotno 
metodologijo. Predvsem je potrebno definirati cilje in namene 
tega raziskovanja zlasti če bodo podatki uporabljeni za konkretno 
ukrepanje. Zagotoviti je potrebno tudi zgledno disciplino dajalcev 
podatkov (investitorjev), ki je po naših izkušnjah zlasti kadar gre 
za tovrstne podatke porazna. 

5. Statistika obrtnih in poklicnih dejavnosti 

Vedno pomembnejša udeležba drobnega gospodarstva, ki se 
opravlja s samostojnim osebnim delom terja tudi spremljanje 
nekaterih najnujnejših podatkov za spremljanje razvoja. Statistika 
obrti in drugih poklicnih dejavnosti bo zbrala podatke potrebne za 
planiranje in spremljanje razvoja, predvsem o lastnikih in zaposle- 
nih v posameznih strokah. V programu statističnih, za vso državo 
pomembnih raziskovanj v letu 1990 ni planirano za to področje 
nobeno raziskovanje. 

6. Statistika komunalne dejavnosti 

Zavod SR Slovenije za statistiko bo tudi za letošnje leto zbral 
podatke o investicijah po virih sredstev, povračilih za gospodarje- 
nje s komunalnimi objekti in napravami skupne porabe. 

7. Statistika prometa in zvez 

Dopolnitve zveznega raziskovanja o mejnem prometu potnikov 
na cestnih mejnih prehodih omogočajo splošni vpogled v proble- 
matiko mejnega prometa potnikov še v železniškem, zračnem in 
pomorskem prometu v republiki. 

Za našo republiko so zanimivi tudi podatki o dejavnostih žičnic 
in o njihovih zmogljivostih, zlasti v zimski sezoni. 

8. Statistika turizma in gostinstva 

Raziskava o turističnih zanimivostih je v republiškem merilu 
vpeljana že vrsto let. Daje informacije o domačih in tujih obisko- 
valcih turističnih zanimivosti. 

9. Statistika vzgoje in izobraževanja 

Zvezno statistično raziskovanje o vpisu študentov ŠV-20 in 
diplomiranih študenti ŠV-50 dopolnjujemo z elementi potrebnimi 
za povezovanje z drugimi bazami podatkov. Gre predvsem za 
dodatna dela pri vsklajevanju metodologije v SR Sloveniji (enoten 
obrazec, šifranti in druge klasifikacije, posredovanje, objavljanje 
podatkov) in za iskanje tehničnih rešitev, ki naj bi zagotavljala 
kvalitetne in pravočasne podatke. 

Z republiškim raziskovanjem ŠV-22 so porabnikom, predvsem 
financerjem takoj na voljo podatki o vpišu študentov. Če bomo 
v letu 1990 dokončno uredili nov način posredovanja podatkov 
o študentih in na pravočasnost ne bodo vplivale nekatere reorga- 
nizacije na univerzi, obrazec ŠV-22 ne bo več potreben in ga 
bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju 1991-1995 predla- 
gali za ukinitev. 

Podatki o izobraževanju delavcev, ki jih zbiramo z obrazcem 
RAD-IZ, so edini tovrstni v Sloveniji, saj zajemajo vse vrste in 
stopnje izobraževanja, tako za pridobitev strokovne izobrazbe kot 
tudi nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje ter usposabljanje 
delavcev. Izobraževanje delavcev je tudi finančno ovrednoteno. 
Današnji čas terja od delavcev stalno prilagajanje poklicnih znanj, 
sposobnosti in spretnosti novim zahtevam, ki so v skladu u razvo- 
jem tehnologije, organizacije dela in drugih dejavnikov. Zato je 
sistematično spremljanje izobraževanja toliko pomembnejše. 
Zvezno raziskovanje RAD —10, ki zajema tudi usposabljanje in 
izobraževanje zaposlenih, je neprilagojeno dejanskemu izobraže- 
vanju v delovnih organizacijah. V Sloveniji je posebna delovna 
skupina, ki jo je imenoval sosvet za statistiko vzgoje in izobraževa- 
nja, pripravila novo metodologijo, zavod pa je izvedel poskusno 
raziskovanje. Delovna skupina je rezultate ugodno ocenila in 
z nekaterimi manjšimi korekturami predlagala, da se raziskovanje 
izvaja vsako koledarsko leto. 

V Sloveniji dopolnjujemo zvezno raziskovanje za osnovne šole 
S-0 z nekaj vprašanji o podaljšanem bivanju učencev Ta dejav- 
nost je zaradi zaposlenosti obeh staršev na naših šolah 
pomembna vzgojno-izobraževalna dejavnost. Z ukinjanjem 
celodnevnih osnovnih šol pa v zadnjem času postaja podaljšano 
bivanje kot organizirano varstvo otrok še pomembnejše Zato 
bomo pojav še dalje spremljali. 

Zvezno statistično raziskovanje PŠV dopolnjujemo s pripravo 
otrok na osnovno šolo (po celotnem in skrajšanem programu), ki 
je v Sloveniji po zakonu obvezna. S tem omogočamo kontinuirano 
spremljanje vzgoje in izobraževanja najmlajših. Priprava otrok na 
osnovno šolo pa je tudi sestavni del nacionalnega programa 
vzgoje in izobraževanja. 

V Sloveniji je v primerjavi z ostalo Jugoslavijo štipendiranje 
neprimerno bolje organizirano in razširjeno med učenci in štu- 
denti Zato za spremljanje štipendijske politike potrebujemo indi- 
vidualni popis, obogaten z vprašanji o vrsti in višini štipendije, 
o šolanju in bivanju štipendista. Zaradi povezovanja z drugimi 
raziskovanji vsebuje tudi enotno matično številko občana. V sode- 
lovanju z Zvezo skupnosti za zaposlovanje izvajamo enoten popis 
(brez podvajanja oziroma večkratnega zbiranja istih podatkov). 
Glede na poenotenje metodologije o štipendistih med izvajalci in 
uporabniki podatkov bi v prihodnje lahko popis postal osnova za 
bazo podatkov o štipendistih, kar bi pomenilo nadaljnjo racionali- 
zacijo ne glede na to, kje bi se le-ta nahajala oziroma kdo bi jo 
vzdrževal. 

10. Statistika telesne kulture 

Poročilo delovnih organizacij o športno—rekreacijski dejavnosti 
zaposlenih, obrazec TK-3 

Statistično raziskovanje TK—3 smo do sedaj izvajali v različnih 
časovnih presledkih. Potrebe po statističnem spremljanju podat- 
kov za rekreacijo in vključevanje v organizirano telesnokulturno 
dejavnost so tudi v smereh razvoja srednjeročnega razvoja Slove- 
nije. Rezultate uporabljajo Fakulteta za telesno kulturo. Republi- 
ški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, Zveza 
sindikatov Slovenije, Telesnokulturna skupnost Slovenije in 
občinske sindikalne zveze. 

11. KU-6 - poročilo o dejavnosti posredovanja 
kulturnih vrednot — republiško raziskovanje. 

Do sedaj smo na pobudo Republiškega komiteja za kulturo 
popisali razstavno dejavnost, eno od vrzeli v zvezni statistiki. 
Raziskovanje je v skladu z Zakonom o kulturnoumetniških dejav- 
nostih in posredovanju kulturnih vrednot. Popis je dal razmeroma 
dobre rezultate. 
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12. Metodološke in razvojne naloge 

Zavod SR Slovenije za statistiko opravlja poleg statističnih 
raziskovanj tudi nekatere metodološke in razvojne naloge, ki bi 
lahko postale po testiranju tudi redne naloge vključene v temeljni 
program. Del teh nalog zadeva tudi področje racionalizacije in 
povezovanja posamičnih statističnih raziskovanj med seboj ozi- 
roma z administrativnimi evidencami. 

V zadnjih letih pa smo zaradi razvojnih potreb SR Slovenije in 
zaradi hitrega razvoja statistike v svetu začeli pripravljati tudi 
metodološke rešitve in predloge sprememb v Programu statistič- 
nih raziskovanj, ki imajo pomen za SFRJ (družbeni proizvod, 
nomenklature, klasifikacije, popolna zajetja in nekatere naloge na 
področju registrov). 

Del metodoloških nalog objavljamo ker so po oceni zavoda 
v takšni fazi, da širša javnost lahko pričakuje realne rezultate. 
Preostale pa uvrščamo v redni delovni program zavoda in sosve- 
tov in drugih strokovnjakov, ker je rezultat še v določeni meri 
negotov. 

V programu s statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko 
za leto 1989 je predlagana tudi naloga: Nastavitev evidence delov- 
nih in drugih obveznikov za potrebe SLO in DS. Zakon o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, št. 35/ 
82) v 109. členu, točka 15 in 115. členu, točka d določa, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije ureja izvajanje delovnih dolžnosti, 
Republiški komite za delo pa skrbi za priprave in vodenje ustrezne 
evidence na tem področju. Podlago za konkretnejše vsebinske 
naloge pri obrambnem načrtovanju predstavlja Odlok Zveznega 
izvršnega sveta o temeljih enotne metodologije in enotnih kazalni- 
kih za izdelavo obrambnih načrtov (Ur. list SFRJ, št. 11/86) in 
Navodilo za uporabo odloka (Ur. list SFRJ, št. 3/87). Na tej nalogi 
1989 ni bilo veliko opravljeno, zato se bo treba za njeno usodo 
opredeliti ob sprejemanju programa. 

III. SPREMEMBE GLEDE NA PROGRAM 
STATISTIČNIH RAZISKOVANJ POMEMBNIH 
ZA REPUBLIKO ZA LETO 1989 

Izključeno: 
1. Statistična raziskovanja 

Zap. št. 1. DPS-2 poročilo o aktivnosti družbenih pravobranil- 
cev samoupravljanja - dopolnitev zveznega raziskovanja. Glede 
na to, da bodo raziskovanje DPS-2 na zveznem nivoju prenesli na 
pravobranilstva in se s tem prenosom pristojnosti zbiranja podat- 
kov izognili podvajanju bo to raziskovanje v bodoče nepotrebno. 

Zap. št.14. Spremljanje kadrovanja poslovodnih organov v SR 
Sloveniji. Podatki tega raziskovanja se lahko pridobijo na drug 
način, med drugim tudi iz kadrovske evidence, zato predlagamo 
ukinitev. 

Zap. št.15. Uresničevanje načrta zaposlovanja (RAD-30). 
Podatke tega raziskovanja zbira Skupnost za zaposlovanje že 
sedaj v okviru drugega raziskovanja enkrat letno. 

Zap. št. 16.3. in 16.4. ŠV-70, ŠV-80 - statistični listi za dok- 
torje znanosti in statistični list za magistre in specialiste - dopol- 
nitev k zveznim raziskovanjem. Oba obrazca smo za leto 1989 že 
na zveznem nivoju izpopolnili tako, da vsebujeta enotno matično 
številko občana in nekatera vprašanja, ki dajejo podatke o soci- 
alno ekonomski strukturi magistrov in doktorjev znanosti. 

TK-1A, telesna vzgoja v osnovnih in srednjih šolah republiško 
raziskovanje po srednjeročnem programu prihaja na vrsto 1990 
leta. Menimo, da vsebina navedenega obrazca ni taka, da bi bila 
predmet rednega statističnega raziskovanja. Poleg tega se vsaj 
polovica vsebine podvaja, saj je upoštevana že pri popisu interes- 
nih dejavnosti (dejavnost šolskega športnega društva) in pri 
popisu učiteljev osnovnih in srednjih šol (učitelji telesne vzgoje po 
ustreznosti šolske izobrazbe). Podatke rabi le manjše število upo- 
rabnikov. 

Zap.št. 20. ŠK-P - Poročilo interesnih dejavnosti učencev 
- Dopolnitev zveznega raziskovanja - 3 letna periodika - izve- 
deno 1989. 

Zap.št 21. TK-1C - Telesna vzgoja v vzgojno izobraževalnih 
organizacijah - Republiško raziskovanje - 2 letna periodika 
- izvedeno 1989. 

Zap.št. 23. OBV-1, OBV-2, sistem obveščanja v združenem 
delu - republiško raziskovanje bi morali po periodiki izvajati 1990 
leta. Ima le malo uporabnikov. Na vsebino obrazcev bodo močno 
vplivali novi zakoni, tudi ustavne spremembe. Menimo, da 
obrazca, ki spremljata obveščanje v združenem delu na nivoju 
sozda, DO, tozda in DS, po vsebini ne ustrezata sedanjemu času, 
ko jih je nemogoče tudi na novo definirati. 

2. Razvoj in preizkus metodologij 
Zap. št. 4. Kratka imena organizacij in skupnosti v ROS. Repu- 

bliški projekt. Glede na novo zakonodajo, ki urejuje področje 
organiziranosti družbe, ta projekt ni več potreben. 

Zap. št. 7. Spremembe metodologije za spremljanje rabe pro- 
stega časa - republiško raziskovanje. Za srednjeročni program 
statističnih raziskovanj pomembnih za vso državo smo predlagali 
revizijo Ankete o porabi gospodinjstev. V okviru te revizije se 
lahko opravi tudi ta naloga. 

Vključeno: 
Statistična raziskovanja: 

Zap. št. 5.2. Spremljanje cen m2 stanovanjske površine in njena 
struktura. Podatki raziskovanja so potrebni za spremljanje realnih 
cen m2 novih stanovanj. 

Zap. št. 18. Športno rekreacijska dejavnost v delovnih organiza- 
cijah in skupnostih (TK-3). Po programu statističnih raziskovanj, 
pomembnih za republiko za obdobje 1986-1990 je na vrsti v 1990. 
letu. 

PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ, POMEMBNIH ZA REPUBLIKO ZA LET01990 

Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 
tati 

Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. Dajalec 

podatkov 
Rok dajanja 

podatkov 
Način da- 

janja 
podatkov 

Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

STATISTIKA 
SAMO- 
UPRAVLJANJA 

1. Poročilo o samo- območje, obdobje, L 1989 
prispevkih 
SA-1 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

namen uvedbe, 
način odločitve, 
zbrana sredstva, 
stopnja plače- 
vanja, učinki, 
zgrajeni objekti 

občinske 
skupščine, 
krajevne 
skupnosti 

obrazec z 
oznako 
SA-1 

spremljanje 18.4. 
izvajanja 
zakona o 
samopris- 
pevkih 

Statis- 
tične in- 
formacije 
Mesečni 
statis- 
tični 
pregled 
Statis- 
tični 
letopis 

STATISTIKA 
GOSPODARSKIH 
BILANC 

44 
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Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 

tati 
Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. 

Dajalec 
podatkov 

Rok dajanja 
podatkov 

Način da- 
janja 

podatkov 
Uporaba 
(namen) 

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 

2. Poročilo OZD pro- 
izvodnih dejav- 
nosti o nabavah 
in prodajah v 
letu 1989 
PB-11/L 

Republiško 
raziskovanje 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

nabave in proda- 
je dobaviteljev 
oziroma kupcev 
ter prodaje po 
osnovnih skupinah 
kupcev po repub- 
likah oziroma 
avtonomnih 
pokrajinah 

1989 izbrane or- 
ganizacije 
na osnovi 
vzorca 

po za- 
ključnem 
računu za 
preteklo 
leto 

obrazec 
z oznako 
PB-11/L 

za sprem- 
ljanje 
stanja na 
področju 
medrepub- 
liških 
blagovnih 
tokov 

28.12.1990 Statis- 
tične 
informacije 

magnetni 
trakovi 

računal- 
niški 
izpis 

Družbeno 
bogastvo SR Slo- 
venije 31.12. 
1988 
Republiški 
projekt 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

vrednost druž- 
benega bogas- 
tva 
realne aktive 
po tekočih 
cenah ob 
koncu leta 

31.12. 
1988 februar 

1990 
Rezultati 
razis- 
kovanj 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

STATISTIKA CEN 
1.1. Poročilo o cenah 

industrijskih 
živilskih in 
neživilskih 
proizvodov 
na drobno 
C-12/RD in 
C-13/RD 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

prodajne cene v 
trgovini na dro- 
bno za indus- 
trijske živil- 
ske in neživil- 
ske proizvode, 
ki jih bodo za- 
jemale košarice 
(poleg vanje že 
zajetih v zvez- 
nem raziskovan- 
ju) za izraču- 
navanje stroš- 
kov za košarico 
izbranih proiz- 
vodov in stori- 
tev 

od 5.1. 
do 12.1. 
in od 5. 
do 12.11. 

izbrane 
prodajalne 
v trgovini 
na drobno 
v 1 krajih 
SR 
Slovenije 

april in 
novem- 
ber 

snemanje 
obrazci 
z oznako 
C-12/RD 
C-13/RD 

sprem- 
ljanje 
stanja 
na pod- 
ročju 
življen- 
skega 
standar- 
da 

20.5. 
20.12. 

podatki na 
magnetnem 
traku 

računal- 
niški 
izpis 

1.2. Poročilo o cenah 
kmetijskih proiz 
vodov, C-11/RD 
Dopolnitev 
zveznega razis- 
kovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

najpogostejše 
cene na drobno 
v trgovini in 
na trgu, 
ki jih bodo za- 
jemale košarice 
(poleg vanje že 
zajetih v zvez- 
nem raziskovan- 
ju) za izraču- 
navanje stroš- 
kov za košarico 
izbranih proiz- 
vodov in stori- 
tev 

1 . in 3. izbrane april in snemanje z sprem- 
teden v prodajalne november obrazci z Ijanje 
aprilu 
in 
1. in 3. 
teden v 
novembru 

trgovini 
na drobno 
in zasebni 
prodajalci 
na trgu v 
1 krajih 
SR 
Slovenije 

oznako 
C-11/RD 

stanja 
na pod- 
ročju 
življen- 
skega 
standar- 
da 

20.5. 
20.12. 

podatki n 
magnetnei 
traku 

računal- 
niški 
izpis 

1.3. Poročilo o cenah 
na drobno za 
storitve, 
C-11/RD 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

cene na drobno 
za obrtne, ko- 
munalne, pro- 
metne in druge 
storitve, 
ki jih bodo za- 
jemale košarice 
(poleg vanje že 
zajetih v zvez- 
nem raziskovan- 
ju) za izraču- 
navanje stroš- 
kov za košarico 
izbranih proiz- 
vodov in stori- 
tev 

od 13. 
do 
15.1. in 
od 13. 
do 
15.11. 

izbrane april in snemanje z sprem- 
OZD, ki november obrazci z Ijanje 
opravljajo 
storitve 
in delavni- 
cev zaseb- 
ni lasti, 
ki opravlja 
jo storit- 
ve v 1 
krajih SR 
Slovenije 

oznako 
C-11/RD 

stanja 
na pod- 
ročju 
življen- 
skega 
standar- 
da 

20.5. 
20.12. 

podatki r 
magnetne 
traku 
računal- 
niški 
izpis 

priloga poročevalca 



Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 

tati 

Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. Dajalec 

podatkov 
Rok dajanja 

podatkov 
Način da- 

janja 
podatkov 

Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1. 

5.2. 

GRADBENA IN 
STANOVANJSKA 
STATISTIKA 

Indeks gradbe- 
nih stroškov 
ITC 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

v Cena m^ 
stanovanjske 
površine 
GRADB-41 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

stroški gradbe PL 
nih, obrtniških 
in inštalacij- 
skih del po 
pozicijah 
(cene po pro- 
jektih, ki se 
izvajajo v 
polletju) 

cena kvadratnega 
metra stanovanj- 
ske površine 
družbene gradnje 
in njena 
struktura 

izbrane 
OZD 
v grad- 
beništvu 

10.4. 
10.10. 

od sept. 
1989 do 
aprila 
1990, 
od 
aprila 
1990 do 
septem- 
bra 
1990 

pretekli investitor- 10. v 
mesec ji mesecu 

snemanje z 
obrazci z 
oznako 
ITG-11 do 
ITG-37 

obrazci 
GRADB-41 

spremlja- 
nje 
gibanja 
cen 
gradbenih 
stroškov 

30.5. 
28.11. 

spremlja- tekoče 
nje stanja 
na področ- 
ju gradbe- 
ništva 

Statis- 
tične in- 
formacije 

Rezultati 
razis- 
kovanj 

Statis- 
tične in- 
formacije 

Rezultati 
razis- 
kovanj 

6. 

Nosilec: 
Republiški 
komite za 
industrijo in 
gradbeništvo in 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

STATISTIKA 
OBRTNE IN 
POKLICNE 
DEJAVNOSTI 
Poročilo o 
obrtnih in 
poklicnih de- 
javnostih, ki 
se opravljajo s 
samostojnim 
osebnim delom 
in z delovnimi 
sredstvi, 
ki so lastnina 
občanov 
OBRT-3 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

število in kva- 
lifikacija 
lastnikov, 
solastnikov 
in delavcev v 
obratovalnicah 
samostojnih 
obrtnikov ter 
števila oseb, 
ki opravljajo 
postranski 
poklic, obrato- 
valnice po 
številu 
zaposlenih 
delavcev 

občinske 6.4. 
skupščine 

obrazec ; 
oznako 
OBRT-3 

sprem- 
ljanje 
stanja in 
razvoja 
samostoj- 
nega 
osebnega 
dela 

12.6. Statis- 
tični 
letopis 

Rezultati 
razis- 
kovanj 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
STATISTIKA 
KOMUNALNIH 
DEJAVNOSTI 
Letno poročilo 
o investicijah 
v komunalne 
objekte in 
naprave na 
območju občine 
K-1 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

investicije po 
virih sredstev, 
povračila za 
gospodarjenje 
s komunalnimi 
objekti in 
napravami 
skupne rabe 

komunalne 
OZD, skladi 
stavbnih 
zemljišč 
oziroma 
druge 
pooblaš- 
čene 

20.3. 

OZD 

obrazec 
z oznako 
K-1 

sprem- 
ljanje 
investi- 
ranja v 
komu- 
nalne 
objekte 
naprave 

Statis- 
tični 
letopis 
Rezultati 
razis- 
kovanj 
Statis- 
tični 
podatki 
po 
občinah 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 



Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 
tati 

Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. 

Dajalec 
podatkov 

Rok dajanja 
podatkov 

Način da- 
janja 

podatkov 
Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
STATISTIKA 
PROMETA 
IN ZVEZ 
Poročilo o 
mejnem 
prometu 
potnikov 
z vlaki, 
letali, 
ladjami 
SŽ-3, SV-3, 
SP-3 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko 
Poročilo o prevo 
vozu z žičnicami 
Prom/2i-l 

Republiško 
raziskovanje 

prihod in 
odhod potnikov 
v rednem in 
obmejnem 
prometu 

pretekli 
mesec 

carinarnice 10. v 
mesecu 

obrazci z 
oznako 
SŽ-3 
SV-3 
SP-3 

prepeljane osebe, M 
čas obratovanja 
in prihodki 

pretekli 
mesec 

upravljalci 
žičnic 

10. v 
mesecu 

sprem- 
ljanje 
mejnega 
prometa 
na želez- 
niških , 
zračnih 
in 
pomorskih 
mejnih 
prehodih 

30. v 
mesecu 

obrazec z 
oznako 
Prom/Ži-1 

spremljanje 30. v 
dejavnosti mesecu 
žičnic 

Statis- 
tične in- 
formacije 
Mesečni 
statis- 
tični 
pregled 
Rezultati 
razis- 
kovanj 
Statis- 
tični 
letopis 

Statis- 
tične in- 
formacije 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

STATISTIKA 
TURIZMA IN 
GOSTINSTVA 

10. Mesečno poročilo 
o obiskovalcih 
turističnih zani- 
mivostih 
TU-2 

Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
STATISTIKA 
PREBIVALSTVA 
IN CRP 

domači in tuji 
obiskovalci tu- 
rističnih zani- 
mivosti, iztržek 
od prodanih 
vstopnic 

pretekli izbrani 5. v obrazec z dopolnitev 
mesec turistični mesecu oznako podatkov o 

objekti TU-2 turizmu 
20. v 
mesecu 

Mesečni 
statis- 
tični 
pregled 
Rezultati 
razis- 
kovanj 

11.1. Prijava rojstva 
DEM-1 

Dopolnitev k 
zveznemu 
raziskovanju 

Nosilec:Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

enotna matična 
številka občana 
in državlj. 
(tudi republiško) , 
otroka, matere 
in očeta; ali je 
otrok prijavljen 
v občinski re- 
gister stalnega 
prebivalstva 

ob dogo- občinski sproti obrazec z spremlja- 15. v 
dku upravni oznako nje stanja mesecu 

organi za DEM-1 na podro- za predpre- 
notranje čju stati- tekli mesec 
zadeve stike pre- 

bivalstva 
in ažuri- 
ranje CRP 

Mesečni 
statis- 
tični 
pregled 
Rezultati 
razis- 
kovanj 
Statis- 
tični 
podatki 
po ob- 
činah 

podatki na 
magnetnem 
traku 
računal- 
niški 
izpis 

priloga poročevalca 47 



Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 

tati 

Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. Dajalec 

podatkov 
Rok dajanja 

podatkov 
Način da- 

janja 
podatkov 

Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.2. Prijava smrti 
DEM-2 
Dopolnitev k 
zveznemu 
raziskovanju 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

enotna matična 
številka občana 
in državlj. 
umrlega (tudi 
republiško), 
osebno ime za- 
konca, EMŠO in 
rojstni datum 
zakonca, kraj in 
datum poroke 

Podatki o mami 
otroka, starega 
od 1. do 7 let: 
datum rojstva, 
šolska izobr. 
in delo, ki ga 
opravlja mati, 
njen vzdrže- 
valec, število 
otrok, zakon- 
stvo otroka 

ob občinski 
dogodku upravni 

organi za 
notranje 
zadeve 

sproti obrazec z 
oznako 
DEM-2 

nje stanja 
na podro- 
čju stati- 
stike pre- 
bivalstva 
in ažuri- 
ranje CRP 
individualni 
podatki 

uradna 
tajnost 

v 
mesecu statis- 

tični 
pregled 

Statis- 
tični 
podatki 
po občinah 
Statis- 
tični 
letopis 
Prikazi in 
študije 
podatki na 
magnetnem 
traku 
računal- 
niški 
izpis 

11.3. Prijava sklen- 
jene zakonske 
zveze, DEM-3 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

EMŠO in držav- 
ljanstvo (tudi 
republiško) že-' 
nina in neveste 

ob 

11.4. Statistični list 
o razvezi 
zakonske zveze 
RB-1 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

11.5. Priznanje oče- 
tovstva in pos- 
vojitev otroka 
DEM-1A 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

EMŠO za otroka, 
mater, posvoji- 
telja in pos- 
vojiteljico, da- 
tum in kraj do- 
godka, vpis v 
rojstno matično 
knjigo, datum 
vpisa zaznambe. 
Obrazec velja 
za: osebno ime 
otroka, matere, 
posvojitelja in 
posvojiteljice* 
kraj rojstva in 
državljanstvo 
otroka (tudi 
republiško), 
datum rojstva, 
spol otroka. 

občinski 
upravni 
organi za 
notranje 
zadeve 

sproti 
dogodku 

obrazec 
oznako 
DEM-3 

EMŠO za moža in 
ženo 

ob 
dogodku 

temeljna 
sodišča (z 
enotami) 

sproti obrazci 
oznako 
RB-1 

ob občinski 
dogodku upravni 

organi za 
notranje 
zadeve 

sproti obrazec ; 
oznako 
DEM-1 A 

spremlja- 
nje stanja 
na podro- 
čju stati- 
stike pre- 
bivalstva 
in ažuri- 
ranje CRP 
individualni 
podatki 

uradna 
tajnost 

15. v Statis- 
mesecu za tične in- 
predpretek- formacije 
I i mesec 

Rezultati 
razis- 
kovanj 

Statis- 
tični 
letopis 

podatki na 
magnetnem 
traku 
računal- 
niški 
izpis 

spremljanje 15. v Rezultati 
stanja na mesecu za razis- 
področju predpretek-kovanj 
statistike li mesec 
prebivastva 
in ažuri- 
ranje CRP 

spremljanje 
stanja na 
področju 
statistike 
prebival- 
stva in 
ažuriranje 
CRP 
individual- 
ni podatki 
uradna 
tajnost 

Statis- 
tične in- 
formacije 
Statis- 
tični 
letopis 
podatki na 
magnetnem 
traku 
računal- 
niški 
izpis 

15. v Mesečni 
mesecu za statis- 
predpretek- tični 
I i mesec pregled 

Statis- 
tični 
podatki po 
občinah 

Statis- 
tični 
letopis 
magnetni 
trak 
računal- 
niški 
izpis 
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t 

2ap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 
tati 

Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. 

Dajalec 
podatkov 

Rok dajanja 
podatkov 

Način da- 
janja 

podatkov 

Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

stalno prebiva- 
lišče otroka, 
očeta, matere, 
posvojitelja in 
posvojiteljice. 
Delo, ki ga 
opravlja oče, 
mati, posvoji- 
telj in posvo- 
jiteljica. 

t Družinski stan 
posvojitelja in 
posvojiteljice. 

Prijava, odjava 
stalnega prebi- 
vališča, spre- 
memba naslova 
stanovanja 
SEL-1 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Vsebina je dolo- 
čena s Pravil- 
nikom o podatkih 
za prijavo, oz. 
odjavo stalnega 
prebivališča in 
prijavo spremembe 
naslova stano- 
vanja ter o 
ustreznem 
obrazcu 

ob občinski 
dogodku upravni 

organi za 
notranje 
zadeve 

sproti obrazci spremljanje 15. v Statistični 
z oznako stanja na mesecu za podatki po 
SE I—1 ali 
magnetni 
trak 

področju 
statistike 
prebival- 
stva in 
ažuriranje 
CRP 

predpre- 
tekli mesec 

občinah 
Statistični 
letopis 
magnetni 
trak 
računalni- 
ški izpis 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Prijava spremem-EMŠO, rojstni 
be imena, pri- datum, spol, 
imka ali osebne 
ga imena 
SPROI 

Republiško 
raziskovanje 

prejšnje osebno 
ime, novo oseb- 
no ime, datum 
spremembe 

ob 
dogodku 

pristojni 
upravni 
organi za 
notranje 
zadeve 

sproti obrazec z 
oznako 
SPROI 

odločba in 
drugi 
uradni 
dopisi 

za vodenje sproti 
in vzdrže?- 
vanje CRP 

za namene, 
določene z 
zakonom in 
predpisi 

magnetni 
trak 

računal- 
niški izpis 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
Republiški 
sekretariat za 
notranje zadeve 

magnetni 
trak 

individu- 
alni 

podatki 

uradna 
tajnost 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
drugi pristojni 
organi 
Določitev enotne Vsebina je dolo- 
matične številke čena s Pravilni- 
občana 
DEMŠO 

Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
Republiški 
sekretariat za 
notranje zadeve 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
drugi pristojni 
organi 

kom za izvajanje 
zakona o EMŠO 
(Ur.l.SRS štev. 
7/80) 

ob 
dogodku 

pristojni 
upravni 
organi za 
notranje 
zadeve 

sproti obrazec 
DEMŠO-1 
/A 4 
uradni 
dopisi 
magnetni 
trakovi 

za vodenje 
in vzdrže- 
vanje CRP 

za namene, 
določene z 
zakonom in 
predpisi 
individu- 
alni 
podatki 
uradna 
tajnost 

sproti magnetni 
trak 
računal- 
niški izpis 

mikrofilmi 
uradni 
dcpis 
računal- 
niški izpis 
na kar- 
tončku 
(Ur.l.SRS 
štev. 7/80) 

priloga poročevalca 49 



i 
i 

Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 
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Vsebina 
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podatkov 
Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11.9. Podatek o pra- 
vilnem osebnem 
imenu in kraju 
rojstva 
MŠ-1 

Republiško 
raziskovanje 

Vsebina je dolo- 
čena s Pravil- 
nikom za izva- 
janje zakona o 
EMŠO (Ur.l.SRS 
štev. 7/80) 

ob pristojni sproti obrazec z za namene 
dogodku organi za oznako določene z 

notranje MŠ-1 zakoni in 
zadeve magnetni predpisi 

trak 

sproti maanetni 
trak 

računal- 
niški izpis 
mikrofilmi 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
Republiški 
sekretariat za 
notranje zadeve 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
drugi pristojni 
organi 

11 .10. Obvestilo o 
uničeni in 
določeni novi 
matični številki 
MŠ-2 

Republiško 
raziskovanje 

Vsebina je dolo- 
čena s Pravil- 
nikom za izva- 
janje zakona o 
EMŠO (Ur.l.SRS 
štev. 7/80) 

ob Zavod SR 
dogodku Slovenije 

za statis- 
tiko 

sproti obrazec 
oznako 
MŠ-2 

za namene 
določene z 
zakoni in 
predpisi 

sproti obvestilo na 
obrazcu 
MŠ-2 

12. 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
Republiški 
sekretariat za 
notranje zadeve 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko in 
drugi pristojni 
organi. 
KADROVSKA 
EVIDENCA 

Kadrovska evi- 
denca v SR 
Sloveniji 
KE-1 , KE-11 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: 
Sekretariat za 
kadrovska vpra- 
šanja v Izvršnem 
svetu Skupščine 
SR Slovenije 

identifikacijski 
podatki, podatki 
o izobraževanju, 
usposabljanju in 
znanjih, delovni 
zgodovini ter 
sedanjem 
poklicnem in 
nepoklicnem 
delu, podatki o 
družbenih 
priznanjih 

ob 
dogodku 

temeljne in 
druge OZD 
skupnosti 
ter občinske 
skupščine 

temeljne 
in druge 
OZD in 
skupnosti 

„do 7. 
v mesecu, 
občinske 
skupščine 
do 15. 
v mesecu 

izvajanje 
kadrovske 
funkcije v 
Skupščini 
SRS, 
Izvršnem 
svetu 
Skupščine 
SRS in 
državnih 
organih 

sproti 

Izvajalec: 
Sekretariat za 
kadrovska vpra- 
šanja v Izvršnem 
svetu Skupščine 
SR Slovenije 
STATISTIKA 
VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 

Prijavni list za 
vpis študentov 
ŠV-20 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 
Nosilec: 
Univerza E. 
Kardelja v Ljub- 
ljani, Univerza 

EMŠO, 
podatki o pris- 
pevku za študij 
ob delu, znanje 
tujih jezikov 

šolsko 
leto 
1990/91 

študenti 
visokošol- 
skih 
organiza- 
cij 
indivi- . 
dualni 
podatki 

ob 
vpisu 

magnetni 
trak 

spremljanje 
stanja na 
področju 
višjega in 
visokega 
izobraže- 
vanja 
indivi- 
dualni 
podatki 

20.12. Statistične 
informacije 
Mesečni sta- 
tistični 
pregled 
Rezultati 
raziskovanj 

Statistični 
podatki po 
občinah 
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Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 

tati 
Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. 

Dajalec 
podatkov 

Rok dajanja 
podatkov 

Način da- 
janja 

podatkov 
Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
v Mariboru, 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: 
Univerza E. 
Kardelja v Ljub- 
ljani, Univerza 
v Mariboru, 
Zavod SR Slove- 
nije za statis- 
tiko 

uradna 
tajnost 

Statistični 
letopis 

magnetni 
trak 

računalniš- 
ki irpis 

13.2. Statistični list 
za diplomirane 
študente 
ŠV-50 

Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

13.3. Poročilo o vpisu 
na visokošolske 
organizacije 

ŠV-22 

Republiško 
raziskovanje 

EMŠO, podatki o 
šolski izobrazbi 
staršev ali 
vzdrževalcev 

1989 študenti 
visoko- 
šolskih 
organiza- 
cij 

ob 
diplomi 

obrazec 
z oznako 
ŠV-50 

študenti po 
načinu študija 
letnikih, spolu 

absolventi s 
statusom 

šolsko visokošolske 15.10. 
leto organizacije 
1990/91 

obrazec z 
oznako 
SV-20 
računal- 
niški izpis 

spremljanje 
stanja na 
področju 
višjega in 
visokega 
izobraže- 
vanja 

indivi- 
dualni 
podatki 
uradna 
tajnost 

spremljanje 
stanja na 
področju 
višjega in 
visokega 
izobraže- 
vanja 

23.3. Statistične 
informacije 
Mesečni sta- 
tistični 
pregled 

Rezultati 
raziskovanj 
Statistični 
podatki po 
občinah 
Statistični 
letopis 
Statistične 
informacije 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

14. Poročilo o izo- 
braževanju v 
delovnih 
organizacijah 
RAD-IZ 

Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

organiziranje 
in izvajanje 
izobraževanja 
v DO, vrste 
izobraževanja 
in udeleženci 

1990 delovne 
organizacije 

23.3. obrazec 
oznako 
RAD-IZ 

spremljanje 
stanja na 
področju 
izobraže- 
vanja 
delavcev 

Statistične 
informacije 
Mesečni 
statistični 
pregled 
Statistični 
letopis 
magnetni 
trak 

računalniš- 
ki izpis 

Poročilo o poda- oddelki podalj- 
Ijšanem bivanju šanega bivanja, 
učencev osnovne učenci v podalj- 
šole 
Š-0 

Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

šanem bivanju, 
prehrana, 
učitelji 

šolsko 
leto 
1989/90 

osnovne 
šole, 
organizacije 
za uspo- 
sabljanje 

24.9. obrazec 
oznako 
Š-0 

spremljanje 
stanja na 
področju 
osnovnega 
izobraže- 
vanja 

Statistične 
informacije 
Mesečni 
statistični 
pregled 

Rezultati 
razis- 
kovanj 

magnetni 
trak 

računalniš- 
ki izpis 
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Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 

tati 
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stopa do 

rezultatov 
st.r. Dajalec 

podatkov 
Rok dajanja 

podatkov 
Način da- 

janja 
podatkov 

Uporaba 
(namen) 

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 

15.2. 

16. 

17. 

Poročilo o pri- 
pravi otrok na 
osnovno šolo 
PŠV 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Raziskovanje o 
štipendistih 
RAD-10A 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko . 

Športno 
rekreacijska 
dejavnost v 
delovnih 
organizacijah 
TK-3 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije 
za statistiko 
Izvajalec: 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko 

organizatorji 
priprave otrok 
na osnovno šolo 
število otrok, 
oddelkov in 
delavcev po 
celoletnem in 
skrajšanem 
programu 

podatki o 
štipenditorju, 
podatek o šti- 
pendistu (EMŠO, 
bivanje, šolanje 
štipendista, 
vrsta in višina 
štipendije) 

športno 
rekreacijska 
dejavnost 
zaposlenih, 
organizacije, 
oblike 
športne 
rekreacije, 
financiranje, 
objekti 

šolsko 
leto 
1989/90 

vzgojno- 
varstvene 
organiza- 
cije, 
osnovne 
šole, 
organiza- 
cije za 
vpisovanje 

25.6. obrazec z spremljanje 1.9. 
oznako 
PŠV - 
posebni 
list 

31.12. organizacije 16.1. 
in 
skupnosti, 
ki imajo 
štipendiste 

obrazec z 
oznako 
RAD-10A 
magnetni 
trak 

2L 1989 delovne 
organizacije 

20.3. obrazec 
oznako 
TK-3 

stanja na 
področju 
predšolske 
vzgoje in 
izobraže- 
vanja 

spremljanje 
stanja na 
področju 
štipen- 
diranja 

spremljanje 10.7. 
stanja na 
področju 
športno 
rekreativne 
dejavnosti 
v delovnih 
organiza- 
cijah 

Statistične 
informacije 
Statistični 
letopis 
Rezultati 
razis- 
kovanj 
magnetni 
trak 
računalniš- 
ki izpis 

Statistične 
informacije 
Statistični 
letopis 
Mesečni 
statistični 
pregled 
magnetni 
trak 
računalniš- 
ki izpis 
Statistične 
informacije 
Statistični 
letopis 
Mesečni 
statistični 
pregled 
magnetni 
trak 
računalniš- 
ki izpis 

Poročilo o 
dejavnosti 
posredovanja 
kulturnih 
vrednot 
KU-6 
Republiško 
raziskovanje 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije 
za statistiko 

podatki o 
predstavah, 
koncertih in 
razstavah po 
vrsti, doma in 
v tujini, o 
obiskovalcih in 
umetniških 
delavcih - 
izvajalcih 

1989 poklicna 
(strokovna) 
združenja 
in društva 

obrazec 
z oznako 
KU-6 

spremljanje 6.1. 
stanja na 
področju 
kulturno- 
umetniških 
dejavnosti 
in posredo- 
vanja 
kulturnih 
vrednot 

Statistične 
informacije 
Rezultati 
raziskovanj 
Statistični 
letopis 

Izvajalec: 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko 

19. 

REGISTRI 
Register teri- 
torialnih enot 
in teritoriali- 
zacija podatkov 
Dopolnitev 
zveznega 
raziskovanja 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 

identifikacijski 
podatki osnovnih 
teritorialnih 
enot, imena ter 
vse spremembe 

Ulice in hišne 
številke ter nji 
hove spremembe 
glede preošte- 
vilčenja in pri- 

ob 
dogodku 

občinski 
upravni or- 
gani, pris- 
tojni za 
geodetske 
zadeve in 
drugi pri- 
stojni or- 
gani 

sproti obrazci z 
oznako 
SKLEP-02 
EHIŠ-01 
ROTE-05 
ROTE-06 

teritoriali 
zacija po- 
datkov sta- 
tističnih 
in drugih 
razis- 
kovanj 

sproti Statistične 
informacije 
Statistični 
letopis 
magnetni 
trak 
računalniš- 
ki izpis 
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Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
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Obdobje 
ali 
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st.r. 

Dajalec 
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podatkov 
Uporaba 
(namen) 

1 2 3 1 5 6 7 8 9 10 11 

"20. 

statistiko in 
Republiška geo- 
detska uprava 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko. Re- 
publiška geo- 
detska uprava 
in drugi pris- 
tojni organi 

Enotni register 
obratovalnic za 
SR Slovenijo 
ERO 
Republiško 
raziskovanje 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
RAZVOJ IN 
PREIZKUS 
METODOLOGIJ 

1. Projekt uporabe operacio- 

padnosti višjim 
teritorialnim 
enotam. 
Od dopolnilnih 
teritorialnih 
enot spremljanje 
krajevnih ura- 
dov, matičnih 
območij, območij 
pošt in drugih 
enot. 

Podatki o obra- 
tovalnicah ter 
gospodarskih in 
drugih dejav- 
nostih, ki se 
izvajajo s samo- 
stojnim osebnim 
delom s sredstvi 
ki so lastnina 
občanov 

satelitskih po- 
datkov za ugo- 
tavljanje izra- 
be tal 

Republiški 
projekt 
Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko v 
sodelovanju z 
Inštitutom za 
gozdno in lesno 
gospodarstvo. 
Geodetskim zavo- 
dom SRS, Geološ 
kim zavodom Lju- 
bljana, Fakul- 
teto za elektro- 
tehniko, Repub- 
liško geodetsko 
upravo. Inšti- 
tutom za geogra- 
fijo 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

nalizacija 
opreme, poveza- 
va in uporaba že 
izdelanih metod 
- postopkov 

2. Baza 
podatkov o za- 
poslenih 
Republiški 
projekt 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: SPIZ, 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko. Zavod 
SRS za zdravs- 
tveno varstvo 
Nastavitev e- 
vidence delov- 
nih in drugih 
obveznikov za 
potrebe SLO in 
DS 

integracija 
podatkov o 
zaposlenih 
in priprava 
podatkov 
za Popis pre- 
bivalstva 
1991 

tekoče ob pristojni 
dogodku občinski 

organi 
sproti obrazec z 

oznako 
ERO-1 ali 
drug 
ustrezen 
dokument 

spremljanje 
razvoja 
drobnega 
gospodars- 
tva 

sproti 

inter- 
aktivno 
pregledne 
karte SR 
Slovenije 
za posa- 
mezne te- 
ritorialne 
enote 

Statistične 
informacije 

Statistični 
letopis 
magnetni 
trak 

računalniš- 
ki izpis 

1989 1989 

1989 
in 1990 

subjekti 
DSI, SPIZ, 
Zavod za za- 
poslovanje. 
Zavod SR 
Slovenije za 
statistiko. 
Zavod SRS 
za zdravs- 
tveno var- 
stvo 

vse leto konec 
leta 
1990 

zajemanje raz- 
poredov delavcev 
v SLO in DS po 
veljavnih do- 
ločilih (Ur. 
list SFRJ štev. 
46/87), več- 

L 
1990 
prvič 

OZD - sub- 
jekti DSI, 
informacij- 
ske službe 
s svojimi 
bazami 
podatkov 

isto kot obrazci 
baza podat- AOP mediji 
kov o 
zaposlenih 

izvrševanje konec 
zakonskih junija 
obveznosti 1989 
(Ur. list 
SFRJ štev. 
46/87), 

AOP mediji 
zaupno 
interno 
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Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

namenska upora- pregled 
Republiški ba v povezavi obveznikov 
projekt z bazo podatkov modeliranje 

razporedi 
Nosilec: 
Republiški 
komite za delo. 
Republiški sek- 
retariat za 
ljudsko obrambo 
RSNZ, Zavod 
SRS za družbeno 
planiranje 
Izvajalec: Zavod 
SRS za statis- 
tiko v sode- 
lovanju z infor- 
macijskimi 
službami 

4. Izdelava celo- 
vitega sistema 
statistik s po- 
dročja kmetij- 
stva, s poseb- 
nim ozirom na 
vertikalno pove 
zovanje opera- 
tivnih evidenc 

Republiški 
projekt 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko. 
Republiški ko- 
mite za prehra- 
no, kmetijstvo 
in gozdarstvo. 
Gospodarska 
zbornica Slove- 
nije, razisko- 
valne organiza- 
cije s tega po- 
dročja, nekate- 
ri sozdi 
Izvajalec: 
Sosvet za kme- 
tijsko 
statistiko 

5. Sestava nove 
metodologije 
za spremljanje 
inovacijskih 
dejavnosti 

uskladitev ciljev 
ter funkcij upo- 
rabnikov 
operativa, obči- 
na, federacija, 
predlog rešitev 
ter ustreznih 
baz podatkov 
priprava podatkov 
za Popis prebival- 
stva 1991 

Republiški 
projekt 

Nosilec: Repub- 
liški komite za 
raziskovalno 
dejavnost in 
tehnologijo 

Izvajalec: 
Republiški komite 
za raziskovalno 
dejavnost in teh- 
nologijo, Repub- 
liška raziskoval- 
na skupnost. 
Gospodarska 
zbornica Slove- 
nije, Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
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Zap. 
št. 

Naziv / Oznaka 
Nosilec / Izvajalec 

Vrsta 
Vsebina 

Periodika 
izvajanja 

Obdobje 
ali 

kritični 
datum 

Dajanje podatkov in njihova uporaba Prvi 
rezul- 

tati 
Način do- 
stopa do 

rezultatov 
st.r. 

Dajalec 
podatkov 

Rok dajanja 
podatkov 

Način da- 
janja 

podatkov 
Uporaba 
(namen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Možnost uporabe 
podatkov geo- 
detske službe 
(karte, katastri) 
za statistično 
posploševanje ter 
nekatere natu- 
ralne bilance 

Republiški 
projekt 
Nosilec: 
Republiška 
geodetska uprava 

določitev ci- 
ljev in ocena 
možnosti, 
usklajevanje 
sedanjih in 
pričakovanih 
informacijskih 
potreb upo- 
rabnikov, 
predlog 
metodologije 

Izvajalec: 
Republiška 
geodetska uprava 
Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko. Re- 
publiški komite 
za varstvo okol- 
ja in urejanje 
prostora ter 
raziskovalne 
organizacije s 
tega področja 
RAZVOJNE IN 
METODOLOŠKE 
NALOGE IZ 
PROGRAMA 
STATISTIČNIH, 
ZA VSO DRŽA- 
VO POMEMBNIH 
RAZISKOVANJ 
ZA OBDOBJE 
1986-1990 

1. Računi razdelit- integralni sis- 
ve družbenega tem družbenih 
proizvoda SR 

1989 

Slovenije za 
leto 1988, 89 

Republiški 
projekt 

računov republik, 
matrični prikaz 
(14 sektorska 
matrika) 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 
Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

2. Projekcije pre- 
bivalstva SR 
Slovenije 

Republiški 
projekt 

Nosilec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

izdelava projek- 
cij različnih 
kontingentov 
prebivalstva ob 
upoštevanju 
migracij 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

3. Statistika 
okolja 
Republiški 
projekt 
Nosilec: 
Sosvet za sta- 
tistiko okolja 
in naravnih 
virov 

pregled virov 
podatkov in 
možnosti 
uporabe 

Izvajalec: Zavod 
SR Slovenije za 
statistiko 

i 



INFORMACIJA 

o gradnji avtomobilskih cest v Sloveniji 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 16. 11. 
1989 obravnaval: 

- INFORMACIJO SKUPNOSTI ZA CESTE SLOVENIJE 
O GRADNJI AVTOMOBILSKIH CEST V SLOVENIJI. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi Informa- 
cije Skupnosti za ceste Slovenije o gradnji avtomobilskih cest 
v Sloveniji sprejel mnenje, ki vam ga pošiljamo v prilogi skupaj 
z navedeno informacijo. 

MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k informaciji o izgradnji 

avtomobilskih cest v Sloveniji 

V zborih Skupščine SR Slovenije so delegati postavili 
več delegatskih vprašanj in pobud v zvezi z gradnjo 
avtomobilskih cest. Glede na to, je bilo zahtevano, da se 
o tej problematiki pripravi celovita informacija. Informa- 
cijo o izgradnji avtomobilskih cest v Sloveniji je izdelala 
Skupnost za ceste Slovenije z namenom, da delegate 
republiške skupščine seznani z doseženim stanjem 
v uresničevanju načrtovanega razvoja slovenskega 
avtocestnega omrežja ter o zadnjih ocenah možnosti 
tega razvoja v prihodnje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je to informacijo obrav- 
naval na 190. seji 16. novembra 1989 in ocenil, da daje celovit 
pregled nad uresničevanjem programa gradnje avtocest in 
drugih aktivnosti, kot so določene z republiškimi planskimi 
dokumenti. Ob tem pa je Izvršni svet sprejel še naslednje 
ugotovitve in stališča: 

1. Začetek aktivnosti za pospešeno gradnjo avtocest sega 
v leto 1987, v čas po sprejetju odloka Zveznega izvršnega sveta 
o zagotovitvi namenskih sredstev v ceni naftnih derivatov za 
financiranje gradnje avtoceste Bratstva in enotnosti ter nje- 
gove obveznosti, da sprejme ustrezne ukrepe tudi za financi- 
ranje graditve cest po Osimskih sporazumih. 

Skladno z bistveno spremenjenimi materialnimi pogoji 
gradnje avtoceste Bratstva in enotnosti ter z zvezno resolucijo 
določeno obveznostjo ureditve financiranja gradnje cest po 
Osimskih sporazumih smo v istem letu dopolnili republiške 
planske dokumente. V dolgoročnem planu smo tedaj oprede- 
lili avtocestni sistem naše republike, z družbenim planom za 
tekoče srednjeročno obdobje pa določili izvajanje predhodnih 
in pripravljalnih del za celotne trase avtoceste Bratstva in 
enotnosti ter cest po Osimskih sporazumih. 

Na zveznem nivoju so tekle aktivnosti za zakonsko ureditev 
financiranja gradnje prioritetnih avtocest v Jugoslaviji. Te 
aktivnosti so presegle resolucijsko zastavljene cilje za to leto, 
njihov rezultat pa je bil ambiciozno zastavljen »skupni pro- 
gram« posodabljanja jugoslovanskega cestnega omrežja. 
Zanj je postajalo vse bolj jasno, da ne bo moč doseči ustrezne 
in za vse republike in pokrajini sprejemljive zakonske ureditve 
njegovega financiranja, kar se je dejansko tudi zgodilo. 

2. V času usklajevanja »skupnega programa«je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije spodbudil nadaljnjo strokovno razde- 
lavo nalog za pospešeno gradnjo avtocest v republiki ter 
izdelavo strokovno—analitičnih podlag za oceno realnih mož- 
nosti in rokov izgradnje celotnega avtocestnega sistema. Od 
teh nalog sta najbolj pomembni preveritev možnosti raci- 
onalne gradnje avtocest v Sloveniji ter študija o utemeljenosti 
in najustreznejšem načinu obračunavanja cestnine kot poseb- 
nega povračila za uporabo avtomobilskih cest v Sloveniji. Obe 
nalogi sta se nanašali na avtocestni sistem, določen z dolgo- 
ročnim planom SR Slovenije. 

S prvo nalogo je Izvršni svet zahteval odgovor na vprašanje, 
ali je z različnimi gradbenimi izvedbami prečnega profila načr- 
tovanih avtocest ali njihovih odsekov, ki so strokovno spre- 
jemljivi glede na obseg prometa in njegovo varnost, moč 
optimizirati gradnjo republiškega avtocestnega sistema. 
Odgovor je bil pozitiven v smeri gradnje določenih avtocest 
v t.im. »varčnem profilu«, hkrati pa je ta študija iz prometno- 
- varnostnih razlogov zavrnila kot primerno rešitev gradnjo 
avtocest v polovičnem profilu. 

Namen druge študije je bila preveritev možnosti gradnje 

necestninskega avtocestnega sistema v pogojih financiranja 
slovenskega cestnega gospodarstva. Študija je potrdila, da je 
s stališča koriščenja prihrankov v prometu, ki jih dosežemo 
z izgradnjo sodobnih avtocest, ter s stališča obremenjevanja 
okolja najugodnejši necestninski avtocestni sistem. Vendar pa 
bi za njegovo izgradnjo morali v celoti zagotoviti lastna 
finančna sredstva, kar je ob takratnih pogojih financiranja 
cestnega gospodarstva pomenilo, da bi ga lahko zaključili šele 
v obdobju 50-60 let. Če bi hoteli ta rok skrajšati na okoli 20 
let, potem bi potrebovali samo za nova vlaganja tretjino drob- 
noprodajne cene naftnih derivatov. Na podlagi teh spoznanj je 
študija opredelila kot sprejemljivejšo rešitev ohranitev cest- 
ninskega sistema, v katerem se poraba zbranih sredstev cest- 
nine usmerja v pokrivanje obratovalnih stroškov avtocestnega 
sistema ter v odplačevanje anuitet od kreditov, ki jih je v tem 
primeru moč najeti za njegovo izgradnjo. Analiza te rešitve je 
pokazala, da bi s pobrano cestnino lahko redno odplačevali 
kredite (z vračilno dobo 20 let in letno obrestno mero 8%) 
v višini 47% investicijske vrednosti celotnega avtocestnega 
sistema, 53% te vrednosti pa bi morali zagotoviti iz lastnih 
sredstev. V povezavi s cestnino kot virom financiranja avtocest 
bi morali nameniti za nova vlaganja le petino drobnoprodajne 
cene naftnih derivatov. Na tak način pa bi celoten program 
avtocest lahko zaključili v roku do 15 let. 

Druga študija je ponovno potrdila upravičenost vztrajanja 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na zahtevi, da je 
v drobnoprodajni ceni naftnih derivatov treba zagotoviti naj- 
manj tretjinski delež za financiranje cestnega gospodarstva in 
v okviru teh sredstev štiri petine za financiranje gradnje avto- 
cestnega sistema. 

Navedeni študiji sta bili temeljni strokovni podlagi pri pri- 
pravi druge faze spreminjanja in dopolnjevanja družbenega 
plana Slovenije za tekoče srednjeročno obdobje, ki je bila 
zaključena sredi tega leta in s katero so bile natančneje 
operacionalizirane naloge razvoja avtocestnega omrežja. Ob 
tem je treba poudariti, da so bile strokovne rešitve iz študij, ki 
jih je Izvršni svet v celoti podprl, tudi pomemben argument 
v procesu vzpostavljanja ustreznejšega in stabilnejšega 
sistema financiranja cestnega gospodarstva, ki je pojasnjen 
v nadaljevanju tega mnenja. 

3. V letih 1987-1988 je bilo večkrat zastavljeno vprašanje 
ustavnosti in zakonitosti načina določanja in pristojnosti Zvez- 
nega izvršnega sveta za določanje višine sredstev za ceste, ki 
so vsebovana v drobnoprodajni ceni naftnih derivatov. V zvezi 
s tem je bila uveljavljena kot kratkoročna rešitev vključitev teh 
sredstev v temeljni davek od prometa naftnih derivatov in nato 
njihova ponovna izločitev ter določitev kot povračila za ceste 
ob ceni naftnih derivatov. Nobena od teh rešitev pa ni bila 
normativno nesporna, zato je Zvezni izvršni svet v decembru 
1988 dal pobudo, da se ta problem razreši s sklenitvijo dogo- 
vora republik in pokrajin o enotnem povračilu za ceste ter 
o pogojih in načinu koriščenja tega povračila v ceni naftnih 
derivatov. V postopku oblikovanja tega dogovora so republike 
in pokrajini podprle slovenski predlog, da je treba zagotoviti 
ustrezen in stabilen sistem financiranja cestnega gospodar- 
stva na način, da se zanj zagotovi najmanj tretjinski delež 
drobnoprodajne cene naftnih derivatov in da se ta cilj doseže 
postopno, vendar najkasneje v roku enega leta. Medrepubliški 
dogovor je bil podpisan v juniju 1989, v istem mesecu pa smo 
sprejeli tudi z njim usklajen republiški zakon o enotnem povra- 
čilu za ceste ob ceni naftnih derivatov. 

Do sprejetja navedenega dogovora oziroma zakona t. im. 
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bencinski dinar ni dosegel višine, ki bi zagotavljala finančno 
pokritje nalog pospešene gradnje avtocest. Poleg tega se je 
njegova realna raven stalno spreminjala, kar je povzročalo 
izredne težave v določanju obsega in dinamike izvajanje pred- 
hodnih in pripravljalnih del za gradnjo avtocest, predvsem pa 
pri ocenjevanju možnosti gradnje posameznih avtocestnih 
odsekov in financiranja gradenj v teku. Tako se je cestno 
gospodarstvo večkrat znašlo v situaciji, ko bi moralo ustavljati 
že začete gradnje. Ob pričakovanju končne ureditve sistema 
njihovega financiranja je te probleme razreševalo z najema- 
njem kratkoročnih premostitvenih kreditov. Poleg tega bi bila 
škoda zaradi zaustavitve gradbenih del večja od stroškov 
najetih kreditov. Slednja ocena je bila za leto 1987 in prvo 
polletje 1988 ustrezna, s povečevanjem stopnje inflacije pa je 
najemanje kratkoročnih premostitvenih kreditov postalo 
izredno breme za proračun Skupnosti za ceste Slovenije, ki 
neposredno zmanjšuje njeno investicijsko sposobnost. To 
hkrati pomeni počasnejšo gradnjo že začetih avtocestnih 
odsekov in manj novih gradenj v prihodnje glede na letošnje 
leto. Upoštevati je namreč treba, da je Skupnost za ceste 
Slovenije obremenjena s kratkoročnimi premostitvenimi kre- 
diti v višini preko 1.000 mlrd din in da se mora to stanje 
sanirati. 

Problem tekoče likvidnosti Skupnosti za ceste Slovenije se 
kljub uveljavitvi povečanega deleža za ceste v ceni naftnih 
derivatov s 1. julijem 1989 zaostruje tudi zaradi spremenje- 
nega načina obračunavanja in vplačevanja tega povračila. Za 
spremembo so se distributerji naftnih derivatov v Sloveniji 
odločili v skladu s možnostjo ponovne izbire načina obračuna- 
vanja in vplačevanja prometnega davka, ki jim je bila dana ob 
zadnji spremembi zveznega zakona o obdavčevanju proizvo- 
dov in storitev v prometu in ki ga po republiškem zakonu 
o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov uporabljajo tudi 
za obračun in vplačilo tega povračila. Finančne posledice tega 
podjetniško, ne pa tudi narodnogospodarsko utemeljenega in 
upravičenega izbora so podrobneje pojasnjene v predlogu 
Izvršnega sveta za spremembo predhodno navedenega repu- 
bliškega zakona. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudarja, da bo 
morala biti naša strateška usmeritev tudi v prihodnje povezo- 
vanje s tujim kapitalom, v okviru tega pa predvsem v pridobi- 
vanju tujega kapitala po podjetniških kriterijih. 

Krediti Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter Evropske 
investicijske banke so bili in bodo pomembni za zapiranje 
finančne konstrukcije gradenj posameznih avtocestnih odse- 
kov. Velike avtocestne projekte pa bomo po mnenju Izvršnega 
sveta v krajših rokih in racionalneje lahko uresničevali le na 
podlagi podjetniškega interesa tujih vlagateljev, bodisi preko 
ustanavljanja mešanih podjetij ali pa z dajanjem koncesij 
tujemu investitorju, vse v skladu z možnostmi, ki jih na tem 
področju nudi nova sistfrzka zakonodaja. 

Usmeritev v hitrejše uveljavljanje podjetniških kriterijev 
gradnje avtocest je poleg vzpostavljanja pogojev za vključeva- 
nje dodatnega tujega kapitala pomembna vsaj še iz treh razlo- 
gov. Prvič, takšna usmeritev omogoča večjo racionalizacijo 
gradnje avtocest, ker se bodo skozi tuja vlaganja na našem 
gradbenem trgu pojavile kot izvajalci tudi tuje firme. S tem bo 
obseg dela za domačo gradbeno operativo bolj odvisen od 
njene konkurenčne sposobnosti in njenega poslovnega obna- 
šanja ter od njene pripravljenosti in usposobljenosti za sode- 
lovanje s tujimi poslovnimi partnerji. Drugič, takšen koncept 
gradnje posameznih avtocestnih projektov bo omogočal spro- 
stitev dela investicijskih sredstev za ceste in njihovo usmerja- 
nje v gradnjo tistih avtocestnih odsekov, za katere ne bo 
podjetniškega interesa. In tretjič, takšen način poslovanja bo 
moral postati temelj poslovanja novega javnega podjetja za 
gradnjo, upravljanje in vzdrževanje avtocest, katerega ustano- 
vitev je predvidena v postopku reorganizacije cestnega gospo- 
darstva. 

Povezovanje z zainteresiranimi italijanskimi, avstrijskimi in 
nemškimi partnerji, ki so ali preko ustanavljanja mešanih 
podjetij ali na podlagi koncesij pripravljeni vlagati v posa- 
mezne ekonomsko zanimive projekte, kot sta npr. avtocesta 
Ljubljana—Zagreb in Šentilj—Zagreb, je v zadnjem času zelo 
intenzivno. Močno izražen interes tujih partnerjev je že prese- 
gel začetne faze predstavitve posameznih avtocestnih projek- 
tov, študij o upravičenosti njihove gradnje ter možnih oblik 
sovlaganj v njihovo realizacijo. Vse bolj so izražene njihove 
zahteve za konkretnejše predstavitve pogojev vključevanja 
v posamezne projekte, posebej na podlagi koncesij. Da bi se ti 
razgovori lahko nemoteno in konstruktivno nadaljevali, je 
nujno treba opredeliti stališča za konkretne možne rešitve 
v zvezi s temi zahtevami. Zato bo Izvršni svet Skupščini SR 
Slovenije za zasedanje v decembru 1989 ponudil v obravnavo 
informacijo o možnostih angažiranja tujega kapitala za posa- 
mezne avtocestne projekte ter o oblikah (koncesija, skupna 

vlaganja) in pogojih angažiranja tega kapitala in ji hkrati 
predlagal, da ga v skladu z zakonodajno ureditvijo pooblasti 
za nadaljnje vodenje potrebnih aktivnosti. 

5. Gradnja avtocest predstavlja pomemben poseg v prostor 
in okolje, ki močno vpliva na izgled pokrajine ter s svojim 
velikim angažiranjem zemljišč prizadeva kmetijske in gozdne 
površine. Zaradi posledic v prostoru, ki jih povzročajo ti grad- 
beni posegi ter zaradi nezadostne planske usklajenosti med 
posameznimi nosilci planiranja se često že po sprejemu odlo- 
čitve o trasi• avtoceste v planskih aktih pojavljajo vedno nove 
zahteve za preveritev optimalnega izbora trase in njenih vpli- 
vov na okolje. 

V samem procesu planiranja avtocest je nujna izdelava 
»ocene njenega vpliva na okolje« (vpliv prometa na onesnaže- 
nje zraka, tal in podtalja, obremenitev okolja s prekomernim 
hrupom), vključno s finančnim ovrednotenjem teh posledic in 
stroškov sanacijskih ukrepov, ki so sestavni del njihove inve- 
sticijske vrednosti. 

Priprava projektov in izvedbenih načrtov pomeni izredno 
angažiranje strokovnih služb in občanov v postopku priprave 
in obravnave teh aktov. Javnost postopkov in bolj dosledno 
vzpostavljen kontrolni mehanizem nad njimi so odraz vse 
večjih zahtev vseh sodelujočih po predhodnem reševanju 
spornih vprašanj, ki so neposredno ali posredno vezana na 
končno odločitev o poteku posameznih cest. 

Izvršni svet ugotavlja, da je zato pri pripravi dokumentacije 
že dan poseben poudarek okoljevarstvenim problemom. 
V zvezi s tem so izdelane in opravljene številne študije in 
dodatne preveritve, predvsem z vidika varovanja dobrin sploš- 
nega pomena, varovanja virov pitne vode, varovanja bivalnega 
okolja, vključitve ceste v okolje ter v obstoječe prometne 
tokove. 

6. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudarja, da so bile 
vse navedene aktivnosti za gradnjo avtocestnega sistema 
v skladu s sprejetimi planskimi dokumenti in da so v celoti 
usmerjene v ustvarjanje pogojev za hitrejše prestrukturiranje 
našega gospodarstva in prilagajanje razvojnim procesom 
v Evropi. Med te aktivnosti zlasti sodijo že omenjeni razgovori 
o možnostih angažiranja dodatnega tujega kapitala v gradnjo 
posameznih avtocestnih projektov na podjetniških osnovah, 
ob tem pa posebej opozarja, da bo dinamika uresničevanja teh 
projektov odvisna predvsem od interesa tujih vlagateljev. Za 
takšne projekte (že navedni avtocesti Ljubljana-Zagreb in 
Šentilj-Zagreb) se nadalje predvideva bistveno manjše vklju- 
čevanje domačega kapitala kot je to v primeru vzpostavljanja 
kreditnih razmerij. V primeru skupnih naložb bo naš vložek 
namreč zagotovljen predvsem z vrednostjo že zgrajenih odse- 
kov na teh avtocestah, z odkupom zemljišč in vrednostjo 
drugih predhodnih in pripravljalnih del. Takšen pristop torej 
omogoča, da se z razpoložljivimi lastnimi sredstvi istočasno 
v večji meri angažiramo na tistih avtocestah in avtocestnih 
odsekih, katerih gradnja je podjetniško manj zanimiva, pro- 
metno in narodnogospodarsko pa so enako pomembni. 

7. V okviru uresničevanja avtocestnega programa so bile 
v zadnjem letu opravljene še nekatere pomembne naloge. Med 
njimi naj omenimo zakonsko ureditev financiranja gradnje 
objektov za potrebe zveznih organov na bodočem mednarod- 
nem mejnem prehodu predor Karavanke. V postopku usklaje- 
vanja pa je zakon o deležu federacije pri financiranju del na 
cestah po Osimskih sporazumih. 

Za boljšo koordinacijo in pospeševanje številnih in razno- 
vrstnih nalog je bila pri Izvršnem svetu ustanovljena delovna 
skupina za izvajanje programa avtocest. 

Začete so aktivnosti za reorganizacijo cestnega gospodar- 
stva in spremembo zakonske ureditve gospodarjenja 
s cestami, vse v skladu z ustavnimi dopolnili in ustavnim 
zakonom za njihovo izvedbo. Z njimi bodo naloge odločanja 
prenešene v državno upravo oziroma za področje avtocest 
v javno podjetje za graditev, upravljanje in vzdrževanje avto- 
cest, ki bo prevzelo obveznost in odgovornost uresničevanja 
celotnega programa gradnje avtocest, vključno z raznimi mož- 
nimi oblikami pridobivanja tujega kapitala. To podjetje bo 
s svojimi organizacijskimi enotami partner tujim vlagateljem. 

V zadnjem času so bili izdelani že tudi prvi konkretnejši 
predlogi glede gradnje posameznih avtocestnih odsekov v pri- 
hodnjih nekaj letih (do leta 1992). Po teh predvidevanjih naj bi 
v naslednjih treh letih začeli z gradnjo 82 km novih avtocest. 
Za ta plan Izvršni svet meni, da bo uresničljiv samo pod 
pogojem stalnega ohranjanja realne višine vseh virov sredstev 
za ceste, še posebej bencinskega dinarja. Drugi pogoj pa bo 
učinkovito časovno usklajevanje dinamike zagotavljanja last- 
nih investicijskih sredstev z možnostmi črpanja operativnih 
tujih kreditov.Seveda pa bodo možnosti neposrednega vklju- 
čevanja tujega kapitala v posamezne avtocestne projekte vne- 
sle v koncipiranje dinamike gradnje avtocestnega sistema 
nove elemente, ki jih bo po njihovi natančnejši oceni treba 
upoštevati. 



SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE 
Delovna skupnost 

1 UVOD 

V dopolnjenem družbenem planu SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 je za področje cestne infrastrukture previden pouda- 
rek na vzdrževanju in ohranjevanju obstoječega cestnega omrežja 
ter na dokončanju že začetih cestnih odsekov magistralnih cest. 
V tem obdobju naj bi nadaljevali z modernizacijo in rekonstrukcijo 
magistralnega, regionalnega in lokalnega cestnega omežja, Pre9.~ 
vsem na odsekih, kjer kritičnost cestišča ali obseg prometnih 
obremenitev to narekuje ali pa, kjer ni ustreznih železniških pove- 
zav. Gradnjo najbolj kritičnih cestnih odsekov na omrežju avtomo- 
bilskih cest iz dolgoročnega plana naj bi prilagodili dejanskim 
materialnim možnostim. 

Da bi se zagotovilo hitrejše izvajanje planskih nalog na 
področju graditve avtomobilske ceste Bratstva in enotnosti in cest 
po Osimskih sporazumih in da bi bili ustvarjeni pogoji za sprejem 
in izvedbo skupnega jugoslovanskega programa, je Skupščina 
SCS sprejela spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana 
vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in gradenj avtomobilskih in 
drugih magistralnih ter regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje 
1986-1990. ol . , . . 

Ta srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 
1986—1990 predvideva gradnjo ter pripravo naslednjih odsekov 
avtomobilskih cest: 

Opombe v tabeli pomenijo: 
- zgrajena - cesta je bila zgrajena v obdobju 198b-l98S 
- v gradnji - objekt ali cesta je v gradnji 
- gradnja - začetek gradnje je predviden še v tem srednjeroč- 

nem obdobju    . 
- brez opombe - planske faze A, B in C, ki se izvajajo od 

priprave strokovnih osnov do pridobitve izvedbenih aktov in 
upravnih dovoljenj 

AVTOMOBILSKA CESTA KARAVANKE 
- predor Karavanke (samo cev) 
- Karavanke-Hrušica 
- Hrušica - Vrba 
- Vrba-Črnivec 
- Črnivec-Podtabor 
- Podtabor-Naklo 
- Naklo-Kranj Vzhod 
- Šentvid-Koseze 
- Vič-Malence 

(južna obvoznica) 
- Malence-Šmarje Sap 
- Šmarje Sap-Višnja gora 
- Višnja gora-Bič 
- Bič-Trebnje 
- Trebnje-Hrastje 
- Hrastje-Novo mesto 
- Novo mesto-Dobruška vas 
- Dobruška vas-Krška vas 
- Krška vas-Bregana 

dolžina opomba 
BREGANA 
3,5 km v gradnji 
2,5 km 

13,0 km 
7,9 km 
4,5 km 
4,5 km 
9,3 km 
3,7 km 

6.7 km 
6.8 km 

I,1,5 km 
12,0 km 
II,4 km 
8,8 km 
5,8 km 

14.4 km 
21,3 km 
11.5 km 

v gradnji 
v gradnji 

zgrajena 
v gradnji 
zgrajena 
gradnja 

AVTOMOBILSKA CESTA ŠENTILJ-KOPER 
- mejni preod Šentilj 1,7 km vgradnji 
- Šentilj—Počehova 10,3 km gradnja 
- Počehova-Miklavž 12,5 km 
- Miklavž-Slivnica 4,8 km 
- Arja vas-Zadobrova 59,2 km 
- Zadobrova-Malence 6,1 km 
- Tomačevo-Zadobrova 4,3 km 
- Razdrto-Čebulovica 8,9 km v gradnji 
- Čebulovica-Divača 

(z odsekom do Divače) 3,9 km gradnja 
- Divača-Koper 25,5km 

AVTOMOBILSKA CESTA MARIBOR-MACELJ 
- Miklavž-Hajdina 15,7 km 
- Hajdina-Macelj 17,6 km 

AVTOMOBILSKA CESTA DIVAČA-FERNETIČI 
- Divača-Sežana 7.4 km 
- Sežana-Fernetiči 4,9 km 

MAGISTRALNA CESTA USTREZNEGA STANDARDA, KI JE LAHKO 
TUDI STANDARD AVTOMOBILSKE CESTE RAZDRTO-VRTOJBA 
- Razdrto-Podnanos 9,5 km gradnja 
- Podnanos-Selo 17,7 km 
- Selo-šempeter 12,0 km gradnja 
- Šempeter-Vrtojba 1,9 km vgradnji 

MAGISTRALNA CESTA USTREZNEGA STANDARDA, KI JE LAHKO 
TUDI STANDARD AVTOMOBILSKE CESTE KOZINA-RUPA (MEJA 
SRH) 
- Kozina-Rupa (meja SRH) 29,5 km 

MAGISTRALNA CESTA USTREZNEGA STANDARDA, KI JE LAHKO 
TUDI STANDARD AVTOMOBILSKE CESTE POSTOJNA-RUPA 
(MEJA SRH) 
- Postojna-Rupa (meja SRH) 32,5 km 

MAGISTRALNA CESTA USTREZNEGA STANDARDA, KI JE LAHKO 
TUDI STANDARD AVTOMOBILSKE CESTE OBALNA CESTA 
- Škofije—križišče Ankaran 3,0 km 
- križišče Ankaran-Dekani 2,5 km 
- Jagodje-Valeta 4,7 km gradnja 
- Strunjan (Dobrava)-Sečovlje 9,1 km 
- Koper-Dragonja 15,4 km 

MAGISTRALNA CESTA USTREZNEGA STANDARDA, KI JE LAHKO 
TUDI STANDARD AVTOMOBILSKE CESTE POČEHOVA-HOČE 
- Počehova-Meljska cesta 4,7 km zgrajena 
- Maribor (Ptujska cesta) 

—Hoče 5,0 km 

Poleg naštetih novogradenj so v tem obdobju predvidene tudi 
tri večje rekonstrukcije (poleg ostalih večjih in manjših rekon- 
strukcij) na smereh bodočih avtomobilskih cest. Te rekonstrukcije 
bodo začasno reševale in odpravljale posamezne najbolj kritične 
odseke. To so: „ , „ . . 

- rekonstrukcija Obalne ceste na odseku Ankaran-Koper v dol- 
žini 6,4 km, . 

- rekonstrukcija trojanskega prehoda v dolžini 7,6 km in 
- rekonstrukcija črnokalskega klanca v dolžini 6,0 km. 
Glede na obveznosti, ki jih ima Jugoslavija iz meddržavnih 

sporazumov in pogodb, imajo pri uresničevanju plana novogra- 
denj avtomobilskih in drugih magistralnih cest prednost odseki 
avtomobilske ceste Karavanke—Bregana in Osimske ceste. 

Realizacijo planskih nalog pogojujejo razpoložljiva finančna 
sredstva. Z zakonom o povračilu za ceste ob ceni naftnih deriva- 
tov (Ur I SRS 23/89) in Dogovorom o enotnem povračilu za ceste 
ter pogojih in načinu uporabe tega povračila (Ur. I. SFRJ 30/89) so 
dane možnosti za stabilnejši sistem financiranje gradnje in rekon- 
strukcije cest. Prav tako so odprte nove možnosti financiranja, ki 
jih nudi spremenjena zakonodaja (tuja vlaganja, koncesije). 

Glede na potrebe 
- po prestrukturiranju gospodarstva, 
- po povezovanju z Evropo in 
- na osnovi velikih družbenih sprememb v Evropi 
ugotavljamo, da bo prihajalo tudi na cestah do novih, spreme- 

njenih razmer, ki bodo bistveno, vplivale na razvoj prometa tako 
glede obsega, kot tudi strukture prometnih tokov. Promet bo 
v nekaterih, zlasti tranzitnih smereh, hitreje naraščal. Istočasno pa 
pričakujemo - kar se že nakazuje v letošnjem letu - intenzivne 
prometne tokove v smereh, kjer do sedaj mednarodni promet ni 
bil značilen (Madžarska - Italija). Te spremembe bodo narekovale 
hitrejšo dograditev najpomembnejših avtomobilskih cestnih 
odsekov v Sloveniji.    

Ker iz rednih virov za ceste ne bo mogoče v kratkem času 
realizirati najnujnejših gradenj, so v teku intenzivna prizadevanja 
za pridobitev dodatnih virov (kapitala). . „ 

Kot najbolj prioritetni se kažeta izgradnja AC Karavanke-Bre- 
gana in izgradnja cest po osimskih sporazumih, kot meddržavna 

°bvS>nkoStprioriteto kaže tudi jugoslovanski del Pyhrnske avtomo- 
bilske ceste (Šentilj-Macelj-Zagreb). Ta odsek je P°trebn

1° °^r®v" 
navati prioritetno predvsem kot izrazito gospodarsko naložbo po 
podjetniških kriterijih.   

Za pridobitev dodatnega kapitala za vse zgoraj omenjene 
cestne odseke se že vršijo pogovori z morebitnimi domačimi in 
tujimi partnerji, ki bi sodelovali kot sovlagatelji ah kot koncesi- 
onarji. Ti razgovori se vršijo predvsem za odseke AC Sentilj-Mari- 
bor-Zagreb, Ljubljana-Zagreb in Krvavi potok-Rupa-Reka 

Skupnost za ceste Slovenije je v letu 1988 ustanovila delovno 
organizacijo Cestni inženiring, ki je prevzela investitorske P°sle 
za izgradnjo avtomobilskih in nekaterih magistralnih cest. Cestni 
inženiring je skupaj z firmo FIAT IMPRESIT Milano in firmo AUTO 
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VIE VENETE iz Trsta že ustanovil mešano družbo ADRIA s sede- 
žem v Trstu, katere glavni namen je predvsem pospešiti pridobiva- 
nje tujega kapitala za gradnjo osimskih cest. 

Pri načrtovanju in gradnji novih odsekov AC se pojavljajo vse 
večje zahteve po ohranjanju in zaščiti naravnega in bivalnega 
okolja. Zato se že osvojene trase ponovno preverjajo v prostor- 
skem in tehničnem smislu in to tako, da bi bile nove ceste čim bolj 
»prijazne« tako za uporabnike kot za okolje. 

2 AVTOMOBILSKA CESTA »BRATSTVA IN 
ENOTNOSTI« PREDOR KARAVANKE BREGANA 

2.1 Splošno 

Avtomobilska cesta Karavanke-Bregana je del transjugoslovan- 
ske avtomobilske ceste od Karavank do Gevgelije. Ta cestna smer 
je hrbtenica cestnega omrežja Jugoslavije in povezuje severoza- 
hodno Evropo z Jugoslavijo, Balkanom in Bližnjim vzhodom. 
- Slovenski del te avtomobilske ceste je dolg 183 km. Od tega je 
zgrajeno 43 km štiripasovne in 9 km dvopasovne avtomobilske 
ceste - I. faza. 

AC predor Karavanke-Bregana je razdeljena na 17 gradbenih 
odsekov. Ti odseki so: predor Karavanke-Hrušica, Hrušica-Vrba 
Vrba-Crnivec, Črnivec-Podtabor, Podtabor-Naklo, Naklo-Kranj 
Vzhod, Sentvid-Koseze, Vič-Malence (južna obvoznica), Malen- 
ce-Smarje Sap, Šmarje Sap-Višnja gora, Višnja gora-Bič, Bič- 
-Trebnje, Trebnje-Hrastje, Hrastje-Kronovo, Kronovo-Smednik, 
Smednik-Krška vas in Krška vas-Bregana. 

V tem srednjeročnem obdobju sta bila zgrajena 2 odseka Vič- 
-Malence v dolžini 6,7 km in Šmarje Sap-Višnja gora v dolžini 12 
km. 

V gradnji so naslednji odseki: predor Kravanke-Hrušica - 6,0 
km, Hrušica-Vrba - 13 km in Malence-Šmarje Sap - 6,8 km. 
V pripravi na gradnjo je 105,2 km avtomobilske ceste »Bratstva in 
enotnosti«. 

2.2 Stanje del 
2.2.1 Predor Karavanke-Hrušica In spremljajoči objekti 

Dela na izkopu in betoniranju talnega oboka v predoru so 
zaključena. Banketa je zgrajena v dolžini 2000 m. Podložni beton 
in kanalizacija sta zgrajena v dolžini 1600 m, notranji beton 1360 
m. Polaganje izolacije poteka skladno z betoniranjem notranjega 
oboka. Vmesni strop je zgrajen v dolžini 1100 m. Za portalno 
zgradbo se betonirajo stene 1. etaže v pogonski zgradbi in temelji 
ventilatorskega stolpa. Sklenjena je pogodba s Konzorcijem STI 
(Schrack - TLT - Iskra) za projektiranje in izvedbo elektro- 
strojnih instalacij (ventilacija in splošno vodenje predora). Dela za 
nizko in visokonapetostne instalacije ter razsvetljavo so bila razpi- 
sana. V teku je izbor najugodnejšega ponudnika. 

Na avtomobilski cesti od predora do Hrušice sta zgrajena oba 
mostova čez Savo, zaključeno pa je tudi nasipavanje celotnega 
območja mejnega platoja. V teku so že predhodna dela, t. j. odkop 
humusa, nenosilnih tal, čiščenje terena in podobno. Gradnja 
visokih zgradb na mejnem platoju se je pričela. Tik pred zaključ- 
kom izgradnje sta objekt za kontrolo nevarnih snovi in objekt 
pirotehnike. V gradnji sta glavna kontrolna objekta za jugoslovan- 
ske in avstrijske mejne organe, ter objekt za avstrijske špediterje. 
Izvajalca sta Gradiš in SCT. Za ostale objekte so projekti v zak- 
ljučni fazi. Za vzdrževalno bazo so v teku priprave na mednarodno 
licitacijo. 

Za financiranje objektov carinske službe je Skupščina SFRJ že 
sprejela zakon o financiranju teh objektov. 

Gradnja tega odseka poteka skladno s terminskim planom po 
katerem mora biti predan v promet junija 1991. 

2.2.2 Odsek Hrušica-Vrba 
Lokacijska odločba je bila izdana v juniju 1989. Projekt za 

pridobitev gradbenega dovoljenja je izdelan. V teku je pridobiva- 
nje soglasij k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Grad- 
beno dovoljenje za viadukt Moste je bilo izdano dne 20. 10. 1989. 
Izbrani izvajalec GIP Gradiš je že pričel s pripravljalnimi deli in 
temeljenjem objekta. Gradbeno dovoljenje za celotno traso bo 
predvidoma izdano v decembru 1989. V izdelavi je izvedbeni 
projekt. Postopek za oddajo del za celotno traso je zaključen. 

V teku so odkupi zemljišč. Trenutno je odkup zaključen od km 
6,0 do 8,0 ter na področju viadukta Moste, od km 8,0 do km 10 0 
pa je v zaključni fazi. 

2.2.3 Vrba-Črnlvec 
Izdelan je idejni projekt za osnovno varianto t. j. južno varianto, 

ki jo je sprejela v svojem srednjeročnem planu za obdobje 

1986-1990 občina Radovljica. Občina zahteva poglobitev trase te 
variante. V izdelavi je idejni projekt severne variante, ki je krajša in 
cenejša. Na osnovi tega se bodo izdelale podrobne študije in 
primerjave vseh predlogov. V teh študijah bodo upoštevani in 
medsebojno ovrednoteni vsi elementi, posebno še kmetijski, eko- 
loški in ekonomski. 

Do sedaj pa so za potrebe usklajevanja že bile v letu 1987 
izdelane primerjave variant v gradbeno-tehničnem smislu. 
V začetku leta 1989 pa je bila izdelana primerjalna študija obeh 
variant z vidika vplivov na okolje, ki jo je izdelala Skupina za 
oceno posegov v okolje SEPO pri Institutu Jožef Štefan. 

2.2.4 Črnlvec-Kranj 
Na delu trase od Črnivca do vzhodnega priključka v Kranju 

bosta ob obstoječi magistralni cesti zgrajena dva nova pasova. 
Na podlagi študije prehoda AC na območju Ljubnega je bil 

izdelan idejni projekt za potek trase AC od Črnivca do Podtabora. 
Lokacijski načrt pa še ni izdelan, ker je le-ta odvisen od odločitve 
o poteku trase na odseku Vrba-Črnivec. 

Za traso od Podtabora do Naklega je izdelan osnutek lokacij- 
skega načrta. Javna razprava po krajevnih skupnostih je zaklju- 
čena. Občina Kranj je podala svoja stališča in pripombe. Izdelan je 
tudi predlog projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za 
odsek od Naklega do priključka Kranj — vzhod, kjer je že zgrajena 
I. faza avtomobilske ceste, je izdelana sprememba lokacijske 
dokumentacije. V oktobru 1989 je bila lokacijska razprava. Izdelan 
je predlog projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

2.2.7 Odsek Šentvid—Koseze 
Trasa AC je pogojena z že zgrajeno zahodno ljubljansko obvoz- 

nico in že zgrajeno gorenjsko AC, zato je bil že v letu 1981 izdelan 
idejni projekt na nivoju PGD. V izdelavi je osnutek lokacijskega 
načrta. 
2.2.8 Odsek Dolgi most— Malence (Južna obvoznica) 

Odsek AC je bil predan prometu 28. 10. 1988 
V letu 1989 se izvajajo še razna zaključna desla pri priključkih, 

devijacijah, hortikulturi in protihrupni zaščiti. Vsa ta dela naj bi se 
zaključila v letu 1989 odnosno v začetku leta 1990. 

2.2.9 Odsek Malence—Šmarje Sap 
Ta odsek AC je eden izmed zahtevnejših na celotni trasi. Poleg 

same ceste je potrebno zgraditi 2 predora po 400 m in viadukt 
dolžine 600 m. 

Kot predhodna dela so se že vršila izkopavanja materiala 
v ukopu Lisičje. 

Gradbeno dovoljenje je izdano. Izbrani izvajalec gradnje SCT je 
10. 11. 1989 začel izvajati dela. Predvideni rok dokončanja je 
marec 1992. 

2.2.10 Odsek Šmar|e Sap—Višnja gora 
Odsek AC je bil predan prometu 12. 7. 1989. do konca leta 1989 

se morajo izvršiti še zaključna dela na devijacijah, odstavne niše, 
rekonstrukcije obstoječih R in L cest (iz privzetih obvez do občine 
in KS), hortikultura ter protihrupna zaščita. 

2.2.11 Odsek Višnja gora-Bič 
Lokacija čelne cestninske postaje pri Biču je že dokončno 

definirana. Sprejem občinskesga srednjeročnega plana je v teku. 
Naročena je izdelava osnutka lokacijskega načrta. Skupnost za 
ceste Slovenije je s tem odsekom kandidirala v tretjem sektor- 
skem posojilu pri IBRD za sofinanciranje gradnje cest. 

2.2.12 Odsek Blč-Hrastje 
Na tem odseku so v izdelavi projekti kot predlog za PGD. Ti 

projekti bodo služili kot osnova za LN, ko bodo sprejeti dopolnjeni 
srednjeročni plani občin. 

2.2.13 Odsek Hrastje-Kronovo 
Variante trase in izbor trase je izvršen. Idejni projekt je izdelan 

V teku so še razgovori o lokacijah priključkov. Po zaključku teh bo 
skupščina občine sprejela dopolnjen srednjeročni plan. 

2.2.14 Odsek Kronovo—Bregana 
Od Kronovega do Bregane so izdelani idejni projekti. Za odsek 

Krška vas-Bregana je podpisana pogodba za izdelavo projekta 
kot predlog za PGD. 

3. OSIMSKE CESTE 

3.1 Splošno 

S sporazumom o pospeševanju gospodarskega sodelovanja 
med SFR Jugoslavijo in republiko Italijo, ki je bil podpisan 
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v Osimu 10. novembra 1975, sta se državi med drugim obvezali, da 
bosta za izboljšanje cestnega prometa povezali avtomobilski cesti 
Benetke-Trst in Gorica -Trbiž s cestami Nova Gorica-Postojna- 
- Ljubljana, Fernetiči-Postojna in Kozina-Reka. Za realizacijo 
jugoslovanske obveznosti, to je posodobitve cestnih povezav 
z republiko Italijo, je potrebno zgraditi ceste Razdrto-Vrtojba, 
Razdrto-Fernetiči in Kozina-Reka. 

Gradnja avtomobilskih cest po Osimskih sporazumih je stekla 
z modernizacijo oziroma izgradnjo novih mejnih prehodov Ferne- 
tiči in Vrtojba V letu 1986 je bila pričeta in v istem letu tudi 
prekinjena gradnja na odseku Šempeter-Vrtojba V septembru 
1988 so stekla gradbena dela treh cestnih nasipov v območju 
zajezitve Vogršček, ki so bili zgrajeni maja 1989. Na posameznih 
AC smereh je stanje del naslednje: 

3.2 Stanje del 

3.2.1 AC Razdrto-Fernetiči 
Na odseku Razdrto-Čebulovica se je pričel graditi razcep Raz- 

drto. Gradnja je v teku in bo po terminskem planu zaključena 
septembra 1990. Gradbena dela izvaja SGP Primorje s podizva- 
ialci SCT in GIP Gradiš. Dela potekajo skladno s terminskim 
planom Za ostali del trase do Čebulovice je bila izdana lokacijska 
odločba Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je bil 
dopolnjen po zahtevah v odločbi. V teku je pridobivanje soglasij 
na projekt PGD. Predkvalifikacijski postopek za oddajo del je 
v zaključni fazi. Odkupi zemljišč tečejo na vsej dolžini trase in 
bodo zaključeni ob koncu letošnjega leta. Tečejo že aktivnosti za 
prestavitev vodovoda Senožeče-Dana. 

Za odsek od Čebulovice do Fernetičev je v zaključni fazi posto- 
pek pridobitve lokacijske odločbe. Izdelan pa je tudi že predlog 
PGD-ja. Ta odsek je razdeljen v dva pododseka, od katerih pred- 
stavlja drugi obvoznico Sežane, ki bo šla prva v gradnjo. 

Ustanovljena je skupina za ureditev odkupov in odškodnin za 
zemljišča in druge nepremičnine, potrebne za gradnjo AC. 

3.2.2 AC Razdrto-Vrtojba 
Na odseku Razdrto-Podnanos je, kot je bilo ze omenjeno, 

v aradnji razcep Razdrto. Zgrajen bo leta 1990 in začasno priklju- 
čen na obstoječo cesto. Za ostali del odseka Razdrto-Podnanos 
ie v zaključni fazi izdelava lokacijskega načrta, poleg tega pa je 
izdelan tudi predlog PGD-ja. Odsek Podnanos-Selo je trenutno 
eden najbolj spornih avtomobilskih cestnih odsekov, ker angažira 
najkvalitetnejša zemljišča v osrednjem delu Vipavske doline. Kljub 
drugačnemu vrednotenju kmetijskih zemlišč v zadnjih letih pa 
uaotavljamo, da se osnovno izhodišče, ki določa potek te ceste po 
Vipavski dolini, ni spremenilo. To izhodišče pa je, da mora biti to 
področje oz. mesta Nova Gorica in Ajdovščina z zmogljivim cest- 
nim sistemom povezano v gospodarsko in prometno celoto 
z ostalo Slovenijo. , , ... 

Za ta odsek je bila izdelana primerjava variant. Izbor se je zozil 
na dve varianti, za kateri bo izdelana še dodatna prostorska 
preveritev pri Inštitutu Jožef Štefan (skupina SEPO) in pri IGH 
(Zagreb). Delo je v teku. 

Na odseku Selo-Vrtojba se nadaljuje gradnja od mejnega pri- 
ključka Vrtojba s priključevanjem na rekonstruirano regionalno 
cesto 301. Gradbena dela izvaja SGP Primorje in bodo zaključena 
do marca 1990. Za ostali del ceste je izdano lokacijsko dovoljenje 
in izdelan PGD. V teku je sklepanje pogodb za odkupe in odškod- 
nine za zemljišča in nepremičnine v trasi bodoče ceste. 

3.2.3 AC Kozina-Rupa-Vitoševo 
Cesta poteka delno po ozemlju SRS (29,0 km), delno pa po 

ozemlju SRH (37,0 km). Izdelana je študija upravičenosti za odsek 
Kozina-Rupa. V delu je idejni projekt. Z italijansko stranjo se 
vsklajuje trasa na meji. 

4. AC ŠENTILJ-MACELJ 

4.1. Splošno 
Avtomobilska cesta Šentilj-Macelj je integralni del »Pyhrnske 

cestne smeri- na teritoriju SR Slovenije, ki povezuje severoza- 
hodni in iuqovzhodni del Evrope na relaciji Nuernberg-Regens- burg-Linz-Graz-Maribor-Zagreb. Dolžina AC v SR Sloveniji je 
56,2 km, hrvaški del pa je dolg 59,5 km. 

Pvhrnska cestna smer, če jo primerjamo z ostalimi smermi, ki 
povezujejo ista območja, ima prednost v manjši dolžini poti in 
v najnižji točki prehoda čez Alpe - 855 m nm. v. in je vsled tega 
izredno privlačna za mednarodno špedicijo. Na območju Slove- 
nije in Hrvaške pa povezuje njuni najpomembnejši industrijski 
središči Maribor in Zagreb. 

4. 2. Stanje del 

4. 2. 1. Mednarodni me|ni prehod Šentll| - II. faza 
Prva faza MMP Šentilj je že zgrajena. Tu bo po izgradnji AC 

potekat samo tovorni promet. Druga faza predvideva izgradnjo 
avtomobilske ceste od državne meje do priključka v Šentilju 
vključno s priključkom ter platojem mednarodnega mejnega pre- 
hoda Šentilj, ki je predviden samo za osebna vozila in avtobuse. 
Za ta odsek je izdelana tehnična dokumentacija in izdano grad- 
beno dovoljenje. Gradnja se je pričela v septembru 1989. 

4. 2. 2. Odsek Šentllj-Pesnlca 
Izdelan je idejni projekt in predlog projekta za pridobitev grad- 

benega dovoljenja. V teku je izdelava osnutka lokacijskega načrta. 

4 2. 3. Ostali odseki trase od Pesnice do Maclja 
Za ostale odseke Pyhrnske avtocestne smeri od Pesnice do 

Maclja so bile občinam, skozi katere ta AC poteka, poslane stro- 
kovne podlage za dopolnitev srednjeročnih planov. Sprejem spre- 
memb njihovih srednjeročnih planov je predviden v decembru 
1989. 

V izdelavi so idejni projekti, v kratkem pa bo naročena tudi 
izdelava lokacijskih načrtov. ...... . 

V prvi fazi, to je do izgradnje odseka Pesnica-Miklavz, je 
predviden potek Pyhrnske smeri po štiripasovni Hitri cesti skozi 
Maribor in po štiripasovni Ptujski cesti. S tretjo etapo HC skozi 
Maribor, ki je bila predana prometu v juniju 1989 je zgrajena Hitra 
cesta skozi Maribor od Pesnice do Ptujske ceste v dolžini 7,45 km. 
V teku so še dela izven trase in dodatna dela za odpravo pomanjk- 
ljivosti. Investicija bo zaključena do konca 1989. 

Rekonstrukcija Ptujske ceste v štiripasovnico se izvaja po odse- 
kih Dela so izvedena na odseku od Tržaške ceste do Panonske 
ulice. Rekonstrukcija zadnjega odseka v dolžini 500 m od Panon- 
ske ulice do odcepa obvoznice Miklavž pa se bo pričela spomladi 
1990 in bo zaključena junija 1990. 

5. ARJA VAS-KOPER 

5.1. Stanje del 

5.1.1. AC Ar|a vas-L|ubl|ana 
Za ta odsek so bile izdelane idejne študije variant na odsekih 

Arja vas-Ločica. Del tega odseka je že definiran z zgrajeno AC 
Celje-Arja vas. Na ostalem delu projekt trase upošteva kvalitetna 
kmetijska zemljišča in intenzivno u rban i z i rana pod ročićr Zato 
poteka izbrana varianta po severnih obronkih doline^ V bližini 
Prekope pa preide na južne obronke doline. Na odseku Locica- 
-Trojane-Lukovica je bilo obdelano večje število variant zaradi 
določitve optimalnega prehoda med Ljubljansko kotlino in Savinj- 
sko dolino preko Trojan. Ozki dolini potoka Bolske in Črnega 
grabna sta zaradi goste poseljenosti in slabih geoloških razmer 
izredno težavni za razvijanje trase.   

Da bi se izognili konfliktom z okoljem in zahtevnim vzponom 
preko Trojan je bila izbrana varianta s predorskim prehodom iz 
Motniške doline v Črni graben. Do zgraditve tega °^®k2 ?° 
izaradnja tretjega pasu preko Trojan in presek ostre krivine Baba 
povečal propustnost in varnost prometa med Celjem in Llubijano. 
Od Lukovice do Šentjakoba je bila trasa tudi varianto obdelana^ 
Izbrana varianta je vnešena v prostorske sestavine družbenega 
plana občine Domžale. .. . 

Odsek Šentjakob-Malence, katerega del je vzhodna l|ubljanska 
obvoznica (sitem obvoznice je bil potrjen leta 1979) pa je v fazi 
idelave lokacijskega načrta. 

5 12 AC Divača—Dekani—Koper . 
Na odsekih od Divače do razcepa pri Dekanih je izdelana '^ejna 
študija tras z variantami. Na področju črnokalskega kianca^ 
izdeluje projekt za izvedbo tretjega pasu, ki bo začasno nadomeš- 
čal načrtovano AC v vzporednem poteku. Med Dekani in Ankaran 
skim križiščem se izdeluje idejni projekt za štiripasovno invenm- 
vojsko cesto. 

6. OBALNA CESTA 

611 Obalna cesta Škofl|e - Dragonja . . 
'Ža odsek ceste Škofije - Ankaransko križišče je izdelan idejni 

projekt. Odsek Ankaransko križišče-Koper (Semedela) le v grad- 
nji. Predviden rok izgradnje jevletu 1^.Za.0^se^°?® 'Iz- 
dela - Izola) je izdelana idejna študija. Od Izole do Jagodja pa je ze 
zgrajena polovica štiripasovne ceste znavezavonaobsoiečo 
magistralno cesto pri Belvederu. Na odseku Jagodje-Strunjan 



-Valeta je izdana lokacijska odločba in izdelan projekt za pridobi- 
tev gradbenega dovoljenja. 

Na odseku Dobrova-Lucija, ki pomeni razbremenitev Portoroža 
in Lucije, je izdelana idejna študija. Rešitev je vnešena tudi v pro- 
storske plane občin. Za odsek Lucija-Dragonja pa je izdelan idejni 
projekt, ki je vsklajen z odsekom trase Dragonje-Buje in vsklajen 
s prostorskimi plani občine Piran. 

7. NAČIN IN PROBLEMATIKA FINANCIRANJA 
CEST 

7.1. Sedanji način financiranja 
Sredstva za financiranje AC se zagotavljajo iz povračila za ceste 

v ceni naftnih derivatov, združenih sredstev TOZD in kreditov 
domačih in tujih bank. 

S sprejemom Dogovora o enotnem povračilu za ceste ter pogo- 
jih in načinu uporabe tega povračila (Ur. I. SRS 30/89) in Zakona 
o povračilu za ceste ob ceni naftnih derivatov (Ur. I. SRS 23/89) se 
je zagotovilo realno povečanje sredstev za financiranje AC iz 
povračila za ceste v ceni naftnih derivatov ter stalna nominalna 
rast teh sredstev, ki naj bi zagotavljala tudi rast teh sredstev 
v skladu z inflacijskimi gibanji. S tako povečanimi lastnimi sred- 
stvi pa so se povečale tudi možnosti najemanja bančnih kreditov, 
saj domače in tuje banke praviloma sofinanciranjo igradnjo AC do 
določenega odstotka gradbene oziroma investicijske vrednosti 
objekta. 

Ker pa je sprejem prej navedenega dogovora trajal skoraj dve 
leti, v Sloveniji pa smo v tem obdobju že gradili oz. pričeli graditi 
tri večje objekte (predor Karavanke, AC Šmarje Sap - Višnja gora 
in Hitra cesta v Mariboru III. etapa) je Skupnost za ceste manjka- 
joča lastna sredstva nadomeščala z najemanjem kratkoročnih 
premostitvenih kreditov pri LB združeni banki iz sredstev tujih 
depozitov. Vračilo teh kreditov sedaj obremenjuje finančni plan 
Skupnosti za ceste in zmanjšuje njeno investicijsko sposobnost 
kljub povečanju sredstev za financiranje avtomobilskih cest. Pravi 
učinki zagotovitve realnega povečanja sredstev za financiranje 
avtomobilskih cest s 1. julijem 1989 se bodo zato pokazali po 
odplačilu premostitvenih kreditov in omogočili hitrejšo gradnjo 
avtomobilskih cest v srednjeročnem obdobju 1991 - 1995. 

Glede na navedene vire se zagotavlja oz. predvideva zagotavlja- 
nje redstev po objektih na sledeči način: 
7.1.1. AC Bratstva In enotnosti 

V gradnji so objekti predor Karavanke, odsek AC Hrušica-Vrba 
in Malence-Šmarje Sap. Za vse tri objekte so pridobljeni krediti 
Evropske investicijske banke in sicer. 
- za predor Karavanke v znesku 71,5 mio ECU, 
- za AC Hrušica-Vrba 27 mio ECU in 
- AC Malence-Šmarje Sap v znesku 23 mio ECU. 

V teku so razgovori z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za 
sofinanciranje odseka AC Višnja gora - Bič v znesku 16 mio US J, 
katerega gradnja naj bi se pričela po odobritvi kredita v drugi 
polovici leta 1990. 

Poleg tega se vršijo intenzivni razgovori za pospešitev gradnje 
avtomobilske ceste Bratstva in enotnosti s pridobitvijo tujih sovla- 
gateljev na osnovi koncesij ali drugih oblik vlaganja. 

7.1.2. Ceste po oslmskih sporazumih 
Za financiranje gradnje razcepa Razdrto je pridobljen kredit LB- 

Združene banke iz sredstev Citycorp. Za nadaljevanje gradnje pa 
so v teku postopki za pridobitev naslednjih kreditov: 
- 25 mio ECU od Evropske investicijske banke, 
- 30 Md Lit blagovnega kredita italijanske banke Medio Credito 
Centrale in 
- 19 mio US S iz paketa italijanske pomoči Jugoslaviji. 

Poleg navedenih tujih kreditov pa naj bi se del lastnih dinarskih 
sredstev za gradnjo vseh cest po osimskih sporazumih, začasno 
zagotovil iz podaljšanega roka vračila italijanskega kredita za 
plačilo jugoslovanske odškodnine Italiji v skupnem znesku 110 
mio US $. 

7.1.3. Avtomobilska cesta Šentili-Zagreb 
Druga faza mejnega prehoda Šentilj z odsekom AC do Šentilja 

se financira iz lastnih dinarskih sredstev. V teku so razgovori 
z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za sofinanciranje 
odseka od Šentilja do Pesnice v znesku 19,8 mio US J, 
katerega gradnja naj bi se pričela po odobritvi kredita koncem leta 
1990. 

V teku so razgovori za oddajo gradnje te ceste v obliki konce- 
sije. 

7.1.4. Ostali projekti 

7.1.4.1. Rekonstrukcija magistralne ceste Arja var-Ljubljana 

V teku so razgovori za financiranje oz. sofinanciranje rekon- 
strukcije odseka Ločice - Trojane - Želodnik in Črnuče - Dom- 
žale. Za rekonstrukcijo odseka Ločice - Trojane se bodo sredstva 
deloma zagotovila iz kredita Mednarodne banke za obnovo in 
razvoj v znesku 7,25 mio US$, vsa ostala sredstva za rekonstruk- 
cijo obeh odsekov pa iz kredita LB Temeljne banke Celje in 
sredstev depozitov najetih pri tujih bankah. 
7.1.4.2. Rekonstrukcija magistralne ceste Čebulovica-Koper 

Za rekonstrukcijo obalne ceste od Ankarana do Kopra, je za 
celotni obseg investicije pridobljen kredit LB Temeljne banke 
Koper iz sredstev depoziov najetih pri tujih bankah. V teku so 
razgovori z Mednarodno banko za obnovo in razvoj za sofinanci- 
ranje izgradnje pasu za počasni prometni na Črnem kalu v znesku 
5,13 mio $, katerega gradnja naj bi se pričela po odobritvi kredita 
v drugi polovici leta 1990. 

7.2 Nove možnosti sofinanciranja avtomobilskih 
cest v SR Sloveniji 

S spremembami predpisov o zagotavljanju sredstev za grdnje 
cest in možnosti vlaganj tujih sredstev v Jugoslaviji, so dane 
možnosti, da se financiranje izgradnje AC zagotovi na osnovi 
ustanovitve delniških družb, ustanovitve mešanih podjetij na 
osnovi skupnih vlaganj, dajanja koncesij za izgradnjo AC doma- 
čim in tujim investitorjem, ipd. Realizacija teh možnosti omogoča 
hitrejše uresničevanje celotnega programa gradnje AC v SR Slo- 
veniji, predvsem na tistih odsekih, ki imajo prednost zaradi skup- 
nega jugoslovanskega interesa (AC Karavanke-Bregana) ali med- 
narodnih obveznosti (ceste po osimskih sporazumih) ali kjer je 
možen gospodarsko podjetniški pristop (AC Šentilj-Zagreb in 
druge). Taki odseki so tisti, kjer sedanji in bodoči promet zagotav- 
ljata oz. izpolnjujeta interese domačih in tujih sovlagateljev. 

8 USMERITVE ZA OBDOBJE 1991-1995 

8.1 Splošno 

Slovenija mora nujno intenzivirati izgradnjo svojega avtocest- 
nega sistema. Zato se na osnovi analize razvojnih možnosti pred- 
videva, da bi v naslednjem srednjeročnem obdobju namenili 
novogradnjam glede na kasnejše odločitve od 39% do 52% vseh 
sredstev za ceste. Obseg izgradnje pa bo tudi v veliki meri odvisen 
od tujih vlaganj v naše avtomobilske ceste z ugodnimi posojili in 
s skupnimi vlaganji (delnice, koncesionarske družbe itd.). Zato 
bodo v naslednjih petih letih realizirani predvsem tisti odseki 
avtomobilskih cest, kjer bodo vlaganja najrentabilnejša in ki bodo 
predstavljali kontinuiteto že zgrajenega sistema oz. ki bodo iz 
gospodarskih razlogov najbolj interesantni za tuje vlagatelje. 

Strateška usmeritev je pridobiti dodatni kapital za gradnjo AC in 
to na osnovi pričakovanih gospodarskih učinkov na zgrajenih AC, 
ter tako omogočiti hitrejšo izgradnjo. 

8.2 Potrebne gradnje v srednjeročnem obdobju 
1991-1995 

Analiza prometnih razmer je pokazala, da bi bilo v naslednjem 
planskem obdobju potrebno realizirati zaradi povečanja kapacitet 
in voznih hitrosti naslednje dolžine ukrepov: 

- izgraditi 260 km avtomobilskih cest, 
- izvesti večje ukrepe kot so rekonstrukcije ali novogradnje na 

118 km cest v trasah bodočih avtomobilskih cest ali drugih magi- 
stralnih cest ustreznega standarda, ki je lahko tudi standard 
avtomobilskih cest, 

- izvesti rekonstrukcije na 171 km drugih magistralnih cest, 
- izvesti rekonstrukcije na 180 km regionalnih cest. 

8.3 Možnosti realizacije potrebnih novogradenj 
avtomobilskih cest v naslednjem srednjeročnem 
obdobju 

Iz »Analize razvojnih možnosti za obdobje 1991-1995-,ki jo je 
izdelala Skupnost za ceste Slovenije pa je razvidno, da bo na 
podlagi sedaj znanih virov in ohranjanju njihove realne višine od 
potrebnih 378 km novogradenj avtomobilskih cest in cest ustrez- 
nega standarda mogoče že v naslednjem srednjeročnem obdobju 
zgraditi 144 do 190 km teh cest. 

Taka, hitra izgradnja pa še ne zadovoljuje zahtev razvoja in 
prestrukturiranja gospodarstva, ter novih in povečanih prometnih 
tokov v tem delu Evrope. 
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Hitrejšo gradnjo pa bodo omogočili dodatni viri sredstev (kapi- 
tala), ki se bodo lahko po gospodarsko-podjetniški logiki pridobili 
in namenili v financiranje tistih AC smeri, ki že za današnji in 
predvideni promet, ter glede na svojo zemljepisno-gospodarsko 
lego ponujajo in jamčijo gospodarno naložbo. S pridobitvijo 

dodatnega kapitala (koncesije, delniške družbe itd.) za izgradnjo 
gospodarsko rentabilnih AC, se bodo v večji meri sprostila sred- 
stva iz rednih prilivov za financiranje gospodarsko manj donosnih 
AC, katere pa je iz razvojnih in drugih vidikov potrebno v čim 
krajšem času tudi zgraditi. 
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