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ZAKLJUČNA BESEDA 

Mirana Potrča, predsednika Skupščine SR Slovenije na skupni 

seji zborov Skupščine SR Slovenije, 11. decembra 1989 

Skupščina SR Slovenije je na skupni seji vseh zborov 11. 
decembra 1989 razpravljala o odnosih v Jugoslaviji, 
kakršni so nastali na podlagi enostranskih odločitev 
organov SR Srbije. Po končani razpravi o tem so zbori 
sprejeli zaključno besedo Mirana Potrča, predsednika 
Skupščine SR Slovenije, ki jo objavljamo. 

Prevzel bom nehvaležno nalogo, da po jasnih in odločnih bese- 
dah delegatov naše skupščine povzamem nekaj temeljnih misli. 
Te ne morejo povzeti vse razprave. Njihova vsebina in konkretni 
predlogi, ki so bili v njej dani, morajo biti kot celota podlaga 
našemu nadaljnjemu delu. 

Skupno ugotavljamo, da so nam potrebni temeljni premisleki in 
odločno ravnanje. Zato kot zaključek današnje seje tudi ne predla- 
gam celovitih sklepov. Kot usmeritve in stališča današnje seje 
predlagam: 

Skupščina SR Slovenije sprejema in podpira uvodno besedo 
Predsedstva SR Slovenije, ki jo je predstavil njegov predsednik 
Janez Stanovnik in informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, vključno z uvodno besedo predsednika republiškega 
izvršnega sveta Dušana Šinigoja ob tej informaciji. 

Našo razpravo smo opravili kot najvišji organ oblasti SR Slove- 
nije kot enakopravne in suverene republike v SFRJ. Vse bolj 
postajamo, vsaj v Sloveniji, pravna država. Odločamo v državnih 
organih, zakonito, odločno, upoštevaje vse posledice sprejetih 
odločitev. Naše odločitve niso predvsem obramba. So akt suve- 
rene pravne države, s katero se ta potruje in utrjuje. Kdor ne 
priznava tega dejstva in SR Slovenijo imenuje slovenski del jugo- 
slovanske države, želi po lastnih zamislih prikrojevati Jugoslavijo. 

Vsem tem sporočamo, da je in bo v SR Sloveniji slovenski 
narod, skupaj s pripadniki italijanske in madžarske narodnosti ter 
občani drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti, ki živijo na 
območju SR Slovenije, sam odločal o svoji usodi, o svojem polo- 
žaju v SFRJ in o svojih suverenih pravicah. Skupščina SR Slove- 
nije bo v okviru svojih pravic in dolžnosti tudi v bodoče odločno 
varovala in uresničevala te suverene pravice slovenskega naroda. 
To je naša, ponovno poudarjena, trdna odločitev Ustrahovati se 
ne pustimo. 

1. Skupščina SR Slovenije ponovno ugotavlja, da so bile njene 
odločitve ob napovedanem mitingu 1.12. 1989 kakor tudi odloči- 
tve Predsedstva SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije politično nujne in izsiljene z nespoštovanjem spreje tih 
odločitev o prepovedi mitinga ter da so bile sprejete v skladu 
z ustavo in zakoni. 

Sprejeti ukrepi so se izvajali zakonito, dosledno in profesio 
nalno. Republiški sekretariat za notranje zadeve in posebej 
delavci milice za svoje delo zaslužijo vse priznanje. 

Kršenja človekovih pravic v nasprotju z ustavo in zakoni ni bilo, 
kot tudi ni bilo zapiranja slovenske meje. SR Slovenija je z zakoni- 
timi sredstvi branila demokracijo in se uprla nespoštovanju zako- 
nov. Sprejeti ukrepi so bili takoj, ko so odpadli razlogi zanje, 
preklicani. 

S prepovedjo mitinga in zakonitimi ukrepi za uresničitev te 
odločbe so bili zavarovani red in mir ter varnost ljudi in premože- 
nja. Onemogočeno je bilo, da bi se z nasilnimi sredstvi ogrožali 
temelji avnojevske Jugoslavije. 

Skupščina SR Slovenije upa, da bodo vsi organi na območju 
SFRJ v prihodnje spoštovali legalne odločitve organov SR Slove- 
nije, tako da ne bo več primorana posegati po takih ukrepih. Če 
odločitve njenih organov ne bi bile spoštovane, bo Skupščina SR 
Slovenije terjala, da pristojni organi v SR Sloveniji tudi v bodoče 
z vsemi zakonitimi sredstvi branijo demokratično družbeno uredi- 
tev, red in mir, varnost ljudi in premoženja ter suverenost SR 
Slovenije. Demokracija mitingov ni naša demokracija. Razvoj in 
zgodovina sta že in bosta še pokazali, katera je resnična demokra- 
cija. 

2. Proglas organov SR Srbije o prekinitvi vseh gospodarskih, 
kulturnih in političnih stikov z SR Slovenijo je protiustavno ravna- 
nje in najbolj grob napad na ustavne temelje SFR Jugosla vije. 
S tem dejanjem so z enostransko odločitvijo neposredno ogroženi 
temelji enotnega jugoslovanskega trga, enakopravnost republik 

in avtonomnih pokrajin v SFRJ, delovanje organov in institucij 
SFRJ ter enakopraven in demokratičen dialog v vseh pristojnih 
organih o poteh in vsebini razreševanja družbenih, gospodarskih 
in političnih razmer v Jugoslaviji. Organi v SR Srbiji, ki so sprejeli 
ali potrdili te odločitve, nosijo vso odgovornost pred vsemi narodi 
in narodnostmi Jugoslavije za posledice svojih ravnanj za bodoči 
razvoj odnosov in stabilnost Jugoslavije. 

Skupščina SR Slovenije zato upravičeno pričakuje, da bodo 
pristojni organi SFRJ ter vseh republik in avtonomnih pokrajin 
zagotovili spoštovanje ustave in zakonov ha vsem ozemlju SFRJ 
ter za uresničitev tega sprejeli tudi vse potrebne ukrepe. 

Njihovo neukrepanje bi pomenilo pristajanje na neustavno eno- 
stransko odločitev organov SR Srbije o njihovi dejanski samoizlo- 
čitvi iz enakopravnih odnosov v Jugoslaviji, z vsemi posledicami 
za odnose v Jugoslaviji, ki bi jih pristajanje na tako odločitev 
organov SR Srbije imele. 

Skupščina SR Slovenije bo, glede na aktivnosti in odločitve 
pristojnih organov, na svojih nadaljnjih sejah ocenjevala nastali 
položaj in v skladu z njim sprejemala odločitve, ki so v njeni 
pristojnosti. Izhodišča za odločitve Skupščine SR Slovenije bodo 
spoštovanje ustavnosti in zakonitosti, spošto vanje, varovanje in 
dosledno uresničevanje veljavne ustave SFRJ od vseh subjektov 
in organov v SFRJ in v vseh republikah in pokrajinah ter varovanje 
in dosledno spoštovanje vseh sestavin suverenosti SR Slovenije, 
utemeljnih v ustavi SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije nalaga svojemu izvršnemu svetu in 
drugim pristojnim organom SR Slovenije, da sproti spremljajo 
nastale razmere, posebej tudi položaj gospodarstva v SR Sloveniji 
po sprejemu neustavnih enostranskih odločitev organov SR 
Srbije, in ji po potrebi predlagajo ustrezne ukrepe za krepitev in 
enakopraven položaj gospodarstva in SR Slovenije v Jugoslaviji. 

3. Skupščina SR Slovenije terja spoštovanje demokratičnih in 
ustavnopravnih pogojev za delovanje zveznih organov - Skupš- 
čine SFRJ, Zveznega izvršnega sveta, posebej pa tudi Predsedstva 
SFRJ ter njenega predsednika dr. Janeza Drnovška. Vse neu- 
stavne in nedemokratične pritiske na njih odločno odklanja in 
obsoja. 

4. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je le z enakopravnim in 
demokratičnim dialogom pristojnih organov, ob odločilni vlogi 
ljudi v vsaki republiki in pokrajini, mogoče oblikovati podlage za 
reševanje jugoslovanske krize. Za tak dialog ni mogoče niti 
postavljati niti pristajati na kakršnekoli pogoje. Demokratičen in 
enakopraven dialog je, ali ga ni. Dokler ne bodo zanj ustvarjeni 
pogoji, ni mogoče pričakovati uspeha razprave o reševanju teh 
vprašanj, vključno z razpravo o predlogu, da se sprejme nova 
ustava SFRJ. 

5. Razlike v pogledih na bodoči razvoj Jugoslavije - posebej 
nedvoumno izražene v odločitvah organov SR Srbije - terjajo, da 
v SR Sloveniji slovenski narod, pripadniki italijanske in madžarske 
narodnosti ter vsi drugi, ki z nami enakopravno živijo in delajo, ne 
le ocenijo nastali položaj, temveč da oblikujejo jasne poglede: 
tako na svoj razvoj, ki smo jih že utemeljili v amandmajih k sloven- 
ski ustavi, kakor tudi na bodoči položaj in razvoj Slovenije v okviru 
Jugoslavije. Slovenski narod upravičeno terja, da ta skupščina 
zagotovi, da se o vseh navedenih vprašanjih v SR Sloveniji omo- 
goči in organizira najširša razprava in oblikujejo jasna stališča in 
usmeritve. Te morajo zagotavljati svobodo človeka - posamez- 
nika in slovenskega naroda. Zagotoviti morajo tako strategijo 
našega gospodarskega, političnega in družbenega razvoja, ki bo 
upošte vaje novonastale razmere v Jugoslaviji zagotavljala polno 
suverenost in samoodločbo slovenskega naroda. 

Ob spoštovanju polne suverenosti in samoodločbe vsakega 
naroda mora Jugoslavija vsakemu od njih in vsakemu državljanu 
posebej zagotavljati večjo stopnjo varnosti in boljše pogoje za 
razvoj. To je Jugoslavija, ki si jo želimo in katero smo pripravljeni 
odgovorno soustvarjati; vendar le tako, da bomo v njej polno in 
enakopravno uveljavljali svojo suverenost in samoodločbo. 

Predlagam, da s temi stališči, z uvodno besedo in informacijo 
seznanimo Skupščino SFRJ ter skupščine vseh socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. To naj bo podlaga 
za nov dogovor o vsebini in oblikah sožitja v Jugoslaviji. 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

Pismo predsednika skupščine SR Slovenije 
Mirana Potrča predsednici Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 19. decembra 
1989 ob obravnavi aktov v zvezi a programom ekonomske 
reforme In ukrepov za njegovo uresničevanje v letu 1990, 
v okviru katerega je Zvezni Izvršni svet predlagal tudi neka- 
tere spremembe ustave SFRJ, sprejela stališča, ki vam jih 
pošiljam v prilogi. Iz stališč je razvidno, da tudi Skupščina SR 
Slovenije meni, da je potrebno predlagati nekatere ustavne 
spremembe In da naj pristojna telesa Skupščine SR Slove- 
nije v ta namen čimprej pripravijo potrebne podlage za 
odločanje. 

V zvezi s tem Vas želim obvestiti, da bo te prihodnji teden 
sklicana komisija za ustavna vprašanja, ki bo pregledala vse 
doslej v SR Sloveniji dane predloge In pobude za spre- 
membe ustave SFRJ, ter pripravila gradivo za zbore, ki bodo 
odločili o predlogu za spremembo ustave SFRJ. 

Ker sem bil medtem obveščen, da je Zvezni zbor Skupš- 
čine SFRJ ie sprejel predlog Zveznega Izvršnega sveta za 
začetek postopka za spremembe ustave SFRJ In da naj bi se 
skupščine socialističnih republik In socialističnih avtonom- 
nih pokra/In o tem opredelile do 7. januarja 1990 Vas s tem 
pismom obveščam, da bo svoj predlog za spremembo 
ustave SFRJ predložila tudi Skupščina SR Slovenije. 

Hvaležen Vam bom, če bi zagotovili, da se o vseh predlo- 
gih za spremembo ustave SFRJ zagotovi sočasno odločanje. 

STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi programa ekonomske reforme in ukrepov za njegovo 
organizacijo v letu 1990 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbo- 
ra združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora 19. 12. 1989 ob 
obravnavi programa ekonomske reforme 
In ukrepov za njegovo realizacijo v letu 
1990, ki ga je predložil Zvezni izvršni svet, 
sprejela naslednja 

STALIŠČA 

Skupščina SR Slovenije načelno podpira 
program ekonomskih reform in ukrepov za 
njegovo realizacijo v letu 1990, ki ga je pred- 
ložil Zvezni izvršni svet, kot nujnost, da se 
ob že sprejetih sistemskih rešitvah in mate- 
rialnih okvirih odločno ukrepa zoper vedno 
višjo stopnjo inflacije, ki že onemogoča re- 
alno gospodarjenje v podjetjih in družbeno- 
političnih skupnostih, pri občanih pa vzbuja 
negotovost v sposobnost Zveznega izvršne- 
ga sveta odločno zaustaviti stalno spremi- 
njanje cen in vedno težji položaj občanov in 
družin z nižjimi prejemki. 

Skupščina SR Slovenije podpira prizade- 
vanja Zveznega izvršnega sveta in meni, da 
se bo program lahko uresničil le v razmerah 
doslednega spoštovanja ustavnosti in zako- 
nitosti ter v atmosferi razuma in zaupanja 
v njegove nosilce. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da so 
osnovne usmeritve programa v skladu 
z usmeritvami, ki jih je ta skupščina že mno- 
gokrat zahtevala. To so predvsem; 

- usmeritev na konvertibilnost dinarja in 
na bistveno deregulacijo v ekonomskih od- 
nosih s tujino, ki daje podlage za večje in 
enakopravnejše vključevanje v mednarodno 
menjavo, 

- strogo ločitev vseh oblik porabe, 
vključno z zveznim proračunom, od poslo- 
vanja NBJ, ki postaja odgovorna izključno 
za stabilnost valute in plačila do tujine, iz- 
gublja-pa vse možnosti inflatornega finansi- 
ranja klirinškega izvoza, selektivnih kredi- 
tov, proračun federacije in podobno, 

- realno ugotavljanje vseh dubioz 
v sredstvih in njihovo pokrivanje izključno iz 
realnih virov v okviru proračuna federacije. 

Skupščina ugotavlja, da ta program 
spremljajo nekatera vprašanja, na katera 
danes ni mogoče dati odgovorov. Gre pred- 
vsem za vprašanja stvarne pripravljenosti za 
realizacijo programa v Jugoslaviji, za nez- 
možnost ocene konsistentnosti programa, 
njegove realnosti in predvsem realnosti 
vseh predvidenih učinkov programa. 

Skupščina SFRJ, Skupščina SR Slovenije 
in njen izvršni svet morajo sproti spremljati 
vse učinke izvajanja programa in v primeru 
odstopanj od njega takoj sprejemati ukrepe, 
da se bodo vsi zastavljeni cilji programa 
dosledno uresničevali. 

Skupščina SR Slovenije predlaga, da se 
ob sprejemu programa ukrepov v Skupščini 
SFRJ zagotovi popolno javnost in nadzor 
nad vsemi elementi izvajanja in vsemi učinki 
programa, predvsem pa, da se zagotavlja 

potna kontrola nad vsemi sredstvi federaci- 
je in njenih organov, da bi se preprečilo 
vsako prelivanje dohodka izven dogovorje- 
nih okvirov. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da je 
sprejemanje in izvajanje predlaganega pro- 
grama zadnja prilika, da se v okviru institu- 
cij sistema in veljavnih odnosov v Jugoslavi- 
ji oblikujejo skupna izhodišča za reševanje 
jugoslovanske krize. Nesprejem ali neu- 
spešnost programa terja od pristojnih orga- 
nov v SR Sloveniji pripravo konkretnih 
predlogov za zagotovitev politične in eko- 
nomske suverenosti SR Slovenije in njen 
razvoj. 

Skupščina SR Slovenije soglaša, da se 
o predlogu za spremembe ustave SFRJ raz- 
pravlja po predhodno opravljeni razpravi 
v ustreznih telesih Skupščine SR Slovenije. 
Ob tem predlaga, naj se pripravijo predlogi 
za dodatne spremembe ustave SFRJ, ki naj 
zagotove hitrejše uveljavljanje ekonomskih 
in političnih sprememb ter zagotavljanje su- 
verenosti republik v smeri ekonomske in 
politične demokracije. 

-k ★ ★ 

Skupščina SR Slovenije je sprejela tudi 
naslednji sklep: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
pripravi informacijo o prelivanju sredstev, ki 
bo posledica sprejetega programa Zvezne- 
ga izvršnega sveta. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga odloka o dopolnitvi odloka 
o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije je na seji 19. decembra 1989 ob 
obravnavi predloga odloka o dopolnitvi od- 
loka o ustanovitvi In Izvolitvi Komisije 
Skupščine SR Slovenije za ustavna vpra- 

šanja na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprelel naslednji 

SKLEP 
Komisije za volitve, imenovanja in admini- 

strativne zadeve naj čimprej pripravi spre- 
membo odloka v delu, ki ureja sestavo Ko- 
misije Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja in sicer iz vrst zunanjih članov. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o samostojnem osebnem delu 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 19. decembra 1989 ob 
obravnavi predloga za Izdajo zakona 

o samostojnem osebnem delu na podla- 
gi 74. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije sprejel naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbor ugotavlja, da je predlog za izdajo 
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zakona o samostojnem osebnem delu odprl 
številna vprašanja zakonodajne ureditve te- 
ga področja, hkrati pa se je pokazala tudi 
različnost pogledov, ki so konceptualne in 
vsebinske narave. Ob tem je bilo ugotovlje- 
no, da kasnimo pri odpravljanju ovir, ki one- 
mogočajo hitrejši razmah vseh oblik zaseb- 
ne iniciative ne glede na naravo dejavnosti 
/gospodarske ali neaosoodarske/. 

2. Zbor podpira predlog za izdajo zakona 
o samostojnem osebnem delu skupaj 
s spremembami in dopolnitvami, ki izhajajo 

iz uvodne besede predlagatelja. Zbor meni, 
da mora predlagatelj proučiti in ustrezno 
upoštevati pripombe, predloge in mnenja 
delovnih teles zbora in skupščine. Z vidika 
Družbenopolitičnega zbora je zlasti po- 
membno, da so ustrezno urejena temeljna 
sistemska vprašanja, pri urejanju posamez- 
nih drugih vprašanj pa bi predlagatelj moral 
upoštevati specifičnost le-teh, pri čemer je 
vprašljivo ali je te sploh mogoče urediti 
v enem skupnem zakonu, saj bodo pogoji 
za opravljanje dejavnosti ter dovoljenja za 

njihovo opravljanje, urejeni v področnih za- 
konih. 

3. Zbor meni, da so nujne spremembe 
zakonov, ki urejajo posamezne dejavnosti, 
v katerih je potrebno odpraviti omejitve ozi- 
roma razširiti možnosti opravljanja samo- 
stojnega osebnega dela. Tako je potrebno 
v čim krajšem času sprostitti možnosti za, 
opravljanje teh dejavnosti. Zbor nalaga Iz- ~ 
vršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
te spremembe pripravi vzporedno s pripra- 
vo naslednje faze zakonodajega postopka 
zakona o osebnem delu. 

SKLEP 
Zbora združenega delal in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o samostojnem osebnem delu 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije sta na sejah dne 18/12-1989 ob 
obravnavi predloga za izdajo zakona o samo- 
stojnem osebnem delu ob upoštevanju stališč 
Družbenopolitičnega zbora, na podlagi 260. 
Člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije spre- 
jela naslednji 

sklep 

1. Zbora sprejemata predlog za izdajo za- 
kona o samostojnem osebnem delu skupaj 

s spremembami in dopolnitvami, ki izhajajo 
iz uvodne besede predlagatelja. 

2. Osnutek zakona pripravijo predlagatelji 
akta. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj predla- 
gatelj prouči in ustrezno upošteva pripom- 
be, predloge in mnenja delovnih teles zbo- 
rov in skupščine in pripombe skupnih dele- 
gatov ter pripombe iz razprave delegatov na 
sejah zborov. 

4. Zbora menita, da je mogoče z manjšimi 
spremembami zakonov, ki urejajo posamez- 

ne dejavnosti, za prehodno obdobje urediti 
vprašanja, ki se nanašajo zlasti na odpravo 
zakonskih omejitev oziroma razrešitev mož- 
nosti opravljanja samostojnega osebnega 
dela in na registracijo fizičnih oseb. Zato 
zbora nalagata Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da te spremembe pripravi 
vzporedno s pripravo naslednje faze zako- 
nodajnega postopka zakona o samostoj- 
nem osebnem delu in da pospeši delo na 
usklajevanju sistemske in področne zako- 
nodaje. 

STALIŠČA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi gradiva Programi in 
financiranje dejavnosti gospodarske infrastrukture v SR Sloveniji v letu 1990 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na sejah zbo- 
rov, dne 18. In 19. 12. 1989 ob obravnavi 
gradiva Programi In financiranje dejavno- 
sti gospodarske Infrastrukture v SR Slove- 
niji v letu 1990 na podlagi 260. In 261. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije spreje- 
la naslednja 

STALIŠČA 
1. Zbora ugotavljata, da predloženi pro-' 

grami izhajajo iz samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov za obdobje 
1986-1990 in predstavljajo kontinuiteto iz- 
vajanja družbenega plana in planov samou- 
pravnih intresnih skupnosti v letu 1990. 

Program in finančni načrt predstavljata 
osnovo za nemoteno opravljanje nalog in za 
vzpostavitev posameznih programskih in fi- 
nančnih razmerij med Izvršnim svetom 
Skupščine SR Slovenije, upravnimi organi, 
odbori samoupravnih interesnih skupnosti 
in izvajalci, ki so skupaj odgovorni za konti- 

nuirano delovanje na posameznih področ- 
jih v prehodnem obdobju v letu 1990. 

Zbora ugotavljata, da bodo sredstva za 
realizacijo programa zagotavljana s sredstvi 
proračuna SR Slovenije, združenimi sred- 
stvi po Zakonu o združevanju dela in sred- 
stev družbene reprodukcije za gospodarsko 
infrastrukturo, lastnimi sredstvi investitor- 
jev in krediti. 

2. Zbora ugotavljata, da sta program in 
finančni načrt za leto 1990 prilagojena zože- 
nim materialnim možnostim, ki izhajajo iz 
globalnih bilančnih izračunov v obdobju 
1986-1989 ter projekcije razvoja SR Slove- 
nije v letu 1990. Zbora soglašata z izhodiš- 
čem, da se viri sredstev za realizacijo pro- 
gramov gospodarske infrastrukture v letu 
1990 načeloma ne spreminjajo in ostajajo 
večinoma na relativno enaki ravni kpt v letu 
1989. 

3. Predloženi program razvoja oziroma 
naložbeni programi gospodarske infra- 
strukture za naslednje leto predstavljajo na- 

daljevanje realizacije razvojnih načrtov, 
sprejetih za to srednjeročno obdobje 
z opredeljenimi prioritetami, katerih realiza- 
cija bo odvisna tudi od uveljavitve pričako- 
vanih prilivov za posamezno področje, 
omogočajo pa njihovo realizacijo le na 
spodnji meji potreb. 

4. Glede na to, da v zadnjem letu planske- 
ga obdobja ne bo možno nadoknaditi dose- 
danjih zaostankov v razvoju infrastrukture, 
mora Izvšrni svet Skupščine SR Slovenije 
v Analizi razvojnih možnosti proučiti mož- 
nosti za nadomestitev zaostankov iz seda- 
njega planskega obdobja ter za zagotovitev 
skladnejšega razvoja gospodarske infra- 
strukture v obdobju 1991-1995 predvsem 
na področju energetike in prometne infra- 
strukture. 

5. Zbora nalagata Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, da o realizaciji programa 
in financiranja dejavnosti infrastrukture 
v SR Sloveniji v letu 1990 Skupščini SR 
Slovenije tekoče poroča. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju 
sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za 
skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 18. In 19. decembra 
1989 ob obravnavi predloga zakona o za- 
gotavljanju sredstev za skupne družbene 
potrebe v letu 1990 In o poračunu določe- 
nih obveznosti Iz dohodka za skupne In 
splošne družbene potrebe za leto 1989 na 
74. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Zbor podpira rešitve iz zakona, kot je to 
predlagalo Koordinacijsko delovno telo za 
opredelitev skupnega stališča do načina za- 
gotavljanja, obsega, globalne razdelitve in 
namenske porabe sredstev proračuna SR 
Slovenije. 

Zbor zavezuje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da za sejo 27.12.1989 predloži 
predlog zakona o ekološkem prispevku, ki 
naj bi se obravnaval po hitrem postopku in 
ki bo uredil sistem zagotavljanja sredstev za 
izvajanje programov ekološke sanacije re- 

publiškega pomena ter zagotovil sredstva 
za leto 1990. Zbor tudi predlaga, da se na 
seji 27.12.1989 obravnava tudi zakon, ki so 
ga predložili v obravnavo delegati Ciril Ba- 
škovič, Vika Potočnik in Jože Knez, pa tudi 
drugi predpisi, ki pomenijo izvedbo predla- 
gane rešitve /npr. zakon o proračunu, če 
bodo preldožene rešitve terjale povečanje 
proračuna aH prerazporeditev proračunskih 
sredstev/. 

Družbenopolitični zbor se bo vključil 
v obravnavo teh aktov. 
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STALIŠČA . 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi proračuna SR Slovenije za leto 1990 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na svoji seji dne 19. decembra 
1989 ob obravnavi proračuna SR Slovenije 
za leto 1990 na podlagi 74. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje 

STALIŠČE 

Zbor ugotavlja, da so v predlogu zakona 
o proračunu SR Slovenije, oziroma 
z amandmaji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije zagotovljena sredstva za financi- 
ranje družbenopolitičnih organizacij in poli- 
tičnih organizacij, ki se dosedaj niso finan- 
cirale iz proračuna. 

Zbor ugotavlja, da je pri tem upoštevana 
ustavna ureditev teh vprašanj kot tudi izho- 
dišča iz osnutka zakona o političnem zdru- 
ževanju, zato podpira rešitve iz amandma- 
jev Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, 
ki se nanašajo na financiranje političnih or- 
ganizacij. 

SKLEPI 
Družbenopolitičnega zbora in Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi proračuna 
SR Slovenije za leto 1990 

Družbenopolitični zbor in Zbor združene- 
ga dela Skupščine SR Slovenije sta na seji 
dne 19. decembra 1989 ob obravnavi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1990 na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije sprejela naslednje 

SKLEPE 

1. Zbora zavezujeta Izvršni svet Skupšči- 

ne SR Slovenije, da do volitev v letu 1990 
predloži Skupščini SR Slovenije ureditev fi- 
nanciranja Zveze združenj borcev NOV in 
Zveze rezervnih vojaških starešin. 

2. V istem obdobju ju potrebno razčistiti 
tudi vprašanje v zvezi s financiranjem posa- 
meznih dejavnosti, ki jih opravlja Republi- 
ška konferenca SZDL na podlagi veljavne 
ustavne ureditve in financiranje dejavnosti, 
ki jih financira ZSMS iz svojih sredstev, ki 
jih dobi preko proračuna SR Slovenije. 

Razpravo o tem naj se opravi v ustreznih 
delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, ki 
naj predložijo tudi predlog za bodočo uredi- 
tev teh vprašanj. 

3. Po registraciji političnih organizacij, t. 
j. do razpisa volitev v letu 1990 je potrebno 
v Skupšini SR Slovenije organizirati razpra- 
vo ali se iz sredstev družbenopolitičnih or- 
ganizacij in koliko sredstev izdvoji za volilne 
aktivnosti in določiti kriterije za pridobitev 
teh sredstev. 

SKLEPI IN PRIPOROČILA 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o zagotavljanju sredstev za 
skupne družbene potrebe v letu 1990 in o poračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe za leto 1989 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 
seji dne 18/12-1989 ob obravnavi predloga 
zakona o zagotavljanju sredstev za skup- 
ne družbene potrebe v letu 1990 in o pora- 
čunu določenih obveznosti iz dohodka za 
skupne In splošne družbene potrebe za 
leto 1989 na podlagi 260. člena Poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje 

sklepe in priporočila 

1. Zbor opozarja občinske skupščine, da 

je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi iz- 
hodišč za pripravo proračuna SR Slovenije 
za leto 1990 sprejela sklep o realni ničelni 
rasti sredstev za družbene dejavnosti v letu 
1990. 

2. Zbor priporoča vsem nosilcem nalog, 
da vztrajajo pri izvajanju že sprejetih skupš- 
činskih stališč. To priporočilo je vezano na 
več opozoril posameznih občin, da bodo 
zbirne prispevne stopnje za republiški in 
občinske programe družbenih dejavnosti 

ponekod večje zaradi tako sprejetih razme- 
jitev pristojnosti. 

3. Upoštevaje problema financiranja po- 
sameznih dejavnosti, predvsem pa pokriva- 
nje primanjkljajev iz preteklih obdobij zbor 
nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slo- 
venije, da po sprejemu zaključnih računov 
za leto 1989 pripravi celovito informacijo 
o morebitnih presežkih ali primanjkljajih 
sredstev na posameznih področjih, na pod- 
lagi katerih bodo po potrebi predlagali ko- 
rekcijo prispevnih stopenj. 

STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o obvezni združitvi 
podjetij, ki sestavljajo enoten tehnološki sistem, v skupnosti 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije je na seji dne 18. decembra 1989 ob 
obravnavi osnutka zakona o obvezni zdru- 
žitvi podjetij, ki sestavljajo enoten tehnolo- 
ški sistem, v skupnosti na podlagi 74. čle- 
na poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor meni, da osnutek zakona o ob- 
vezni združitvi podjetij, ki sestavljajo enoten 
tehnološki sistem, v skupnosti poskuša pre- 
več neposredno urejati določena vprašanja, 
zlasti na področju družbenoekonomskih 
odnosov, kar presega ustavna pooblastila 
federacije. Zato niso upoštevane specifič- 
nosti teh podsistemov, ki jih ni mogoče za- 

jeti z enotnimi kriteriji in merili. Rešitve ne 
upoštevajo odgovornost republik in avto- 
nomnih pokrajin za razvoj teh dejavnostih 
na svojih območjih. 

Rešitve v osnutku zakona onemogočajo 
uvajanje tržnih načel v delo podjetij pred- 
vsem na področju elektrogospodarstva. 
Onemogočeno je samostojno oblikovanje 
cen pa tudi možnosti vplivanja na racional- 
no porabo. S tem so bistveno zmanjšane 
možnosti za uvajanje samostojne poslovne 
politike, ki bi prispevala k racionalnemu po- 
slovanju posameznih podjetij. 

2. V skladu z zakonom o sistemu družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu SFRJ 
bi moral zakon vsebovati določila o načinu 
pripravljanja, sprejemanja in uresničevanja 
skupnih planov. Osnutek zakona te proble- 

matike sploh ne ureja in ga je zato treba 
s tem dopolniti. 

3. Po zakonu o podjetjih družbenopoli- 
tične skupnosti lahko na področjih elektro- 
gospodarstva, železniškega prometa in PTT 
prometa ustanavljajo javna podjetja. Z ak- 
tom o ustanovitvi se določi dejavnost take- 
ga podjetja, pogoji za opravljanje proizvod- 
nje in prometa oziroma storitev, pravice in 
obveznosti ustanovitelja pri upravljanju, 
itd., osnutek zakona o obvezni združitvi pa 
te možnosti močno zožuje oziroma jih sko- 
raj onemogoča. 

4. Zbor meni, da mora delegacija Skupš- 
čine SR Slovenije v Zboru republik in pokra- 
jin v postopku usklajevanja uveljavljati ta 
stališča in razčistiti ustavno sistemska vpra- 
šanja ter o usklajevanju poročati Skupščini 
SR Slovenije. 
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STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem obveščanju 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 19. decembra 1989 
ob obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o Javnem ob- 
veščanju na podlagi 74. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

1. Zbor podpira predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o javnem 
obveščanju. 

2. Ob tem zbor opozarja, da je bilo ob 
začetku zakonodajnega postopka sklenje- 
no, da se bo zakon dograjeval v dveh fazah. 

Zato predlaga Izvršnemu svetu skupščine 
SR Slovenije, da Republiški komite za infor- 
miranje čimprej javno predstavi gradivo 
»Javno obveščanje v SR Sloveniji«, da bo 
mogoče pravočasno in celovito pristopiti 
k nadaljnim spremembam zakona o javnem 
obveščanju. 

SKLEP 
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi zahteve za izdajo sprememb in dopolnitev zakona o vojaških 
sodiščih in zakona o vojaškem tožilstvu ter za izdajo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zoper 
aktivne vojaške osebe 

Skupščina SR Slovenije le dne 19.decem- 
bra 1989 na sejah Zbora združenega dela, 
Zbora občin In Družbenopolitičnega zbora 
obravnavala zahtevo za izdajo sprememb 
in dopolnitev zakona o vojaških sodiščih In 
zakona o vojaškem tožilstvu ter za Izdajo 
zakona o Izvrševanju kazenskih sankcij 
zoper aktivne vojaške osebe na podlagi 
260. In 319. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 

Skupščina SR Slovenije sprejema zahte- 
vo za izdajo sprememb in dopolnitev zako- 
na o vojaških sodiščih in zakona o vojaškem 
tožilstvu ter za izdajo zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij zoper aktivne vojaške 
osebe skupaj s predlogi Zakonodajno- 
-pravne komisiie Skupščine SR Slovenije- 

Skupščina SR Slovenije priporoča delega- 
tom iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ, da kot pooblaščeni pred- 
lagatelji vložijo v postopek v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ predloga za spremembe in 
dopolnitve zakona o vojaških sodiščih in 
o vojaškem tožilstvu z osnutkoma ter pred- 
log za izdajo zakona o ivzrševanju kazen- 
skih sankcij zoper aktivne vojaške osebe 
z osnutkom. 

STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije v zvezi z urejanjem položaja kmetijskih zadrug in temeljnih organizacij 
kooperantov ob reorganizacijah organizacij združenega dela 

Komisija za sistemska vprašanja je na svoji 10. seji dne 12. 12. 
1989 na predlog odbora za kmetijstvo zbora združenega dela 
z dne 7. 12. 1989 razpravljala o pobudi Slovenske kmečke zveze, 
Ljubljana, podružnica SKZ Šentjur glede reorganizacije kmetij- 
skega kombinata Šentjur in glede na delegatska vprašanja v Druž- 
benopolitičnem zboru ter daje o problematiki kmetijskih zadrug in 
temeljnih organizacij kooperantov naslednja 

mnenja in predloge: 

Komisija za sistemska vprašanja je v več primerih obravnavala 
problematiko kmetijskih zadrug in temeljnih organizacij koope- 
rantov na predlog Zadružne zveze Slovenije, dosedanjih sestavlje- 
nih organizacij združenega dela in tudi drugih pobudnikov, ter je 
izoblikovala mnenja, ki jih je objavljala v Poročevalcu Skupščine 
SR Slovenije (Poročevalec), Gospodarskem vestniku in Pravni 
praksi, z namenom, da pomaga gospodarstvu pri razreševanju 
spornih vprašanj. V nadaljevanju bomo pojasnili sprejeta mnenja 
in navedli v oklepaju v kateri številki Poročevalca je bilo posa- 
mezno mnenje z obrazložitvijo objavljeno, tako da bi bil zaintere- 
siranim omogočen širši vpogled. 
1. Reorganizacija dosedanjih organizacij združenega dela če so 
v njih vključene kmetijske (gozdarske) zadruge in temeljne orga- 
nizacije kooperantov 

Amandmaji k ustavi SFRJ in SR Slovenije predvidevajo tri tipe 
zadrug glede na lastnino (družbena, zadružna, skupna). Osrednje 
vprašanje je pravna opredelitev zadružne lastnine, kar bo urejeno 
v zveznem zakonu o zadružništvu, saj od tega zavisijo tudi oblike 
različnih zadrug. Vsa ta vprašanja bodo podrobneje revidirana 
v republiški zakonodaji (o združevanju kmetov, kmetijskih zem- 
ljišč, gozdovih, zadružništvu). Zadruge ni mogoče obravnavati po 
podjetniških načelih, ker je njihov namen zniževanje stroškov 
članov, ne pa lastno pridobivanje dobička. V zadrugi velja tudi 
enakopravnost članov. 

Zato ni mogoče vključevanje zadrug in temeljnih organizacij 
kooperantov v sestavljene oblike podjetij, s tem, da bi se zadruga 
spremenila kapitalsko družbo (družba z omejenim jamstvom ali 
delniška družba), saj bi bila s tem narušena omenjena načela 
zadružništva. Zato je tudi zakon o podjetjih (ZP) določil v 194. 
a členu, da se zadruge in temeljne organizacije kooperantov 
vključujejo v sestavljeno obliko take, kakršne so, vse dokler se 
njihov status ne uredi s posebnim zveznim zakonom. Če bi se 
zadruga ali temeljna organizacija kooperantov vključila v sestav- 
ljeno obliko, bi vplačala le sredstva, ki bi zagotovila začetek dela 

sestavljene organizacije (145. e. člen ZP), ne bi pa mogla glede na 
lastninske posebnosti izdati delnice ali odstopiti delež sestavljeni 
obliki (145. g člen ZP) (Poročevalec 22/89) 

Skladno z že prej omenjenimi pravnimi stališči, pa se zadruga 
tudi po odločitvi svojih članov ne more spremeniti v družbo 
z omejenim jamstvom ali delniško družbo na ta način, da bi se 
zadružno premoženje porazdelilo članom v last v obliki kapital- 
skih deležev ali delnic. Trenutno so zadruge družbeno pravne 
osebe, ki upravljajo z družbenimi sredstvi. Brezplačen prenos 
družbenih sredstev v zasebno lastnino je brez pravne veljave. Po 
določbi 14. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amand- 
majev IX - LXXXIX k ustavi SR Slovenije (Ur. I. SRS 32/89) ni 
mogoče sprememba lastnine na poslovnem skladu družbenih 
pravnih oseb. O tem, kako bodo prehajala družbena sredstva 
v zadružno lastnino, bo določil zvezni zakon. (Poročevalec 22/89). 

Po povedanem je jasno, da se kmetijske zadruge in temeljne 
organizacije kooperantov vključujejo v morebitne sestavljene 
oblike podjetij le takšne kakršne so, brez posegov v njihovo 
lastninsko opredelitev, pa tudi brez spremembe pravnega polo- 
žaja zadružnika ali koperanta. Zadružnik ali kooperant ne more 
postati delavec družbenega podjetja, če bi s tem izgubil svoj 
status, delavec lahko postane le s sklenitvijo delovnega razmerja. 
2. Problemi, ki se pojavljajo ob morebitni izločitvi Iz dosedanje 
organizacije združenega dela 

Obstoječe organizacije združenega dela, ki se še niso reorgani- 
zirale po zakonu o podjetjih, imajo opredeljene postopke izloča- 
nja po pravilih zakona o združenem delu (ZZD). Zato je potrebno 
presojati upravičenost izločitve po pravilih 306. člena ZZD. Zainte- 
resirani delavci temeljnih organizacij oz. kooperantov se lahko 
protivijo izločitvi in osamosvojitvi drugih, če bi to njim otežilo ali 
onemogočilo delo, če bi bil prekinjen ali moten medsebojno 
povezan delovni proces oziroma proces proizvodnje in poslova- 
nja, če bi bila zmanjšana učinkovitost uporabe družbenih sredstev 
itd. Ravnanje, ki je bilo opredeljeno, predstavlja narušitev obstoje- 
čega skupnega interesa. Ni dopustno da bi uveljavitev posamič- 
nega interesa ogrozila interese preostalih subjektov. Velja 
splošno pravno pravilo, ki je izraženo tudi v ustavi SR Slovenije, 
da nihče ne more svojih pravic izkoristiti na škodo drugega. Taki 
primeri lahko zlasti nastajajo, če so dosedanji subjekti (TOZD in 
TOK) v stanju medsebojne odvisnosti in povezanosti, saj je 
možno, da posamezen subjekt ni sposoben biti poslovni subjekt 
v polnem smislu (Poročevalec 23/89) 

Če pride do reorganizacije asociacije, (izločitve ipd.), se mora 
opraviti razmejitev premoženjskopravnih razmerij ter drugih pra- 
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vic in obveznosti, nastalih s skupnim poslovanjem in delom na 
podlagi sedanjih veljavnih aktov po pobudi organa upravljanja 
obstoječe delovne (sestavljene) organizacije združenega dela, 
kakor to predpisuje 193. člen ZP. ZP napotuje na veljavne akte 
(sporazumi o združitvi, o združevanju dela in sredstev, planski 
akti, pogodbe ipd.). Če omenjeni akti nimajo takih določb, se 
uporabljajo pravila zakona o združenem delu, zakona o obligacij- 
skih razmerjih, pa tudi zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu. Velja pravilo, da noben subjekt ne more pridobiti pravic na 
sredstvih brez pravnega temelja. Pravni posel, ki bi omogočal 
subjektu, da pridobi sredstva na škodo drugega brez njegovega 
soglasja, je ničen (neveljaven), saj nasprotuje pravilu morale. Ob 
razdružitvi subjektov je prenehal veljati temelj skupnih vlaganj in 
prenašanj sredstev. Če ta temelj odpade, je treba razrešiti medse- 
bojna premoženjskopravna razmerja. Potrebno je izdelati zak- 
ljučne bilance, posvetiti posebno pozornost obveznostim, ki izha- 
jajo iz dejstva pravnega nasledstva (14. člen ZP), pa tudi še 
posebej obveznosti glede nedokončanih pravnih poslov, javnih 
obveznosti in obveznosti do tretjih oseb (Poročevalec 23/89V 

V nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji (poslovna morala, 
vestnost in poštenje, prepoved zlorabe pravic), pa tudi v nasprotju 
z zakonom o obligacijskih razmerjih, bi bilo ravnanje subjekta, ki 
bi ob reorganizaciji (izločitve ipd.) enostransko pretrgal obstoječa 
poslovna razmerja. Kršitev teh pravil je temelj za uveljavljanje 
odškodninske odgovornosti. Zato je potrebno glede vseh trajnih 
razmerij ugotoviti, da se nadaljujejo, ali pa ravnati skladno z zako- 
nom o obligacijskih razmerjih, ki za določene primere dopušča 
razdrtje. 

V času trajanja dosedanjih asociacij na področju kmetijstva so 
bila pogosto prenešena sredstva zadrug v dele, ki se sedaj obliku- 
jejo kot družbena podjetja. Del spornih vprašanj je možno razrešiti 
z zgoraj opisanimi zaključnimi bilancami, pri čemer je treba upo- 
števati načelo tržnega vrednotenja vseh dejavnikov proizvodnje 
(6. točka X. amandmaja k ustavi SFRJ). Podrobnejšo ureditev 
prehoda družbenih sredstev v zadružno lastnino bo možna po 
sprejetju zveznega zakona o zadrugah, kakor jih nakazuje predlog 
zakona o prehodnih in končnih določbah. V zvezi s tem velja 
poudariti, da je protipravno ravnanje skrivanje ali uničevanje 
listin, ki omogočajo smotrno izdelavo zaključnih in izločitvenih 
bilanc, pa tudi kasnejše urejanje prehoda družbenih sredstev 
v zadružno sfero. V nasprotju s pravili morale bi bilo ravnanje 
subjektov, ki bi izkoriščali družbena sredstva predvidena za pre- 
hod v zadružno lastnino prekomerno, torej z namenom, da zmanj- 
šajo vrednost teh sredstev. Taka ravnanja bo mogoče izpodbijati, 
ker so usmerjena v namen, da se izigra uveljavitev predlaganega 
zakona (neobjavljena stališča, sprejeta na seji dne 12. 12. 1989 
- v prihodnji številki Poročevalca). 

4. Nekatere posebnosti temeljnih organizacij kooperantov in 
zadrug 

Kmetijska delovna organizacija z več temeljnimi organizacijami, 
ki uveljavljajo delitev dela (živinoreja, vinogradništvo, poljedelstvo 
ipd.) se lahko organizira v enovito družbeno podjetje, pri tem pa 
ne more spremeniti statusa kmetijske zadruge ali temeljne organi- 
zacije kooperantov. V takem primeru bi torej nujno prišlo do 
ustanovitve sestavljene oblike. To pravilo izhaja iz že obravnava- 
nih mnenj komisije v tem poročilu. Kot odmiki od tega general- 
nega pravila bi bile možne še druge rešitve: 

Ni ovire, da se kmetijska zadruga z več temeljnimi zadružnimi 
organizacijami transformira v enovito kmetijsko zadrugo. Prav 
tako ni ovire, da se temeljne zadružne organizacije osamosvojijo 
in postanejo samostojna kmetijska zadruga. Oba primera se glede 
postopkov izvajata skladno z republiškim zakonom o združevanju 
kmetov. Nastaja pa vprašanje racionalnosti take odločitve vse do 
sprejema zveznega zakona o zadrugah, ki naj bi bil sprejet v krat- 
kem, saj bo po tem zakonu opredeljena zadružna lastnina, možen 
prehod družbenih sredstev v zadružna in bi na tej podlagi, skoraj 
gotovo nastale nove možnosti in bi prišlo do ponovnih reorganiza- 
cij. (Mnenje z dne 12. 12. 1989). 

Že po sami naravi stvari se temeljna organizacija kooperantov 
močno približuje statusu kmetijske zadruge. Zato se lahko TOK 
preoblikuje v zadrugo v skladu s pravili ZZD in zakonom o združe- 
vanju kmetov in torej lahko vnaprej kot samostojna pravna oseba 
odloča o nadaljnji morebitni združitvi v sestavljeno obliko, seveda 
po že opisanih pravilih, ki onemogočajo transformacijo zadruge 
v družbo z omejenim jamstvom ali delniško družbo. To pa ne 
pomeni, da posamezni kmetovalci ne bi mogli ustanovitvi družbe 
z omejenim jamstvom ali delniške družbe, če bi imeli na tem 
interes (skupno nastopanje na trgu, koncentracija sredstev, pove- 
čanje učinkovitost, skupna strojna oprema itd). Ob tem obstoja le 
pomislek o racionalnosti take odločitve pred bližnjim sprejemom 

zveznega zakona o zadrugah, kakor je že bilo rečeno. 
V praksi so se pojavili primeri, da so se kooperanti odločili, da 

postanejo poslovna enota po 13. členu ZP. V takem primeru 
sprejmejo odločitev kooperanti v skladu z zakonom o združevanju 
kmetov z referendumom. Ob taki odločitvi pa je koristno v statutu 
opredeliti stopnjo poslovne samostojnosti take enote v stopanju 
v pravni promet, torej v smislu 3. odstavka 13. člena ZP. Določiti je 
treba kakšne pravice in obveznosti v pravnem prometu ima taka 
poslovna enota ter tudi zagotoviti poseben obračun rezultatov 
poslovanja. Enota se obravnava kot profitni center, saj sicer ni 
mogoče kooperantom zagotoviti udeležbo na dobičku. Prikazana 
rešitev je lahko v bistvu le prehodnega pomena, ker bodo koope- 
ranti po spremembi zakonodaje verjetno zainteresirani, da svoj 
položaj smotrno uredijo, kot to predvideva 34. člen predloga 
zakona o zadrugah. ZP ne določa pravil o delitvi podjetja, zato bi 
bilo potrebno v interesu kooperantov omogočiti poslovni enoti 
v statutu, da se iz enovitega družbenega podjetja izloči in osamo- 
svoji. V ta namen je treba določiti kdo daje pobudo, kateri organ 
o tem odloča, zlasti pa še določiti temeljna pravila o razrešitvi 
premoženjskopravnih razmerij« v smislu 193. člena ZP, kjer se 
lahko instruktivno uporabijo tudi pravila iz ZZD. Možna bi bila tudi 
opredelitev v prehodnih določbah statuta, da je poslovna enota 
kooperantov le začasna rešitev, ter da se bo ta enota izločila in 
reorganizirala v zadrugo, v skladu z roki, ki bodo določeni 
v zakonu o zadrugah (pa tudi v morebitnih republiških). S tako 
rešitvijo v prehodnih določbah je možnost izločanja nedvomno 
jasno opredeljena (Mnenje z dne 12. 12. 1989). 

V praksi so se nekatere delovne organizacije z več TOZD-i in 
TOK-om reorganizirale tako, da so se TOZD-i preoblikovali 
v samostojna podjetja in je tako TOK ostal izven kakršnekoli 
asociacije. Taka rešitev je sporna z vidika veljavnega zakona 
o združevanju kmetov, saj je TOK vedno vključen v delovno 
organizacijo ali delovno organizacijo kooperantov. Očitno ne bi 
bilo racionalno glede na pričakovani zvezni zakon o zadrugah (že 
večkrat omenjene rešitve), sedaj spreminjati TOK v kmetijsko 
zadrugo, ker bi nato zopet v kratkem roku vse spreminjali, posebej 
še glede na zahtevnost postopkov (referendumi). Zato bi bila 
trenutno smotrna rešitev, da za to prehodno obdobje ostane TOK 
pravna oseba in samostojen poslovni subjekt vse do rokov, ki 
bodo določeni z zveznim zakonom. TOK bi tudi ostal vpisan 
v sodnem registru, saj ni razloga, da bi ga sodišče po uradni 
dolžnosti izbrisalo, do roka, ki ga bo določil zakon o zadrugah 
(Mnenje z dne 12. 12. 1989). 

5. Sklep 
Komisija za sistemska vprašanja je s temi pojasnili opredelila 

vsa bistvena vprašanja, ki nastajajo v praksi glede statusa kmetij- 
skih zadrug in temeljnih organizacij kooperantov. Komisija se ni 
smela spustiti v obravnavanje konkretne problematike glede reor- 
ganizacije kmetijskega kombinata Šentjur, ker v tem primeru, 
kakor je razvidno iz gradiva, teče sodni spor. Zavzemanje stališča 
ob sodnem sporu bi pomenilo nedopustno vmešavanje v delo 
sodišča. 

Na podlagi mnenj in predlogov Komisije za 
sistemska vprašanja je Skupščina SR Slovenije 
na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in 
Družbenopolitičnega zbora dne 18. in 19.12. 
1989 sprejela naslednja 

stališča 

1. Skupščina SR Slovenije soglaša s pravno-poli- 
tičnimi utemeljitvami Komisije za sistemska vprašanja Skupščine 
SR Slovenije, ki se nanašajo na urejanje položaja kmetijskih 
zadrug in temeljnih organizacij kooperantov ob reorganizacijah 
organizacij združenega dela, ter poziva vse subjekte, da ta stališča 
upoštevajo in uveljavljajo. 

2. V vseh primerih, kjer bi se pojavile kršitve veljavnih določb 
ustave in zakonov, naj družbeni pravobranilci samoupravljanja 
intervenirajo s pravnimi sredstvi. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj čimprej pristopi 
k spremembam zakonodaje s tega področja. Ob tem naj posveti 
posebno pozornost spornim vprašanjem, ki so se doslej pojavila 
v praksi, ter naj po možnosti detajlira določbe pričakovanega 
zveznega zakona o zadrugah o prehodu družbenih sredstev 
v zadružna, da bi se izognili v čim večji meri možnim sodnim 
sporom. 

4. V primeru, ko nastajajo ob reorganizacijah spori glede pre- 
možnjskopravnih razmerij, naj subjekti ustanovijo arbitraže, sicer 
pa naj bi sodišča te zadeve obravnavala kot prioritetne. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

- Zakaj tudi ob sobotah in nedeljah 
vozijo tovornjaki po dolenjski 
magistrali? 

Ob tem pripominjamo, da so 
bile vse navedene izjeme, ki jih 
ni malo, uveljavljene na zahte- 
vo zainteresiranih in po teme- 

ljiti proučitvi posameznih pro- 
blemov v pristojnih organih in 
organizacijah. 

Skupina delegatov prosvet- 
no kulturnega področja 3. 
okoliš za Zbor združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije 
s sedežem v občini Ljubljana 
Vič-Rudnik nam je poslala de- 
legatsko vprašanje, kdo je od- 
govoren za izvajanje odredbe 
o omejitvi tovornega prometa, 
ker tudi ob sobotah in nede- 
ljah vozijo po dolenjski magi- 
strali tovornjaki — šleperji. 

Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije: 

Po 177. členu Zakona o var- 
nosti cestnega prometa lahko 
republiški sekretariat za notra- 
nje zadeve z odredbo prepove 
ali omeji promet vseh ali posa- 
meznih vrst vozil. Na tej podla- 
gi je republiški sekretar za no- 
tranje zadeve izdal Odredbo 
o omejitvi prometa na cestah 
v SR Sloveniji, ki je objavljena 
v letošnjem Uradnem listu 
SRS, št. 21. To odredbo oziro- 
ma omejitve iz te odredbe so 
dolžni upoštevati oziroma iz- 
vajati vsi, to je organizacije 
združenega dela, druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti ter organi, ki opravljajo 
javni prevoz in prevoz za last- 
ne potrebe, osebe, ki opravlja- 
jo obrtno dejavnost prevoza, 
kot tudi posamezniki. Neupo- 
števanje te odredbe je tudi 
sankcionirano za vse navede- 
ne dejavnike. 

Za urejanje in kontrolo pro- 
meta kot tudi za nadzor nad 
izvajanjem odredbe o omejitvi 
prometa so po obstoječi zako- 
nodaji odgovorni organi za no- 
tranje zadeve SR Slovenije. 
Neposredno pa urejanje oziro- 
ma ta nadzor izvajajo na magi- 
stralnih in regionalnih cestah 
pooblaščene uradne osebe or- 
ganov za notranje zadeve, po- 
staje prometne milice krajevno 
pristojne uprave za notranje 
zadeve. 

Po odredbi pa omejitev pro- 
meta za tovorna vozila ob so- 
botah in nedeljah ni popolna. 
Uveljavljene so le določene 
omejitve in sicer za tovorna vo- 
zila s priklopnimi vozili; za to- 
vorna vozila brez priklopnih 
vozil katerih največja dovolje- 
na masa presega 5 ton. Poleg 
tega veljajo določene omejitve 
še za traktorje, delovne stroje, 
motokultivatorje, motorna vo- 
zila na katerih se kandidati uči- 
jo vožnje in za vprežna vozila. 

Omejitve so glede na vrsto 
tovornega vozila različne. Ta- 
ko velja za tovorno vozilo, ka- 
terega masa presega 5 ton, 
omejitev od 15. junija do 15. 
oktobra v petek od 14. do 19. 
ure in v nedeljo od 17. do 21. 
ure. 

Poleg tega so za posamezno 
leto določene še posebne 
omejitve za državne praznike 
in druge dela proste dneve, 
glede na to na kakšen dan 
v tednu padajo. 

Za tovorna motorna vozila 
s priklopnimi vozili je določe- 
na še dodatna omejitev in sicer 
od 15. junija do 15. oktobra 
v sobotah od 6. do 11. ure. Le 
za tovorna vozila s priklopnimi 
vozili in tovorna vozila katerih 
največja dovoljena masa pre- 
sega 7,5 ton velja omejitev in 
sicer od petka od 14. do nede- 
lje do 22. ure. 

Po odredbi navedene omeji- 
tve ne veljajo za motorna vozi- 
la oboroženih sil SFRJ in orga- 
nov za notranje zadeve ter za 
motorna vozila organizacij 
združenega dela in drugih or- 
ganizacij, ki opravljajo dejav- 
nosti posebnega družbenega 
pomena, ko opravljajo nujne 
vožnje zaradi požarov, popra- 
vila okvar na javnih napravah, 
prevoza poštnih pošiljk v no- 
tranjem ali mednarodnem pro- 
metu ali zaradi pomoči pri ne- 
srečah ali odstranitvi posledic 
pri nesreči. Navedene omejitve 
prometa tudi ne veljajo za vozi- 
la na motorni pogon, s kateri- 
mi se prevažajo ob spravilu 
lahko pokvarljivi kmetijski pri- 
delki, za vozila, ki oskrbujejo 
bencinske servise z naftnimi 
derivati, za vozila, ki prevažajo 
mleko, za vozila, ki ob žetvi 
vozijo žito v skladišča ali sušil- 
nice, za vozila, ki prevažajo 
piščance in za vozila, ki preva- 
žajo gabljive nevarne snovi. 

V konkretnem primeru magi- 
stralne ceste št. 1 je z odredbo 
določena omejitev prometa od 
Škofljice (križišče z magistral- 
no cesto št. 6) do meje s SR 
Hrvatsko (Bregana); razen po 
delu avtoceste iz smeri Novo 
mesto-Ljubljana. Milica vsak 
petek izloči iz prometa pov- 
prečno 120 tovornih vozil na 
parkirne prostore pri Integralu 
na Dolenjski cesti v Ljubljani. 
Voznike pa kaznuje s predpi- 
sano denarno kaznijo. 

- Še enkrat izvajanje 45. člena 
zakona o varstvu pri delu 
(problematika kajenja) 

V Poročevalcu štev. 16 z dne 
27. 6.1989 smo v rubriki Vpraša- 
nja delegacij In delegatov obja- 
vili delegatsko vprašanje skupi- 
ne delegatov za gospodarsko 
področje 27. okoliš: 

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

Objavili smo tudi odgovor Iz- 
vršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. 

Skupina delegatov pa ni bila 
zadovoljna in je spet poslala de- 
legatsko vprašanje: 

Zahvaljujemo se Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije 
za odgovor, vendar moramo po- 
udariti, da se ne strinjamo 
z vpleteno dikcijo odgovora, ki 
nakazuje, kakor da je 45. člen 
Zakona o varstvu pri delu, spre- 
jet v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije 28. ma- 
ja 1986, v praksi veljaven samo 
za združeno delo v neposredni 
proizvodnji in da se pisarn 45. 
člen ne tiče. 

Moramo točno zapisati drugi 
odstavek 45. člena zakona 
o varstvu pri delu, kjer je zapi- 
sano, da pri določanju prosto- 
rov, v katerih kajen|e ni dovolje- 
no, organizacija združenega de- 
la in skupnost upošteva zahte- 
ve zdravstvenega varstva de- 
lavcev, ki opravljajo delo oziro- 
ma naloge v zaprtih prostorih. 

Zelo pomembna je tudi zadnja 
vrstica komentarja ZAKONA 
o varstvu pri delu, kjer je zapi- 
sano, da prostore, v katerih ka- 
jenje ni dovoljeno, je treba dolo- 
čiti, sicer se šteje, da ni nikjer 
dovoljeno. 

Iz odgovora nI razvidno, kaj 
vse spada pod besedo skup- 
nost, mi pa smatramo, da pod to 
besedo spadajo tudi prostori re- 
publiških organov inšpekcije 
dela, bolnice, sodišča, DPO, or- 
gani notranjih zadev, same 
Skupščine SR Slovenije, razne 
ustanove, kot so otroški vrtci, 
šole, zdravstveni domovi, ob- 
činske uprave in še in še, če pa 
še ni, se mora razširiti ZAKON. 
Vprašujemo se, ali v pisarnah 
v združenem delu in skupnostih 
ne delajo delavci? 

V odgovoru je zaslediti, da se 
neizvrševanje Zakona o varstvu 
pri delu v zvezi 45. člena zatika 
prav pri kadilcih. Zakaj je v od- 
govoru toliko poudarka kot so 
besede: le toliko, samo v skla- 
du, ne morejo ni ga mogoče sili- 

ti v to Itd., kar vse daje vtis, da 
hoče sam izvršni svet zmanjšati 
pomen 45. člena Zakona o var- 
stvu pri delu. Izvršni svet SR 
Slovenije bi moral od inšpekcije 
dela zahtevati večjo zavzetost 
in ji seveda tudi omogočiti, da 
resnično povsod zahteva izvr- 
ševanje 45. člena Zakona o var- 
stvu pri delu. Ne razumemo 
kakšni predpisi na podlagi Za- 
kona, ne bi bogatili samega za- 
kona. 

Skladno z družbenimi interesi 
in potrebami na področju var- 
stva delovnega okolja, varstva 
človekovih pravic, zdravstvene- 
ga varstva je, da se uveljavi ne- 
kadilski stil življenja in dela, saj 
zaradi zasvojenosti z nikotinom 
izgubimo do 10% družbenega 
proizvoda ter zdravja delavcev 
kadilcev in nekadilcev, to je pa- 
sivnih kadilcev v pisarnah, ker 
se ne upošteva 45. člen Zakona 
o varstvu pri delu. 

Cigaretni dim, ki ga pisarniški 
delavci vdihavajo pri svojem 
delu je med najbolj škodljivimi 
elementi, predvsem še prisilno 
pasivno kajenje in vdihavanje 
cigaretn&ga dima. Ta dim je tihi 
pisarniški morilec, ki oropa de- 
lavce energije in zdravja. 

Dokazano je, da pisarniški de- 
lavci, ki ne kadijo, v resnici po- 
kadijo do eno škatlo cigaret na 
dan, če delajo v zaprtem pisar- 
niškem prostoru, kjer je sode- 
lavcem dovoljeno kaditi. Ciga- 
retni dim v zraku, podobno kot 
dim, ki ga vdihujemo s kaje- 
njem, povzroča emfizem, pljuč- 
nega raka in kardiovaskularne 
bolezni. Ta dim vsebuje približ- 
no dvakrat več kadrana in niko- 
tina in petkrat več ogljikovega 
monoksida (ki srcu odvzema ki- 
sik) kot dim, ki prihaja kadilcu 
v pljuča. Ta gre namreč skozi 
tobak iz cigarete nefiltriran in je 
tako za kadilce in nekadilce bolj 
strupen. 

Ubogi pisarniški delavci ne- 
kadilci, ki delajo v okolju, nasi- 
čenem s tobačnim din;om, prav 
tako postanejo kadilci, pa če to 
želijo ali ne. 

Ekonomska in politična vpra- 
šanja v zvezi varstva pri delu in 
zaščite delavcev pred škodlji- 
vim nikotinom, je izvrševanje 
45. člena Zakona o varstvu pri 
delu in to povsod, kjer delavec 
dela. Zavedamo se, da to ni edi- 
ni način za zdravo in čisto oko- 
lje brez nikotina, saj je potrebno 
in nujno več narediti na vzgoji in 
kulturnem obnašanju do sode- 
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lavcev, ki ne kadijo in jim je več 
za zdrav način življenja brez ni- 
kotina, pa vseeno zagovarjamo 
stališče, da je nujno izvrševanje 
45. člena Zakona o varstvu pri 
delu za čisto okolje v zaprtih 
prostorih. Zavedati se moramo, 
da makroklime ne bomo zavaro- 
vali, če ne bomo na ustrezen 
način razvijali varovanje mikro- 
klime, to je neposrednega živ- 
ljenjskega in delovnega okolja. 
Svež in čist zrak, osvobojen to- 
bačnega dima, je bistvena se- 
stavina temeljne pravice do 
zdravega in neonesnaženega 
delovnega okolja. 

Naša stališča temeljijo tudi 
na Ustavi SR Slovenije iz leta 
1974, kjer v 231. členu piše, da 
nihče ne sme ogrožati zdravja 
drugih, enako tudi, da je vsakdo 
dolžan skrbeti za svoje zdravje. 
Vse to nam daje pravico zahte- 
vati izvrševanje 45. člena Zako- 
na o varstvu pri delu in ga tudi 
bogatiti, ne pa ga podcenjevati 
in ga smiselno izkrivljati v korist 
zasvojenosti z nikotinom. Izvr- 
ševanje Zakona se zatika pri ka- 
dilcih, posebno še, če imajo od- 
ločujoč vpliv na izvrševanje Za- 
kona. Vsekakor je potrebno in 
nujno spomniti tudi na 192. člen 
Ustave SFRJ iz leta 1974 kjer 
nedvoumno piše, človek ima 
pravico do zdravega življenj- 
skega okolja, kakor tudi, da 
družbena skupnost zagotavlja 
pogoje za uresničevanje te pra- 
vice. Tudi v SR Sloveniji v ZZD 
Skupščine smo sprejeli medna- 
rodno konvencijo o čistem de- 
lovnem okolju in tudi akt v med- 
narodnem merilu o azbestu 
v povezavi s kajenjem. Vključi- 
tev v »Evropo 92« z manj nikoti- 
na. Pričakujemo in tudi zahteva- 
mo, da bodo amandmaji k novi 
Ustavi SR Slovenije in SFRJ, 
vsebovali člene novih spoznanj 
o škodljivosti kajenja in zaščito 
pred zasvojeno razvado v korist 
zdravja in zdravega načina živ- 
ljenja. Delegatom bi morali 
predlagati ukrepe, saj je ogro- 
ženost velika. 

Zavedati bi se morali vsi, da 
bo le zdrav in produktiven člo- 
vek garant za vključitev v Evro- 
po. Vse to pa je tudi bogatitev 
INFORMACIJE Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o Pro- 
gramu ukrepov ekonomske po- 
litike Zveznega izvršnega sveta 
za leto 1989, ki jo je na zaseda- 
nju zborov Skupščine SR Slove- 
nije dne 21. junija 1989 podal 
podpredsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije tov. Ja- 
nez Bohorič, ki je na deseti stra- 
ni Programa poudaril pogoje, ki 
zagotavljajo višjo kakovost živ- 
ljenja v prijaznejšem okolju. 

V sklepu našega stališča na 
odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije na na- 
še vprašanje predlagamo, da bi 
bila podrobnejša informacija, ki 
jo v odgovoru navaja Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
o stanju problematike kajenja in 
izvrševanja 45. člena Zakona 
o varstvu pri delu, opremljena 

s predlogi predpisov za zmanj- 
šanje kajenja na podlagi novih 
spoznanj. Republiški inšpekto- 
rat za delo pa naj izdela Elabo- 
rat o varstvu pri delu glede na 
delovne razmere In pogoje v za- 
prtih prostorih, kjer so delavci 
izpostavljeni pasivnemu kaje- 
nju. Vsekakor mora biti dikcija 
za bogatitev 45. člena Zakona 
o varstvu pri delu za manj niko- 
tina. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA 
SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA 
PRIPOMBE SKUPINE 
DELEGATOV NA 
POSTAVLJENO 
DELEGATSKO 
VPRAŠANJE V ZVEZI 
Z IZVAJANJEM 
PROBLEMATIKE 
KAJENJA 

Pripombe skupine delegatov 
k , odgovoru Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije z dne 
15. 6. 1989, št. 02005-2 na po- 
stavljeno delegatsko vprašanje 
v zvezi z izvajanjem 45. člena Za- 
kona o varstvu pri delu (proble- 
matika kajenja), ki so bile posla- 
ne Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije dne 21. 
7. 1989, šele razkrivajo pravo na- 
mero prvotno postavljenega de- 
legatskega vprašanja. Tako je še- 
le v pripombah jasno izraženo 
stališče: 

»Skladno z družbenimi intere- 
si in potrebami na področju var- 
stva delovnega okolja, varstva 
človekovih pravic, zdravstvene- 
ga varstva je, da se uveljavi neka- 
dilski stil življenja in dela, saj za- 
radi zasvojenosti z nikotinom iz- 
gubimo do 10% družbenega pro- 
izvoda ter zdravja delavcev kadil- 
cev in nekadilcev, to je pasivnih 
kadilcev v pisarnah, ker se ne 
upošteva 45. člen Zakona o var- 
stvu pri delu. 

Naša stališča temeljijo tudi na 
Ustavi SR Slovenije iz leta 1974, 
kjer v 231. členu piše, da nihče 
ne sme ogrožati zdravja drugih, 
enako tudi, da je vsakdo dolžan 
skrbeti za svoje zdravje. Vse to 
nam daje pravico zahtevati izvr- 
ševanje 45. člena Zakona o var- 
stvu pri delu in ga tudi bogatiti, 
ne pa ga podcenjevati in ga smi- 
selno izkrivljati v korist zasvoje- 
nosti z nikotinom. Vsekakor je 
potrebno in nujno spomniti tudi 
na 192. člen Ustave SFR Jugosla- 
vije iz leta 1974, kjer nedvoumno 
piše, da ima človek pravico do 
zdravega življenjskega okolja, 
kakor tudi da družbena skupnost 
zagotavlja pogoje za uresničeva- 
nje te pravice.« 

Na koncu pa predlagajo: 
»Republiški inšpektorat za de- 

lo naj izdela Elaborat o varstvu 
pri delu glede na delovne razme- 
re in pogoje v zaprtih prostorih, 
kjer so delavci izpostavljeni pa- 
sivnemu kajenju. Vsekakor mora 

biti dikcija za bogatitev 45. člena 
Zakona o varstvu pri delu manj 
nikotina.« 

Kot je bilo že v prvem odgovo- 
ru pojasnjeno, zahteva določilo 
45. člena le opredelitev prosto- 
rov, v katerih kajenje ni dovolje- 
no in se zato nadzor inšpekcije 
za delo lahko nanaša le na to, ali 
so takšni prostori določeni ali 
ne. Kateri so ti prostori in koliko 
jih je, pa inšpekcija za delo ne 
more odrejati, ker za to nima za- 
konske podlage. 

Pripombe jasno kažejo, da se 
od inšpekcije pričakuje neposre- 
den nadzor, ali se v določenih 
prostorih kadi ali ne. Seveda pa 
inšpektor dela kaznuje takoj na 
kraju prekrška posameznika, če 
kadi v prostorih, v katerih kajenje 
ni dovoljeno (1. točka 76. člena 
zakona o varstvu pri delu). Tak- 
šen nadzor inšpekcije ne more 
biti učinkovit, saj inšpekcija ne 
more biti staino prisotna v vseh 
organizacijah. 

Iz navedenih pripomb je raz- 
vidno, da daje skupina delegatov 
pobudo najširšega družbenega 
pomena, ki posega v zaščito 
pred zasvojeno razvado in škod- 
ljivost kajenja v korist zdravja in 
zdravega načina življenja. Zato 
pričakujejo in tudi zahtevajo, da 
se navedena problematika vklju- 
či v amandmaje k novi Ustavi SR 
Slovenije in SFR Jugoslavije. 
S tem so že sami spoznali, da 
tako široka pobuda sodi v ustavo 

in da jo je mogoče uresničevati 
s členom Zakona o varstvu pri 
delu. 

Prav tako ni mogoče zahtevati 
od Republiškega inšpektorata za 
delo, naj izdela Elaborat o var- 
stvu pri delu, saj je po 11. členu 
Zakona o varstvu pri delu (Ur. I. 
SRS, št. 47/86) to naloga projek- 
tanta, pri snovanju novih proiz- 
vodnih procesov in objektov, 
v katerih potekajo. Inšpekcija je 
z 18. členom Zakona o varstvu 
pri delu pooblaščena, da nadzira 
vsebinsko stran, a še to tako, da 
zahteva od pooblaščene organi- 
zacije oceno teh listin npr. elabo- 
rata o varstvu pri delu. Omejitve, 
ki jih je treba v elaboratu prikaza- 
ti, morajo temeljiti na predpisa- 
nih varstvenih ukrepih, normati- 
vih, standardih in tehničnih 
predpisih. Toda za omejevanje 
kajenja v Jugoslaviji nimamo niti 
zveznih niti republiških predpi- 
sov, razen tistih, ki so povezani 
s požarno ali eksplozijsko nevar- 
nostjo oziroma sinergizmom, 
npr. pri delu z azbestom. 

Prav tako sedaj veljavna zako- 
nodaja s področja zdravstva ni- 
ma takšnih pravnih podlag, ki bi 
omogočala splošno prepoved 
kajenja. 

Pristojni upravni organi bodo 
proučili možnosti splošnega 
omejevanja kajenja na podlagi 
novih spoznanj ter tudi ukrepali 
pri pripravi novih predpisov s po- 
dročja svojih pristojnosti. 

MNENJE 
Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo 
človekovega okolja k odgovoru Izvršnega sveta 
na pripombe skupine delegatov na postavljeno 
delegatsko vprašanje v zvezi z izvajanjem 
problematike kajenja 

Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja 
je na seji dne 19. 10. 1989 proučila odgovor Izvršnega sveta na 
pripombe delegatov v zvezi z izvajanjem problematike kajenja, ki 
so ga postavili delegati na Zboru združenega dela Skupščine SR 
Slovenije. 

Komisija je ugotovila, da odgovor ne odgovarja postavljenim 
vprašanjem in ni celovit. Opozorjeno je bilo namreč na dejstvo, da 
je po mnenju ameriških raziskovalcev okoli 35 % vseh rakavih 
obolenj povezanih z neustrezno prehrano, kar velja tudi za naše 
prilike, ker umira približno 1/5 ljudi zaradi raka: če pa upoštevamo 
pri tem še alkohol, tobak, zlasti pa razne aditive in kontaminirano 
hrano pa se delež lahko poveča celo na 70%. Ocenjuje se, da je 
nastanek raka dedno pogojen v višini 10%, 90% dejavnikov pa je 
odvisnih od nas samih in od okolja. Zato ne moremo v tej zasnovi 
razmišljati samo o zakonskih predpisih, zlasti pa ne samo 
o zakonu o varstvu pri delu, ki je problematiko kajenja zožil na 
minimum. Komisija meni, da je potrebno v smislu socialistične 
etike pristopiti k razreševanju problematike kajenja z večjo res- 
nostjo in pozornostjo. Zato se je komisija zavzela, da pristojni 
upravni organi proučijo možnosti splošnega omejevanja kajenja 
z upoštevanjem novih spoznanj in predlagajo ustrezne ukrepe. Pri 
tem naj upoštevajo opozorila strokovnih institucij in posamezni- 
kov, ki raziskujejo zdravje človeka in možnosti preživetja. 

Komisija je predlagala zboru, da sprejme predlog, da zadolži 
Izvršni svet, da pripravi kompleksno predstavitev najnovejših reši- 
tev glede omejevanja kajenja. 
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ZBOR OBČIN 

Vprašanje v zvezi z delitvijo sredstev za 
spodbujanje razvoja, intervencije 
v gospodarstvu in spodbujanje 
gospodarsko manj razvitih območij 

Delegati so v skupini delega- 
tov 41. okoliša Skupščine obči- 
ne Maribor Tabor ob obravnavi 
predloga rebalansa republiške- 
ga proračuna za leto 1989 po- 
stavili vprašanje o ključu razde- 
litve sredstev v skupini 43, to je 
sredstev za spodbujanje razvo- 
ja, intervencije v gospodarstvu 
in spodbujanje gospodarsko 
manj razvitih območij. Vpraša- 
nje se nanašapredvsemna pre- 
viđeno porabo na kontih 431, 
434 in 435. V zvezi s tem prosijo, 
da jim Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije pisno odgovori, 
kako se bodo razdelila ta sred- 
stva In komu konkretno se do- 
deljujejo. 

V zvezi s postavljenim delegat- 
skim vprašanjem daje Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije na- 
slednji odgovor: 

V okviru sredstev konta 431 
»Kompenzacije, premije, regresi 
in povračila« se v proračunu za- 
gotavljajo sredstva za izvajanje 
preventivnih ukrepov na področ- 
ju zdravstvenega varstva živali 
proti steklini. Višina teh sredstev 
znaša 958,6 mio din in je name- 
njena za nakup cepiva za ceplje- 
nje lisic proti steklini. Prvo cep- 
ljenje je bilo že izvedeno na Pri- 
morskem skupaj z veterinarsko 
službo Italije. V teku pa so tudi 
priprave za drugo cepljenje lisic 
v skupni akciji z veterinarskima 
službama Avstrije in italije. 

Do 30. 6. 1989 so se v okviru 
sredstev tega konta zagotavljala 
tudi sredstva za regres za umet- 
na gnojila in sredstva za regresi- 
ranje dela stroškov iz naslova 
obresti za kredite za namene 
v okviru selektivnega programa 
v kmetijstvu. Na podlagi spre- 
memb zvezne zakonodaje, ki 
ureja način financiranja teh ob- 
veznosti in rebalansa zveznega 
proračuna za leto 1989, so bile 
navedene obveznosti s 1. 7. 1989 
vključene v zvezni proračun. SR 
Slovenija ter ostale SR in SAP so 
do 30. 6. 1989 sredstva za kritje 
navedenih obveznosti vplačevale 
na posebne račune pri Zveznem 
sekretariatu za kmetijstvo, od 1. 
7.1989 dalje pa jih pokrivajo pre- 
ko kotizacije zveznemu prora- 
čunu. 

Uporabniki regresa so organi- 
zacije združenega dela proizva- 
jalke umetnih gnojil in proizva- 
jalke sredstev za varstvo rastlin 
ter organizacije združenega de- 
la, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
oziroma prometom kakovostne- 
ga sortnega semena na debelo, 
za prodane in dobavljene količi- 
ne teh proizvodov iz domače 
proizvodnje na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. 

Pravico do regresa za obresti 

iz kmetijskih kreditov se uveljav- 
lja za kredite iz primarne emisije 
in iz kreditnega potenciala bank 
za družbeno organizirano proiz- 
vodnjo, zaloge in rezerve osnov- 
nih kmetijskih pridelkov in živil. 

Sredstva proračuna SR Slove- 
nije za hitrejši razvoj manj razvi- 
tih območij v SR Sloveniji (konto 
434) se uporabljajo za sofinanci- 
ranje izdelave razvojnih progra- 
mov in projektov in za refundira- 
nje stroškov izdelave projektne 
dokumentacije. Ta postavka je 
vključena v proračun SR Slove- 
nije že od leta 1971 dalje, ko je 
bil uveljavljen sistemski pristop 
pri odpravljanju razlik v stopnji 
razvitosti med posameznimi ob- 
močji v SR Sloveniji. 

Ob uporabi sredstev odloča 
Komisija Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije za pospeševa- 
nje skladnejšega regionalnega 
razvoja v SR Sloveniji na osnovi 
posebnega pravilnika. 

V letu 1989 je bilo za te name- 
ne v proračunu SR Slovenije za 
leto 1989 (vključno rebalans I. in 
rebalans II) dodeljenih 6.930 mili- 
jonov din. Uporabniki sredstev 
so pretežno delovne organizaci- 
je, ki nameravajo investirati na 
manj razvitih območjih, deloma 
pa tudi občine in krajevne skup- 
nosti iz teh območij, ki naročajo 
programe oziroma projekte pri 
različnih strokovnih organizaci- 
jah. Komisija sredstva odobrava 
na podlagi vsakoletnega razpisa 
za tiste programe in projekte, ki 
ustrezajo kriterijem pravilnika in 
sicer praviloma do višine 50% 
stroškov izdelave programa ozi- 
roma projekta. Ta sicer skromna 
sredstva so pripomogla k večji 
strokovnosti priprave program- 
skih in projektnih zasnov razvo- 
ja, kar predstavlja inicialno fazo 
za pridobivanje programov in in- 
vestitorjev iz SR Slovenije za vla- 
ganja na manj razvitih območjih. 

Interes je zelo velik. Zato je 
komisija do oktobra za te name- 
ne porabila že vsa letošnja raz- 
položljiva sredstva in sicer za 61 
zahtevkov. Zaradi pomanjkanja 
sredstev je komisija odložila 
8 zahtevkov (50% vrednost znaša 
3.669 mio din). Naknadno pa je 
bilo prijavljenih še 11 zahtevkov 
(50% vrednost znaša 
4.494,945.200 din). 

Sredstva konta 435 so name- 
njena za prispevek skladu soli- 
darnosti z neuvrščenimi država- 
mi in državami v razvoju. 

Po zakonu o Skladu solidarno- 
sti z neuvrščenimi državami in 
državami v razvoju republike in 
pokrajini odvajajo v Sklad 0,05% 
družbenega prihodka družbene- 
ga gospodarstva. Ta sredstva so 
namenjena pospeševanju in raz- 

voju gospodarskega sodelovanja 
z neuvrščenimi državami in drža- 
vami v razvoju. V okviru tega se 
sredstva dodeljujejo za ekonom- 
sko, znanstvenotehnično in hu- 
manitarno pomoč tem deželam. 
Poleg tega pa se tudi dodatno 
benificirajo obresti za kreditne 
posle, ki so že kreditirani preko 
JUMBES-a. Sredstva pomoči se 
realizirajo preko naših podjetij in 
ustanov, torej se pomoč finanč- 
no direktno ne dodeljuje tem de- 
želam ampak prek blaga in stori- 
tev naših podjetij in ustanov. 

V letu 1987 je SR Slovenija 
v Sklad prispevala 2,5 mlrd din, 
podjetja in ustanove iz SRS pa 
so koristila 19,6% teh sredstev 
kot realizacijo pomoči deželam 

v razvoju. V letu 1988 je SR Slo- 
venija prispevala v Sklad 2,9 
mlrd din, odstotek koriščenja pa 
bo razpoložljiv po dokončnem fi- 
nančnem obračunu. 

Trenutno je v Upravnem odbo- 
ru in komisijah Zveznega izvrš- 
nega sveta v razpravi tudi pred- 
log za povišanje odstotka pri- 
spevkov v Sklad solidarnosti in 
sicer z dosedanjih 0,05% na 0,1% 
družbenega prihodka družbene- 
ga gospodarstva. Slovenski 
predstavniki se s tem predlogom 
ne strinjajo, in sicer z obrazloži- 
tvijo, da se potrebe po večjih 
sredstvih lahko v veliki meri na- 
doknadijo z učinkovitejšim delo- 
vanjem Sklada solidarnosti. 

Dodatno vprašanje v zvezi s predlagano 
spremembo 184. člena zakona o davkih 
obačnov 

Na dodatno delegatsko vpra- 
šanje v zvezi s stališčem Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, s katerim ni sprejel po- 
bude skupine delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Celje, da bi se črtala do- 
ločba tretjega odstavka 184. 
člena zakona o davkih občanov, 
po kateri skupščine občin dolo- 
čajo obveznost vložitve napove- 
di za davek od premoženja, koli- 
ko občin ima za odmero tega 
davka, določeno osnovo sklad- 
no s 158. členom zakona, daje 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naslednji odgovor: 

Po določbi prvega odstavka 
184. člena zakona o davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 
8/89) so zavezanci za tiste vrste 
davkov, ki so v zakonu posebej 
navedene, dolžni vsako leto vlo- 
žiti davčno napoved in s tem za- 
gotoviti davčnemu organu po- 
datke, potrebne za odmero dav- 
ka. Zakonita zahteva za vlaganja 
davčne napovedi je utemeljena 
za te vrste davkov v tem, da so 
podatki o davčni osnovi vsako 
leto drugačni. 

Pri obdavčevanju premoženja 
se podatki, na podlagi katerih se 
ugotavlja davčna osnova, letno 
ne spreminjajo, zato zakon poo- 
blašča občinske skupščine da 
same določijo obveznost vložitve 
davčne napovedi, kadar potrebu- 
jejo podatke o lastništvu in dru- 
gih elementih, potrebnih za ugo- 
tavljanje davčne osnove. Na pod- 
lagi tako zbranih podatkov si 
davčni organi zagotovijo svojo 
evidenco, ki jo potrebujejo za 
odmero v vseh nadaljnjih odmer- 
nih letih. Vse morebitne spre- 
membe, nastale pri lastništvu na 
premoženju se evidentirajo teko- 
če, saj zakon določa, da morajo 

zavezanci sporočiti davčnemu 
organu nastale spremembe, ki 
vplivajo na davčno obveznost, 
v 15 dneh od nastanka spremem- 
be (1f}4. člen zakona). 

Ob upoštevanju navedene za- 
konske ureditve Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ni spre- 
jel pobude za spremembo zako- 
na o davkih občanov, ker se je 
zavedal, da s spremembo zakona 
ne bi bil rešen osnovni problem, 
to je ugotovitev vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj. Predla- 
gana ureditev bi imela negativne 
učinke, saj bi terjala od zavezan- 
cev vsakoletno napoved tudi 
v primeru že znanih podatkov in 
s tem nepotrebno ponavljajoče 
obremenjevanje zavezancev. 

Po pregledu vseh občinskih 
odlokov o davkih občanov je bilo 
ugotovljeno, da je osnova za da- 
vek od premoženja na posest 
stavb opredeljena skladno s 158. 
členom zakona o davkih obča- 
nov, po katerem je osnova za da- 
vek od premoženja vrednost 
stavbe, ugotovljena po merilih 
republiškega upravnega organa, 
pristojnega za stanovanjske za- 
deve (pravilnik o merilih in nači- 
nu za ugotavljanje vrednosti sta- 
novanj in stanovanjskih hiš ter 
sistemu točkovanja, Uradni list 
SRS, št. 25/81), v 40 odlokih 
o davkih občanov od skupno 65 
občinskih odlokov. 

Skladna opredelitev osnove 
v občinskih odlokih z določbami 
zakona o davkih občanov še ne 
zagotalvja ugotavljanja vrednosti 
stavb v lasti občanov po merilih 
iz navedenega pravilnika, tem- 
več je treba pravilno opredeliti 
tudi način ugotavljanja vrednosti 
stavb, za kar pa je z zakonom 
pooblaščena občinska skupš- 
čina. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
NOVA GORICA ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA ČRTANJE 69. 
a IN 69. b ČLENA ZAKONA O GRADITVI 
OBJEKTOV 

Skupina delegatov za gospodarsko in prosvetno-kulturno 
področje iz Nove Gorice za Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je po razpravi v združenem delu sprejela sklep o pobudi 
za črtanje 69. a in 69. b člena zakona o graditvi objektov (Uradni 
list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81). 

Pobudo utemeljujemo s tem, da je vsaka naložba povezana 
s tveganjem. To je vezano na presojo bodočnosti in je v bistvu 
osnovno gibalo napredka. Tveganja predvidevanj poizkušamo 
zmanjšati z analizami in proučevanji gibanj v preteklosti, obstoje- 
čih in bodočih stroškov in uspešnosti poslovanja, vendar glavni 
del tveganj nosi investitor, ki s povezovanjem trga, tehnologije, 
lastnih zmožnosti poizkuša z vlaganji doseči čim večji dobiček. Ce 
hočemo, da bodo vlaganja čim ugodnejša, moramo pustiti svo- 
bodo odločanja in čimbolj zmanjšati stroške vlaganj. Naša seda- 
nja gospodarska politika pa ne deluje tako. Pri presoji investicij je 
veliko administriranja in birokratizacije. Odločitve o vlagnajih, to 
je ključno oodročje tržne ekonomije in samostojnosti subjektov, 
so povezane z administrativnimi ovirami, ki onemogočajo eko- 
nomskim subjektom prevzem tveganj vlaganj. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
(Uradni list SRS, št. 34/84, 18/85, 29/86) v 69. a členu določa: 

»Da bi v skladu s temeljnimi usmeritvami družbenega plana SR 
Slovenije in dogovora o temeljih tega plana zagotovili čimbolj 
smotrno in učinkovito izvajanje investicijske politike, se določa 
ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti investicijskih 
zasnov, investicijskih programov, nadaljevanje investicijske 
izgradnje prekoračenih investicij (v nadaljnjem besedilu: investi- 
cijskih vlaganj). 

V 69. b členu pa je določeno, da »mnenja o družbenoekonomski 
upravičenosti investicijskih vlaganj dajejo komisije za oceno inve- 
sticij, ki jih z dogovorom ustanovijo izvršni sveti skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti, gospodarske zbornice, temeljne banke in 
službe družbenega knjigovodstva. 

Pristojni organ upravljanja nosilca investicije je dolžan obravna- 
vati mnenje komisije za oceno investicij'.« 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE: 

Izvršni svet Skuščine SR Slovenije ugotavlja, da je bilo mnenje 
o družbenoekonomski upravičenosti investicijskih vlaganj vpe- 
ljano z dogovorom o strokovni in družbeni aktivnosti na področju 
investicij in o ustanovitvi komisije za oceno investicij v SR Slove- 
niji (Uradni list SRS, št. 24/81). Naloga komisij je bila med drugim 
pripraviti metodološke osnove in postopke za uresničevanje stro- 
kovnih aktivnosti na področju investicij ter dvigniti raven in kako- 
vost investicijskih odločitev. V obdobju od ustanovitve komisij do 
danes so podisniki družbenega dogovora realizirali zastavljene 
cilje. Tako je bil ustanovljen Inštitut za ekonomiko investicij pri 
Ljubljanski banki-Združeni banki, ki je skupaj s komisijami za 
oceno investicij in podpisniki družbenega dogovora pripravil 
metodološki priročnik skupaj z operativnimi navodili za izdelavo 
investicijskih programov, skupno metodologijo za ocenjevanje in 
vrednotenje investicijskih programov, kazalce za oceno razvojnih 
programov, usposobljeno pa je tudi zadostno tševilo strokovnih 
delavcev pri vseh temeljnih bankah v SR Sloveniji. Med delova- 
njem komisij od ustanovitve v letu 1981 do danes se je nenehno 
dvigala kakovost predlaganih investicijskih programov, s čimer so 
komisije tudi upravičile svoj obstoj. Z vsemi temi aktivnostmi so 
metodologija za ocenjevanje in vrednotenje investicijskih progra- 
mov in tudi postopki preverjanja prilagojeni in usklajeni s tovrst- 
nimi postopki pri institucijah svetovne banke. 

10. oktobra 1989 je Komisija za oceno investicij v SR Sloveniji 
na svoji 312. seji po predhodni obravnavi pri udeležencih družbe- 
nega dogovora sprejela sklep o spremembi sklepa o načinu dela 
in natančnejših kriterijih za investicijske zasnove, programe in 
prekoračitve, ki jih obravnava Komisija za oceno investicij v SR 

Sloveniji, s katerim je črtana obveznost podjetij za obravnavo 
investicijskih programov in investicijskih zasnov, če investicijske 
programe in zasnove financirajo le z lastnimi sredstvi. 

V decembru 1989 je na seji Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije predvidena obravnava predloga za izdajo zakona o gra- 
ditvi objektov, v katerem bo posebej proučena investicijska doku- 
mentacija - investicijski program ter opredeljene aktivnosti in 
postopki za njegovo sprejemanje. V smislu nadaljevanja procesa 
deregulacije na vseh področjih bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije tudi na tem področju sledil zastavljenim ciljem. Krepil 
bo odgovornost avtorjev investicijskih programov za predlaganje 
rešitve in opredelil postopke verifikacije investicijskih programov, 
Pri investicijskih programih, ki bodo širše vplivali na življenje in 
delo družbe (infrastruktura, energetika, družbene dejavnosti), in 
investicijskih programih, ki se bodo sofinancirali z udeležbo tako 
imenovanih razvojnih skladov oziroma bo pri njihovi izvedbi 
s sredstvi sodelovala tudi država, bo opredeljen postopek spreje- 
manja teh investicijskih programov. S spremembami zakona 
o graditvi objektov bo postopno prenehal vpliv države na spreje- 
manje investicijskih odločitev, ki jih predlagajo podjetja in jih 
s pomočjo bank tudi sama financirajo, ostal pa bo vpliv države pri 
sprejemanju tistih investicijskih programov, pri katerih je država 
kapitalno udeležena. 

Iz vsega torej izhaja, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sprejema pobudo 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE MILOŠA VARGE, 
DELEGATA IZ OBČINE GROSUPLJE IN SKUPINE 
DELEGATOV IZ OBČINE TRŽIČ ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI 
Z REBALANSIRANJEM REPUBLIŠKIH IN 
OBČINSKIH PRORAČUNOV 

Ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembi in dopol- 
nitvi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1989 s predlogom 
zakona je bila s strani delegata Miloša Varge iz občine Grosuplje 
in skupine delegatov iz občine Tržič podana pobuda, da se 
z dodatno sprostitvijo globalnega obsega občinskih proračunov 
zagotovi enak družbenoekonomski položaj delavcev v republiški 
in občinski upravi. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije: 
Oblikovanje obsega sredstev za splošno porabo občin v SR 

Sloveniji temelji na istih izhodiščih, tako za republiški kot za 
občinske proračune, saj je osnovni cilj zagotavljati približno 
enake pogoje za delovanje upravnih in pravosodnih organov. 
Ocenjujemo, tudi na podlagi razprav v komisiji Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije za področje splošne porabe v občinah, da 
so bili ti cilji upoštevani ob oblikovanju splošne porabe v SR 
Sloveniji v preteklih letih, kakor tudi pri zagotavljanju sredstev za 
delovanje v letošnjem letu. Sistem oblikovanja splošne porabe 
občin je sicer urejen z dogovorom občin, s katerim se v okviru 
globalno opredeljene rasti splošne porabe izračuna obseg dogo- 
vorjene porabe za posamezno občino. 

Občina skladno z zakonom o financiranju splošnih družbenih 
potreb v družbenopolitičnih skupnostih samostojno uvaja pri- 
hodke in jih z odlokom o proračunu tudi razporeja med svoje 
proračunske porabnike. V primeru, da ji lastni prihodki ne zago- 
tavljajo pokrivanje izračunanega obsega dogovorjene porabe pre- 
jema odstopljeni del posebnega republiškega davka od prometa 
proizvodov. Način in višino odstopa ureja odlok o odstopu poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov. V primeru, da 
tudi ti prihodki ne zadoščajo za pokritje dogovorjenega obsega 
porabe, prejema občina dopolnilna sredstva iz republiškega pro- 
računa. Zagotavljanje dopolnilnih sredstev ureja zakon o prora- 
čunu SR Slovenije. 

Zaradi sprejetih olajšav pri zakonu o davkih občanov v letu 
1988, ki se kaže v manjšem prilivu prihodkov iz tega naslova 
v letošnjem letu, imajo občine likvidnostne težave pri zagotavlja- 
nju sredstev svojim proračunskim porabnikom. V okviru Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije se ta problematika razrešuje z več- 
jimi enkratnimi praznitvami odstopljenega davka tako, da lahko 
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občine s tekočimi prilivi sledijo rasti osebnih dohodkov. Večletno 
omejevanje splošne porabe z interventnimi zakoni, ki je kot izho- 
diščno osnovo upoštevalo zatečeno stanje proračunov v določe- 
nem obdobju, ne omogoča vsem občinam enake pogoje pri zago- 
tavljanju sredstev svojim proračunskim porabnikom. Nekatere 
občine so imele tako boljši izhodiščni položaj, ki se kaže tudi 
v različnih pogojih zagotavljanja sredstev za osebne dohodke in 
materialne stroške svojih proračunskih porabnikov. Ugotovitve 
kažejo, da ne morejo zagotavljati enakih porastov osebnih dohod- 
kov vse občine zaradi različnih ocen del in nalog (sistemizacij), 
različne vrednosti točk, kakor tudi zaradi različnih nivojev osebnih 
dohodkov delavcev za primerljiva dela in naloge. 

V preteklih letih so bile sicer opravljene delne korekcije dogo- 
vorjene porabe občin, vendar bi rešitev te problematike zahtevala 
dodatno delimitiranje splošne porabe, ki pa ga v okviru globalno 
opredeljene rasti splošne porabe v SR Sloveniji ni možno realizi- 
rati. 

Pri prilagajanju splošne porabe cenovnim gibanjem do konca 
leta, bo tudi v naprej osnovno izhodišče zagotavljati usklajenost 
med občinskimi in republiškim proračunom. Občinam bomo tako 
kot doslej po enotnih izhodiščih, ki bodo verificirana tudi na 
komisiji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za področje 
splošne porabe v občinah, z odstopom posebnega republiškega 
prometnega davka omogočili ohranjenje približno enakih pogojev 
za delo občinskih upravnih organov, kot so predvideni za delo 
republiških upravnih organov. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE KAMNIK, DA SE PREPREČI 
UPORABA KURILNEGA OLJA ZA POGON 
DIZELSKIH MOTORJEV V CESTNEM 
IN DRUGEM PROMETU 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 7. okoliš, Kamnik, 
je predlagala oziroma zahtevala, da se prepreči raba ekstra lah- 
kega kurilnega olja za pogon dizelskih motorjev v prometu in da 
se spremenijo akti, ki urejajo to področje, tako da bo učinkovito 
zaščitena namembnost cenovnih bonitet za kurilno olje in prepre- 
čena njegova zloraba. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je sprejel do pubude ozi- 
roma zahteve naslednje stališče: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja, da postaja raba 
ekstra lahkega kurilnega olja v prometu vse večji problem. Iz 
podatkov o prodaji naftnih derivatov izhaja, da je bilo v devetih 
mesecih letos prodanega 32% več ekstra lahkega kurilnega olja in 
5% manj plinskega olja kot v enakem obdobju lani. To po eni 
strani povzroča zelo velike težave pri zagotavljanju takšnih količin 
in oskrbi uporabnikov, ki El kurilno olje uporabljajo za ogrevan- 
nje. Po drugi strani pa to pomeni tudi izpad dela povračila za ceste 
in temeljnega prometnega davka. 

Z Zakonom o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu 
(Uradni list SFRJ, št 33/72 do 41/89) je določeno, da uporabo 
kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina v motornih vozilih 
in motornih plovilih nadzirajo pooblaščeni delavci prometne 
milice, tržne oziroma davčne inšpekcije, postopek za prekrške pa 
vodijo pristojna sodišča za prekrške. 

Dosedanje aktivnosti nadzora so ne glede na dejansko razmeji- 
tev pristojnosti pri nadzoru uporabe EL kurilnega olja, ki se je 
spreminjala, v medsebojnem sodelovanju opravljali organi pro- 
metne milice, davčni in tržni inšpektorji. Predloge za kaznovanje 
so vložili preko organov davčne inšpekcije pristojnim sodnikom 
za prekrške. 

O celotni problematiki sta nekajkrat razpravljala tudi Zvezni 
sekretariat za notranje zadeve in Zvezni tržni inšpektorat. Na 
sestanku glavnega zveznega tržnega inšpektorja z glavnimi repu- 
bliškimi in pokrajinskimi inšpektorji je bilo med drugim dogovor- 
jeno, da se poostri nadzor nad rabo EL kurilnega olja v prometu 
v zadnjem četrtletju letos. V rafinerijah bo to opravljal Zvezni tržni 
inšpektorat, na bencinskih črpalkah in v motornih vozilih pa 
občinske tržne inšpekcije.Organi prometne miilice bodo pri tem 
sodelovali. 

Ne glede na že začete aktivnosti, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v celoti sprejema predloženo pobudo in bo zagotovil, da 
bodo pristojni organi število nadzorov nad rabo EL kurilnega olja 
v prometu povečali in da bodo rezultate takšnega nadzora kot 
preventivni ukrep občasno objavljali v sredstvih javnega obvešča- 
nja. Prav tako bo ob spremembi zakona o obdavčenju proizvodov 
in storitev predlagal takšen način sankcioniranja, da bo njegov 
namen tudi v celoti dosežen. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA SKLEP 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
MESTA LJUBLJANE IN MNENJE MESTNE 
KONFERENCE ZSMS LJUBLJANA V ZVEZI 
S STALIŠČI IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE O URESNIČEVANJU ZAKONA 
O JAVNIH SHODIH IN JAVNIH PRIREDITVAH, KI 
JIH JE ZBORU POSREDOVALA SKUPINA 
DELEGATOV MESTA LJUBLJANE 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je oblikoval svoje stališče 
o uresničevanju Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah 
(Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86) in odgovor na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov Skupščine mesta Ljubljane, v zvezi 
s tem stališčem, v skladu z veljavno ustavo in zakonodajo. Med 
tem so bili sprejeti ustavni amandmaji k ustavi Socialistične repu- 
blike Slovenije, ki drugače opredeljuje vlogo SZDL in drugih 
družbenopolitičnih organizacij in pravico do svobodnega in mir- 
nega zborovanja in drugega javnega zbiranja. Na podlagi Ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX 
k ustavi Socialistične republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/ 
89) je treba zakonodajo uskladiti z ustavnimi amandmajni do 
konca leta 1990. V tem okviru bo potrebno zakonsko urediti 
združevanje občanov in posebej tudi združevanje v politične orga- 
nizacije, kot tudi svobodno in mirno zborovanje in drugo javno 
zbiranje občanov. 

Strinjamo se s pobudo skupine delegatov Skupščine mesta Ljublj- 
kane, da je potrebno pristopiti k pripravi novega Zakona o javnih 
shodih in javnih prireditvah. Z namenom, da se sistematično in 
celovito prouči republiška zakonodaja s področja notranjih zadev, 
je Izvršni svet že ustanovil podkomisijo za spremembo zakono- 
daje s področja notranjih zadev, ki bo opravila analizo in oceno 
skladnosti zakonodaje s posameznih področij notranjih zadev. Iz 
navedenega sledi, da bo podkomisija opravila tudi primerjalno 
analizo zakonodaje s področja zborovanja in drugega javnega 
zbiranja občanov in ocenila skladnost sedanje ureditve s spreje- 
timi ustavnimi amandmaji in krepitvijo demokratizacije na tem 
področju. 

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

Izvršni svet Skupščine občine Nova Gorica je dal naslednjo 
pobudo za spremembo Zakona o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva: 

"V zvezi z odgovorom Izvršnega sveta SR Slovenije na delegat- 
sko pobudo za spremembo Zakona o evidenci nastanitve občanov 
in o registru prebivalstva bi hoteli ponovno opozoriti Izvršni svet 
SRS na nekatere težave, ki nastajajo pri uveljavljanju tega zakona 
v praksi. Ker je stalno prebivališče izredno pomemben element za 
uveljavitev občanovih pravic, samo pritegnili k sodelovanju občin- 
skega sodnika za prekrške v Novi Gorici, pravno pomoč pri občin- 
skem svetu ZSS, center za socialno delo, strokovne službe pri SIS 
družbenih dejavnosti, samoupravno stanovanjsko skupnost, 
upravo za družbene prihodke in komite za družbene dejavnosti, ki 
so na konkretnih primerih opisali problematiko in predlagali 
ustrezne spremembe. Tako je center za socialno delo občine Nova 
Gorica navedel, da se večkrat srečujejo z ljudmi, ki so se prijavili 
za stalno v občini, potem, ko so se zaposlili pri OZD ali privatnikih 
in so ob sprejemu v delovno razmerje izjavili, da imajo rešeno 
stanovanjsko vprašanje, kasneje pa ob prvem razpisu se pojavili 
na seznamu solidarnostnih stanovanj. Tudi občanov, ki iščejo 
denarne pomoči, ker so po nekaj mesecih pustili delo ali so bili 
odpuščeni z dela, ni malo, zato je povzel, da so največji» uvozniki« 
teh problemov delovne organizacije, ki zaposlijo delavce ne da bi 
mu zagotavljale eksistenco s plačo ali z drugimi pogoji, s tem pa 
usmerjajo delavca na občinske solidarnostne sklade. Vendar reše- 
vanje tega problema vidijo predvsem v opredelitvah materialnih 
pravic (krog upravičencev in kdo pravice zagotavlja), ki terjajo 
močno prevetritev ter menijo, da nobena družba, zlasti mi, ne 
moremo planirati in zagotavljati pravice, če so zanje na stežaj 
odprta vrata skozi katera nekontrolirano vstopajo upravičenci. 
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Samoupravna stanovanjska skupnost je ugotovila, da se stalno 
prebivališče, ki je eden od osnovnih pogojev pri razpisu za dodeli- 
tev solidarnostnih stanovanj, večkrat izigrava, da se občan prijavi 
na naslovu, na katerem ne biva (fiktivna prijava), dejansko pa 
stanuje na drugem naslovu, tudi nezakonito, celo izven občine Da 
bi se take primere fiktivne prijave stalnega prebivališča preprečilo, 
da bi se občanu priznalo stalno prebivališče samo na naslovu, kjer 
dejansko biva, potem ko bi predložil pristojnemu organu odločbo 
oz. soglasje stanodajalca (za družbena stanovanja) ali soglasje 
lastnika stanovanja - stanovanjske hiše. Enako naj bi veljalo tudi 
za sklenitev podstanovalske pogodbe, potrjene od ustreznega 
upravnega organa. Z ozirom na to, da je tako soglasje predvideno 
tudi v osnutku zakona o stanovanjskih razmerjih, bi bilo vmesno, 
da bi Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebival- 
stva upošteval ta pogoj. 

S tem bi se izognili tudi drugim nepravilnostim, ki postavljajo 
prosilce solidarnostnih stanovanj v neenak položja, saj po niho- 
vem mnenju bi moral imeti upravni organ možnost učinkovitega 
nadzora nad fiktivnimi prebivališči. Prav tako se jim ne zdi pra- 
vilno, da se posameznim občanom omogoča prijavo stalnega 
prebivališča v objektih, ki ne ustrezajo pogojem za normalno 
bivanje (stara stanovanjska hiša s hišno številko). Strinjajo se, da 
je občanom zagotovljena svoboda gibanja in nastanitve, vendar 
smatrajo, da mora biti to pravno urejeno s predmetnim zakonom. 
Uprava za družbene prihodke je posredovala primere, s katerimi 
se soočajo na področju odmere davkov in prispevkov. Po zakonu 
o davkih občanov plačujejo lastniki prostorov, ki se občasno 
uporabljajo — vikendov davek po višji stopnji, kot ostali lastniki 
stanovanjskih prostorov, kjer stalno bivajo. Zaradi tega ima veliko 
zavezancev prijavljeno stalno prebivališče v teh prostorih, čeprav 
nimajo niti osnovnih pogojev za bivanje, so od mesta zaposlitve 
precej oddaljeni, prihajajo v te objekte le občasno, in so enako 
obdavčeni kot ostali lastniki stavb, ki jim pomenijo dejansko edino 
in stalno prebivališče. Imajo pa tudi primere, ko lastniki stavb 
pridobijo stalno prebivališče v stanovanjski hiši in v kraju, ki je po 
predpisih oproščen plačila davka na posest, čeravno stalno prebi- 
vajo drugje. Isti problem zasleduje pri lastnikih kmetijskih zem- 
ljišč, ki imajo stalno prebivališče in zemljišče v četrtem proizvod- 
nem okolšu nad določenim cenzusom, ki so oproščeni davka iz 
kmetijske dejavnosti. V zvezi s potrdilom o premoženjskem stanju, 
ki ga na podlagi potrdila o skupnem gospodinjstvu izda uprava za 
družbene prihodke za uveljavljanje raznovrstnih socialno-varstve- 
nih pravic (štipendije za sprejem v dom, vrtec, stanovanjski kre- 
diti ...) ugotavlja, da imajo včasih otroci stalno prebivališče prijav- 
ljeno pri starih starših, tetah, kljub temu, da sta starša živa. 
Svojevrsten problem so skupna oz. ločena gospodinjstva, ki se 
spreminjajo ne glede na to ali so izpolnjeni pogoji. Do enakih 
problemov prihajajo pri odmeri davka iz gospodarske dejavnosti. 
Nekateri zavezanci zasledujejo določene interese iz tega področja 
in v sled tega prijavljajo stalna bivališča v tujih občinah, čeprav so 
le ta navidezna, saj njihove družine in tudi sami živijo drugod. Za 
storitvene dejavnosti je namreč pristojna za izdajo obrtnega dovo- 
ljenja tista občina, kjer ima zavezanec stalno bivališče. Opozarjajo 
pa tudi na primere, ko zavezanec nima stalnega prebivališča na 
območju iste družbenopolitične skupnosti kot družina in je 
potrebno v teh primerih skladno z drugim odstavkom 11. člena 
Zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizij... odvajati 
prispevke v korist tiste družbenopolitične skupnosti, kjer je stalno 
prebivališče družinskih članov. Pravna služba pri občinskem 
svetu ZSS Slovenije je iz sporov, ki se vodijo v zvezi z dodelitvijo 
stanovanj v OZD zaključila, da ima veliko občanov prijavljenih 
začasno prebivališče pri imetnikih stanovanjske pravice kot pod- 
stanovalci. Delavci financirajo nakup stanovanj iz skupne porabe 
in so zavezani reševati stanovanjsko vprašanje tako, da zagotovijo 
delavcem, ki so na prednostnem vrstnem redu, stanovanjski stan- 
dard, določen v družbenem dogovoru, t. j. 32, 58, 70 m2 na dru- 
žino. S tem ko imetniki stanovanjske pravice sklepajo podstano- 
vanjsko razmerje, prihaja do tega, da živijo imetniki stanovanjske 
pravice v neugodnih stanovanjskih razmerah, kar pa ni v interesu 
delavcev, ki so imetniku dodelili stanovanje. Čeprav zakon o sta- 
novanjskih razmerjih v 71. členu določa, da mora imetnik stano- 
vanjske pravice obvestiti stanodajalca v primerih, ki sklene pod- 
stanovanjsko razmerje, stanodajalci niso seznanjeni o rabi stano- 
vanj. Zato je mnenja, da tega ni možno kontrolirati in predlaga, da 
naj bi Zakon o evidenci nastanitve občanov in o regisTru prebival- 
stva urejal nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 71. člena 
Zakona o stanovanjskih razmerjih. Nadalje pripominja, da iz dru- 
gega odstavka 6. člena obravnavanega zakona ne bi mogli zaklju- 
čiti, da pomeni ugotavljanje pravilnosti naslova vsebinsko kon- 
trolo nad objekti, ki niso primerni za bivanje, kajti sporno je že 
samo vprašanje, kdaj objekt ni primeren za bivanje. Zakon bi 
moral opredeliti minimalne standarde kot pogoj za prijavo prebi- 
vališča. Vprašanje ocene je, kakšni naj bi bili minimalni standardi. 

poročevalec 

Vsekakor ne bi smeli biti slabši od pogojev, kijih določa družbeni 
dogovor. 

Nadalje poudarja, da je problematika v zvezi s prijavo stalnega 
prebivališča pomembna za dodeljevanje stanovanj in reševanje 
stanovanjskih razmer delavcev v OZD. Zelo pogosto se dogaja, da 
se delavci hote vselijo v neprimerna stanovanja oziroma stanova- 
nja, ki že ob vselitvi ne ustrezajo številu uporabnikov, s čimer 
pridobijo veliko število točk in se uvrstijo kot prvi na pednostne 
liste. Pogodbe za bivanje so namenoma največkrat sklenjene 
vnaprej že za določen čas, da se s takimi pogodbami na to izsiljuje 
v OZD takojšnje reševanje stanovanjskega problema. V izogib 
vsem nepravilnostim in izigravanjem stalnega prebivališča pred- 
laga, da bi moral zakon urediti področje prijave prebivališča tako, 
da bi onemogočal zlorabo prijave bivanja zaradi uveljavljanja 
posebnih pravic pri reševanju stanovanjskih in drugih vprašanj, 
kar pa nikakor ni mogoče šteti za omejevanje svobode gibanja. 

Opisano problematiko je obravnaval tudi izvršni svet Skupščine 
občine Nova Gorica dne 20/10-1989 in sprejel naslednji sklep: 

— vse predpise, ki urejajo to področje je potrebno uskladiti in 
spremeniti, tako, da se prepreči možnost zlorab s pridobitvijo 
stalnega bivališča-. 

Na pobudo Izvršnega sveta skupščine občine Nova Gorica 
odgovarja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednje: 

Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
v 8. členu ureja vprašanje fiktivne prijave stalnega prebivališča. 
V tem členu je namreč določeno, da v kolikor pristojni organ sumi, 
da občan stalno ne prebiva v naselju oziroma na naslovu, kjer je 
prijavil svoje stalno prebivališče, uvede postopek za ugotovitev 
dejanskega stanja. Na podlagi dokončne odločbe, s katero pri- 
stojni organ ugotovi, da občan stalno ne prebiva v naselju ozi- 
roma na naslovu, kjer je prijavil stalno prebivališče, izbriše občana 
iz registra stalnega prebivalstva oziroma vpiše spremembo 
naslova v ta register. Dokončna odločitev velja kot potrdilo 
o odjavi stalnega prebivališča oziroma kot potrdilo o spremembi 
naslova stanovanja. Tako je torej upravni organ za notranje 
zadeve v vseh primerih, ko sumi, da je občan na določenem 
naslovu le fitiktivno prijavljen za stalno prebivanje, dolžan po 
uradni dolžnosti začeti postopek, za ugotovitev dejanskega sta- 
nja. Občan ob prijavi stalnega prebivališča na določenem naslovu 
lahko dejansko tam prebiva, vendar pa stalno prebivališče zapusti 
kasneje, ne da bi se tudi odjavil in ima tako na tem naslovu le 
fiktivno stalno prebivališče. Pristojni upravni organ za notranje 
zadeve mora tudi v takem primeru uvesti postopek po 8. členu 
zakona. 

V četrtem odstavku 6. člena Zakona o evidenci nastanitve obča- 
nov in o registru prebivalstva je določeno, da pristojni organ lahko 
odkloni prijavo stalnega prebivališča in vpiše prijavitelja v razvid 
začasno prijavljenih oseb za čas, dokler ne ugotovi resničnosti 
podatkov prijave, vendar največ 60 dni. Tako ima upravni organ 
tudi ob sami prijavi stalnega prebivališča možnost, da preveri 
resničnost podatkov, ki jih prijavitelj da ob prijavi stalnega prebi- 
vališča. V tem postopku se lahko preverijo podatki, ki se nanašajo 
na osebo, na naslov stalnega prebivališča, ali na dejansko mož- 
nost naselitve v objekt, ki se v prijavi navaja. 

Po tretjem odstavku 6. člena Zakona o evidenci nastanitve 
občanov in registra prebivalstva lahko uradna oseba, ki ob pre- 
jemu prijave podvomi v resničnost podatkov, navedenih v prijavi 
zahteva od občana ustrezna dokazila. To pomeni, da po sedaj 
veljavnem zakonu ni možno v vseh primerih zahtevati od občanov 
dokazila o tem, da so navedbe v prijavi stalnega prebivališča 
točne. Tukajšnji sekretariat se strinja s pobudo IS SO Nova 
Gorica, da je dolžan tisti, ki prijavlja stalno prebivališče predložiti 
dokaz o pravici prebivanja na določenem naslovu. Pobuda IS SO 
Nova Gorica je skoraj v celoti enaka predlogu tukajšnjega sekreta- 
riata v fazi sprejemanja Zakona o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva v letu 1983. Ob sprejemanju zakona smo 
bili s strani teles Skupščine SR Slovenije, predvsem pa Zakono- 
dajno pravne komisije opozorjeni, da z določbami, ki jih predla- 
gamo v fazi sprejemanja zakona (da občan ob prijavi stalnega 
prebivališča predloži dokaz o pravici prebivanja na določenem 
naslovu) kršimo 183. člen Ustave SFRJ, ki pravi, da je občanom 
zagotovljena svoboda gibanja in nastanitve. 

Menimo, da v Zakonu o evidenci nastanitve občanov in o regi- 
stru prebivalstva ni možno opredeliti minimalnih stanovanjskih 
standardov kot pogoj za prijavo stalnega prebivališča. To vpraša- 
nje morajo urejati drugi predpisi. V kolikor se občan želi prijaviti 
v stanovanje, ki ne ustreza minimalnim standardom, ki jih določa 
družbeni dogovor in se je dejansko tam naselil, z namenom 
stalnega prebivanja, ter ima dokaz, da ima pravico bivanja na tem 
naslovu, ga je upravni organ za notranje zadeve dolžan prijaviti za 
stalno prebivanje. Namen zakona je, da se zagotovi točna evi- 
denca o nastanitvi občanov, ter da evidenca o občanih pokaže 
stanje, kot je dejansko na terenu. Menimo pa tudi, da veliko število 
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občanov dejansko prebiva v stanovanjih, ki ne ustrezajo minimal- 
nim standardom določenih v družbenem dogovoru in imajo tudi 
na teh naslovih prijavljeno stalno prebivališče. 

Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
ureja prijavo in odjavo stalnega in začasnega prebivališča ter 
vodenje evidence o prebivalcih, zato menimo, da drugih vprašanj 
kot so na primer socialna, z njim ne moremo urejati. Menimo, da 
bi morali predpisi, ki urejajo druga področja določati, pod kate- 
rimi pogoji lahko občani uveljavljamo svoje pravice. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO 
SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE NOVO MESTO 
ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO 
ZAKONA VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Skupina delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Novo mesto je podala pobudo za začetek postopka za 
spremembo zakona o temeljih varnosti cestnega prometa in sicer: 
1. 36. člen 

Prepoved vožnje na prvem sedežu naj se razširi tudi na prve 
sedeže avtobusov in tovornih vozil. 
2. 170. člen 

Obvezno triletno preverjanje poznavanja cestno prometnih 
predpisov naj se uvede tudi za odgovorne osebe podjetij (t. im. 
vodje avtoparkov). Tisti, ki odreja vožnjo, mora tudi sam poznati 
cestno-prometne predpise. 
3. 173. člen 

Veljavnost vozniškega dovoljenja naj bo trajna. Podaljševanje 
vozniških dovoljenj vsakih 10 let samo po nepotrebnem obreme- 
njuje občinske upravne organe. Omejitve trajnosti vozniških dovo- 
ljenj za voznike nad 65 let starosti naj ostanejo v veljavi. 
4. 196. člen 

Odpravi naj se vsakoletna registracija vozil. Ostaneta naj le prva 
registracija in registracija ob menjavi lastnika. Plačilo zavarovanja 
in cestne takse naj se uredita drugače kot do sedaj (nalepke, ipd.). 
Na ta način bi bistveno zmanjšali obremenjenost občinskih uprav- 
nih organov in s tem tudi ustvarili realne pogoje za zmanjševanje 
števila delavcev v teh organih. Samo v občini Novo mesto bi tako 
po podatkih za leto 1988 prihranili 4600 delovnih ur (cca 14.000 
podaljšanj registracij po 20 minut). 
5. 213. člen 

Izrek varnostnega ukrepa navzočnosti na predavanjih in predva- 
janjih filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi nespoštovanja ali 
nepoznavanje cesto-prometnih predpisov, naj se predvidi ne le za 
voznike motornih vozil, ampak tudi za druge voznike vozil na 
motorni pogon. 
6. Z zveznim predpisom je potrebno urediti vprašanje overitve 
podpisov na pogodbah o prodaji vozil. Upravni organ namreč za 
tovrstne zahteve sedaj nima pravne podlage.« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednji 
odgovor: 

Predloženo pobudo smo proučili in v zvezi s posameznimi 
predlogi odgovarjamo naslednje: 

Ad 1. 
S predlogom, da bi omejili vožnjo otrok in oseb očitno pod 

vplivom alkohola na prvem sedežu v avtobusu ali tovornem vozilu, 
se ne strinjamo. V praksi zaznavamo malo takih prevozov in 
probleme v zvezi z njimi. Pomembno je tudi dejstvo, da v večini 
tovornih vozil ni mogoč prevoz na drugem mestu kot na sedežu 
poleg voznika. Ob tem pripominjamo, da tudi v tujini predlaganih 
prepovedi nimajo, za prevoz otrok in tudi ne vgrajujejo posebnih 
sedežev in varnostnih pasov v avtobuse in tovorna vozila. 

Ad 2. 
Strinjamo se s predlogom, da se s 170. členom predpiše tudi 

obvezno preverjanje znanja za osebe v podjetjih, ki so odgovorne 
za promet. 

Ad 3. 
Strinjamo se s predlogom, da naj bi se vozniška dovoljenja 

izdajala z veljavnostjo do 65 leta starosti voznika. Ob tem pripomi- 
njamo, da smo tak predlog že posredovali pristojnim zveznim 
organom ob spremembah tega zakona v letu 1980 kot tudi ob 
spremembah v letu 1988, vendar ni dobil podpore predstavnikov 
drugih republik in avtonomnih pokrajin. 

Ad 4. 
Ne strinjamo se s predlogom, da se odpravi obveznost vsakolet- 

nega podaljšanja veljavnosti registracije. S vsakoletnim podaljša- 
njem veljavnosti registracije se zagotavlja, da je vozilo tehnično 
brezhibno oziroma da je enkrat letno tehnično pregledano, da je 
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vozilo obvezno zavarovano in da so plačane vse dajatve (cestna 
taksa). Smisel letnega podaljševanja veljavnosti registracije pa je 
v tem, da se letno oziroma redno ugotavlja lastništvo vozil in 
koliko imetnikov pravice uporabe vozil je te obveznosti izpolnilo 
in koliko ne. Prepričani smo, da bi se z ukinitvijo evidenc veljavno- 
sti registracije vozil, bistveno povečalo število vozil, ki ne bi bila 
tehnično brezhibna in ne bi bila zavarovana za škodo povzročeno 
drugim. 

Po določbi 128. člena zakona o varnosti cestnega prometa 
opravila registracije oziroma podaljševanja veljavnosti registracije 
opravljajo po pooblastilu občinskih upravnih organov za notranje 
zadeve, poleg le-teh tudi organižacije, ki opravljajo tehnične pre- 
glede motornih in priklopnih vozil. Te organizacije opravijo v SR 
Sloveniji približno 80% podaljšanj veljavnosti registracije, občin- 
ski upravni organi za notranje zadeve pa le 20%. S tem je bistveno 
zmanjšan obseg nalog, ki jih neposredno opravljajo občinski 
upravni organi za notranje zadeve. 

Ob tem pripominjamo, da v večini občin registracija časovno za 
stranko ni več problem, ker so občinski upravni organi za notranje 
zadeve in organizacije, ki so pooblaščene za podaljševanje veljav- 
nosti registracije, opremljeni z osebnimi računalniki povezanimi 
z računalniškim centrom evidence motornih vozil, ki zagotavljajo 
hitrejše poslovanje. 

Ad 5. 
S predlogom, da bi se ukrepi iz 213. člena zakona o temeljih 

varnosti cestnega prometa izrekli tudi voznikom tistih vozil na 
motorni pogon, ki ne spadajo med motorna vozila, se strinjamo. 
Ob tem pa pripominjamo, da je podobna določila kot jih vsebuje 
ta zakon vseboval že prej veljavni zakon, vendar niso v praksi 
zaživela, ker niso bili izdani ustrezni podzakonski predpisi na 
zvezni ravni. 

Ad 6. 
Vprašanje overovitve podpisov na pogodbah o prodaji vozil bo 

rešeno v pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil. Po 
informacijah s katerimi razpolagamo, naj bi bil ta pravilnik izdan 
in objavljen v Uradnem listu SFRJ že v tem mesecu. 

Predlagamo, da se pobuda za spremembo zakona o temeljih 
varnosti cestnega prometa v skladu z zgoraj navedenimi mnenji 
sprejme in predloži pristojnim zveznim organom. 

STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPiNE DELEGATOV 
IZ OBČINE CELJE ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO 6. in 9. ČLENA 
ZAKONA O DAVKU NA PROMET NEPREMIČNIN 

V pobudi za spremembo zakona o davku na promet nepremič- 
nin (Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo) skupina 
delegatov iz občine Celje za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
predlaga, da bi se: 

- v 6. členu zakona, pri opredelitvi osnove za odmero davka na 
promet gradbenih objektov črtala določba, po kateri predstavlja 
davčno osnovo tudi razlika med prometno in gradbeno vred- 
nostjo: 

- v 9. členu, ki opredeljuje vrste stopenj za odmero davka na 
promet nepremičnin, uvedle za obdavčitev prometa vseh vrst 
nepremičnin proporcionalne stopnje. 

Po ugotovitvah iz pobude je ugotavljanje razlike med gradbeno 
in prometno vrednostjo gradbenih objektov nemogoče, ker se 
gradbena vrednost teh objektov ugotavlja po pravilniku o enotni 
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter drugih nepremičnin, ki vsebuje tudi elemente za 
ugotavljanje prometne vrednosti. Predlog za uvedbo proporci- 
onalne obdavčitve delegati utemeljujejo z ugotovitvijo, da progre- 
sivna davčna lestvica zaradi rasti cen nepremičnin učinkuje samo 
ob uveljavitvi. 

V zvezi z navedenima pobudama je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednje stališče: 

Rešitev, po kateri predstavlja osnovo za obdavčitev prometa 
gradbenih objektov prometna vrednost teh objektov, poleg tega 
pa še razlika med prometno in gradbeno vrednostjo, je bila vgra- 
jena v zakon o davku na promet nepremičnin na podlagi medrepu- 
bliškega dogovora o usklajevanju davčnega sistema v letu 1985. 
Izvajanje navedene določbe je pokazalo na neustreznost tako 
opredeljene davčne osnove med drugim tudi iz razlogov, navede- 
nih v delegatski pobudi, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pobudo za spremembo 6. člena zakona sprejema. 

Pobude, da bi se promet vseh vrst nepremičnin (poleg kmetij- 
skih zemljišč tudi nezazidana stavbna zemljišča in druga zem- 
ljišča, ki se ne uporabljajo v kmetijske namene ter gradbeni 

•objekti) obdavčeval s proporcionalnimi stopnjami iz razloga neu- 

poročevalec 



streznosti progresivnega obdavčevanja zaradi rasti vrednosti 
nepremičnin, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne sprejema. 
Namen progresivnega obdavčenja prometa nepremičnin je pred- 
vsem zajeti tisti del kupnine, ki ni rezultat prodajalčevega dela in 
vlaganj temveč posledica družbenih vlaganj in zato predstavlja 
rento. Da ne gre le za fiskalen značaj pri takšnem načinu obdavče- 
vanja, dokazujejo tudi oprostitve tega davka, kadar gre za reševa- 
nje stanovanjskega vprašanja občanov ter reinvestiranje kupnine 
prejete za prodajo nepremičnin v nakup in gradnjo stanovanjskih 
in poslovnih prostorov. Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije meni, da je ureditev, po kateri se promet 
nepremičnin praviloma obdavčuje po progresivnih stopnjah 
ustrezen. Ustrezno delovanje progresivne obdavčitve je možno 
zagotoviti s spremembo določbe tretjega odstavka 10. člena 
zakona, ki določa letno valorizacijo davčnih osnov za gradbene 
objekte. S spremembo zakona bi se določila mesečna valorizacija 
teh osnov z indeksom cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih 
gradbenega materiala v SR Sloveniji, ki ga ugotavlja Zavod SR 
Slovenije za statistiko in objavlja v mesečnih Statističnih informa- 
cijah. 

Promet nepremičnin je obdavčen s progresivnimi stopnjami 
v tistih državah, v katerih je kot zavezanec opredeljen prodajalec, 
kot na primer v Italiji, proporcionalno obdavčitev tega prometa pa 
imajo tiste države, kjer je zavezanec za davek kupec, kot na primer 
Nemčija in Avstrija. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ 
OBČINE TRŽIČ ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA RAZŠIRITEV KROGA 
UPRAVIČENCEV DO DENARNE POMOČI NA 
ISKALCE PRVE ZAPOSLITVE 

1. 
Skupina delegatov iz občine Tržič je v zboru občin Skupščine 

SR Slovenije dala pobudo, da pristojni organi proučijo možnost, 
da se v zakonu o zaposlovanju razširi krog upravičencev do 
denarne pomoči še na iskalce prve zaposlitve. Zaradi vedno večjih 
omejitev pri zaposlovanju naj bi se po njihovem mnenju zelo 
povečalo tudi število mladih, ki se po končanem šolanju ne bodo 
mogli zaposliti, pa temu ne bodo sami krivi. 

2. 
V zvezi s problematiko, na katero se nanaša pobuda Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije ugotavlja: 
— da je v vrsti dokumentov Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, ki se nanašajo na politiko zaposlovanja posebej poudarjena 
problematika zaposlovanja mladih, šolanih kadrov, kakor tudi 
problematika njihove materialne in socialne varnosti za čas čaka- 
nja na zaposlitev (Analiza izvajanja zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, Smeri aktivne politike za- 
poslovanja); 
— da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v gradivu Smeri 
aktivne politike zaposlovanja sprejel izhodišče, da je v dograjeva- 
nju zakonodaje potrebno za iskalce prve zaposlitve opredeliti 
nove oblike zaposlovanja in tistih pravic iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti, ki bodo pripomogle k njihovi čimhitrejši vključitvi 
v delo (n.p. krediti, namenska sredstva za začetek dela oziroma 
pripravništvo, izobraževanje ipd ), pa tudi določeno materialno 
pomoč (pod pogiji premoženjskega cenzusa družine). 

3. 
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema 
naslednje stališče: 
Pobuda skupine delegatov iz občine Tržič za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije za razrešitev kroga upravičencev do denarne 
pomoči na iskalce prve zaposlitve bo na ustrezen način upošte- 
vana v postopku priprave novega zakona o zaposlovanju in zava- 
rovanju za primer brezposelnosti, ki naj bi bil sprejet v prihodnjem 
letu. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
IZ OBČINE NOVA GORICA ZA ZDRUŽITEV 
ZEMLJIŠKE KNJIGE IN GEODETSKE UPRAVE 
V SR SLOVENIJI 

Skupina delegatov iz občine Nova Gorica za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije je dala pobudo za pripravo predpisa, ki bi bil 

poročevalec 

podlaga za združitev zemljiške knjige in geodetskih uprav v SR 
Sloveniji. Istočasno naj bi se nadaljevali in zaključili postopki za 
vzpostavitev enotnega računalniškega sistema za ta segment 
javne uprave. 

Med razlogi za združitev so v delegatski pobudi omenjeni zlasti 
naslednji: 

- v obeh sedanjih evidencah se vodi več istih podatkov, 
- računalniška tehnologija omogoča enotno in funkcionalno 

ureditev tega osnovnega področja evidenc, 
- finančni učinki, ki se bodo pokazali šele čez leta, ne bodo 

zanemarljivi. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude je 
naslednje: , 

Zamisel o združitvi zemljiške knjige in zemljiškega katastra 
v enotno evidenco se je od leta 1945 dalje pojavila že večkrat in 
sicer v letu 1962, 1965, 1966, 1972, 1974, 1975 in nazadnje 1980. 

S sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 18. 2.1980 je 
bila ustanovljena začasna komisija za evidenco nepremičnin, za 
člane komisije so bili imenovani delavci iz pravosodnih in uprav- 
nih organov v republiki in iz občin. Komisija je ugotovila stanje na 
tem področju, proučila pogoje in pripravila predloge in usmeritve 
glede ureditve evidence nepremičnin. Gradiva komisije so bila 
obravnavana na Odboru Izvršnega sveta za politični sistem in 
družbene dejavnosti in na sejah Izvršnega sveta. Komisija je 
prenehala delovati po sklepu Izvršnega sveta 29. 1. 1987. 

V poročilu o delu komisije in priloženih nalogah v razvoju 
evidence nepremičnin v Sloveniji, ki so bile kot sklepno gradivo 
predložene Izvršnemu svetu 10. 12. 1986, so navedena tudi cta- 
lišča za temeljne rešitve. Izmed teh je treba poudariti zlasti tista, ki 
so neposredno povezana z današnjo delegatsko pobudo in odgo- 
vorom nanjo. Tako je pri pripravi predpisov s področja evidenc 
o nepremičninah treba upoštevati tudi naslednja stališča: 
- sedanje funkcije zemljiške knjige in zemljiškega katastra 

ostanejo; to so funkcije v zvezi z lastninsko-pravnimi in družbeno- 
pravnimi razmerji, z zavarovanjem pravnega prometa in davčnimi 
razmerji; 
- funkcionalna povezanost in medsebojna odvisnost podatkov 

zemljiške knjige in zemljiškega katastra zahteva z vidika racionali- 
zacije formiranje skupne baze podatkov in vodenje podatkov na 
interaktivni način; glede varstva podatkov v zvezi z osebnimi 
pravicami pa bo treba z zakonom omejiti dostopnost podatkov; 
- potrebno je odpraviti dvojnost podatkov v zemljiški knjigi in 

zemljiškem katastru. Pogoj za to je predhodna mesebojna uskla- 
ditev in računalniška obdelava podatkov. 

Za realizacijo teh stališč je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
sklenil, da se pristopi k pripravi zakona o zemljiški knjigi, zakona 
o katastru stavb in zakona o spremembah zakona o zemljiškem 
katastru, kar je v teku. 

Pri vodenju podatkov zemljišksga katastra se računalniška teh- 
nologija že uporablja, proučujejo pa se nadaljnje možnosti širše 
uporabe sedanjih sredstev informatike. Uvajanje računalniškega 
vodenja podatkov zemljiške knjige, kar je del projekta moderniza- 
cije poslovanja te institucije, pa je še v fazi strokovnega proučeva- 
nja in poskusnega testiranja v praksi. 

STALIŠČE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ OBČINE 
CELJE ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE ZA DOPOLNITEV ZAKONA 
O FINANCIRANJU SPLOŠNIH DRUŽBENIH 
POTREB V DRUŽBENOPOLITIČNIH 
SKUPNOSTIH 

Skupina delegatov iz občine Celje za Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije je podala pobudo za dopolnitev zakona o financiranju 
splošnih družbenih potreb v delu, ki se nanaša na financiranje 
družbenopolitičnih organizacij. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do pobude: 
V skladu s sprejetimi amandmaji k Ustavi SR Slovenije se priprav- 
lja tudi zakon o političnem združevanju. V tem zakonu je predvi- 
deno tudi urejanje financiranja političnih organizacij. Navedena 
pobuda skupine delegatov za ustrezno dopolnitev obstoječe ure- 
ditve financiranja splošnih družbenih potreb je torej smiselno že 
zajeta v predvideni zakonodajni dejavnosti v tekočem in prihod- 
njem letu. 
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Zbora združenega dela 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE 
DELEGATOV ZA GOSPODARSKO PODROČJE 
19. OKOLIŠ IDRIJA, 23. OKOLIŠ POSTOJNA 
in 25. OKOLIŠ NOVO MESTO V ZVEZI 

" S PROBLEMATIKO IZVOZNIKOV OB OBSTOJEČI 
POLITIKI TEČAJA DINARJA IN UVOZNIH CARIN 
TER TAKS 

Skupina delegatov za zbor združenega dela Skupščine SR Slo- 
venije - gospodarsko področje -19. okoliš Idrija je postavila 
naslednje delegatsko vprašanje: 

Na ta problem že dalj časa opozarjajo številne firme, pa tudi 
nekatera splošna združenja Slovenije. Dejstvo je, da bo, v kolikor 
bi se taka izvedbena politika gospodarske reforme nadaljevala, 
močno ogrozila izvozno gospodarstvo. Naj navedemo le nekaj 
podatkov in to za obdobje od 1/1-89 do 30/10-1989: 

- v tem obdobju je znašala inflacija 946%, 
- tečaj košarice valut (DEM, ITL, CHF, GBP, USD) pa 760,82«%. 
Zvišale pa so se tudi uvozne takse, ki so z višjo ceno reproduk- 

cijskega materiala še dodatno povečale produkcijske stroške. 
Republiški skupščini predlagamo, da ukrene vse potrebno za: 

a) uveljavitev realnega tečaja in 
b) oprostitev oz. zmanjšanje uvoznih carin in taks. 

Skupina delegatov 23. okoliš Postojna je dala naslednjo dele- 
gatsko pobudo: 

Ko smo v občini obravnavali »jesensko analizo«, smo med 
drugim ugotavljali, da je na akumulativnost postojnskega gospo- 
darstva imel odločilen vpliv nerealen tečaj dinarja, ki je močno 
prizadel in načel dohodkovno uspešnost najuspešnejših delovnih 
organizacij, ki sicer imajo tržno zanimive proizvodne programe in 
so pretežni izvozniki v občini. 

Poudariti želimo, da je gospodarstvo občine Postojna že več let 
izvozno usmerjeno in to predvsem na konvertibilno področje. 
Izvoz je tudi poglavitni dejavnik oživljanja proizvodnje ob siloviti 
inflaciji ter vse manjšem domačem povpraševanju. V letu 1988 
smo v občini izvoz povečali za 23,4% v primerjavi z letom poprej, 
medtem ko je v letošnjih devetih mesecih izvoz porasel za 57% 
primerjalno z devetmesečjem leta 1988. 

Največji izvoznik v občini je DO Javor Pivka, ki ustvari okrog 
35% celotnega izvoza postojnskega gospodarstva. Ta delovna 
organizacija se s prestrukturiranjem proizvodnje in uvajanjem 
novih proizvodnih programov že več let uspešno prilagaja zahte- 
vam tako domačega kot tujega trga in je v panogi lesne industrije 
Slovenije ena izmed najuspešnejših delovnih organizacij. V letoš- 
njem letu je JAVOR Pivka izvozil na tuji trg za 14 milijonov 
dolarjev, kar je za 13,8% več kot v enakem obdobju lani. Položaj te 
delovne organizacije pa se ob sedanji tečajni politiki nenehno 
slabša. V mesecu septembru je ta delovna organizacija na račun 
nerealnega tečaja dinarja izgubila preko 30 miljard dohodka in se 
je pri delitvi sredstev za OD znašla v najslabšem položaju. 
Podobna problematika je prisotna tudi pri ostalih izvoznikih 
(Perutninskemu kombinatu Pivka in LIV Postojna), ki skupaj 
z Javorjem zaposlujejo okrog 40% vseh zaposlenih v gospodar- 
stvu občine. 

To pomeni, da sedanja tečajna politika pelje izvozne delovne 
organizacije v kritični ekonomski položaj, oziroma v nekaterih 
sredinah celo v stečaj. 

Predlagamo, da se tečajna politika takoj spremeni ter da se 
zaustavi prelivanje dohodka iz visokoproduktivnih sredin v nepro- 
duktivne ter odmik od tržnega gospodarstva. 

Skupina delegatov 25. okoliš Novo mesto je dala naslednjo 
delegatsko pobudo: 

I. Gospodarstvo občine Novo mesto ustvari preko 9% konverti- 
bilnega izvoza SR Slovenije, med njimi pa so organizacije, ki so 
pretežni izvozniki (n. pr. IMV Adria - 90% svoje proizvodnje 
prikolic proda pod lastno blagovno znamko na konvertibilni trg, 
Tovarna obutve, obe tekstilni tovarni in še bi lahko naštevali). 
Mnoge med njimi niso nikoli bolje delale kot sedaj in tudi nikoli 
niso imeli tako slabih rezultatov. 

Na slab dohodkovni rezultat vplivajo: 
9 dispariteta in zaostajanje rasti tečaja valut za rastjo drobno- 

prodajnih cen, 
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• visoke realne obresti od kreditov za financiranje izvozne 
dejavnosti, . 

® ukinitev izvozne stimulacije in 
O uvedba uvoznih carin v države EGS. 
S takšnimi ukrepi tekoče ekonomske politike smo spravili na 

kolena tržno usmerjeno gospodarstvo, njegov najvitainejši del in 
ga pahnili v nepopravljive izgube. 

Ob takšnih posledicah dosedanje ekonomske politike sprašu- 
jemo, ali si je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dovolj prizade- 
val za takšno ekonomsko politiko v državi, s katero bi ohranili ta 
najvitainejši del gospodarstva, ki bi moral imeti vlogo vlečnega 
vozu? 

Skupina daje v zvezi s tem naslednji pobudi: 
1. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije uveljavi zahteve slo- 

venskega gospodarstva, ki jih predlaga Gospodarska zbornica 
Slovenije in 

2. da Izvršni svet Skuščine SR Slovenije sprejme določene 
ukrepe za zaščito obstoječih perspektivnih izvoznih programov in 
s tem pospeši tudi nastajanje novih. 

I 
KOMITE ZA DRUŽBENI RAZVOJ 
OBVEZNOSTI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA 
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK 
IN SAP KOSOVO V GOSPODARSTVU OBČINE 
NOVO MESTO 

I. Podatki iz bilance stanja 
STANJE v mio din 

13. 12. 8613. 12. 8731. 12. 88 Plačano /ND 
v letu 

1987 1988 
1. Dolgoročno združ. sred. 
v OZD na obm. gospod, 
manj razvitih rep. in 
SAP KOSOVO 949 2.433 11.929 1.484 9.496 640 
2. Posojilo skladu feder. 
za kred. hitrej. razvoja 1.737 3.707 10.016 1.970 6.309 320 
SKUPAJ 2686 5.140 21.945 2454 16.805 685 

Podatki kažejo na terjatve iz opravljenih obveznosti konec preteklih treh let, 
razlike med njimi pa plačane obveznosti v posameznih letih z vsemi poračuni. Te 
pa se razlikujejo od višine obveznosti za posamezno leto, ker se ta ugotavlja 
z enoletnim zamikom. Po podatkih iz zaključnih računov za leto 1988 je bila 
ugotovljena obveznost za to leto, ki se plačuje v obliki akontacij. Te akontacije so 
znašale za 1988 leto 10.950 milijonov din in bile za 144,8 % večje od akontacij za 
leto prej (4.474 milijonov din). Drugi podatki so iz posebnih podatkov v zaključnem 
računu. 

II. Delež obveznosti za nerazvite v akumulaciji gospodarstva občine Novo mesto 
7 1987 1988 INDEKS 

Prispevki za nerazvite 2.454 16.805 685 
Akumulacija 12.047 45.548 378 
% akumulacije 20,4 % 36,9 % 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 19. okoliš Idrija, 
23. okoliš Postojna in 25. okoliš Novo mesto so za Zbor združe- 
nega dela dali pobude, v katerih predlagajo: 
★ da republiška skupščina ukrene vse potrebno za uveljavitev 

realnega tečaja in za oprostitev oz. zmanjšanje uvoznih carin ter 
taks; 
★ da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije uveljavi zahteve slo- 

venskega gospodarstva, ki jih, v smislu rešitve slabega dohodkov- 
nega položaja v gospodarstvu (tečaj dinarja do tujih valut, visoke 
realne obresti za kredite za financiranje izvozne dejavnosti, ukini- 
tev izvoznih stimulacij in uvedba uvoznih carin v državah EGS), 
predlaga GZS; 
★ da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejme določene 

ukrepe za zaščito obstoječih perspektivnih izvoznih programov in 
s tem pospeši tudi nastajanje novih. 

Glede na ukrepe tekoče ekonomske politike, ki so spravili tržno 
usmerjeno gospodarstvo na kolena oz. spravili njegov najvitai- 
nejši del v izgube, delegati sprašujejo, ali si je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije dovolj prizadeval za takšno ekonomsko politiko 
v državi, s katero bi ohranili ta najvitainejši del gospodarstva, ki bi 
moral imeti vlogo vlečnega voza. 

V zvezi z navedenimi pobudami daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije naslednje stališče: 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že oktobra letos poslal 
Zveznemu izvršnemu svetu pismo, v katerem ga je med drugim 
opozoril na odstope od temeljnih usmeritev ekonomske politike in 
reforme gospodarskega sistema, do katerih prihaja na področju 
ekonoskih odnosov s tujino. Ti odstopi so v zadnjih mesecih vidni 
predvsem na področju tečaja dinarja, uvoznih dajatev, stimulira- 
nja izvoza in pasivnosti do protekcionističnih ukrepov določenih 
razvitih držav, kamor izvažamo. Posebno pozornost je v tem 
pismu Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posvetil vprašanju 
zaostajanja tečaja dinarja, ki je pospešeno zaostajal v septembru 
in oktobru. Pri tem je poudaril, da je izvajanje tečajne politike 
vitalnega pomena, ne le za SR Slovenijo, ampak za vse izvozno 
gospodarstvo SFRJ. Opozoril je tudi na dodatno zmanjšanje 
dohodkovne zanimivosti izvoza zaradi velikega povečanja uvoz- 
nih dajatev, ki niso bile kompenzirane niti z izvoznimi vzpodbu- 
dami niti z aktivno tečajno politiko, ter na zmanjšanje konkurenč- 
nosti izvoza na konvertibilno področje zaradi visokih realnih obre- 
sti na kredite za financiranje izvoznih dejavnosti. 

V skladu s tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlagal, 
da Zvezni izvršni svet: 

* takoj uskladi vodenje tečajne politike s sprejeto usmeritvijo 
za vodenje politike realnega tečaja dinarja, saj bi v nasprotnem 
primeru ugonobilo za sedaj dobre izvozne rezultate in trende 

* zagotovi ustrezen način kreditiranja proizvodnje za izvoz na 
konvertibilno področje, ki bo konkurenčen tovrstnim kreditom 
v tujini; 

* ponovno prouči stalno povečevanje uvoznih dajatev (febru- 
arja letos so izvencarinske dajatve znašale 11,8%, danes pa že 
21%) ob že sprejeti usmeritvi za njihovo zniževanje oz. ukinitev za 
proizvodnjo za izvoz; 

* zagotovi nadomestilo za izpad prihodka ob uvedbi uvoznih 
carin in drugih barier v posamezni državi za jugoslovanske proiz- 
vode (primer EGS, IMV); 

* zagotovi pri pogajanjih z EGS prožnejše tolmačenje brezca- 
rinskih kontingentov (primer IMV za prikolice). 

V zadnjih nekaj dneh opažamo, da tečaj dinarja do konvertibil- 
nih valut sicer nekoliko hitreje drsi, kot v preteklih dveh mesecih, 
vendar je zaostanek prilagajanja tečaja do 19. novembra letos 
glede na konec avgusta še vedno znašal ok. 23,8%. Glede na to, 
da kljub pismu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Zveznemu 
izvršnemu svetu ni prišlo do zadostnega drsenja tečaja dinarja do 
konvertibilnih valut, izvencarinske uvozne dajatve se niso znižale, 
ampak še vedno znašajo, poleg carine, 21%; stimuliranje izvoza 
predstavlja le delno povračilo carin in uvoznih dajatev, poleg tega 
pa zamuja izplačilo izvoznih stimulacij za približno 2 meseca, še 
vedno pa ni ustrezno rešeno vprašanje protekcionističnih ukrepov 
nekaterih držav, kamor izvažamo, je Republiški komite za medna- 

rodno sodelovanje 25. 11. 1989 predlagal Zveznemu sekretariatu 
za ekonomske odnose s tujino in Zveznemu sekretariatu za fi- 
nance: 
★ da se s pospešenim drsenjem dinarja do konvertibilnih valut 

uskladi tečaj dinarja s cenovnimi disparitetami tudi iz meseca 
septembra in oktobra ter se nadalje vodi aktivna politika tečaja 
dinarja; 
★ da se uvozne dajatve bistveno znižajo oz. vzpostavi prvotno 

stanje; da se pa uvoz surovin in repromateriala za proizvodnjo za 
izvoz v celoti oprosti plačila uvoznih dajatev. 

Predlagalo je, da uvozne dajatve (carina in druge uvozne daja- 
tve) skupaj ne presegajo 20% (carina največ do 15%, ostale 
uvozne dajatve do 5%); 
★ da se takoj zagotovi tekoče izplačevanje izvoznih stimulacij 

oz. da se zagotovi izvoznikom izplačilo stimulacij v realni vred- 
nosti; 
★ da Zvezni sekretariat za ekonomske odnose s tujino takoj 

reagira preko ustreznih organov EGS in poskuša doseči prožnejše 
tolmačenje brezcarinskega kontingenta za uvoz prikolic v EGS. 
V teh naporih je potrebno uporabiti argument, da prikolice, zaradi 
več dodatno vgrajene opreme, postajajo tudi težje in dejstvo, da 
več kot 50% vrednosti prikolice jugoslovanski proizvajalec (IMV 
Novo mesto) kupuje na tržišču EGS. Navedeno ima za posledico, 
da je kontingent, ki je ob podpisu Protokola Jugoslavija-EGS 
predstavljal določeno število prikolic, sedaj bistveno manjši, pri 
tem pa EGS tudi carini lastni izvoz vgrajen v naše prikolice; 
★ da je potrebno proizvajalcu prikolic v času, ko bo moral 

plačevati uvozne carine na trgih EGS, zagotoviti povračilo le teh 
v okviru ukrepov za pospeševanje izvoza; 
★ da je potrebno v okviru sodelovanja z ustreznimi organi EGS 

zadržati klavzulo o za sedaj prostem izvozu avtomobilov v EGS, še 
posebej, ko gre za proizvod skupnega vlaganja. 

Navedene usmeritve bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
vgradil tudi v stališča do osnutka Odloka o skupni devizni politiki 
in projekciji plačilne bilance SFRJ za leto 1990 ter predlagal, da se 
vključijo v platforme za razgovore z EGS. 

Glede pobude za sprejem določenih ukrepov za zaščito obstoje- 
čih perspektivnih izvoznih programov in pospeševanja nastajanja 
novih pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne daje prioritete 
v planskih dokumentih posameznih proizvodnih programov, saj 
ne podpira skupnih izvoznih programov kot posebno beneficira- 
nih oblik izvoza. Podpiramo pa z razvojnim dinarjem vse razvojne 
projekte, ki so izvozno usmerjeni. Zavzemamo se, da so pogoji 
poslovanja, preko vsem znane ekonomske politike in sistema, 
enakopravni na jugoslovanskem trgu, oz., da imajo naša podjetja 
vsaj približno enake pogoje gospodarjenja, kot jih imajo podjetja 
v razvitih evropskih državah. 

komisija skupščine srs za sistemska vprašanja 

MNENJE 
Komisije Skupščine SR Sloveije za sistemska vprašanja v zvezi s spornimi vprašanji, 
ki se v praksi pojavljajo pri izvajanju sprejetega zakona o podjetjih 

Komisija za sistemska vprašanja je na svoji 9. seji dne 16. 11. 
1989 v zvezi s spornimi vprašanji, ki se pojavljajo pri uresničeva- 
nju določb zakona o podjetjih sprejela naslednja 

mnenja: 

34. Po 145. g členu zakona o podjetjih se podjetja, združena 
v sestavljeno obliko, lahko kapitalsko povezujejo z odstopom 
(prenosom) družbenega kapitala sestavljeni obliki ali pa se 
kapitalsko povezujejo v sestavljeno obliko, ne da bi se zmanjšal 
začetni družbeni kapital v članicah. 
Po določbah 145. g člena zakona o podjetjih se podjetja združena 
v sestavljeno obliko povezujejo tudi prek kapitala z izdajanjem 
delnic ali odstopanjem deleža sestavljeni obliki do višine neto 
vrednosti premoženja podjetja. 

Vzpostavitev kapitalskih povezav med podjetji in sestavljeno 
obliko je možna na dva načina: 
- Kapitalsko povezovanje podjetij v sestavljeno obliko z odsto- 
pom (prenosom) družbenega kapitala sestavljeni obliki. Podjetja, 
članice sestavljene oblike odstopijo začetni družbeni kapital 
- poslovni sklad (angažiran v materialnih in nematerialnih nalož- 
bah ter obratnih sredstvih) sestavljeni obliki. Sestavljena oblika 
tako pridobljeni družbeni kapital takoj vloži v podjetja članice, (ki 

so ji ta družbeni kapital odstopile) kot trajno vlogo ali delniški 
kapital. Sredstva podjetij se v tem primeru ne spremenijo, spre- 
meni pa se struktura njihovih trajnih virov za toliko, kot se 
zmanjša družbeni kapital, se poveča sklad vlagateljev. 
- Kapitalsko povezovanje podjetij v sestavljeno obliko, ne da bi se 
zmanjšal začetni družbeni kapital v podjetjih - članicah. Kapital- 
ska povezava podjetij iz sestavljene oblike se vzpostavi tako, da 
ostane začetni družbeni kapital (poslovni sklad) podjetij nespre- 
menjen. Naložba podjetij članic v sestavljeno obliko je enaka 
trajni vlogi ali delniškemu kapitalu sestavljene oblike v posa- 
mezno podjetje. Sredstva in viri sredstev podjetij se povečajo za 
dogovorjeno vzajemna vlaganja (ne da bi se obseg poslovanja za 
to lahko povečal). 

Prednost kapitalske povezave podjetij v sestavljeno obliko 
navedeno v prvi alinei so: 
a) Formalno se ne multiplicira do sedaj izkazan kapital pri podjet- 
jih z obsegom njegovega poslovanja. 
b) V izkazu uspeha podjetij bo dobiček izkazan v znesku, ki ga bo 
mogoče primerjati s kapitalom pri izračunavanju donosnosti kapi- 
tala, in sicer tako v primeru, ko bo dobiček podjetju ostal kot 
v primeru, ko ga bo to odvedlo sestavljeni obliki. 

Pomanjkljivosti pa so: 
a) Podjetja v poslovnih knjigah ne izkazujejo podlage za upravlja- 
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nje sestavljene oblike. 
b) Če podjetja na podlagi kapitala odvajajo dobiček sestavljeni 
obliki, a ga ta nato skupaj prepušča njemu kot njegovo udeležbo 
v dobičku sestavljene oblike, se bo v izkazu uspeha podjetij 
multipliciral dobiček. 

Prednosti kapitalske povezave podjetij v sestavljeno obliko 
navedeno v drugi alinei so: 
a) Pri podjetjih ostane dotedanji družbeni kapital. 
b) Podjetja v poslovnih knjigah izkazujejo podlago za združevanje 
in upravljanje sestavljene oblike. 

Pomanjkljivosti pa so: 
a) Pri podjetjih se multiplicira do sedaj izkazani kapital, ker se 
poleg nespremenjenega družbenega kapitala pojavi še kapital, ki 
je nastal z naložbo sestavljene oblike vanje v višini njihove 
naložbe v sestavljeno obliko. 
b) V izkazu uspeha podjetij - članic bo dobiček izkazan v pravem 
znesku v primerjavi s kapitalom le v primeru, če mu bo udeležba 
sestavljene oblike v njegovem dobičku hkrati priznana kot nje- 
gova udeležba pri delitvi dobička sestavljene oblike iz naslova 
njegove udeležbe vanj. To pomeni, da bo moral biti dobiček tudi 
v bilanci uspeha multipliciran. 
35. Vse do podrobnejše ureditve lastninskih razmerij je pri 
opredeljevanju tltuiarjev družbenih sredstev potrebno spošto- 
vati ustavne določbe 

Pri organiziranju sestavljenih oblik podjetij po 145. g členu 
zakona o podjetjih se pojavljajo primeri, da se podjetju, ki vstopa 
v sestavljeno obliko, ne priznava titularstvo glede družbenih sred- 
stev, ki predstavljajo preostanek njegovega premoženja. Stališče 
ni dosledno pravno logično, saj če podjetju ne priznavamo titular- 
stva glede sredstev, jih podjetje tudi ne bi moglo odstopati sestav- 
ljeni obliki podjetij. Lastninska razmerja glede družbenih sredstev 
dejansko niso konsekventno rešena, vendar je potrebno proble- 
matiko razreševati v okviru ustavne ureditve. 

V 4. točki X. amandmaja k ustavi SFRJ je rešeno: »Organizacija 
združenega dela oziroma druga družbena pravna oseba je nosilka 
pravic in obveznosti v pravnem prometu glede vseh sredstev, 
s katerimi razpolaga in jih uporablja v skladu z naravo in name- 

nom, ustavo in zakonom. Organizacija združenega dela oziroma 
druga družbeno pravna oseba odgovarja za svoje obveznosti 
z vsemi sredstvi, ki jih upravljajo delavci oziroma drugi delovni 
ljudje in občani v tej organizaciji oziroma v tej osebi.« Iz citirane 
določbe izhaja kdo je nosilec vseh pravic in obveznosti glede 
sredstev, pa tudi da so delavci oziroma delovni ljudje v tej osebi 
(zaposleni) upravljalci. V družbeni pravni osebi torej upravljajo 
s sredstvi delavci, ni mogoče dosledno trditi, da ni titularja. 
V primeru združevanja sredstev pa določa 10. točka X. amand- 
maja k ustavi SFRJ: »Delavci v OZD, ki združujejo sredstva ali delo 
in sredstva zaradi skupnega poslovanja ob skupnem riziku, imajo 
pravico na tej podlagi skupaj in enakopravno, sorazmerno s sred- 
stvi oziroma delom in sredstvi, ki jih združujejo, upravljati to 
poslovanje, odločati o skupnem dohodku in skupnem prihodku, 
določati obveznosti in odgovornosti za skupni riziko ter druge 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti iz združevanja 
sredstev oziroma dela in sredstev.« 

Iz citiranega besedila jasno izhaja, da je v primeru združevanja 
sredstev v drugo organizacijo vloga delavcev podjetja, ki vlaga, 
jasno opredeljena. Ni mogoče odklanjati teh pravil za družbe 
z omejeno dogovornostjo in delniško družbo v družbeni lastnini, 
saj so tudi v tem primeru temelj vsem razmerjem dani vložki 
v sestavljeno podjetje. Drugi odstavek iste točke posebej poudarja 
enaka pravila v primeru, ko se ustanovi novo podjetje s sredstvi 
drugih. Ustava SFRJ torej opredeljuje vlogo delavcev v upravlja- 
nju družbenega podjetja, pa tudi njihovo vlogo v primeru vlaganj 
v druga podjetja. 

Drugačne rešitve bi bile vprašljive z vidika ustavnosti. 
Člani Komisije za sistemska vprašanja so sprejeli naslednje 

popravke v že sprejetih in objavljenih mnenjih: 
V mnenju št. 32 se v drugi vrstici prvega odstavka obrazložitve 

mnenja besedi »prenos kapitala« nadomestita z besedilom »pre- 
nos kapitala oziroma vlaganje sredstev«. 

V mnenju št. 33 se v peti vrstici drugega odstavka obrazložitve 
besedilo »vlaganja oziroma prenos družbenih sredstev« nadome- 
sti z besedilom »vlaganje sredstev oziroma prenos kapitala.« 

MNENJE 
komisije Skupščine SR Slovenije za sistemska vprašanja v zvezi s spornimi vprašanji, 
ki se nanašajo na reorganizacijo zadrug in TOK-ov. 

Komisija za sistemska vprašanja je na svoji 10. seji dne 12. 12. 
1989 obravnavala sporna vprašanja, ki se pojavljajo v praksi pri 
uresničevanju določb zakona o podjetjih in se nanašajo pre- 
težno na kmetijske zadruge In temeljne organizacije kooperan- 
tov ter v zvezi s tem sprejela naslednja 

mnenja: 

36. Kmetijska delovna organizacija z več temeljnimi organiza- 
cijami, ki uveljavlja delitev dela (živinoreja, vinogradništvo, 
poljedelstvo Ipd.), se lahko organizira v enovito družbeno 
podjetje, pri tem pa ne more spremeniti statusa temeljne organi- 
zacije kooperantov. 

Ni ovire za spremembe v reorganizacijah delovnih organizacij 
z več temeljnimi organizacijami, ki upravljajo z družbenimi sred- 
stvi. Tako je dana možnost, da se temeljne organizacije združe- 
nega dela, ki upravljajo z družbenimi sredstvi, združijo v enovito 
družbeno podjetje. Ni pa mogoče v takem primeru spremeniti 
pravnega statusa temeljne organizacije kooperantov, ker je pravni 
režim sredstev v teh organizacijah poseben. Že zakon o podjetjih 
določa, v 194. a členu, da zadruge in organizacije kooperantov, ki 
so v sestavi sestavljenih organizacijah združenega dela (delovna 
ali sestavljena), lahko sklenejo, dokler se njihov status ne uredi 
s posebnim zveznim zakonom, da se združijo v sestavljeno obliko, 
v katero se združi oziroma organizira organizacija združenega 
dela, v katere sestavi so. Razlog za tako zakonsko opredelitev je 
v že omenjenem posebnem pravnem režimu sredstev, ki se močno 
približuje zadružništvu. Sprememba statusa temeljne organizacije 
kooperantov je zato neutemeljena, dokler se ne rešijo z zveznim 
zakonom vprašanja zadruge, zlasti pa zadružne lastnine in še 
posebej prehod družbenih sredstev v zadružno lastnino. Zato 
komisija opozarja tudi na drugi odstavek 196. člena zakona 
o podjetjih, ki določa, da se zakon o združenem delu uporablja za 
zadružne organizacije in organizacije kooperantov in njihove 
poslovne skupnosti, vse dokler ne bodo sprejeti posebni zakoni, 
s katerimi bo urejen njihov pravni položaj. 

Na podlagi povedanega bi bila najbolj ustrezno sestavljena 

oblika, kjer bi bili člani novo oblikovano podjetje in temeljna 
organizacija kooperantov, ali pa primeri, ki jih navajamo v nasled- 
njih mnenjih. 

Zakon o podjetjih ne predvideva sankcij, če niso izvedene 
reorganizacije do 31. 12. 1989. 

37. Kmetijska zadruga z več temeljnimi zadružnimi organizaci- 
jami lahko spremeni svoj status po veljavnem zakonu o združe- 
vanju kmetov In ZZD-ju s tem, da se združi v enovito ali preobli- 
kuje v več zadrug. 

Ni ovire, da se kmetijska zadruga z večimi temeljnimi zadruž- 
nimi organizacijami transformira v enovito kmetijsko zadrugo. 
Prav tako ni ovire, da se temeljne zadružne organizacije osamo- 
svojijo in postanejo samostojna kmetijska zadruga. Oba primera 
se izvajata skladno z zakonom o združevanju kmetov in zakonom 
o združenem delu. 

Vprašanje pa je, ali je tako ravnanje racionalno, ker se pričakuje 
že v mesecu decembru 1989 sprejem zveznega zakona o zadru- 
gah, ki bo odprl nove možnosti, zlasti glede prehoda družbenih 
sredstev v zadružne in bi bile spremembe v kratkem časovnem 
razmaku nesmotrne. 

38. Ce pride do reorganizacije asociacije, v katero je vklju- 
čena kmetijska zadruga ali temeljna organizacija kooperantov, 
se mora opraviti razmejitev premoženjskopravnih razmerij ter 
drugih pravic in obveznosti, nastalih s skupnim poslovanjem in 
delom na podlagi sedanjih veljavnih aktov po pobudi organa 
upravljanja obstoječe delovne (sestavljene) organizacije — 193. 
člen ZP. Širši prehod družbenih sredstev v zadružno lastnino pa 
bo možen s sprejemom zveznega zakona o zadrugah. 

Zakon o podjetjih v 193. členu ZP napotuje na veljavne akte 
v delovni oz. sestavljeni organizaciji (samoupravni sporazumi 
statusne narave, sporazumi o skupnih vlaganjih^ planski akti 
sklepi organov upravljanja in drugi pravni posli). Ce veljavni akti 
nimajo posebnih določb za primer osamosvojitve subjekta ter 
o usodi združenih sredstev, se uporabljajo načela zakona o zdru- 
ženem delu, zakona o obligacijskih razmerjih ter zakona o razšir- 
jeni reprodukciji in minulem delu. Noben subjekt ne more prido- 
biti pravic na sredstvih brez pravnega temelja. Pravni posel, ki bi 
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omogočal subjektu, da pridobi sredstva na škodo drugega brez 
njegovega soglasja je ničen, saj nasprotuje pravilom morale. Ob 
razložitvi subjektov je prenehal temelj skupnih vlaganj, ki je bil 
podan v nekem skupnem interesu in namenu združevanja. Ker je 
ta skupni interes odpadel, je potrebno razrešiti medsebojna pre- 
moženjsko pravna razmerja. Potrebno je izdelati zaključne 
bilance, zlasti če subjekt iz dosedanje asociacije izstopa, ter ne 
vstopa v asociacijo, ki bi bila direktni pravni naslednik prejšnje. 
Ob tem je treba posebej posvetiti pozornost problematiki prav- 
nega nasledstva, glede obveznosti podjetja, ki je prenehalo (14. 
člen ZP) Posebej je treba opredeliti usodo nedokončanih poslov, 
v javnih obveznostih med združenimi subjekti ter do tretjih oseb. 

V nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji in poslovno moralo bi 
bila prekinitev obstoječih poslovnih razmerij med združenimi sub- 
jekti. Prekinitev poslovnih razmerij v nasprotju z dobrimi poslov- 
nimi običaji in poslovno moralo je lahko tudi temelj za uveljavlja- 
nje odškodninskih odgovornosti. Zato ni dopustno, da bi v pri- 
meru osamosvojitve subjektov bile pretrgani vzpostavljeni 
poslovni odnosi. 

V času trajanja dosedanjih asociacij na področju kmetijstva so 
bila pogosto prenešena sredstva zadrug v dele, ki se sedaj obliku- 
jejo kot družbena podjetja. Del spornih vprašanj je možno razrešiti 
z zgoraj opisanimi zaključnimi bilancami, pri čemer velja upošte- 
vati načelo tržnega vrednotenja vseh dejavnikov proizvodnje (6. 
točka 10. amandmaja k ustavi SFRJ). Podrobnejša razrešitev pre- 
hoda družbenih sredstev v zadružno lastnino bo možna po spre- 
jemu zveznega zakona o zadrugah, kakor jih nakazuje predlog 
v prehodnih in končnih določbah. V zvezi s tem velja poudariti, da 
je protipravno ravnanje skrivanje ali uničevanje listin, ki omogo- 
čajo smotrno izdelavo zaključnih in izločitvenih bilanc. 

39. Temeljna organizacija kooperantov se lahko preoblikuje 
v zadrugo v skladu z zakonom o združevanju kmetov In ZZD in 
lahko kot samostojna pravna oseba odloča o nadaljnji združitvi 
v sestavljeno obliko. 

Po obstoječih predpisih, zlasti zakona o združevanju kmetov in 
zakona o združenem delu, ki za te organizacije še vedno velja, je 
možno preoblikovanje temeljne organizacije kooperantov v kme- 
tijske zadruge. Postopek preoblikovanja se izvede v skladu z zako- 
nom in obstoječimi samoupravnimi splošnimi akti. 

Vprašljivo pa je, ali bi bila taka reorganizacija smotrna pred 
sprejemom zveznega zakona o zadrugah, saj bo sprejem zakona 
narekoval novo ureditev. 

40. Če se kooperanti odločijo z referendumom, da postanejo 
poslovna enota po 13. členu Zakona o podjetjih, je potrebno 
v statutu opredeliti stopnjo samostojnosti poslovne enote pri 
vstopanju v pravni promet, oblikovanje te enote kot profltnega 
centra zaradi udeležbe kooperantov pri dobičku, organe, ki 
odločajo v primeru Izločitve poslovne enote in razrešitvi premo- 
ženjskopravnih razmerij ob izločitvi. 

V nekaterih primerih se odločajo, da bi se temeljna organizacija 
kooperantov preoblikovala v poslovno enoto enovitega družbe- 
nega podjetja v smislu 13. člena ZP. Glede na naravo sredstev in 
odnosov je potrebno taki poslovni enoti v smislu 3. odst. 13. člena 
ZP določiti, kakšne pravice in obveznosti v pravnem protnetu ima 
taka poslovna enota ter poseben obračun rezultatov poslovanja. 
Potrebno je torej zagotoviti, da je taka enota oblikovana kot 
profitni center, saj sicer ni mogoče zagotoviti kooperantom ude- 
ležbo na dobičku. Prikazana rešitev je lahko le prehodnega 
pomena, ker bodo kooperanti očitno zainteresirani, da svoj polo- 
žaj smotrneje uredijo kot to predvideva 34. člen predloga. Ta 
namreč določa, da morajo zadružne in kooperantske organiza- 
cije, ki so po uveljavitvi zakona o podjetjih opravile statusne 
spremembe pred izdajo tega zakona, zagotoviti osebno izrekanje 
delavcev, zadružnikov in kooperantov ter določiti možno obliko 
organiziranja. 

Ker zakon o podjetjih ne predvideva postopkov o statusnih 

spremembah, je te treba opredeliti v statutu (14. člen). Določiti je 
torej potrebno organ, ki bo odločal o delitvi podjetja in preobrazbi 
njegove poslovne enote v zadrugo, pa tudi grobo opredelitev 
načina razrešitve premoženjsko-pravnih razmerij v smislu 193. 
člena ZP, kjer se lahko instruktivno povzamejo tudi pravila iz 
zakona o združenem delu. 

Za doslednejšo zagotovitev pravic teh kooperantov je smotrno, 
da se osamosvojitev poslovne enote kooperantov opredeli v pre- 
hodnih določbah z rokom, kakor je predviden v predlogu zakona 
o zadrugah. 

Ob tem pa opozarjamo, da po veljavnem zakonu o združevanju 
kmetov, niso možne statusne spremembe brez sklepa, ki je sprejet 
z večino glasov kooperantov. 

Če je formulacija v prehodnih določbah o izločitvi dovolj 
natanka in rokovno opredeljena, se lahko šteje, da je odločitev že 
sprejeta z odmikom. 

41. Kmetje In delavci v kmetijskih zadrugah odločajo o združe- 
vanju v sestavljeno obliko v skladu s pravili svojih dosedanjih 
samoupravnih splošnih aktov, pri čemer je bil po ZZD in zakonu 
o združevanju kmetov predviden v teh primerih referendum. 

42. Za reorganizacijo zveze hranllnokreditnih služb Slovenije, 
ki posluje kot poslovna skupnost organizacij združenih kmetov, 
drugih zadružnih organizacij, organizacij kooperantov ter orga- 
nizacij združenega dela, ki so ustanovile hranilno-kredltno 
službo, veljajo enaka pravila kot za kmetijske zadruge in 
temeljne organizacije kooperantov — njene članice. 

Po zakonu o hranilno kreditnih službah in blagajnah vzajemne 
pomoči lahko ustanovijo hranilno-kreditno službo le organizacije 
združenih kmetov, ter druge organizacije, ki so z organizacijo 
združenih kmetov delovno, dohodkovno ali poslovno povezane. 
V skladu z določbo 60. člena zakona o združevanju kmetov zveza 
hranilno kreditnih služb Slovenije povezuje organizacije združe- 
nih kmetov, ki so ustanovile hranilnokreditno službo. Reorganiza- 
cija zveze hranilnokreditnih služb Slovenije pa bo smotrna šele po 
sprejemu novih predpisov o zadrugah in hranilnokreditnih služ- 
bah, torej za reorganizacijo te zveze velja enako pravilo kot za 
zadruge in temeljne organizacije kooperantov v skladu z določbo 
2. odstavka 196. člena zakona o podjetjih. 

43. V kolikor se asociacija, v katero je vključena temeljna 
organizacija kooperantov reorganizira na več podjetij In ostane 
temeljna organizacija kooperantov izven asociacije, ta začasno 
obdrži status poslovnega subjekta (pravna osebnost, žiro račun, 
Itd.) in tako posluje do spremembe statusa v zadrugo. 

V praksi so se nekatere DO z več TOZD in TOK reorganizirale 
tako, da so se TOZD preoblikovali v samostojna podjetja in je tako 
TOK ostal izven asociacije. Taka rešitev je sporna z vidika veljav- 
nega zakona o združevanju kmetov, saj je TOK vedno vključen 
v delovno, organizacijo aH delovno organizacijo kooperantov. 
Očitno pa je, da se bodo TOK preobrazili v zadrugo po sprejemu 
zveznega zakona o zadrugah (predvidoma do konca leta 1989). 
Nesmotrno bi bilo, da se sedaj TOK preoblikuje v delovno organi- 
zacijo kooperantov ali v zadrugo, tako glede na zahtevnost 
postopka kot glede kratkotrajnosti rešitve. Zato naj TOK ohrani 
pravno osebnost in vse pravice povezane s tem, vendar najdalj do 
roka, ki bo določen z zveznim zakonom o zadrugah. 

V tem prehodnem obdobju bi bil torej TOK samostojen poslovni 
subjekt in bi ostal vpisan v sodnem registru, saj bo rok za njegovo 
preobrazbo določen šele v posebnih predpisih. 

Ob tem komisija poudarja, da ni dopustno prekiniti obstoječe 
poslovne zveze trajnega značaja z bivšimi TOZD, ki so se preobra- 
zili v samostojna podjetja. Šlo bi za kršitev pogodb, ki niso nujno 
pisane, pa tudi za kršitev načel vestnosti, poštenja ter morale, kar 
je lahko podlaga za eventualno uveljavitev odškodninske odgo- 
vornosti. V takem primeru je potrebno torej uveljaviti pravila, 
opisana v mnenju komisije pod št. 38. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

MNENJE 
Komisije Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovega okolja k poročilu 
Izvršnega sveta o problematiki zaščite obalnega morja 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
varstvo človekovega okolja je na seji 
dne 23. 11. 1989 obravnavala poročilo 
o problematiki zaščite obalnega morja, 
ki ga je komisiji v obravnavo predložil 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Poročilo Izvršnega sveta je obsežno, 
dobro in je lahko podlaga za pospešeno 
izvajanje posameznih opredeljenih 
ukrepov, v katerega okvir pa je potreb- 
no, po mnenju komisije, šteti tudi pred- 
loge, ki jih je komisija prezentirala pred- 

časno, ob obravnavi pobude Zelenih 
Slovenije in katere je sprejel tudi Izvršni 
svet in ki se nanašajo na aktivnosti gle- 
de uporabe detergentov brez fosfatov, 
denaturizacijo močvirij, raziskav in 
eventuelnih omejitev uporabe mineral- 
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nih gnojil in pospešitev izgradnje komu- 
nalnih čistilnih naprav na obali ter v po- 
rečju voda, ki se izliva v Tržaški zaliv. Pri 
tem se seveda razume, da je potrebno 
pri teh aktivnostih upoštevati tudi najno- 
vejša znanstvana dognanja. 

Komisija je bila od predstavnice Skup- 
nosti obalnih občin seznanjena o tem, 
kako izvajajo naloge, ki so bile oprede- 
ljene ob obravnavi problematike varstva 
okolja in urejanja prostora na območju 
Skupnosti obalnih občin v pretečenem 
letu. Ugotovljeno je, da že dosegajo pr- 
ve pozitivne rezultate (kot npr.: sanacija 
kotlarne v Argu: na področju varovanja 
voda; intenzivne priprave za izvedbo za- 
prtega sistema galvane pri Lami itd.). 
Komisija je tudi podprla njihove predlo- 
ge glede nujnosti represivnega delova- 
nja inšpekcijskih služb po sodni poti, 
zahtevo za financiranje monitoringa za- 
radi spremljanja sprememb, ki povzro- 
čajo cvetenje alg in zahtevo za pospeši- 
tev oz. zaključevanje procedure pri za- 
konskem urejanju ravnanja z nevarnimi 
snovmi (na zvezni in republiški ravni). 

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na 

nekatere napake v besedilu (glej stran 
6), ki opredeljuje naloge Jugoslovan- 
sko-ltalijanske komisije za varstvo Ja- 
dranskega morja in obveznosti, ki jih je 
poravnala Zveza vodnih skupnosti. To je 
potrebno ponovno preveriti. Izražene so 
bile tudi pripombe glede zasnove iimno- 
loškega modela morja, ki ni ustrezen, 
ker je primeren le za sladke vode; pozi- 
tivni del modela je le v tem, da upošteva 
inpute s kopnega, kot osnovo za sana- 
cijske ukrepe. Modeliranje je potrebno 
prepustiti raziskovalcem, ki se z morjem 
ukvarjajo in so koordinirani na jugoslo- 
vanski ravni. 

Komisija je podprla zahteve za reševa- 
nje problematike Morske biološke po- 
staje in delovne organizacije Hidro Ko- 
per, zlasti glede ureditve spremljanja 
stanja voda ter nabav opreme, ki so zato 
nujno potrebne (tudi specialna plovila): 
Prav tako je potrebno racionalizirati de- 
lovanje preštevilnih koordinacij na vseh 
ravneh in razčistiti uporabo nepovratnih 
finančnih sredstev iz Italije, ki naj bi bile 
namenjene tudi za raziskovalno dejav- 
nost morja. 

Komisija se je zavzela za izdelavo po- 
dobnega akcijskega programa za sana- 
cijo morja, kot je bil v okviru Izvršnega 
sveta izdelan za čiščenje voda reke Save 
in njenega porečja, v katerega je potreb- 
no vključiti tudi delovanje delovnih or- 
ganizacij in izdelati sistem financiranja 
te sanacije. 

Komisija je podprla poročilo in pred- 
loge ter sklepe Izvršnega sveta, s tem, 
da se je zavzela za zaostritev predlogov 
do Zveznega izvršnega sveta. Komisija 
je menila, da naj Izvršni svet zahteva od 
Zveznega izvršnega sveta, da hitreje re- 
aktivira delo mešane Italijansko-Jugo- 
slovanske komisije za zaščito vode Ja- 
dranskega morja in obalnih območij 
pred onesnaženostjo, pospeši sprejem 
»zakona o ratifikaciji Protokola o zaščiti 
Sredozemskega morja od onesnaženja 
s kopnega« in prične postopek inovacije 
zakonskih določil, ki se nanašajo na ra- 
tifikacijo obalnega morja. 

Komisija je predlagala, da se poročilo 
Izvršnega sveta s predlogi in sklepi ter 
mnenje komisije takoj objavijo v Poro- 
čevalcu Skupščine SR Slovenije. 

POROČILO ... 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o problematiki zaščite 

obalnega morja 

1. UVOD 
1.1. Namen poročila 

Namen poročila je prikazati aktivnosti, ki se izvajajo v SR Slove- 
niji za izboljšanje kakovostnega stanja obalnega morja s prikazom 
kakovostnega stanja morja in pritokov, organiziranosti dela in 
problematiko s področja varstva obalnega morja ter sprejeti 
ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti obalnega morja. 

1.2. Splošen opis 

V SR Sloveniji predstavlja 44,5 km obale le 2,1% celotne jugo- 
slovanske obale. Na obalnem območju živi okoli 80.000 prebival- 
cev, tem pa se letno priključi še okoli 440.000 gostov. Severni 
Jadran je v primerjavi s srednjim in južnim Jadranom bistveno bolj 
zaprt in mnogo bogatejši z vodnimi pritoki, saj se po grobi oceni 
izliva v severni Jadran kar tretjino vseh sladkih voda, ki pritekajo 
v celotni Jadran. Ti pritoki prinašajo s seboj iz celotnega porečaja 
velike količine tako hranljivih, kot tudi strupenih snovi, kar ima 
zaradi zaprtosti in relativne plitvine za posledico visoko biološko 
produkcijo in kot njen negativni pojav tudi evtrofizacijo morja. 
Onesnaževanje, ki ga prinašajo reke iz zaledja Slovenskega Pri- 
morja ne predstavlja v primerjavi s celotnim vnosom onesnaženja 
v Severni Jadran bistvenega deleža, zato bodo imela naša prizade- 
vanja za odpravo virov slovenskega dela obalnega morja večji 
vpliv predvsem na čistost ožjega priobalnega morja, kar pa je zelo 
pomembno za razvoj turistične dejavnosti in razvoj marikultur na 
tem območju. 

Ugotovitve o kakovostnem stanju, s trendom poslabšanja kot 
tudi posledice enormnega »cvetenja morja« v zadnjih dveh letih 
nas opozarjajo in zahtevajo takojšen in celovit pristop k reševanju 
problematike onesnaženja morja. 

2. STANJE KAKOVOSTI 
2.1. Kakovostno stanje obalnega morja 

Kakovost morja se določa s kategorizacijo po zvezni uredbi 
o klasifikaciji voda medrepubliških in medržavnih voda in voda 
obalnega morja (Ur. I. SFRJ št. 6/78). 

Uredba je razmeroma zastarela in ne zadošča za kompleksno 
oceno vseh dogajanj v kakovostnem pogledu. Raziskave, ki se 
izvajajo v SR Sloveniji in omogočajo klasifikacijo po omenjeni 

uredbi so nezadostne, saj jih je Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije izvajal v okviru svpje redne dejavnosti le v manjšem 
obsegu. Bolj sistematične, vendar še ne v dovolj velikem obsegu 
so raziskave, ki jih izvajata Morska biološka postaja Piran in jih 
financira Zveza vodnih skupnosti Slovenije ter Zavod za socialno 
medicino in higieno Koper v okviru svojega programa raziskav. 

Iz rezultatov raziskav obeh izvajalcev je razvidno, da je zaradi 
izliva močno onesnažene reke Rižane ter industrijske in luške 
dejavnosti najbolj onesnažen ta del Koprskega zaliva. Kvaliteta 
vode na tem področju spada v III. kakovostni razred. Takšno 
stanje je že neposredno ogrozilo turistično - rekreativno dejav- 
nost na področju Ankarana. 

Rezultati raziskav v pogledu sanitarne bakteriologije na sloven- 
skem delu obalnega morja, ki je namenjen za kopanje (37 kontrol- 
nih mest), kažejo, da je skoraj polovica raziskanega področja 
notranjega dela Koprskega zaliva oporečna. Obalno morje od 
Kopra do Kanegre je z nekaterimi lokalnimi izjemami v celoti 
uporabno za rekreativne namene. Notranjost Piranskega zaliva 
kaže na še razmeroma visoko kvaliteto vode in uporabnost za 
rekreativne namene ter marikulturno dejavnost. To je na naši 
strani rezultat prizadevanj občine Piran za ureditev predčiščenja 
in odvajanja komunalnih vod v zaliv, kar pa je ogroženo z direkt- 
nimi izpusti komunalnih odplak iz turističnih naselij s področja 
Savudrije na hrvaški strani. 

Kakovost morske vode obalnega področja ogrožajo predvsem 
posamezna žarišča emisij, zlasti direktni izpusti kanalizacije 
v Kopru, starem delu Pirana in ob krajšem podvodnem izpustu 
v Izoli. < 

Obremenjenost pritokov in odplak s težkimi kovinami je bila 
v letu 1988 glede na prejšnje leto nekoliko višja pri kadmiju, cinku 
in bakru, delno se je znižala vsebnost živega srebra in svinca. Vse 
raziskave vrednosti težkih kovin so nižje od zahtev za I. in II. 
kakovostni razred. Dosedanje meritve živega srebra v sedimentu 
kažejo trend naraščanja koncentracij. Ta naraščajoči trend je 
razviden predvsem proti centralnem delu Tržaškega zaliva, kjer se 
v večji meri sedimentira z živim srebrom obogatena snov iz razliv- 
nega področja reke Soče. 

2.2. Kakovostno stanje vodotokov, ki se izlivajo 
v morje 

V Jadransko morje se izlivajo z naše strani reka Rižana, Drago- 
nja in nekaj manjših pritokov, reke Vipava, Soča ter Reka pa se 
izlivajo v morje na italijanski strani. 
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Kakovost teh vodotokov se ugotavlja v zadnjih štirih letih 
v okviru obsežnejših rednih raziskav kakovosti površinskih voda 
v SR Sloveniji. 

Rezultati teh raziskav kažejo, da je ob izlivu v najslabšem, IV. 
kakovostnem razredu reka Rižana. Reka Reka je v Veliki dolini 
v III. kakovostnem razredu, reka Vipava pri Mirnu v II. do III. 
kakovostnem razredu in reka Soča v Solkanu v II. kakovostnem 
razredu. 

Neposredno vpliva na kakovost obalnega morja predvsem reka 
Rižana. 

2.3. Emisije v morje 

V slovenskem delu Primorja je na področju obalnih občin regi- 
striranih 117 uporabnikov pitne in tehnološke vode, ki po sedanji 
metodologiji za izračun onesnaženja vodo onesnažujejo z okoli 
223 000 E. Ti onesnaževalci zaradi svoje dejavnosti onesnažujejo 
morje neposredno predvsem z organskimi snovmi, težkimi kovi- 
nami in drugimi strupenimi snovmi. 

Poseben problem predstavlja pretovor nevarnih snovi v Luki 
Koper tudi z vidika tranzita teh snovi preko slovenskih prometnih 
poti.Kljub naporom za čiščnje tehnološke odpadne vode v zadnjih 
letih pa delovne organizacije, kot so Iplas, Lama, Tomos, Delama- 
ris, Klavnica Sečovlje, Ladjedelnica 2. oktober in še nekatere niso 
uspele v celoti rešiti problema čiščenja odpadnih voda. 

Večina manjših onesnaževalcev pa se zanaša, da bodo njihove 
odpadne vode očiščene, ko bodo zgrajene komunalne čistilne 
naprave, kamor se bodo odvajale njihove vode skupno s komunal- 
nimi odpadnimi vodami. 

Poleg industrije imajo velik neposredni vpliv na kakovost obal- 
nega morja emisije, ki jih povzročajo že omenjeni prebivalci in 
turisti v času turistične sezone. 

Posredni vpliv na kakovost morja imajo tudi emisije v morje na 
porečju reke Reke, kjer je registriranih v občini Ilirska Bistrica 31 
onesnaževalcev s stopnjo onesnaženosti 126 000 E in ob porečju 
reke Soče v štirih občinah (Tolmin, Idrija, Ajdovščina in Nova 
Gorica) 211 onesnaževalcev, ki po sedanji metodologiji izračuna 
onesnažujejo vodo z okoli 475 000 E. 

Od ostalih virov onesnaženja predstavlja neposredno nevarnost 
morski promet, ki je na področju severnega Jadrana izredno 
močan, ravnotako pa posledično temu cestni in železniški promet. 
Prometu se tudi v bodoče ne bo mogoče izogniti, zato je za 
obvladovanje prometne problematike pomembna vzpostavitev 
varovalnega režima v celoti. 

V zadnjem času je treba računati pri onesnaževanju morja tudi 
z dejavnostjo marin, kmetijske dejavnosti ter vpliva neurejenih 
komunalnih odlagališč, kamor se odlagajo tudi posebni industrij- 
ski odpadki. 

2.4. Problematika čiščenja komunalnih vod 
obalnega območja 

Kljub temu, da imajo komunalne vode največji neposredni vpliv 
na sanitarno kakovost obalnega morja, z vnosom ostalih snovi pa 
tudi na dolgoročno kakovost morja v celoti, problematika čiščenje 
komunalnih vod za celotno obalno področje še ni rešena in je 
specifična za posamezne občine. 

- Občina Koper je v tem pogledu najbolj kritična. Ob ustju reke 
Rižane je zgrajena I. faza mehanske čistilne naprave, ki trenutno 
očisti vodo le grobih mehanskih delcev, največ do 5% in predstav- 
lja v resnici le drag prečrpovalni sistem, ki zaradi vdora morske 
vode v kanalizacijo neracionalno troši denar. Na čistilno napravo 
so dovajane odpadne vode mesta Koper in primestnih naselij 
Žusterne, Semedele, Olme ter Markovca. V letošnjem letu se 
izvajajo manjša rekonstrukcijska in projektno dokumentacijska 
dela, ki so potrebna za celovito sanacijo in dogradnjo čistilne 
napave v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

Odpadne vode iz Debelega rtiča, Valdoltre, Dekanov in Anka- 
rana so speljane na čistilno napravo Ankaran. 

- V občini Izola je že 95% komunalnih odplak odvajanih preko 
kanalizacijskega sistema in 365 m dolgega podmorskega izpusta 
v morje brez predhodnega čiščenja. Trenutno je v izdelavi lokacij- 
ska dokumentacija za povezovalni kanal na lokacijo bodoče 
čistilne naprave, za katero je izdelana šele idejna rešitev, izgrad- 
nja pa je predvidena za naslednje srednjeročno obdobje. 

- Občina Piran ima že zgrajeno mehansko kemično čistilno 
napravo, ki jo v letošnjem letu dograjuje. Na to čistilno napravo so 
s sistemom kolektorjev in črpališč priključena novejša naselja, kot 
so Lucija, Portorož, del Fiese in Strunjana ter Pirana. Skupno je 
zajetih v Piranu v čiščenje okoli 60 % odpadnih vod z okoli 40% 
učinkom čiščenja. 

Za dokončno rešitev je potrebno zgraditi še povezavo starega 
mestnega jedra, Sečovelj, Dragonje, Pacuga, Parecuga ter dela 
Fiese. 

V letu 1987 je bil zgrajen 3650 m dolg izpust v morje, ki z okoli 
100 m dolgim difuzorjem porazdeli izpust delno prečiščene 
odpadne vode. 

Rezultati čiščenja so trenutno zadovoljivi in niso zaznani večji 
negativni vplivi tega izpusta v morje. 

V načrtu je izgradnja še treh manjših čistilnih naprav za naselja 
Dvori - Pridvor, Dol - Hrastovlje in Kubed - Gračišče. 

3. ORGANIZIRANOST ZA ZAŠČITO KAKOVOSTI 
MORJA 
3.1. Pregled zakonsko predvidene- 
organiziranosti in problematike izvajanja 

- Zakon o vodah opredeljuje obalno morje, morsko obalo ter 
vodno in priobalno zemljišče kot dobrine splošnega pomena pod 
posebnim družbenim varstvom z omejenim načinom izkoriščanja. 
Vodno območje obalnega morja s pritoki je dano v upravljanje 
Območni vodni skupnosti Primorske, ki poverja Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije pomembnejše naloge, kot so varstvo kakovo- 
sti v smislu študijsko-raziskovalne dejavnosti, sodelovanje pri 
pripravi republiških predpisov, spremljanje in izdelavo razvojnih 
analiz ter sodelovanje z drugimi organizacijami v republiki za 
področje reševanja vodnogospodarskih vprašanj, itd. 

- Za neposredno dejavnost zaščite obalnega morja in pritokov 
je bila osnovana delovna organizacija Hidro Koper v okviru katere 
deluje tudi služba za varstvo obalnega morja (SVOM). 

- Nadzor nad izvajanjem zakonskih določil opravlja Republiška 
vodnogospodarska inšpekcija v sodelovanju z medobčinsko vod- 
nogospodarsko inšpekcijo v Kopru. 

- Problematiko izvajanja zakonsko predvidene organiziranosti 
je možno strniti v naslednje ugotovitve: 
★ Večkrat je bil s področja skupnosti obalnih občin izražen 

očitek, da se morje v vodnogospodarskem smislu ne obravnava 
enako, kot vodotoki v notranjosti. 
★ Delovna organizacija Hidro Koper v okviru katere dela služba 

za varstvo obalnega morja nima zadostnih sredstev za oblikovanje 
materialne osnove za učinkovito delovanje te službe tako v pre- 
ventivnem smislu, kot pri izvajanju konkretnih nujnin nalog za 
zaščito morja. 
★ Učinkovitost tako vodnogospodarske kot sanitarne inšpek- 

cije je nezadostna, saj le-ta nima zadostnih pooblastil za ukrepa- 
nje pri onesnaževalcih, kar se odraža tako s trendom slabšanja 
vodotokov, ki se izlivajo v morje, kot v kakovosti obalnega morja. 

3.2. Pregled organiziranosti, raziskav ter 
sodelovanja in obveznosti SR Slovenije v zvezi 
z varstvom Jadranskega morja pred 
onesnaženjem ter problematika izvajanja 
3.2.1. Obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih 
sporazumov 

Jugoslavija je podpisnica Barcelonske konvencije o varstvu 
Sredozemskega morja iz leta 1977. V skladu z 8. členom te 
konvencije je bil leta 1980 v Atenah sprejet tudi Protokol o varstvu 
Sredozemskega morja pred onesnaženjem s kopnega, znan tudi 
kot »Atenski protokol« z naslednjo dikcijo: »Pogodbenice bodo 
ukrenile vse ustrezno, da preprečijo, zmanjšajo in odpravijo ones- 
naženje območja Sredozemskega morja iz rek, objektov na obali, 
kanalov ali kateregakoli drugega kopenskega vira, ki je na njiho- 
vem ozemlju.« V Jugoslaviji je »Zakon o ratifikaciji Protokola 
o zaščiti Sredozemskega morja od onesnaženja s kopnega« v fazi 
skupščinskega sprejemanja šele v letošnjem letu. 

Svet Evropske gospodarske skupnosti v svojem akcijskem pro- 
gramu za preprečevanje onesnaženja morja razlikuje štiri glavne 
vire onesnaževanja morskega okolja: 

- onesnaževanje s kopnega 
- potapljanje odpadkov v morje 
- izkoriščanje morskih bogastev 
- plovba in druge oblike transporta. 
Aktivnosti, ki so opredeljene v predlogu Zakona o ratifikaciji 

Protokola se nanašajo na: 
★ vse odpadne vode, ki pritekajo v področje, ki ga zajema 

Protokol, 
★ vse izvore onesnaženja, ki se preko atmosfere prenašajo 

s kopnega na morje, 
★ vse izvore onesnaženja, ki se izpuščajo iz ladij in drugih 

umetnih objektov, ki so nameščeni na morju. 
V zvezi z realizacijo dogovorjenih zahtev je potrebno izdelati 

načrte sanacije izvorov onesnaževanja, dopolniti republiško in 
zvezno zakonodajo, izmenjevati znanstvene in tehnične informa- 
cije ter koordinirati svoje raziskovalne programe z drugimi pod- 
pisniki Protokola. 
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- Operacionalizacijo Barcelonske konvencije, ki jo je podpisala 
Jugoslavija, predstavlja Mediteranski akcijski plan (MAP). Ta plan 
sestavljajo podprogrami: Plavi plan (PP), ki proučuje dolgoročne 
problema razvoja in zaščite Jadrana; Program prioritetnih akcij 
(PPA); MED-POL, ki spremlja onesnaženost Sredozemskega 
morja. 

Koordinator izvajanja PPA je Center za izvajanje PPA v Splitu, ki 
ga je SFRJ ustanovila leta 1977. Inovirani zakon o delovanju tega 
centra je bil sprejet januarja I989. 30% sredstev za izvajanje tega 
plana prispeva Mediteranski sklad, 70% pa zagotavljajo republike 
in pokrajini na osnovi »Dogovora o zagotavljanju dela sredstev za 
financiranje izdelave študije za projekte programa prioritetnih 
akcij in plavega plana Mediteranskega akcijskega plana programa 
ZN za človekovo okolje (UNEP).« 

Delež SR Slovenije znaša 5%, obveznosti za leto 1989 so zna- 
šale 15.589.000.- din in so poravnane iz proračunskih sredstev 
republike. 

- Na podlagi Osimskih sporazumov je bila ustanovljena Jugo- 
slovansko Italijanska komisija za varstvo Jadranskega morja. Ena 
od njenih nalog je spremljanje onesnaženosti Jadranskega morja 
(monitoring). Za financiranje monitoringa so republike in pokra- 
jine podpisale »Dogovor o zagotavljanju sredstev za financiranje 
raziskovanja in stalnega spremljanja onesnaženosti (monitoring) 
Jadranskega morja.« 

Koordinator izvajanja tega programa je Republički zavod za 
građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove 
okoline SR Hrvatske. 

Delež SR Slovenije znaša 9,33%; obveznosti za leto 1989 so 
znašale 141.239.000.- din in jih je poravnala Zveza vodnih skup- 
nosti Slovenije tako, da je po dogovoru s koordinatorjem sklenila 
direktno pogodbo z izvajalcem raziskav Morsko biološko postajo 
Piran. 

- Na podlagi zaključkov Osimskega sporazuma je bila ustanov- 
ljena Jugoslovansko-ltalijanska komisija za vodno gospodarstvo 
za področje reke Soče. Komisija je imela že 10 rednih srečanj, na 
katerih je dokaj uspešno obravnavala problematiko urejanja vod- 
nega režima reke Soče, kot je energetska izraba vodnih sil, uskla- 
jevanje pretokov na mejnem območju, kakovosti vode rek Soče in 
Vipave, zaščito mejnih območij od Solkana do Mirna pred viso- 
kimi vodami, usklajevala je možnosti dobave pitne vode iz naših 
virov v Gorico itd. 

- V okviru delovne skupnosti Alpe-Jadran je oblikovana 
delovna skupina za severni Jadran v kateri sodelujejo SR Slove- 
nija, SR Hrvatska, AD Furlanija - Julijska krajina in AD Veneto. 
Delo te skupine se je intenziviralo zlasti po pojavu izrednega 
cvetenja morja v zadnjih dveh letih. 

Del raziskav, ki se izvajajo na področju delovne skupnosti se 
publicira preko Observatorija severnega Jadrana v Trstu, ki je 
ustanovljen v ta namen in se financira s sredstvi, ki jih prispeva 
Furlanija - Julijska krajina. 

3.2.2. Medrepubliška komisija za varstvo Jadranskega morja 
Leta 1980 so SR Hrvatska, SR Slovenija, SR Bosna in Hercego- 

vina in SR Črna gora podpisale Dogovor o zaščiti območja 
Jadranskega morja in kopnega pred onesnaževanjem. 

Na osnovi tega dogovora je imenovana Medrepubliška komisija 
za varstvo in izboljšanje jadranskega območja. Dogovor določa 
tudi oblikovanje operativne enote, ki jo financirajo podpisniki 
dogovora. Strokovna dela za komisijo opravlja Zavod za prostor- 
sko planiranje in zaščito človekovega okolja na Reki. Delež SR 
Slovenije znača 12%, obveznosti za leto 1989 so znašale 
3.960.000,- din in so se poravnale iz sredstev RK za varstvo okolja 
in urejanje prostora. 

- Po dogovoru predstavnikov skupnosti Alpe - Jadran septem- 
bra lani v Splitu je Medrepubliška komisija za varstvo Jadranskega 
morja v letu 1989 inicirala dodatni program raziskav v zvezi 
s pojavom »cvetenje morja«, ki sta ga v koordinaciji Zavoda za 
prostorsko planiranje Reka pripravila za področje zahodne Istre in 
Slovenije izvajalca Center za iztraživanje morja Rovinj in Morska 
biološka postaja Piran. 

Delež SR Slovenije znaša 230.000.000,- din. Program je bil 
pripravljen po zaključenem planskem procesu Zveze vodnih skup- 
nosti Slovenije za leto 1989, zato je le-ta zaradi aktualnosti 
nalogo uvrstila naknadno v program raziskav in z rebalansom 
zagotovila kot sofinancer del sredstev v višini 168.761.000.- din 
za njeno izvedbo v letošnjem letu, 

3.2.3. Raziskave obalnega morja, ki jih opravljalo 
druge Inštltucije 

- Zavod za socialno medicino in higieno dela v Kopru opravlja 
pogodbeno poleg ostalih tudi raziskave javnih kopališč ob obali 
pretežno v smislu sanitarne bakteriologije. Rezultati se ocenjujejo 
po zahtevah »Pravilnika o kakovosti vode za kopanje« in služijo 

tako sanitarni inšpekciji, kot upraviteljem kopališč za izvajanj 
ukrepov, ki zagotavljajo primernost vode za kopanje. 

- Hidrometeorološki zavod izvaja v okviru svojega programa 
raziskav na dveh odvzemnih mestih v manjšem obsegu fizikalno- 
kemijske analize morske vode. 
3.2.4. Problematika Izvajanja obveznosti 

- Delo mešane Jugoslovansko-ltalijanske komisije se izvaja 
prepočasi, zato je SR Slovenija (RK za varstvo okolja in urejanje 
prostora) v letošnjem letu že poslala na Zvezni sekretariat za 
kmetijstvo predlog kadrovskih in programskih dopolnitev komi- 
sije in potrdila predlog za opravljanje strokovno tehničnih nalog, 
ki naj bi jih izvajal Zavod za prostorsko planiranje v Reki. Ob tem 
je bilo ponovno posredovano naše načelno stališče, da bi morala 
finančna sredstva za delovanje jugoslovanske delegacije v mešani 
Jugoslovansko-ltalijanski komisiji za zaščito Jadranskega morja 
in obalnih področij v celoti zagotoviti federacija iz svojih sredstev. 

Komisija bi morala temeljito obdelati in določiti vsebino ekolo- 
škega dela »Jadranskega koncepta« v kateri bi bila poleg ostalih 
ekoloških vprašanj obdelana prioritetno tudi problematika zaščite 
Jadranskega morja, posebej severnega dela. 

Dosedanja vlaganja na področju obalnega morja so bila pre- 
majhna in brez celovitega pristopa za varovanje kakovosti morja, 
zato je ob nakopičenih ekoloških problemih v drugih delih Slove- 
nije nerealno pričakovati možnost takojšnjih večjih finančnih vla- 
ganj pretežno vodnega gospodarstva za hitrejšo odpravo vzrokov 
sedanjega stanja. 

Glede na razkorak med potrebami in lastnimi finančnimi mož- 
nostmi ter vse dosedanje dogovore na meddržavni ravni je nujna 
čimprejšnja preveritev možnosti koriščenja že dogovorjenih tako 
nepovratnih sredstev, kot ugodnih kreditov, za nakup nujno 
potrebne opreme za zaščito obalnega morja pri SVOM, nadalje 
opreme za izvajanje raziskav in tudi gradnjo komunalnih čistilnih 
naprav. 

- Morska biološka postaja Piran, ki deluje v okviru Inštituta za 
biologijo Univerze v Ljubljani je v SR Sloveniji edina tovrstna 
inštitucija, ki lahko izvaja kompleksne raziskave ekologije morja, 
za kar je bila tudi ustanovljena. Financiranje raziskav, ki jih izvaja 
Morska biološka postaja Piran je ob sedanjem načinu zagotavlja- 
nja sredstev, neustrezno in povzroča motnje pri izvajanju raziskav. 
O tem je Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani Republiški 
komite za varstvo okolja in urejanje prostora v letošnjem letu 
celovito informiral. 

Zaradi inflacijske stopnje bi v letošnjem letu potreboval inštitut 
za izvedbo programa nacionalnega monitoringa sredstva v višini. 
449.677.000,- din, prejel pa je le 141,239.000.- din, kolikor so 
formalne obveznosti SR Slovenije, ki se oblikujejo po določenem 
ključu na osnovi gibanja proračuna federacije. 

Za izvedbo programa (monitoringa) raziskav ob izrednem cvete- 
nju alg je inštitut prejel le 168.761.000,- din, kar je polovica 
potrebnih sredstev v času priprave, ne pa vplačila sredstev in je 
zato jasno, da je inflacija popolnoma izničila potrebna sredstva za 
izvedbo programa. Pri tem je treba povdariti, da obsegajo razi- 
skave na naši strani le slabo petino raziskav skupnega hrvaško- 
slovenskega programa za severno Istro in Slovenijo in da je SR 
Hrvatska svoj del obveznosti v celoti poravnala izvajalcu na njihovi 
strani, Inštitutu Ruđer Boškovič - Center za raziskavo morja 
v Rovinju. 

Morska biološka postaja Piran izvaja naloge še na šestih večjih 
projektih, ki jih financirajo tuje in domače ustanove. Ti projekti se 
vsebinsko ne prekrivajo z nobenim od programov monitoringa. 

Izredno cvetenje alg v zadnjih dveh letih je naravna katastrofa 
z direktnimi učinki na turizem in ribištvo, zato je kljub neureje- 
nemu financiranju v letošnjem letu Inštitut izvajal raziskave moni- 
toringa s tem, da je prelival za to potrebna sredstva iz drugih 
projektov, kar pa je le začasna rešitev. 

V letošnjem letu je bil za izvedbo nujnih nalog dodeljen kratko- 
ročni premostitveni kredit DO Hidro Koper v višini 500 milijonov 
din in Inštitutu za biologijo v višini 300 milijonov din. 

Problematika delovanja Morske biološke postaje s predlogom 
za nadaljnje delo - uvajanje ekološke patrole, izvajanje monito- 
ringa obalnega morja in raziskovalne dejavnosti je posebej opi- 
sana v prilogi 3. 

3.3. Sistem zaščite in reševanja ob naravnih in 
nesrečah z nevarnimi snovmi na območju 
obalnega morja oziroma obalnih občin 
3.3.1. Splošna organiziranost za zaščito in 
reševanje 

V SR Sloveniji od leta 1979 razvijamo enoten sistem organizira- 
nosti, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah, 
ki ga je opredelila Skupščina SR Slovenije. Leta I985 je bil na 
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pobudo Republiškega štaba za civilno zaščito in Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo organiziran posvet o varstvu pred 
nesrečami z nevarnimi snovmi. Na tej podlagi je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sprejel program ukrepov za učinkovitejše 
varstvo pred temi nesrečami, ki dopolnjen z usmeritvami Predsed- 
stva SR Slovenije o varstvu okolja, predstavlja celovit program 
izboljšanja varstva in zaščite pred nevarnimi snovmi. Stališča, 
usmeritve, priporočila in sklepi omenjenih organov nalagajo raz- 
nim odgovornim družbenim subjektom, da odpravi vzrokov in 
posledic na tem področju, vključno z varstvom morja pred to vrsto 
nesreč, posvetijo najširšo skrb in podporo. Na ta način se sicer 
zelo postopoma vzpostavlja enotne organizacijske in druge reši- 
tve za preprečevanje nastanka naravnih in drugih nesreč, zaščito 
in reševanje ter njihovo sanacijo, kar velja tudi za obalno ob- 
močje. 

3.3.2. Aktivnosti za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi v SR Sloveniji 

Na podlagi ugotovitev, priporočil in sklepov Skupščine SR Slo- 
venije (z dne 16. 6. 1982, 15. 10. 1985, 14. 4. 1989) ter Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije (z dne 8. 10. 1987) za nadaljnje 
uresničevanje enotnega sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah, so bile postopoma 
tudi na področju zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi podvzete številne aktivnosti, predvsem pa je: 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije konec leta 1987 na 
pobudo Republiškega štaba za civilno zaščito in Republiškega 
sekretariata za ljudsko obrambo ustanovil specializirane enote 
civilne zaščite republiškega pomena. Na tej podlagi smo uredili 
tudi delovanje ELME, enote za radiološko, kemijsko in biološko 
izvidovanje. 

- Republiški štab za civilno zaščito v sodelovanju s pristojnimi 
republiškimi upravnimi organi leta 1988 izdelal usmeritve za ukre- 
panje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Namen teh usmeritev je 
odprava pomanjkljivosti, ki so pri tej vrsti nesreč najpogostejše in 
sicer: 

* prepozno obveščanje o nesreči; 
* pomanjkanje koordinacije dela; 
* nepripravljenost ali nezmožnost identifikacije vrste nevarnih 

snovi; 
* nepopolno obveščanje javnosti ipd. 
Da bi se ogroženi subjekti in območja lahko pripravila na 

zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, morajo 
najprej izdelati ustrezne ocene ogroženosti ter analizirati možno- 
sti za zaščito in reševanje. Te ocene naj bi omogočale možne 
ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje posledic te vrste 
nesreč ter smotrna in racionalna vlaganja v preventivo in druge 
oblike varstva. Na tej podlagi bi morali štabi za civilno zaščito ipd. 
izdelati načrte za uporabo civilne zaščite, potrebne ukrepe zaščite 
in reševanja pa morajo razdelati tudi nosilci gospodarskih in 
družbenih dejavnosti. Zaradi čim boljše vsebinske izdelave take 
ocene je Republiški štab za civilno zaščito v letu 1987, ob pripravi 
osnutka zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi, izdelal metodo- 
logijo za ocenjevanje ogroženosti in pripravo načrtov za uporabo 
civilne zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki jo štabi v praksi 
večinoma uporabljajo čeprav zakon še ni sprejet. 

3.3.3. Aktivnosti za Izboifšanje varstva na obalnem območju 
Na podlagi aktivnosti za hitrejše izpopolnjevanje in uveljavljanje 

enotnega sistema zaščite in reševanja in v tem okviru varstva pred 
nesrečami z nevarnimi snovmi, je Republiški štab za civilno zaš- 
čito skupaj z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje 
prostora ter drugimi organi in skupnostmi, 26. 1. 1989 v Kopru 
organiziral razgovor večine dejavnikov na obali o pripravljenosti 
za zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi na obal- 
nem morju in obali. Težišče je bilo na oceni pripravljenosti, 
usposobljenosti in opremljenosti določenih subjektov za načrtno 
in koordinirano akcijo, možnostih za razreševanje obstoječih pro- 
blemov ter zasnovi programa za izboljšanje stanja. Dogovorjeno 
je bilo: 

- da je osnova za nadaljnje delo ocena ogroženosti pred 
nesrečami z nevarnimi snovmi, ki jo mora izdelati obalni štab za 
civilno zaščito; 

- na podlagi ocene ogroženosti razdelajo nosilci rešitve za 
zaščitne in reševalne akcije, pri čemer je treba določiti izvajalce, 
način izvajanja, roke ipd.; 

- rešitve za zaščito in reševanje je treba iskati predvsem 
v obstoječih organizacijah in službah, ki bi jih lahko postopoma 
razvili v intervencijske sile civilne zaščite, širše pa na pripravah 
poklicne gasilske enote Koper in Hidra Koper ter pomoči opera- 
tivne enote iz Reke in Trsta; 

- koordinator aktivnosti je obalni štab za civilno zaščito ob 
pomoči Izvršnega sveta skupščine obalnih občin in izvršnih sve- 
tov skupščin občin Izola, Koper in Piran, inšpekcijskih služb ter 

delovnih in drugih organizacij, pomembnih za zaščito in reše- 
vanje. 

Na teh osnovah je bila v juniju I989 izdelana ocena ogroženosti 
pred nevarnimi snovmi na območju občin Koper, Izola in Piran. Iz 
te ocene in dosedanje organiziranosti za zaščito in reševanje na 
obalnem območju, usposobljenosti subjektov zaščite in reševanja 
ter materializacije priprav izhaja, da tako redne dejavnosti, kot 
tudi civilna zaščita, v tem trenutku niso pripravljene za uspešno 
ukrepanje ob nenadni onesnaženosti obalnega morja z nevarnimi 
snovmi v večjem obsegu (nad I tono), kar velja tudi za pojav 
cvetenja alg v večjem obsegu. 

Tudi splošna raven razvitosti civilne zaščite ne omogoča, da bi 
prvenstveno ob takih primerih angažirali enote civilne zaščite. 

4. AKTIVNOSTI, KI SE IZVAJAJO ZA 
IZBOLJAŠNJE KAKOVOSTNEGA STANJA 
MORJA 

- Zakon o vodah je v fazi dopolnjevanja, tako v smislu ustavnih 
dopolnitev glede organiziranosti vodnega gospodarstva, kot dru- 
gih vsebinskih pripomb, kjer je potrebno natančneje opredeliti 
odnos do zaščite morja. 

- V SR Sloveniji je v zaključni fazi priprava katastra onesnaže- 
valcev, ki med ostalim zajema tudi onesnaževalce Jadranskega 
morja z direktnim izpustom v morje preko kanalskega sistema, kot 
tudi preko vodotokov, ki se izlivajo v Jadransko morje. 

- V fazi dopolnjevanja in sprejema je osnutek »Načrta interven- 
cij pri nenadnem onesnaženju Jadranskega morja«, ki je bil zas- 
novan tako, da se vključuje v skupni jugoslovanski program v pri- 
meru večjih onesnaženj. V skladu z omenjeno oceno ogroženosti 
izdelujejo v obalnem štabu za civilno zaščito in Republiškem 
štabu za civilno zaščito za območje obale načrte za uporabo 
civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja za te vrste nesreč. 
V načrtih, ki bosta sprejeta v novembru I989, se načrtuje zaščitno 
in reševalno delovanje v takem primeru na osebni in vzajemni 
zaščiti, vlogi organizacij skupnosti in služb rednih dejavnosti, ki 
so pomembne za zaščito in reševanje ter enotah in štabih civilne 
zaščite. Načrti bodo pripravljeni za primer večjih onesnaženj 
morja, zlasti z naftnimi derivati (do 200 ton), pri čemer pa bo 
potrebno čimprej zagotoviti boljšo opremljenost poklicnih organi- 
zacij, zlasti Hidra. 

Informacija o dosedanjem delu je podana v prilogi 2. 
- Do Hidro Koper je pripravila investicijski program za nabavo 

potrebne opreme od katere predstavlja največjo vrednost plovilo 
za odstranjevanje naftnih madežev in drugih snovi (odstranjeva- 
nje alg). 

Vrednost najnujnejše opreme je ocenjena na 560.000 USD, zato 
DO Hidro Koper ob sodelovanju Medobčinske gospodarske zbor- 
nice v Kopru vrši aktivnosti za zagotovitev sredstev, potrebnih za 
nakup opreme. 

Hidro in Luka Koper sta sklenila »Sporazum o odpravljanju vseh 
onesnaženj v akvatoriju Luke Koper.« Ob letošnjem cvetenju 
morja je DO Hidro izvajala ukrepe za zmanjšanje vpliva onesnaže- 
nosti z algami, ki jih je organizacijsko vodil obalni štab za civilno 
zaščito. Razvila je vrsto zaščitnih mrež in v sodelovanju z drugimi 
organizacijami nadaljuje razvoj zaščitne opreme za intervencijske 
posege pri čiščenju morja. 

- Območna vodna skupnost Primorske je v letošnjem letu 
poleg rednih stroškov Službe za varstvo obalnega morja financi- 
rala popravilo plovila ter stroške za čiščenje morja v višini 
190.851.560,- din. 

- Zveza vodnih skupnosti je za oba programa monitoringa 
obalnega morja v letošnjem letu sklenila z izvajalcem pogodbe 
v višini 310 milijonov, din kar predstavlja indeks glede na lansko 
leto 1476. 

- V okviru delovanja medrepubliške komisije za varstvo Jadran- 
skeg morja je bil pripravljen predlog za izdelavo koordiniranega 
programa zaščite jadranskega prostora, ki ga je pripravil Zavod za 
prostorsko planiranje v Reki ob koordinaciji strokovne službe 
Zveznega izvršnega sveta. 

- V letu 1989 so bile poslane preko Zamtesa na EGS v sofinan- 
ciranje projektne naloge izgradnje komunalne čistilne naprave 
Izola, povezava kanalizacije starega mestnega jedra Piran 
s čistilno napravo ter sofinanciranje nabave plovila za čiščenje 
naftnih derivatov s površine morja. 
- V izdelavi je »Program sanacije onesnaževalcev obalnega 

morja in pritokov«. V programu bodo zajeti vsi večji onesnaževalci 
in bo posredovan v potrditev Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije v februarju 1991 po uskladitvi planskega procesa za 
naslednje srednjeročno obdobje, ko bodo znana tudi sredstva, 
predvidena za te namene. 

- Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
pripravlja projekt urejanja porabe detergentov v SR Sloveniji 

poročevalec 23 



glede na vsebnost škodljivih snovi. Predvideno je, da z Zakonom 
o detergentih zagotovimo najkasneje do leta 1993 uporabo ekolo- 
ško ustreznih detergentov. Na področju obalnega morja, kjer je 
problematika uporabe pralnih praškov na osnovi fosfatov najbolj 
pereča, pa je potrebno ukrepati že v prehodnem obdobju, s tem, 
da se predpiše uporaba brezfosfatnih pralnih praškov pri večjih 
uporabnikih. Intenzivirati je potrebno dogovore s proizvajalci pral- 
nih praškov za hitrejši prehod na proizvodnjo pralnih praškov brez 
fosfatov. 

- V zasnovi za pripravo programa ukrepov je predvidena tudi 
proučitev vplivov in posledic posameznih vrst onesnaževanja 
s posebnim ozirom na evtrofikacijo obalnega morja. Za izvedbo te 
naloge, ki je potrebna za reševanje dolgotrajnega procesa sprem- 
ljanja in sanacije našega dela Jadranskega morja so takšne stro- 
kovne podlage nujne, saj na osnovi izsledkov dosedanjih razisakv 
ni mogoče niti napovedati prihodnjega cvetenja, kaj šele izdelati 
zanesljiv sanacijski program. 

Inštitut za zdravstveno hidrotehniko Univerze Edvarda Kardelja 
v Ljubljani je ob sodelovanju še drugih strokovnih institucij že 
pripravil »Koncept pristopa k sanaciji slovenskega morja«, ki je 
sestavni del informacije o pripravi programa ukrepov za izboljša- 
nje kakovosntega stanja obalnega morja in pritokov, podane 
v prilogi I tega poročila. 

- RK za varstvo okolja in urejanje prostora izvaja aktivnosti tudi 
v dogovoru z Republiškim komitejem za vodoprivredu SR Hrvat- 
ske za hitrejše odpravljanje onesnaženja Piranskega zaliva 
s področja Savudrije in turističnega naselja Kanegra. Tako je bila 
v letošnjem letu zgrajena komunalna čistilna naprava v Savudriji. 
Za dokončno čiščenje odpadnih vod s tega področja bo potrebno 
zgraditi še okoli 3 km dolg povezovalni kolektor od Kanegre do 
Savudrije, ki bo predvidoma zgrajen v letu I990. 

- Za izdelavo koncepta in kasnejšega izvajanja sanacije sever- 
nega Jadrana je bilo ustanovljeno mešano podjetje »Konzorcij 
Venezia Nuova«, kjer sta vključeni naši DO Hidrogea Maribor in 
INGRA Zagreb. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na . . . seji dne ... ob 
obravnavi Poročila o problematiki zaščite obalnega morja sprejel 
naslednje predloge in sklepe: 

I. PREDLOGI: 

Poleg predlogov in sklepov, ki jih je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že sprejel na 173. seji letos julija, ob obravnavanju 
»Informacije o posledicah cvetenja morja in aktivnostih za 
odpravljanje posledic«, predlagamo še naslednje ukrepe: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo predlagal Zveznemu 
izvršenmu svetu naj: 
★ hitreje reaktivira delo mešane Italijansko - Jugoslovanske 

komisije za zaščito vode Jadranskega morja in obalnih območij 
pred onesnaženjem, posebej za sanacijo največjega onesnaže- 
valca Jadrana, reke Po v Italiji. 
★ pospeši sprejem »Zakona o ratifikaciji Protokola o zaščiti 

Sredozemskega morja od onesnaženja s kopnega« ter izvedbo 
vseh aktivnosti, ki so predvidene v tem zakonu za področje celot- 
nega jugoslovanskega dela Jadranskeag morja. 
★ prične postopek inovacije zakonskih določil, ki se nanašajo 

na klasifikacijo obalnega morja. 
2. Zveza vodnih skupnosti Slovenije naj glede na načrtovano 

reorganizacijo, skupno z OVS Primorsko in RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora ter drugimi relevantnimi institucijami: 
★ takoj dogovori z izvajalci in koristniki raziskav izdelavo in 

sprejme za leto 1990 tisti del raziskav, ki so neobhodno potrebne 
za kategorizacijo obalnega morja in priprave programa ukrepov 
za izboljašnje kakovostnega stanja morja, s katerimi bo možno 

dolgoročno spremljati učinke sanacijskih posegov in jih koristiti 
za informiranje širše javnosti o dejanski kakovosti obalnega 
morja. 
★ Z DO Hidro Koper dogovori možnost nujno potrebnih materi- 

alnih in drugih dopolnitev in organiziranosti službe za varstvo 
obalnega morja, pri čemer je potrebno v prvi vrsti zagotoviti večja 
sredstva vodnega gospodarstva in bolj angažirano spremljanje 
delovanja in problematike te službe. 

II. SKLEPI 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nalaga svojim resornim 
organom naslednje naloge: 

1. RK za varstvo okolja in urejanje prostora naj ob sodelovanju 
z Zvezo vodnih skupnosti Slovenije, Območno vodno skupnostjo 
Primorske, Skupnostjo obalnih občin in drugimi: 

- Predlaga takšna zakonska dopolnila, s katerimi bo morje kot 
specifičen vodni resurs ustrezno zastopano v inoviranem republi- 
škem in zveznem Zakonu o vodah. 

- Predlaga uvedbo progresivnega načina obremenitev onesna- 
ževalcev voda, da bodo s tem zagotovljena večja sredstva vod- 
nega gospodarstva za sanacijo razmer v industriji in komunali 
v naslednjem srednjeročnem obdobju in do leta 2000. 

- koordinira vse raziskave na področju morja. 
- Preko inšpekcijskih služb naj vztraja, 
★ da bodo vse komunalne delovne organizacije tako z obal- 

nega območja, kot ob vodotokih, ki se zlivajo v Jadransko morje 
pospešeno izvajale že sprejete programe etapne izgradnje naprav 
za čiščenje odpadne vode; 
★ da bodo v okviru priprave in izvajanja Programa ukrepov za 

sanacijo obalnega morja in pritokov vse delovne organizacije, ki 
so večji onesnaževalci voda sprejele in pospešeno izvajale sana- 
cijske programe; 
★ da bo za celotno področje obale in pritokov, ki se izlivajo 

v morje uveden poostren, koordiniran inšpekcijski nadzor s pov- 
darkom na vodnogospodarski inšpekciji, kar se je odrazilo kot 
pozitivno pri drugih sanacijskih posegih v SR Sloveniji, 
★ da bo na obali v čimkrajšem času prepovedana uporaba 

pralnih praškov na osnovi fosfatov. 
2. Republiški štab za civilno zaščito naj v sodelovanju z Obalnim 

štabom za civilno zaščito v Kopru RK za varstvo okolja in urejanje 
prostora do konca novembra 1989, dopolni in sprejme »Načrt 
intervencij ob nenadnem onesnaženju Jadranskega morja v SR 
Sloveniji, skladno z zasnovo celotnega Jadranskega morja 
v SFRJ. 

3. Republiški sekretariat za finance naj v sodelovanju z RK za 
varstvo okolja in urejanje prostora in RK za mednarodno sodelo- 
vanje preveri možnost koriščenja tako nepovratnih sredstev, kot 
posojila, ki ga EGS in Mednarodno banko za obnovo in razvoj, 
posebej še Italija namenjajo za ekološko sanacijo celotnega medi- 
teranskega področja oziroma Jadranskega morja. 

4. Republiški komite za turizem, RK za promet in zveze ter RK za 
kmetijstvo in prehrano naj se vključijo v zagotavljanje sredstev za 
tisti del raziskav (v zvezi s cvetenjem morja), ki so neobhodno 
potrebne za poznavanje problematike in imajo neposreden vzrok 
in vpliv na dejavnost s tega področja. 

5. Republiški komite za mednarodno sodelovanje naj v sodelo- 
vanju z RK za varstvo okolja in urejanje prostora prouči možnost 
financiranja projektov, ki so bili letos posredovani na EGS. 

6. Vsi resorni organi naj spremljajo in se aktivno vključujejo pri 
izdelavi »Jadranskega koncepta« posebej v tistem delu, ki obrav- 
nava ekološko problematiko morja. 
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SZ SOBRANJA SR MAKEDONIJE 

Deklaracija o splošnem stališču Sobranja SR Makedonije * 

v zvezi z družbenopolitičnim položajem v državi 

Na osnovi 318. člena ustave SR Makedonije, Sobranje SR 
Makedonije uveljavlja svoj ustavni položaj in odgovornost kot 
organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti 
v okviru pravic in dolžnosti republike, izhajajoč iz kontinuitete 
svoje aktivne opredelitve in prispevanja k spoznavanju in reše- 
vanju aktualnih družbenih vprašanj v državi ter izražanju zaskrb- 
ljenosti in vznemirjenosti delovnih ljudi in državljanov SR Make- 
donije in njihove odločnosti, da dajo svoj prispevek k premago- 
vaju sedanjih negativnih gibanj, ki Imajo nepredvidljive posle- 
dice za integriteto Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije, so na skupni seji vseh treh zborov, ki je bila 5. 12. 1989 
sprejeli sledečo 

DEKLARACIJO 

1. Sobranje SR Makedonije ugotavlja, da številni dogodki in 
položaj v zadnjem času v državi zaostrujejo splošno družbeno 
krizo v katero reševanje in premagovanje so usmerjena upanja in 
prizadevanja največjega dela delovnih ljudi in državljanov SFRJ. 
Soočeni smo z vse večjo ohladitvijo mednacionalnih odnosov 
v državi, s pojavi ogrožanja in onemogočanja ustavnega reda 
v državi in z grobimi poskusi razbijanja integritete naše federa- 
tivne socialistične skupnosti bratskih narodov in narodnosti kakor 
tudi rušenja mednarodnega ugleda naše države. 

2. Sobranje SR Makedonije ocenjuje, da kulminacijo nastale 
situacije zaskrbljujoče z nepredvidljivimi posledicami za današ- 
njost in bodočnost države, predstavlja skrajno zaostrovanje odno- 
sov med dvema bratskima republikama SR Slovenijo in SR Srbijo. 

Za delovne ljudi in državljane SR Makedonije so nesprejemljivi 
sedanji enostranski pristopi vodstev SR Slovenije in SR Srbije 
k spornim in odprtim vprašanjem v medsebojnih odnosih in različ- 
nih pogledih, da se ti rešujejo v neprincipielnih razpravah in 
vspodbujanju sovraštva med narodi. 

Sobranje SR Makedonije je mnenja, da v času ko naša država 
dela ogromne napore za demokratizacijo vseh družbenih odno- 
sov, je nerazumljivo in nesprejemljivo kakršnokoli omejevanje 
političnih svoboščin državljanov na enotnem ozemlju Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in kakršenkoli ekonomski 
pritisk na enotni jugoslovanski trg, ne glede s katere strani priha- 
jajo te prepovedi. 

3. Sobranje SR Makedonije poudarja, da današnja in bodoča 
usoda Socialistične federativne republike Jugoslavije ne more biti 
predmet omejevanja in obračunavanja kateregakoli vodstva ali 
katerekoli republike ali naročja. Socialistična federativna repu- 
blika Jugoslavija je sad teženj, borbe in žrtev vseh naših narodov 
in narodnosti in nihče nima pravice prekrojiti Jugoslavije in v to 

* Prevod v Skupščini SR Slovenije 

vpletati njen narod in narodnosti. Jugoslovanski narodi in narod- 
nosti ter z njimi skupaj enakopravno tudi makedonski narod, so 
ustvarili Socialistično federativno republiko Jugoslavijo v ognju 
skupne narodnoosvobodilne vojne in na temeljih AVNOJ A. Zato 
tudi danes, v imenu te trajne opredelitve makedonskega naroda in 
narodnosti, ki živijo v SR Makedoniji, Sobranje SR Makedonije 
sporoča, da je današnji in bodoči razvoj Socialistične federativne 
republike Jugoslavije možen samo na Avnojskih in Titovskih 
osnovah kot socialistična federativna skupnost prostovoljno zdru- 
ženih narodov in narodnosti. 

4. Sobranje SR Makedonije je prepričano, da v sedanji konfliktni 
situaciji v državi mora prevladati razum, da prenehajo vse neprin- 
cipielne razprave, prepiri, prepovedi in spodbujanje razdora med 
delovnimi ljudmi in državljani katerim delitev ne sme biti preoku- 
pacija - pač nasprotno usmerjena v njihova upravičena upanja, da 
skupno najdejo izhod iz krize in revščine, da zakorakajo v bolj 
demokratično in bolj bogato življenje. Namesto prerekanja in 
medsebojnega obtoževanja je nujno mobiliziranje vseh subjektov 
in pristojnih organov za reševanje vseh spornih vprašanj v imenu 
sedanjosti in bodočnosti naše države. 

5. Prevzemajoč svoj del obveznosti in odgovornosti, Sobranje 
SR Makedonije poudarja nujnost potrebe za hitro in vsesplošno 
zavzemanje pristojnih organov v vseh socialističnih republikah in 
socialističnih avtonomnih pokrajinah, posebej v federaciji, za pre- 
magovanje in preprečevanje sporov v mednacionafnih odnosih in 
njihovo urejanje ter omogočati nepretrgano delovanje ustavnosti 
in zakonitosti za nemoten in miren ustvarjalni razvoj države. 

Sobranje SR Makedonije zahteva nujen sklic Skupščine Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, da v okviru njene ustavne 
pristojnosti oceni nastali položaj v državi in sprejme ukrepe za 
njihovo reševanje. Za realizacijo tega cilja je nujen konstruktiven 
pristop vseh subjektov delegatskega sistema v republikah in po- 
krajinah. 

6. Sobranje SR Makedonije je prepričana, da s samokritičnostjo 
delovnega ljudstva in državljanov naše države, z odločnostjo in 
vztrajnostjo pri strateških opredelitvah naše socialistične revolu- 
cije, z doslednim izvajanjem in nadaljevanjem že začetih radikal- 
nih reform v gospodarstvu in političnem sistemu in z delovanjem 
organiziranih socialističnih sil, z odprtimi procesi demokratizacije 
naše družbe in z večjim skupnim spoštovanjem, razumevanjem in 
enotnostjo bo naša država presegla obstoječe težave in bo zako- 
rakala po poti napredka in stabilnosti, kar si vsi srčno želimo in 
pričakujemo. 

Na teh osnovah Sobranje SR Makedonije izraža pripravljenost 
in odločnost delovnih ljudi in državljanov SR Makedonije kakor 
tudi večinske opredelitve delovnega ljudstva vseh narodov in 
narodnosti naše države - za enotno in stabilno Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo. 
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Ljubljana, 20.12.1989 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Delovna skupina vseh treh odborov za 
družbenopolitični sistem zborov Skupščine SR 
Slovenije za pripravo izhodišč volilne 
zakonodaje 

PREDLOG ZAKONA 

o določitvi volilnih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine 

SR Slovenije in Zvezni zbor Skupščine SFRJ (ESA-906) 

Delovna skupina vseh treh odborov za družbenopolitični 
sistem zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo izhodišč 
volilne zakonodaje je na seji dne 19. decembra 1989 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKČNA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA 
VOLITVE DELEGATOV V ZBORE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

IN ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ, 
- PREDLOG ZAKONA O VOLITVAH IN ODPOKLICU PRED- 

SEDNIKA IN ČLANOV PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE in ■ 
- PREDLOGA ZAKONA O POLITIČNEM ZDRUŽEVANJU. 
Prosimo vas, da navedene akte posredujete v obravnavo 

pristojnim zborom Skupščine SR Slovenije. 

Delovna skupina vseh treh odborov za družbenopolitični 
sistem zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo Izho- 
dišč volilne zakonodaje je na seji dne 19.12.1989 določila 
besedilo PREDLOGA ZAKONA 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 59 volil- 

nih enot, in sicer 57 volilnih enot, v katerih volijo delovni ljudje 
v podjetjih ter drugih organizacijah in skupnostih ter v drugih 
oblikah opravljanja dejavnosti volijo 78 delegatov, in dve volilni 
enoti, v katerih delovni ljudje volijo po enega delegata italijanske 
oziroma madžarske narodnosti. 

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

In v samostojnih poklicih volijo v 44 volilnih enotah 64 delegatov, 
in sicer: 

- na področjih gospodarstva v 31 volilnih enotah 44 delegatov, 
- na področjih družbenih dejavnosti v 12 volilnih enotah 18 

delegatov in 

Opomba: V besedilu predloga zakona so spremembe glede na osnu- 
tek zakona podčrtane. 

- 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 razen samo- 
stojnih poklicev in pri njih zaposleni delavci volijo v 12 volilnih 
enotah 13 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 (v nadaljnjem besedilu: narod- 
nostno mešana območja), volijo v dveh volilnih enotah v vsaki 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. 
Delovni ljudje v samostojnih poklicih se na posamezna področja 
In v ustrezne volilne enote razvrščajo v skladu z dejavnostjo, ki 
jo opravljalo. 

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, 
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- zasavsko regijo občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi, 
- posavsko regijo občine Brežice, Krško in Servnica, 
- 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, 

Ruj, Ruše in Slovenska Bistrica, 
- pomursko regijo občine Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer 

in Murska Sobota. 

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

nje volilne enote s številom delegatov, ki se voli, in občinami, 
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: Kranj), 

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), 

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, Ruj 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, notranjske, 

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 pomurske 
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, notranjske, 
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: Celje) 

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 Bežigrad), 

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

26. volilna enota obsega območje občin celjske, dolenjske, 
posavske in zasavske 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 delegat (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 voli en delegat, in sicer: 
29. volilna enota obsega območje SR Slovenije (sedež: Ljub- 

ljana Moste-Polje); 
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. člen 
Za volitve delegatov s področij družbenih dejavnosti in ustrez- 

nih samostojnih poklicev se določijo naslednje volilne enote s šte- 
vilom delegatov, ki se voli, in občinami, v katerih so sedeži volilnih 
enot: 

a) na področju izobraževanja in telesne kulture 5 volilnih enot, 
v katerih 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, notranjske, 
obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se volita 
2 delegata (sedež: Radovljica), 

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

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

b) na področju znanstveno raziskovanlnega 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 Center); 

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

39. volilna enota obsega območje občin ljubljanske, notranjske, 
obalno-kraške, severnoprimorske in gorenjske regije in se volijo 
3 delegati (sedež: Ljubljana Center),40. volilna enota obsega 
območje celjske, koroške, posavske, zasavske in dolenjske regije 
in se volita 2 delegata (sedež: Laško), 

41. volilna enota obsega območje 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, notranjske, 
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 in ustreznih samostojnih poklicev 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 katerih , 
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, 
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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 delegat (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 Ruj 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 4 volilne enote, v katerih se voli 5 delega- 
tov, in sicer: 

53. volilna enota obsega območje občin ljubljanske in gorenj- 
ske regije in se volita 2 delegata (sedež: Domžale), 

54. volilna enota obsega območje notranjske, obalno-kraške 
In severnoprimorske regije In se voli en delegat (sedež: Sežana), 

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

56. volilna enota obsega območje občin koroške, podravske in 
pomurske regije in se voli en delegat (sedež: Maribor). 

9. člen 
Za volitve delegatov v zbor 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: 

57. 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 družbeno-politična 
skupnost oziroma občina, v kateri sta sedeža volilnih enot, in 
sicer: 

58. volilna enota za volitve delegata italijanske narodnosti 
(sedež: Obalna skupnost - Koper), 

59. volilna enota za volitve delegata madžarske narodnosti 
(sedež: Lendava). 

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 
narodnostno mešanih območjih. 

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. 

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

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

Volilna enota za volitve delegatov posebih družbeno-političnih 
skupnosti je območje posebne družbenopolitične skupnosti. 
Vsaka posebna družbenopolitična skupnost ima v zboru enega 
delegata. 

Volilna enota za volitve delegatov narodnosti so narodnostno 
mešana območja. 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 Center, Dečkovo naselje, Dolgo polje, K.D.Kajuh, Savi- 
nja, Medlog, Lava, Ostrožno, Gaberje, Aljažev hrib in Slavko 
Šlander, 

4. volilna enota: del občine Celje, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti Teharje, Štore, Svetina, Pod gradom, Ljubečna, Škofja 

vas, Vojnik, Strmec, Dobrna, Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini, 
Trnovlje, Nova vas in Hudinja, 

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 krajev- 

nih skupnosti Koper-Center, Koper-Semedela, Koper-Za gradom, 
Olmo-Prisoje in Zusterna, 

19. volilna enota: del občine Koper, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti Ankaran, Bertoki, Boršt, Črni kal, Dekani, Gračišče, 
Gradin, Hrvatini, Marezige, Pobegi-Čežarji, Pridvor, Škocjan, Ško- 
fije, Šmarje in Vanganel, 

20. volilna enota: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti Bratov Smuk, Center, Čirče, Gorenja Sava, Huje, Ore- 
hek-Drulovka, Planina, Primskovo, Stražišče, Struževo, Vodo- 
vodni stolp in Zlato polje, 

21. volilna enota: del občine Kranj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti Bela, Besnica, Bitnje, Britof, Brnik, Cerklje, Duplje, 
Golnik, Goriče, Grad, Jezersko, Jošt, Kokra, Kokrica, Mavčiče, 
Naklo, Olševek-Hotemaže, Podblica, Podbrezje, Pošenik, Predd- 
vor, Predoslje, Šenčur, Šenturska Gora, Tenetiše, Trboje, Trste- 
nik, Velesovo, Visoko, Voglje, Voklo, Zalog in Žabnica, 

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 Bežigrad I, Bežigrad II, Boris Ziherl, 
Brinje, Koroških partizanov, Savsko naselje II, Savsko naselje III, 7. 
september, Stadion, Stožice, Triglav in Urška Zatler, 

28. volilna enota: del občine Ljubljana Bežigrad, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti Anton Tomaž Linhart, Beričevo- 
Brinje, Boris Kidrič, Črnuče Gmajna, Dol, Franc Ravbar, Ivan 
Kavčič-Nande, Ježica, Jože Štembal, Miran Jarc. Nadgorica-Ježa, 
Rezka Dragar, Savsko naselje I, Savlje-Kleče, Šentjakob-Podgo- 
rica in Tomačevo-Jarše, 

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

območje krajevnih skupnosti Moste, Selo, Kodeljevo, Sotočje, 25. 
maj, Štepanja vas, Nove Fužine in Polje, 

31. volilna enota: del občine Ljubljana Moste-Polje, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti Besnica, Bizovik, Dolsko, Hrušica- 
Fužine, Jože Moškrič-Ciril, Klopce, Lipoglav, Novo Polje, 
Šmartno, Zadobrova-Sneberje, Zadvor, Zelena jama, Dušan Kve- 
der-Tomaž, Vevče-Zg. Kašelj in Zalog, 

32. volilna enota: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Ljubo 
Šercer, Litostroj, Dr. Petra Držaja, Komandant Stane I, Komandant 
Stane II, Komandant Stane III, Koseze, Zgornja Šiška in Dolomitski 
odred, 

33. volilna enota: del občine Ljubljana Šiška, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Bratov Babnik, Dravlje, Podutik, Šentvid, 
Gunclje-Male Vižmarje, Stanežiče-Medno, Vižmarje-Brod, Edvard 
Kardelj, Gameljne-Rašica, Vodice, Bukovica-Šinkov turn, Smled- 
nik, Pirniče, Medvode, Zbilje, Senica, Preska, Vaše-Goričane, 
Sora in Trnovec-Topol, 

34. volilna enota: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti Rožna dolina, Vič, Brod, Vrhovci, 
Stane Sever, Kožarje, Dobrova, Polhov Gradec, Črni vrh, Horjul, 
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, Podpeč-Preserje, 
Rakitna, Ig, Tomišelj, Iška vas, Golo-Zapotok, Želimlje in Zeleni 
log, 

35. volilna enota: del občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki obsega 
območje krajevnih skupnosti Kolezija, Lavrica, Malči Belič, Milan 
Česnik, Rob, Škofljica, Trnovo, Turjak, Velike Lašče, Barje, Galje- 
vica, Krim, Peruzzi, Rudnik, Murgle, Pijava gorica in Rakova jelša, 

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

nih skupnosti Anton Aškerc, Borisa Kidriča, Bresternica-Gaj, 
Heroja Toneta Tomšiča, Ivan Cankar, Kamnica, Koroška vrata, 
Krčevina, Ob Parku, Počehova, Prežihov Voranc, Rotovž, Talci, Za 
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tremi ribniki, Moše Pijade, Maks Ourjava, Juga Polak in Miloš 
Zidanšek, 

39. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti Draga Kobala, Dvorjane, Greenvvich, Heroja Vojka, 
Jože Lacko, Korena, Malečnik, Melje, Košaki, Pesnica, Ruperče, 
Spodnji Duplek, Tone Čufar, Vurberk, Zgornji Duplek, Avgust 
Majerič, Jožica Flander in Angel Besednjak, 

40. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti Dušan Kveder Tomaž, Franc Rozman Stane, Franc 
Zalaznik Leon, Heroja Šercerja, Ivan Zagernik Joco, Limbuš, 
Pekre, Pohorski bataljon, Proleterskih brigad, Radvanje in Slavko 
Šlander, 

41. volilna enota: del občine Maribor, ki obsega območje krajev- 
nih skupnosti Fram, Hoče, Razvanje, Martin Konšak, Miklavž, 
Orehova-Hotinja vas, Rače, Reka Pohorje, Rogoza, Silvlra Toma- 
sini, Skoke, Slava Klavora, Slivnica, Starše, Dobrovci, Dravski 
dvor, Brunšvik, Marjeta-Trniče, Prepolje, Loka-Rošnja in Zlato- 
ličje, 

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

krajevnih skupnosti Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Lendavska, 
Park, Partizan, Turopolje, Bakovci, Černelavci, Krog, Rakičan, 
Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, 
Melinci, Gederovci in Tišina, 

45. volilna enota: del občine Murska Sobota, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Bogojina, Bodonci, Zenkovci, Cankova, Gor- 
nji Petrovci, Grad, Križevci, Kuzma, Mačkovci, Martjanci, Morav- 
ske toplice, Tešanovci, Prosenjakovci, Ratkovci, Selo-Fokovci, 
Brezovci, Puconci, Pertoča, Rogaševci, Čepinci, Hodoš in Šalovci, 

46. volilna enota: del občine Nova Gorica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Nova Gorica, Solkan, Rožna dolina, Krom- 
berk, Šempeter, Vrtojba, Šempas, Osek in Ozeljan, 

47. volilna enota: del občine Nova Gorica, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Dobrovo, Kojsko, Medana, Kanal, Deskle- 
Anhovo, Ročinj, Lig, Kamberško, Avče, Lavpa, Kal nad Kanalom, 
Grgar, Banjšice, Grgarske Ravne, Lokovec, Čepovan, Ravnica, 
Trnovo, Lokve, Opatje selo, Kostanjevica, Sela na Krasu, Vojščica! 
Temnica, Miren, Renče, Bukovica, Vogrsko, Bilje, Prvačina, Dorn- 
berk, Branik in Gradišče, 

48. volilna enota: del občine Novo mesto, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Bela cerkev, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, 
Novo mesto - Center, Dolž, Gabrje, Ločna-Mačkovec, Mali Slat- 
nik, Mestne njive, Orehovica, Otočec, Podgrad, Stopiče, Šentjer- 
nej, Škocjan, Smarjeta in Žabja vas, 

49. volilna enota: del občine Novo mesto, ki obsega območje 
krajevnih skupnosti Birčna vas, Dolenjske Toplice, Drska, Gotna 
vas, Hinje, Kandija-Grm, Majde Šile, Mirna peč, Prečna, Regrča 
vas, Straža, Šmihel, Uršna sela in Žužemberk, 

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 Cirkulane, Cirkovce, Dolena, Hajdina, Kidričevo, Goriš- 
nica, Leskovec, Lovrenc na Dr. polju, Majšperk, Podlehnik, Ptuj- 
ska gora, Stoperce, Videm pri Ruju, Zavrč, Žetale, Ivan Spolenak 
Ruj in Turnišče Ptuj, 

55. volilna enota: del občine Ptuj, ki obsega območje krajevnih 
skupnosti Destrnik, Dornava, Grajena, Juršinci, Markovci, Polen- 
šak, Heroja Lacka Rogoznica, Trnovska vas, Vitomarci, Boris 
Ziherl Ptuj, Budina-Brstje Ruj, Bratje Reš Ruj, Dušan Kveder Ruj, 
Franc Osojnik Ruj, Jože Potrč Ruj, Olga Meglič Ruj, Spuhlja in 
Tone Žnidarič Ruj, 

56. volilna enota: občina 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: narodnostno metana območja za volitve 

delegata Italijanske narodnosti, 
80. volilna enota: narodnostno mešana območja za volitve 

delegata 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 - Koper, 
sedež 80. volilne enote pa v občini Lendava. 

IV. VOLILNE ENOTE ZA DRUŽBENOPOLITIČNI 
ZBOR 

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

gatov. 
Za volitve delegatov v Družbenopolitični zbor se določi 16 

volilnih enot, in sicer 14 volilnih enot, ki obsegajo območja več 
sosednjih občin, in 2 volilni enoti, ki obsegata narodnostno 
mešana območja. 

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 
Moste-Polje), 

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

4. volilna enota obsega območje občin Črnomelj, Metlika, Novo 
mesto in Trebnje in se volijo 4 delegati (sedež: Novo mesto), 

5. volilna enota obsega območje občin Ilirska Bistrica, Izola, 
Koper, Piran, Postojna in Sežana in se voli 5 delegatov (sedež: 
Koper), 

6. 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, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec in se volijo 3 delegati 
(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 Lenart, Ormož, Ruj, 
Ruše in Slovenska Bistrica in se voli 6 delegatov (sedež: Ptuj), 

12. volilna enota obsega območje občin Celje, Laško, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah in se voli 6 delega- 
tov (sedež: Celje), 

13. volilna enota obsega območje občin Mozirje, Velenje In 
Žalec in se volijo 4 delegati (sedež: Velenje), 
14. volilna enota obsega območje občin Brežice, Hrastnik, Krško, 
Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob Savi in se voli 5 delegatov (sedež: 
Trbovlje), 

15. volilna enota obsega narodnostno mešana območja za 
volitve delegata italijanske narodnosti, in se voli en delegat 
(sedež: Obalna skupnost - Koper),16. volilna enota obsega 
narodnostno mešana območja za volitve delegata madžarske 
narodnosti, in se voli en delegat (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 delegato v Zvezni zbor. 
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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 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 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, 
Kočevje, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Ribnica in Vrhnika in se 
voli]o 3 delegati (sedež: Vrhnika), 

4. volilna enota obsega območje občin Črnomelj, 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 delegatov (sedež: 
Postojna), 

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, Radov- 
ljica, Škofja Loka in Tržič in se volijo 3 delegati (sedež: Radov- 
ljica), 

8. volilna enota obsega območje občin Dravograd, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec in se voli 1 delegat 
(sedež: Slovenj Gradec), 

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, Laško, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah in se volita 2 dele- 
gata (sedež: Cel|e) 

13. volilna enota obsega območje občin Mozirje, Velenje In 
Žalec In se voli 1 delegat (sedež: Velenje), 

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

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 
Po izteku mandatne dobe članov delegacij, ki so bili izvoljeni na 

volitvah leta 1986, preneha veljati zakon o določitvi okolišev in 
števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/82). 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 18. in 19.12. 1989 
obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona o določitvi volil- 
nih enot za volitve delegatov v zbore Skupščine SR Slovenije in 
zvezni zbor Skupščine SFRJ in osnutek tega zakona. Hkrati so 
naložili delovni skupini, da za seje zborov 27.12.1989 predloži 
predlog tega zakona in pri pripravi predloga upošteva razprave 
o predlogu za izdajo zakona z osnutkom zakona ter mnenja in 
stališča, ki so bila izražena v delovnih telesih zborov in skupščine 
in na sejah zborov. 

Delovna skupina je proučila vse pripombe in predloge, ki so bili 
podani v razpravah o predlogu za izdajo zakona z osnutkom 
zakona. 

Delovna skupina je pri oblikovanju besedila predloga zakona 
izhajala iz rešitev, ki so vsebovane v predlogu zakona o volitvah 
v skupščine, ki ga je določila že na svoji seji 4.12.1989. Zato je 
črtala variante, ki so bile v osnutku zakona predložene k 11., 12. in 
13. členu, saj predlog zakona o volitvah v skupščine v 3. odstavku 
34. člena določa, da se območje občine, v kateri se voli več 
delegatov, razdeli na volilne enote, v vsaki volilni enoti pa se voli 
en delegat. Na podlagi predlogov in stališč iz razprav je delovna 
skupina prav tako črtala variante, ki so bile v osnutku zakona 
predložene k 14., 15. in 18. členu. 

Več pripomb se je nanašalo na način oblikovanja volilnih enot 
za zbor združenega dela, pri čemer so prevladovali predlogi, da 
se kot volilna enota določi območje občine. Delovna skupina teh 
predlogov ni mogla upoštevati, ker so v nasprotju s 4. točko 
amandmaja XXXVI k Ustavi SR Slovenije, ki določa, da v ta zbor 
volijo delovni ljudje v podjetjih ter drugih organizacijah in skupno- 
stih ter v drugih oblikah opravljanja dejavnosti, ki so povezane 
predvsem z delom in odnosi v družbeni reprodukciji. Zaradi zago- 
tavljanja zastopanosti vseh področij družbenega dela, kar določa 
tudi 1. odstavek 32. člena predloga zakona o volitvah v skupščine, 
občina ne more biti volilna enota. 

Število volilnih enot, ki jih določa 2. člen, se je povečalo za eno 
volilno enoto, ker je bil sprejet predlog, da se področju obrti 
zaradi pomena tega področja za družbeni razvoj določi 5 delegat- 
skih mest v zboru in za dodatno mesto oblikuje nova volilna enota 
(8. člen, odstavek b/). Ker je število mest v zboru ustavno dolo- 
čeno, se je na načelih za oblikovanje volilnih enot, ki so bila 
upoštevana že pri oblikovanju osnutka zakona, za eno delegatsko 
mesto zmanjšala zastopanost področja obrti in osebnih storitev 
v zboru (S. člen, odstavek V). Skladno s tem se je spremenilo tudi 
besedilo 3. člena. 

Na podlagi pripomb, da je treba natančno določiti, v katerih 
volilnih enotah volijo delovni ljudje v samostojnih poklicih, je bil 
sprejet predlog, da ti delovni ljudje ne volijo v volilnih enotah, ki 
so določene za samostojno osebno delo v kmetijstvu, gozdarstvu, 
obrti in drugih dejavnostih, temveč v tistih ustreznih volilnih 
enotah, ki jih zakon določa za posamezne dejavnosti (npr. odvet- 
niki v volilni enoti za področje družbenih organizacij in skupnosti, 
kamor sodijo tudi pravosodni organi, samostojni kulturni delavci 
v volilni enoti za področje kulture, umetnosti in informiranja ipd.). 
Glede na to je bilo ustrezno dopolnjeno besedilo 3., 4., 6. In 7. 
člena. Zaradi jasnosti je v 8. členu, odstavek b/, namesto 
področja »obrt in podjetništvo« določeno področje »obrt«, ker se 
zasebna podjetja razvrščajo v ustrezne volilne enote enako kot 
družbena podjetja po dejavnosti, za katero so registrirana. 

Pri določanju sedežev volilnih enot v 5., 6. In 8. členu so bile 
upoštevane vse predlagane spremembe, dodatno pa je bil 
v občino Kranj določen sedež 8. volilne enote (prej v Škof ji Loki), 
ker je bil sedež 39. volilne enote (zdravstveno varstvo) na predlog 
iz Kranja in mesta Ljubljana prestavljen iz občine Kranj v občino 
Ljubljana Center. Prav tako je bil upoštevan predlog iz Kočevja, da 
se ta občina prerazporedi iz 40. v 39. volilno enoto. 

Pri določanju volilnih enot za zbor občin se za občine, v katerih 
se voli več kot enega delegata, v 13. členu upoštevajo predlogi iz 
teh občin za oblikovanje dveh (oziroma v Mariboru štirih) volilnih 
enot na niihovem območiu. 

V zvezi z oblikovanjem volilnih enot za družbeno— politični zbor 
je delovna skupina upoštevala pripombe iz občin celjskega 
območja in iz Kočevja, in sicer tako, da je v 15. členu občino 
Kočevje prerazporedila iz 4. v 3. volilno enoto, da je iz 8. volilne 
enote izločila občini Mozirje in Velenje, da je iz 12. volilne enote 
izločila občino Žalec in v to enoto uvrstila občino Laško, ki je bila 
v osnutku zakona uvrščena v 13. volilno enoto, in da je za občine 
Mozirje, Velenje in Žalec oblikovala novo volilno enoto z zapo- 
redno številko 13, volilne enote s številkami 13, 14 in 15 po 
osnutku zakona pa je ustrezno preštevilčila. Skladno z navede- 
nimi spremembami se je ustrezno spremenilo tudi število delega- 
tov, ki se voli v volilnih enotah, ki so spremenjene. 

Pri oblikovanju volilnih enot za zvezni zbor je v 18. členu 
ohranjeno načelo, da so te enote teritorialno enake kot tiste za 
družbenopolitični zbor. Zato so vse spremembe v 15. členu prene- 
šene tudi v 18. člen, prav tako pa se ustrezno spremeni število 
delegatov, ki se voli v posamezni volilni enoti. 

priloga poročevalca 
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PREDLOG ZAKONA 

o volitvah in odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR 

Slovenije (ESA-931) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Predsednika in člane Predsedstva SR Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: predsedstva republike) volijo in odpokličejo delovni 
ljudje in občani na podlagi splošne volilne pravice z neposrednim 
in tajnim glasovanjem po postopku in na način, ki ga določa ta 
zakon. 

2. člen 
Pravico voliti predsednika in člane predsedstva republike ima 

občan, ki je dopolnil 18 let, ima poslovno sposobnost in stalno 
prebivališče v SR Sloveniji. 

Pravico biti voljen za predsednika ali člana predsedstva repu- 
blike ima državljan SR Slovenije, ki je dopolnil 18 let, ima 
poslovno sposobnost in stalno prebivališče v SR Sloveniji. 

3. člen 
Predsednik in člani predsedstva republike se volijo za štiri leta 

in so lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljeni na isto funkcijo. 

4. člen 
Če predsedniku ali članu predsedstva republike preneha man- 

dat pred pretekom mandatne dobe, se opravijo nadomestne voli- 
tve. Mandatna doba na nadomestnih volitvah izvoljenega pred- 
sednika oziroma člana predsedstva republike traja do preteka 
mandatne dobe predsednika oziroma člana predsedstva repu- 
blike, namesto katerega je bil izvoljen. 

Če je mandatna doba na nadomestnih volitvah izvoljenega 
predsednika oziroma člana predsedstva republike krajša od dveh 
let, se ne upošteva pri uporabi določbe prvega odstavka tega 
člena o omejitvi ponovne izvolitve. 

Nadomestne volitve predsednika oziroma člana predsedstva 
republike se ne opravijo, če je od prenehanja mandata do preteka 
mandatne dobe preostalo manj kot šest mesecev, razen če Skupš- 
čina SR Slovenije ne odloči drugače. 

5. člen 
Volitve predsednika in članov predsedstva republike razpiše 

predsednik Skupščine SR Slovenije. 
Volitve morajo biti opravljene najpozneje 15 dni pred pretekom 

mandatne dobe predsednika in članov predsedstva republike, ki 
opravljajo te funkcije. 

Nadomestne volitve predsednika ali člana predsedstva repu- 
blike morajo biti razpisane najpozneje 15 dni po prenehanju 
mandata predsednika oziroma člana predsedstva republike. 

Razpis volitev se objavi v Uradnem listu SRS. Od dneva objave 
razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot 90 in 
ne več kot 120 dni. 

6. člen 
Postopek volitev in odpoklica predsednika in članov predsed- 

stva republike vodijo republiška volilna komisija, občinske volilne 
komisije in volilni odbori, imenovani po zakonu o volitvah v skupš- 
čine. 

II. KANDIDIRANJE 

7. člen 
Kandidate za predsednika in člane predsedstva republike lahko 

predlagajo volilci in organizacije delovnih ljudi in občanov. 
Kandidate določi kandidacijska konferenca Socialistične zveze 

delovnega ljudstva Slovenije na podlagi predlogov, ki so dobili 
s tem zakonom določeno podporo volilcev, in predlogov organi- 
zacij delovnih ljudi in občanov iz četrtega odstavka 9. člena tega 
zakona. 

Kandidacijski postopek se opravi po načelih, ki jih določa ta 
zakon. 

8. člen 
Kandidature se predlagajo pisno, posebej za predsednika in 

posebej za člane predsedstva republike. 
Predlog kandidature mora vsebovati navedbo funkcije, za 

katero se predlaga kandidatura, ime in priimek, datum rojstva, 
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poklic, zaposlitev in naslov stalnega prebivališča kandidata, ime 
in priimek ter naslov stalnega prebivališča oziroma ime in sedež 
predlagatelja. 

Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje kandidata in izkaz, 
da je državljan SR Slovenije. 

9. člen 
Volilci se izjavljajo o podpori predlogom kandidatur na zborih 

volilcev v krajevnih skupnostih ali s podpisovanjem na način, ki ga 
določa zakon o volitvah v skupščine. 

Za kandidata za predsednika predsedstva republike je potrebna 
podpora najmanj 5.000 volilcev. 

Za kandidata za člana predsedstva republike je potrebna pod- 
pora najmanj 2.500 volilcev. 

Kandidate za predsednika oziroma člane predsedstva republike 
lahko predlagajo tudi organizacije delovnih ljudi in občanov, ki so 
registrirane v skladu z zakonom kot politične organizacije in ki 
imajo same ali skupaj z drugimi političnimi organizacijami, s kate- 
rimi skupaj predlagajo kandidate, najmanj 5.000 oziroma 2.500 
članov. 

10. člen 
Predlog kandidature, za katero se želi dobiti podpora volilcev 

na zborih volilcev, je treba dostaviti predsedniku republiške 
volilne komisije najpozneje v 30 dneh po razpisu volitev. 

Nepopoln ali nepravočasen predlog vrne predsednik republiške 
volilne komisije predlagatelju najpozneje naslednji dan po pre- 
jemu. 

11. člen 
Pravilno in pravočasno vložene predloge kandidatur dostavi 

predsednik republiške volilne komisije predsednikom občinskih 
volilnih komisij najpozneje v treh dneh po preteku roka iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. Ti morajo dostaviti predloge kandida- 
tur sklicateljem zborov volilcev v krajevnih skupnostih v treh dneh 
po prejemu. 

12. člen 
Za sklic in delo zborov volilcev, veljajo določbe zakona o voli- 

tvah v skupščine. 

13. člen 
Sklicatelji zborov volilcev morajo zapisnike o delu zborov volil- 

cev dostaviti predsedniku občinske volilne komisije najpozneje 
v treh dneh po opravljenih zborih volilcev. 

Predsednik občinske volilne komisije ugotovi, kolikšno pod- 
poro volilcev so dobili posamezni predlagani kandidati na zborih 
volilcev v občini in dostavi poročilo predsedniku republiške 
volilne komisije najpozneje v treh dneh po prejemu vseh zapisni- 
kov o delu zborov volilcev v občini. 

14. člen 
Predlogi kandidatur, ki so dobili potrebno podporo volilcev 

s podpisovanjem oziroma predlogi političnih organizacij iz 9. 
člena tega zakona se dostavijo predsedniku republiške volilne 
komisije najpozneje 61. dan po razpisu volitev. 

15. člen 
Predsednik republiške volilne komisije ugotovi, kolikšno pod- 

poro volilcev so dobili posamezni predlagani kandidati na vseh 
zborih volilcev v republiki in kolikšno podporo volilcev so dobili 
posamezni predlagani kandidati s podpisovanjem ter dostavi 
poročilo, v katerem so zajeti tudi predlogi političnih organizacij 
po 9. členu tega zakona, predsedniku RK SZDL najpozneje 63. 
dan po razpisu volitev. 

16. člen 
Predsednik RK SZDL skliče najpozneje 67. dan po razpisu 

volitev kandidacijsko konferenco, ki jo sestavljajo predlagatelji 
oziroma predstavniki predlagateljev kandidatur, ki so dobile s tem 
zakonom določeno podporo volilcev. 

Kandidacijska konferenca določi listo kandidatov za predsed- 
nika predsedstva republike in listo kandidatov za člane predsed- 
stva republike na podlagi predlogov kandidatur, ki so dobile s tem 
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zakonom določeno podporo volilcev, in predlogov političnih 
organizacij iz 9. člena tega zakona. 

Vrstni red kandidatov na listi se določi z žrebom. 

17. člen 
Nihče ne more biti določen hkrati za kandidata za predsednika 

predsedstva republike in za kandidata za člana predsedstva repu- 
blike. 

Če je kdo predlagan hkrati za kandidata za predsednika pred- 
sedstva republike in za kandidata za člana predsedstva republike 
ter je za obe kandidaturi dobil potrebno podporo volilcev, ga 
predsednik RK SZDL obvesti, da mora do začetka dela kandidacij- 
ske konference sporočiti, katero kandidaturo sprejema. Če tega 
ne stori, se šteje, da sprejema kandidaturo, za katero je dobil 
večjo podporo, v primeru enake podpore pa kandidaturo za pred- 
sednika predsedstva republike. 

18. člen 
Kandidacijska konferenca predloži listo kandidatov za predsed- 

nika predsedstva republike in listo kandidatov za člana predsed- 
stva republike republiški volilni komisiji najpozneje 69. dan po 
razpisu volitev. 

Glede ugotavljanja zakonitosti kandidatur veljajo določbe 
zakona o volitvah v skupščine. 

19. člen 
Kandidat lahko odstopi od kandidature najpozneje 74. dan po 

razpisu volitev. Odstop od kandidature sporoči pisno republiški 
volilni komisiji. 

20. člen 
Republiška volilna komisija mora objaviti listo kandidatov za 

predsednika predsedstva republike in listo kandidatov za člane 
predsedstva republike najpozneje 81. dan po razpisu volitev. 

III. VOLITVE 
21. člen 

Republiška volilna komisija pripravi pravočasno potrebno šte- 
vilo glasovnic za volitve predsednika predsedstva republike in 
glasovnic za volitve članov predsedstva republike ter jih pošlje 
občinskim volilnim komisijam. 

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavlja- 
nja izida glasovanja na voliščih veljajo določbe zakona o volitvah 
v skupščine, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

22. člen 
Volilec glasuje tako, da obkroži številko pred imenom in priim- 

kom kandidata, za katerega glasuje. Na glasovnici za volitve 
predsednika predsedstva republike lahko glasuje samo za enega 
kandidata, na glasovnici za volitve članov predsedstva republike 
pa lahko glasuje največ za štiri kandidate. 

23. člen 
Volilni odbor pošlje zapisnik o svojem delu in drug volilni 

material občinski volilni komisiji. 
Občinska volilna komisija ugotovi izid volitev v občini in pošlje 

poročilo z volilnimi spisi republiški volilni komisiji. 

24. člen 
Republiška volilna komisija ugotovi izid volitev in izdela poro- 

čilo o izidu volitev. 
'••Poročilo o izidu volitev predloži republiška volilna komisija 

Skupščini SR Slovenije in ga objavi v Uradnem listu SRS. 

25. člen 
Za predsednika predsedstva republike je izvoljen kandidat, ki je 

dobil večino glasov volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice. 
Za člane predsedstva republike so izvoljeni kandidati, ki so 

dobili največ glasov. 
Če noben kandidat za predsednika predsedstva republike ni 

dobil večine glasov volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice, se 
glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 

Ponovno glasovanje se opravi najpozneje 21 dni po prvem 
glasovanju. 

Ponovno glasovanje razpiše republiška volilna komisija. Razpis 
se objavi v Uradnem listu SRS. 

IV. POSTOPEK ZA ODPOKLIC 

26. člen 
Postopek za odpoklic predsednika oziroma člana predsedstva 

republike se začne na predlog Skupščine SR Slovenije, ki pošlje 
predlog za odpoklic republiški volilni komisiji. 

Republiška volilna komisija razpiše glasovanje o odpoklicu v 15 
dneh po prejemu predloga za odpoklic. 

Od dneva razpisa do dneva glasovanja o odpoklicu ne sme 
preteči manj kot 15 dni in ne več kot 30 dni. 

Razpis glasovanja o odpoklicu se objavi v Uradnem listu SRS. 
27. člen 

Glede glasovanja o odpoklicu in ugotavljanja izida glasovanja 
o odpoklicu se primerno uporabljajo določbe 21. do 25. člena tega 
zakona. 

Republiška volilna komisija izdela poročilo o izidu glasovanja 
o odpoklicu in ga predloži Skupščini SR Slovenije ter objavi 
v Uradnem listu SRS. 

V. DRUGE DOLOČBE 

28. člen 
Stroške volitev predsednika in članov predsedstva republike 

krije SR Slovenija. 
Glede povrnitve določenega dala stroškov kandidatov in glede 

zbiranja sredstev za kritje stroškov kandidatov v zvezi z volitvami 
veljajo določbe zakona o volitvah v skupščine. 

29. člen 
Glede varstva volilne pravice veljajo določbe zakona o volitvah 

v skupščine. „„ .. 30. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o volitvah in 

odpoklicu Predsedstva Socialistične republike Slovenije (Uradni 
list SRS, št. 39/81). 

31. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

Obrazložitev: 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 18. in 19.12.1989 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o volitvah in 
odpoklicu predsednika in članov Predsedstva SR Slovenije 
z osnutkom zakona. Ob tem so zbori pooblastili delovno skupino 
odborov, da na podlagi razprav o predlogu za izdajo zakona 
z osnutkom zakona ter mnenj in stališč, ki so bila izražena na 
sejah zborov, pripravi predlog zakona. 

Delovna skupina je pri oblikovanju predloga zakona glede na 
osnutek zakona izvršila naslednje spremembe: 

Pri opredelitvi aktivne in pasivne volilne pravice (2. člen zakona) 
je besedilo dopolnila tako, da je kot pogoj - enako kot je to 
urejeno v zakonu o volitvah v skupščine - določila tudi poslovno 
sposobnost. S tem je deloma zadoščeno pripombi Zakonodajno- 
pravne komisije; v celoti pa opredelitve aktivne in pasivne pravice 
ni bilo mogoče navezati na opredelitev te pravice v zakonu o voli- 
tvah v skupščine, ker je le-ta v omenjenem zakonu opredeljena 
različno za volitve v posamezne zbore skupščine. 

Pri 4. členu je skupina, sledeč enotni zahtevi ob obravnavi 
osnutka zakona, da se sprejme variantni dodatek k tretjemu 
odstavku 4. člena osnutka zakona, le-tega vključila v besedilo. 

Pri 9. členu /e skupina v skladu z večinskimi pripombami spre- 
menila zadnji odstavek tako, da lahko kandidate za predsednika 
predsedstva predlagajo tudi politične organizacije, ki imajo same 

ali skupaj z drugimi političnimi organizacijami, s katerimi skupaj 
predlagajo kandidate 5.000 članov, kandidate za člane predsed- 
stva republike pa politične organizacije, ki imajo same ali skupaj 
z drugimi organizacijami, s katerimi predlagajo kandidate 2.500 
članov. Tak položaj političnih organizacij je v zakonu ustrezno 
izveden tudi v drugih členih (7., 16. člen). 

Pri 16. členu predloga zakona skupina predlaga, da se vrstni red 
kandidatov na listi določi z žrebom. Drugačna rešitev po mnenju 
skupine ni izvedljiva ob dejstvu, da zakon - kar je bilo ob osnutku 
večinsko podprto - predvideva kot možnega predlagatelja tudi 
politične organizacije. Le-te pa ne nastopajo s številčno pod- 
poro, pač pa kot subjekt, ki sam, ob izpolnjevanju določenih 
pogojev, lahko predlaga kandidate. To pa onemogoča razvrščanje 
kandidatov glede na podporo volilcev. 

Skupina delegatov iz občine Kranj je predlagala, naj se 17. člen 
spremeni tako, da se mora kandidat opredeliti, katero kandidaturo 
sprejema; če tega ne stori, pa se šteje, da ne sprejema nobene 
kandidature. Delovna skupina te edine pripombe k temu členu ni 
sprejela. Po njeni oceni taka stroga sankcija ne bi bila primerna, 
še zlasti glede na kratek tok, ki je sicer dan na razpolago kandi- 
datu za odločitev. 

Roki v 5., 10., 11., 14., 15., 16., 18., 19. in 20. členu so usklajeni 
z roki v predlogu zakona o volitvah v skupščine. 
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PREDLOGA ZAKONA 

o političnem združevanju (ESA-930) 

I. Splošne določbe 

1. člen 
S tem zakonom se ureja način uresničevanja svobode politič- 

nega združevanja občanov in ustanavljanje političnih organizacij. 

2. člen 
Za politične organizacije se po tem zakonu štejejo tiste organi- 

zacije, ki v svojih aktih izražajo politične cilje in se s svojim 
delovanjem zavzemajo zanje 

. 3. člen 
Občani se združujejo v politične organizacije z namenom da 

zlasti:sodelujejo pri oblikovanju politične volje ljudi na vseh 
področjih javnega življenja; obravnavajo družbena vprašanja, 
dajejo politične pobude, zavzemajo politična stališča do pomemb- 
nih javnih vprašanj, sodelujejo pri uresničevanju pravic in intere- 
sov ljudi, se zavzemajo za enakopravnost občanov, narodov in 
narodnosti ter za demokratične odnose v družbi; dajejo smernice 
svojim izvoljenim predstavnikom v skupščinah družbenopolitičnih 
skupnosti, sodelujejo pri predlaganju in določanju kandidatov za 
volitve v organe oblasti; spremljajo delo organov oblasti ter pred- 
stavnikov javnih in drugih družbenih funkcij. 

4. člen 
Prepovedano je združevanje občanov v politične organizacije 

z namenom: 
- nasilnega rušenja z ustavo določene ureditve, 
- ogrožanja neodvisnosti države, 
- kršenja z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic človeka in 

občana, 
- ogrožanja miru in enakopravnosti mednarodnega sodelo- 

vanja, 
- razpihovanja nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva ali 

nestrpnosti ter propagiranja nasilja ali vojne, 
- spodbujanja h kaznivim dejanjem. 
Prepovedano je delovanje političnih organizacij v nasprotju 

s tem zakonom. 

5. člen 
Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo političnim organiza- 

cijam materialne in druge možnosti za njihovo delovanje v skladu 
z zakonom. 

II. Temeljna načela za delovanje političnih 
organizacij 

6. člen 
Delo političnih organizacij je javno. 
Organi političnih organizacij lahko izjemoma izključijo javnost 

le v primerih, določenih v njihovem statutu. 

7. člen 
Politične organizacije lahko delujejo na območju celotne repu- 

blike in se organizirajo po teritorialnem načelu. 
Politične organizacije ne smejo ustanavljati svojih organizacij- 

skih oblik v podjetjih in drugih organizacijah ter v državnih or- 
ganih. 

III. Ustanovitev in registracija političnih 
organizacij 

8. člen 
Politično organizacijo lahko ustanovi najmanj dvajset polnolet- 

nih občanov s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji, ki na ustanov- 
nem občnem zboru sprejmejo statut politične organizacije in njen 
program ter izvolijo organe. 

Član politične organizacije lahko postane, ob pogojih določe- 
nih v statutu, vsak polnoletni občan. 

9. člen 
Politična organizacija sme začeti z delom z dnem, ko je vpisana 

v register političnih organizacij. 
Z dnem vpisa v register postane politična organizacija pravna 

oseba. 
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10. člen 
Kot politična organizacija se lahko registrira vsaka organizacija, 

ki je kot takšna opredeljena v svojem statutu v skladu s tem 
zakonom. 

11. člen 
Register političnih organizacij vodi za občo upravo pristojni 

upravni organ v občini, v kateri ima politična organizacija sedež. 

12. člen 
Vpis v register političnih organizacij predlaga pristojni organ 

politične organizacije najkasneje v 15 dneh od dneva ustanovitve. 
Predlogu za vpis v register političnih organizacij je treba prilo- 

žiti zapisnik z ustanovnega občnega zbora ter statut in program. 
Pristojni upravni organ najkasneje v osmih dneh od prejema 

predloga vpiše politično organizacijo v register in ji izda potrdilo 
o vpisu v register. 

Če je predlog za vpis v register pomanjkljiv oziroma iz statuta 
niso razvidni cilji Organizacije, zahteva pristojni upravni organ 
v treh dneh dopolnitev predloga oziroma statuta. Organizacija 
mora dopolniti predlog za vpis v register oziroma statut najkas- 
neje v roku 30 dni od zahteve za dopolnitev. 

Če organizacija v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge 
oziroma statuta, se šteje, da je odstopila od predloga za vpis 
v register. 

13. člen 
če pristojni upravni organ na podlagi zapisnika ustanovnega 

zbora, statuta in programa organizacije ugotovi, da niso izpol- 
njeni pogoji za ustanovitev politične organizacije po tem zakonu, 
v roku osem dni po prejemu popolne vloge z odločbo zavrne vpis 
v register političnih organizacij. 

14. člen 
Če pristojni upravni organ v roku osem dni ne odloči o predlogu 

za vpis v register političnih organizacij, se šteje, da je politična 
organizacija vpisana v register. 

15. člen 
O pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi vpisa v register političnih 

organizacij odloči pristojni republiški upravni organ v roku osem 
dni po prejemu pritožbe. 

V upravnem sporu praviloma sodišče odloči o vpisu v register. 

16. člen 
Poiitična organizacija je dolžna o spremembah statuta in pro- 

grama v roku 15 dni obvestiti upravni organ, pri katerem je 
vpisana v register. 

17. člen 
Politična organizacija preneha in se izbriše iz registra, če tako 

sklene s statutom določeni organ politične organizacije, če se 
število članov politične organizacije zmanjša pod dvajset ali če 
v roku enega leta po izteku mandatne dobe, določene s statutom, 
ne izvoli svojih organov. 

Vsakdo lahko predlaga pristojnemu upravnemu organu, ki vodi 
register političnih organizacij, izbris politične organizacije iz regi- 
stra, če deluje v nasprotju z določbami tega zakona. 

Pristojni upravni organ odloči o zahtevi iz prejšnjega odstavka 
z odločbo. 

Politična organizacija se izbriše iz registra, ko postane odločba 
pravnomočna. 

18. člen 
Podatki, vpisani v register političnih organizacij, so javni in se 

objavijo v Uradnem listu SRS. 

19. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za upravo, izda natančnejša 

navodila o načinu vpisa in vodenju registra političnih organizacij. 

IV. Financiranje delovanja političnih organizacij 

20. člen 
Politične organizacije pridobivajo sredstva za svoje delovanje 

iz članarine, prispevkov fizičnih in pravnih oseb ter iz proračuna. 
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21. člen 
Do sredstev iz proračuna ustrezne družbenopolitične skupnosti 

so politične organizacije upravičene sorazmerno številu njihovih 
delegatov v družbenopolitičnem zboru skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Obseg sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v proračunu 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

Za financiranje političnih organizacij pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti iz proračuna občine oziroma republike se 
lahko poleg kriterijev iz prvega odstavka tega člena uporabljajo 
tudi drugi kriteriji. 

Če politične organizacije na volitvah nastopijo s skupno listo, se 
sredstva delijo med njimi po enakih delih, razen če soglasno 
predlagajo drugačno delitveno razmerje. 

22. člen 
Za delovanje političnih organizacij lahko prispevajo letno 

fizične osebe do največ enega povprečnega mesečnega oseb- 
nega dohodka v SR Sloveniji, pravne osebe pa iz svojega dobička 
do največ 25 povprečnih mesečnih osebnih dohodkov. 

23.člen 
Finančno poslovanje političnih organizacij je javno. 
Služba družbenega knjigovodstva nadzoruje finančno poslova- 

nje političnih organizacij. 

V. Kazenske določbe 

24. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 

din: 
1. politična organizacija, ki deluje v nasprotju z določbo dru- 

gega odstavka 4. člena; 
2. politična organizacija, ki v podjetjih in drugih organizacijah 

ter v državnih organih ustanovi svoje organizacijske oblike (drugi 
odstavek 7. člen); 

3. politična organizacija, če najpozneje v 15 dneh od dneva 
ustanovitve, ne predlaga vpisa v register političnih organizacij (12. 
člen); 

4. politična organizacija, ki najpozneje v 15 dneh ne obvesti 
upravnega organa o spremembah statuta in programa (16. člen). 

Z denarno kaznijo do 300.000 din se kaznuje odgovorna oseba 
politične organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

VI. Prehodne in končne določbe 
25. člen 

Ne glede na določbe od 8. do 13. člena tega zakona pristojni 
upravni organ po sedežu politične organizacije vpiše v register 
naslednje organizacije na njihov predlog; Socialistično zvezo 
delovnega ljudstva Slovenije, Zvezo združenj borcev Slovenije, 
Zvezo komunistov Slovenije, ZSMS, Slovensko demokratično 
zvezo, Socialdemokratsko zvezo Slovenije, Slovensko kmečko 
zvezo, Zvezo slovenske kmečke mladine, Jugoslovansko zvezo, 
Slovenske krščanske demokrate, Meščansko zeleno stranko, 
Zelene Slovenije, Združenje za jugoslovansko demokratično 
pobudo, Zvezo za ohranitev enakopravnosti državljanov in Skup- 
nost Italijanov. 

26. člen 
Politične organizacija morajo svoje delovanje v državnih orga- 

nih uskladiti z določbo drugega odstavka 7. člena v roku treh 
mesecev, v podjetjih in drugih organizacijah pa v roku enega leta 
po uveljavitvi tega zakona. 

27. člen 
Do vzpostavitve financiranja po 21. členu tega zakona se samo- 

stojne politične organizacije, ki se vpišejo v register na podlagi 25. 
člena tega zakona in imajo na dan vložitve predloga za vpis 
v register najmanj 500 članov, za katere so predložile kopije 
pristopnih izjav, do konstituiranja skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti novega sklica začasno financirajo tako, da se iz sred- 
stev proračuna SR Slovenije, namenjenih za delovanje političnih 
organizacij, tistim političnim organizacijam, ki doslej za svoje 
delovanje niso pridobivale sredstev iz proračuna, zagotovi pav- 
šalni znesek, ki mesečno ustreza dohodku funkcionarja družbe- 
nopolitične organizacije po družbenem dogovoru o skupnih 
osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne 
dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 32/87) 
in administrativnega delavca ter temu ustrezne materialne 
stroške. 

Skupnosti Italijanov se zagotavljajo sredstva po prejšnjem 
odstavku ne glede na število članov. 

28. člen 
Register političnih organizacij mora biti vzpostavljen do 10. 

januarja 1990. 
' 29. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

OBRAZLOŽITEV: 

Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 18. in 19. decembra 
1989 sprejeli osnutek zakona in zadolžili delovno skupino odbo- 
rov za družbenopolitični sistem vseh treh zborov Skupščine SR 
Slovenije za pripravo izhodišč volilne zakonodaje, da pripravi na 
podlagi predlogov iz razprav predlog zakona in ga predloži za seje 
zborov 27. decembra 1989. Delovna skupina je proučila razprave 
o predlogu za izdajo in o osnutku zakona v delovnih telesih 
zborov in skupščine v skupinah delegatov ter na sejah zborov 
Skupščine SR Slovenije ter na njihovi podlagi oblikovala nasled- 
nje nove rešitve v predlogu zakona. 

K 3. členu 
V zvezi s tem členom, ki naj bi opredeljeval namen, s katerim se 

občani združujejo v politične organizacije, je bil v razpravah 
izražen pomislek, ali je določba s takšno vsebino v zakonu 
potrebna. Delovna skupina je ocenila, da je ta določba v zakonu 
potrebna kot kriterij, ki bo razmejeval politične organizacije od 
drugih interesnih in stanovskih organizacij, ki se ne zavzemajo za 
politične cilje, na kar se bo oprl organ, ki bo odločal o vpisu 
v register, pri ugotavljanju, ali gre za politično organizacijo. 
Z namenom, da bi bilo jasno, da so cilji, zaradi katerih se občani 
združujejo v politične organizacije, navedeni le primeroma, se 
uvodni stavek tega člena dopolnjuje z besedo »zlasti«. 

K 7. členu (6. člen osnutka zakona) 
V zvezi z 2. odstavkom 6. člena osnutka zakona, ki naj bi 

političnim organizacijam prepovedoval tako ustanavljanje organi- 
zacijskih oblik v podjetjih, drugih organizacijah in v državnih 
organih kot tudi delovanje v teh organizacijah, je bila v razpravi 
dana vrsta pripomb. V delovni skupini je prevladalo stališče, da 
naj zakon političnim organizacijam prepoveduje samo ustanavlja- 
nje organizacijskih oblik v podjetjih in drugih organizacijah ter 
v državnih organih, ne pa njihovega delovanja. Po mnenju 
delovne skupine in po številnih stališčih, izraženih v razpravi, bi 
bila določba, ki bi prepovedovala tudi delovanje političnih organi- 
zacij v delovnih sredinah, prestroga, saj bi bilo možno razumeti, 

da zakon prepoveduje vsakršno izražanje političnih stališč na 
delovnem mestu in komunikacije v zvezi s tem, čeprav le-to 
v ničemer ne bi oviralo delovnega procesa. 

K 10. členu (9. člen osnutka zakona) 
V drugem odstavku 9. člena osnutka zakona je bilo predvideno, 

da se kot politična organizacija ne more registrirati organizacija, 
ki je v svojem statutu opredelila, da deluje v sestavi druge poli- 
tične organizacije ali je odvisna od njenih odločitev. Delovna 
skupina je po ponovni proučitvi te določbe ugotovila, da bi ta 
določba lahko imela v praksi političnega delovanja preveč restrik- 
tivne učinke, zato se je odločila, da je v predlog zakona ne vključi. 

K 11. členu (10. člen osnutka zakona) 
V10. členu osnutka zakona so bile predvidene 3 možne variante 

glede vprašanja, kateri organ naj bi vodil register političnih orga- 
nizacij in sicer pristojni upravni organ za notranje zadeve, pri- 
stojni upravni organ za občo upravo in pristojno temeljno sodišče. 
Delovna skupina je ugotovila, da je v razpravah prevladala pod- 
pora varianti /., zato je v tem členu predlagano, da register politič- 
nih organizacij vodi pristojni upravni organ za občo upravo. 

K 17. členu (15. člen osnutka zakona) 
Ta člen, je delovna skupina dopolnila z določbo, ki navaja 

primere prenehanja politične organizacije. 

K 22. členu 
22. člen predstavlja dodatno rešitev v zvezi s financiranjem 

delovanja političnih organizacij ter omejuje možnost prispevanja 
tako fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb. 

K 25. členu (23. člen osnutka zakona) 
Delovna skupina je iz tega člena, ki naj bi določal, da se ne 

glede na predpisan postopek registracije takoj vpišejo v register 
političnih organizacij tiste organizacije, ki so do uveljavitve tega 
zakona imele status družbenopolitičnih organizacij ter organiza- 
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cije, ki so začele delovati v okviru SZDL, na predlog predstavnikov 
Republiškega sveta zveze sindkikatov Slovenije črtala Zvezo sin- 
dikatov Slovenije, prav tako pa se je odločila iz tega člena črtati 
tudi Samostojni sindikat delavcev. S tem v zvezi je delovna sku- 
pina črtala tudi 3. odstavek 25. člena osnutka zakona, po katerem 
naj bi navedenim sindikalnim organizacijam pripadala sredstva, 
predvidena v 27. členu predloga zakona ne glede na to, ali bi 
predlagale vpis v register. V skladu s pripombami iz razprav je 
delovna skupina med organizacije, navedene v tem členu vključila 

.tudi Zvezo slovenske kmečke mladine in Skupnost Italijanov. 

K 27. členu (25. člen osnutka zakona) 
Ta člen, ki naj bi zagotavljal v prehodnem obdobju do volitev 

sredstva iz proračuna SR Slovenije tistim političnim organizaci- 
jam, ki doslej za svoje delovanje niso pridobivale sredstev iz 
republiškega proračuna in ki bodo imele na dan vložitve zahteve 
za vpis v register najmanj 500 članov je delovna skupina dopolnila 
z določbo, da se Skupnosti Italijanov zagotovijo navedena sred- 
stva ne glede na število članov. 

K 29. členu (26. člen osnutka zakona) 
Zaradi časovne stiske, v kateri poteka postopek obravnave in 

sprejemanja zakonov s področja volilne zakonodaje in političnega 
združevanja, je potrebno določiti, da tudi ta zakon začne veljati že 
naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

Pri posameznih členih je delovna skupina v skladu s pripom- 
bami z razprave redakcijsko izboljšala besedilo in opravila še 
nekatere druge spremembe ter odpravila nekatere netočnosti. 
Tako v 3. odstavku 12. člena, v 14. členu in v 15. členu iz pravno-' 
-sistemskih razlogov predlaga osemdnevne roke namesto 
sedemdnevnih. Jasnejše je tudi besedilo 2. odstavka 15. člena 
predloga zakona, da v upravnem sporu sodišče praviloma odloči 
o vpisu v register političnih organizacij. V osnutku zakona je bilo 
predlagano besedilo, da sodišče v upravnem sporu odloča meri- 
torno, vendar je bila izražena vrsta pomislekov, ali je ta izraz 
ustrezen za zakonsko dikcijo. V predlog zakona je vključena tudi 
določba, ki zavezuje k izdaji natančnejšega navodila o načinu 
vpisa in vodenju registra političnih organizacij, v zvezi z 2. odstav- 
kom 7. člena pa je v predlog zakona vključena prehodna določba, 
po kateri bi morale politične organizacije svoje delovanje v držav- 
nih organih uskladiti s to določbo v roku treh mesecev, v podjetjih 
in drugih organizacijah pa v roku enega leta po uveljavitvi tega 
zakona. 

PREDLOG ODLOKA 

o imenovanju Republiške volilne komisije v Ljubljani (ESA-946) 

Na podlagi 26. alinee 335. člena in 9. alinee 350. člena ustave 
Socialistične republike Slovenije, 10. alinee drugega razdelka 71. 
člena, 3. alinee prvega odstavka 177. člena in tretjega odstavka 
259. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije ter tretjega in 
četrtega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 27. člena zakona 
o volitvah in delegiranju v skupščine (Ur. I. SRS, štev. 24/77, 22/81 
in 36/85) je Skupščina SR Slovenije na sejah Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne- 
 sprejela 

ODLOK 
o imenovanju Republiške volilne 
komisije v Ljubljani 

V Republiško volilno komisijo v Ljubljani se imenujejo: 
za predsednika: 
Emil TOMC, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije, 
za namestnico: 
Marija UDE-MARINČEK, sodnica Vrhovnega sodišča SR Slove- 

nije; 
za tajnika: 
Marko GOLOBIČ, strokovno-politični delavec v Republiški kon- 

ferenci SZDL Slovenije, 
za namestnika: 
Janez STROJANŠEK, vodja odseka za upravno nadzorstvo 

v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo; 

za člana: 
dr. Franci GRAD, docent na Pravni fakulteti Univerze Edvarda 

Kardelja v Ljubljani, 
za namestnika: 
Janez PIRNAT, sekretar Komisije Skupščine SR Slovenije za 

vloge in pritožbe; 
za člana: 
Marko HERMAN, generalni sekretar Skupščine SR Slovenije, 
za namestnika: 
Peter JUREN, direktor, glavni in odgovorni urednik Uradnega 

lista SR Slovenije; 
za člana: 
Peter PREGL, samostojni strokovni sodelavec v Gospodarski 

zbornici Slovenije, 
za namestnika: 
Ignac PAVLIN, direktor kadrovsko-splošnega področja v Iskri- 

Kibernetiki Kranj; 
za člana: 
Slobodan RAKOČEVIČ, član Izvršnega odbora Predsedstva 

Republiške konference SZDL Slovenije, 
za namestnika: 
Miroslav PETJE, vodja delovne skupnosti v Republiškem svetu 

Zveze sindikatov Slovenije; 
za člana: 
dr. Lovro ŠTURM, znanstveni sodelavec v Inštitutu za javno 

upravo pri Pravni fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, 
za namestnika: 
mag. Matevž KRIVIC, višji predavatelj na Višji upravni šoli Uni- 

verze Edvarda Kardelja v Ljubljani. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve 

Obrazložitev 
Po določbah zakona o volitvah in delegiranju v skupščine se za 

vsake splošne volitve imenujejo volilne komisije in njihova man- 
datna doba traja, dokler traja mandatna doba na splošnih volitvah 
izvoljenim delegatom. Republiško volilno komisijo imenuje 
Skupščina SR Slovenije. Sestavljajo jo predsednik, tajnik in pet 
članov ter njihovi namestniki. Zakon določa, da se za predsednika 
in njegovega namestnika imenujeta sodnika Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije ali sodnika Sodišča združenega dela SR Slovenije. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve je po opravljenem kandidacijskem 
postopku na 47. seji obravnavala predlog kandidatov za Republi- 
ško volilno komisijo. S potekom kandidacijskega postopka je bil 
seznanjen tudi Koordinacijski odbor za kadrovska vprašanja pri 
Predsedstvu RK SZDL Slovenije. 

Na tej podlagi je Komisija sklenila predlagati zborom Skupščine 

SR Slovenije, da v Republiško volilno komisijo v Ljubljani imenu- 
jejo: 

za predsednika: Emil Tome, rojen 1942, diplomirani pravnik 
s pravosodnim izpitom, sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije in 
za njegovega namestnika: Marija Ude-Marinček, rojena 1932, 
diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, sodnica Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije; 

za tajnika: Marko Golobič, rojen 1957, strokovno-politični dela- 
vec v Republiški konferenci SZDL Slovenije, sekretar Volilne 
komisije pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije in za namestnika 
tajnika: ponovno Janez Strojanšek, rojen 1927, diplomirani prav- 
nik, vodja odseka za upravno nadzorstvo v Republiškem sekretari- 
atu za pravosodje in upravo; 

za člana: ponovno dr. Franci Grad, rojen 1948, diplomirani 
pravnik, doktor pravnih znanosti, docent na Pravni fakulteti Uni- 
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verze Edvarda Kardelja v Ljubljani in za namestnika: Janez Pirnat, 
rojen 1935, diplomirani pravnik, sekretar Komisije Skupščine SR 
Slovenije za vloge in pritožbe; 

za člana: ponovno Marko Herman, rojen 1935, diplomirani prav- 
nik, generalni sekretar Skupščine SR Slovenije ter za namestnika: 
ponovno Peter Juren, rojen 1930, diplomirani pravnik, direktor, 
glavni in odgovorni urednik Uradnega lista SR Slovenije: 

za člana: Peter Pregl, rojen 1963, diplomirani pravnik, samo- 
stojni sodelavec v Gospodarski zbornici Slovenije in za namest- 
nika: Ignac Pavlin, rojen 1936, diplomirani pravnik, direktor 
kadrovsko-splošnega področja v Iskri-Kibernetiki, Kranj: 

za člana: Slobodan Rakočevič, rojen 1939, diplomirani pravnik. 

član Izvršnega odbora Predsedstva Republiške konference SZDL 
Slovenije in za namestnika: Miroslav Petje, rojen 1956, diplomi- 
rani pravnik, vodja delovne skupnosti v Republiškem svetu Zveze 
sindikatov Slovenije; ..... 

za člana: dr. Lovro Šturm, rojen 1938, diplomirani pravnik in 
doktor prava, znanstveni sodelavec v Inštitutu za javno upravo pri 
Pravni fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani in za 
namestnika: mag. Matevž Krivic, rojen 1942, diplomirani pravnik, 
magister prava, višji predavatelj na Višji upravni šoli Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani. ^ 

Komisija daje zborom Skupščine SR Slovenije v obravnavo in 
odločitev predlog odloka o imenovanju Republiške volilne komi- 
sije v Ljubljani. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških 

invalidih s predlogom zakona (ESA-944) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 

invalidih vojne s predlogom zakona (ES-945) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 7. 12. 1989 
določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH S PREDLOGOM 
ZAKONA IN 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE S PRED- 
LOGOM ZAKONA, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme navedena zakona po skrajšanem postopku, 

ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakonov in za 
prenehanje veljavnosti posameznih določb zakonov. 

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: 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Vladimir DEJAN, republiški podsekretar v Republiškem komi- 
teju za borce in vojaške invalide. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA BORCE 
IN VOJAŠKE INVALIDE 

POVZETEK 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaških invalidih se spreminja oz. dopolnjuje zakon o voja- 
ških invalidih (Uradni list SRS, št. 30/78, 12/85, 16/85 in 11/88). 

Z ukinitvijo vsakoletne »prevedbe« invalidskih in družinskih 
dodatkov se bo pomembno zmanjšal obseg upravno-strokov- 
nega in administrativnega dela tako v občinskih upravnih 
organih kot v republiškem upravnem organu, pristojnem za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov kot pritožbenem in 
revizijskem organu. Zaradi kontrole nad javljanjem sprememb, 
ki vplivajo na pravico in višino teh prejemkov s strani prejem- 

nikov, je pristojnim občinskim upravnim organom dano poo- 
blastilo, da najmanj vsaka tri leta po uradni dolžnosti prever- 
jajo pogoje in razmere, ki vplivajo na pravico in višino invalid- 
skih prejemkov ter o tem ponovno odločijo. 

Predvideno je tudi bolj tekoče usklajevanje invalidskih in 
družinskih dodatkov. 

Predlagana je nadalje konsistentnejša ureditev pravice do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč kot akcesorne pravice 
k invalidskemu dodatku. Predpisana je tudi nova osnova za 
določanje višine oskrbnine, ki pripada vojaškim invalidom 
(prav tako pa tudi civilnim invalidom vojne po zakonu o civil- 
nih invalidih vojne) v času poklicne rehabilitacije; odmerjeni 
zneski oskrbnine pa se bodo med letom usklajevali enako kot 
invalidski in družinski dodatki. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami procesnih 
določb se spreminja specifična ureditev instituta nadzor- 
stvene pravice, opredeljuje iztek revizijskega roka in določa 
možnost pritožbe proti odločbam, izdanim v upravnih sporih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 

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

tvah zakona o vojaških invalidih je podana v 15. točki 321. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina SRS z zakonom ureja 
varstvo vojaških invalidov. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Temeljne pravice vojaških invalidov, družin padlih borcev in 

družinskih članov vojaških invalidov se zagotavljajo z zveznim 

zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih 
borcev, dopolnilne oblike varstva vojaških invalidov in družin 
padlih borcev v SR Sloveniji pa ureja zakon o vojaških invalidih 
(Ur.l.SRS, št. 30/78, 12/85, 16/85 in 11/88). 

Ob dosedanjem spremljanju stanja in analizah zakonskih reši- 
tev je bilo ugotovljeno, da je borčevsko invalidsko varstvo vsebin- 
sko ustrezno urejeno. Invalidski dodatek, kot najpomembnejša 
pravica v zakonu o vojaških invalidih, je namreč glede njegove 
pridobitve in višine vezan na znesek najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo ter na prejemke upravičenca in njegovih vzdr- 

priloga poročevalca 11 



ževanih družinskih članov. Kolikor upravičenec, njegov zakonec 
in vzdrževani družinski člani nimajo prejemkov, je invalidski doda- 
tek enak znesku najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
če pa take prejemke imajo, je invalidski dodatek enak razliki med 
prejemki na družinskega člana in zneskom najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo. 

Glede na navedeno, vsebinske spremembe zakona o vojaških 
invalidih niso potrebne, izpostavljene pa so zahteve za poenosta- 
vitev upravnega postopka za uveljavljanje pravic po navedenem 
republiškem zakonu in za bolj tekoče usklajevanje invalidskih 
prejemkov glede na rast pokojnin. 

1. Nadaljnje poenostavljanje upravnega postopka izhaja iz zah- 
tev po racionalizaciji dela državne uprave. Skladno z uvedbo 
računalniško podprte obdelave podatkov na področju varstva 
borcev in vojaških invalidov, so se sicer že do sedaj nekoliko 
zreducirali upravni postopki izdaje odločb, še vedno pa na prvo- 
stopnih upravnih organih obstajajo precejšnje upravne naloge pri 
vsakoletnem ugotavljanju dejanskega stanja. 

Dosedanja zakonska ureditev namreč terja izvedbo vsakoletne 
t.i. prevedbe invalidskega in družinskega dodatka, kar pomeni, da 
morajo občinski upravni organi vsako leto ugotavljati zneske 
prejemkov upravičenca in njegovih družinskih članov (pokojnina, 
katastrski dohodek, morebitni drugi dohodki, socialno varstvene 
pomoči itd.) in glede na tako ugotovljene prejemke ponovno 
z odločbami odmerjati višino invalidskega oz. družinskega 
dodatka. Takšna ureditev predstavlja za vsako leto starejše in 
bolne upravičence obremenitev, prav tako pa tudi za občinske 
upravne organe, ki morajo poleg ugotavljanja prejemkov upravi- 
čenca, tega tudi zaslišati in nato izdati (prevedbeno) odločbo 
o njegovi nadaljni upravičenosti in višini invalidskega dodatka, 
republiški upravni organ, pristojen za zadeve borcev in vojaških 
invalidov pa mora opraviti še revizijo teh odločb. Pri tem je 
pomembno dejstvo, da pri veliki večini upravičencev že več zapo- 
rednih let niso bile ugotovljene nikakršne spremembe v pogojih 
za pridobitev pravice in odločanje o višini invalidskega dodatka. 

2. Po veljavni določbi 3.a člena se invalidski prejemki usklaju- 
jejo v enakem obsegu kot pokojnine, vendar šele od julija teko- 
čega leta dalje. Taka določba se je glede na hitro naraščanje 
življenjskih stroškov pokazala za neustrezno. 

3. Prav tako je iz istih razlogov neustrezna zakonska določba, 
po kateri se oskrbnina vojaških invalidov, ki so na poklicni rehabi- 
litaciji, določa glede na povprečni mesečni osebni dohodek zapo- 
slenih v SR Sloveniji iz predhodnega polletja. 

4. Po veljavni določbi 5. člena zakona je invalidom nižjih skupin, 
ki nimajo pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po 
zveznem zakonu, možno pod določenimi pogoji priznati to pra- 
vico, vendar v enaki višini za najtežje in nekoliko lažje oblike 
invalidnosti, kar ni v skladu z ureditvijo podobne pravice po 
drugih predpisih, po katerih se omenjeni dodatek glede na stop- 
njo invalidnosti določa v dveh različnih zneskih. 

5. Pri dosedanji uporabi zakona o vojaških invalidih so se 
pokazale nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti tudi glede nekate- 
rih procesnih določb, ki jih je iz tega razloga potrebno spremeniti. 

III. Predlagane rešitve 

1. Zaradi ocenjene potrebe in zahtev po poenostavitvi postopka 
se predlaga ukinitev vsakoletne prevedbe invalidskih dodatkov, ki 
je opredeljena v prvem odstavku 12. člena zakona o vojaških 
invalidih. Po predlagani spremembi ne bo več potrebno vsako leto 
voditi novega dokaznega postopka o pogojih za nadaljni obstoj 
pravice do invalidskega dodatka in o njegovi višini, odpadla bo 
tudi potreba po zaslišanju strank in izdaji novih odločb. Te spre- 
membe naj bi pričele veljati 1. aprila 1990. Na podlagi ugotovlje- 
nega dejanskega stanja v odločbah iz leta 1989 bi se z njimi 
odmerjeni zneski invalidskega dodatka v bodoče le še usklajevali 
z rastjo najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Pristojni 
občinski upravni organ pa bi najmanj vsaka tri leta preverjal 

dejansko stanje in v primeru ugotovljenih sprememb o teh zade- 
vah ponovno odločal. 

2. Ker po uveljavitvi teh zakonskih sprememb ne bo več pre- 
vedbe invalidskega dodatka, tudi ni več razlogov, da bi osnovo za 
odmero invalidskega dodatka (najnižja pokojnina za polno pokoj- 
ninsko dobo, ki jo določi SPIZ v SR Sloveniji) upoštevali šele od 1. 
aprila tekočega leta in jo uporabljali do 31. marca naslednjeaa 
leta. 

Omenjena osnova za odmero invalidskega dodatka se bo torej 
upoštevala le za nove upravičence in pri izdaji novih odločb zaradi 
morebitnih sprememb dejanskega stanja, pri čemer pa je ustrez- 
nejša ureditev, da se osnova veže na koledarsko leto. 

3. Ker se je dosedanja določba 3.a člena zakona o usklajevanju 
invalidskih prejemkov z veljavnostjo od 1. julija tekočega leta dalje 
pokazala za neustrezno se predlaga sprememba te zakonske 
določbe. Po predlagani novi zakonski rešitvi bi se invalidski pre- 
jemki usklajevali bolj tekoče in v višini medletnega usklajevanja 
pokojnin. 

Glede na to, da se finančna sredstva za izplačevanje invalid- 
skega dodatka in drugih prejemkov črpajo iz proračuna SR Slove- 
nije, bo o načinu in rokih njihovega usklajevanja odločal republi- 
ški upravni organ, pristojen za zadeve borcev in vojaških invali- 
dov. Pooblastilo za izdajo predpisa o načinu usklajevanja denar- 
nih prejemkov je dano že v dosedanji določbi 41. člena zakona, ki 
pa se po tem predlogu še dopolnjuje. 

4. Predlaga se konsistentnejša ureditev pravice do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč kot akcesorne pravice k invalidskemu 
dodatku. Dodatek naj bi se diferennciral v dve stopnji: prvo 
v dosedanji višini (60% najnižje pokojnine) za invalide V.-X.sku- 
pine in uživalce družinske invalidnine, ki potrebujejo stalno 
postrežbo in tujo pomoč za vse osnovne življenjske potrebe ozi- 
roma so slepi ali nepokretni, in drugo stopnjo v višini 40% najnižje 
pokojnine za tiste, ki potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč 
za večino osnovnih življenjskih potreb. Dosedanji prejemniki 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč bi po uveljavitvi zakona 
obdržali pravico do dodatka v dosedanji višini. 

5. Dosedanja ureditev, po kateri se višina oskrbnine določa 
glede na povprečni mesečni osebni dohodek zaposlenih v SR 
Sloveniji iz predhodnega polletja, se nadomešča z novo določi- 
tvijo osnove, tj. znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, ki jo določi SPIZ v SR Sloveniji za tekoče leto, povečan za 
25%. Msd letom bi se zneski oskrbnine usklajevali enako kot 
invalidski ali družinski dodatki. 

6 Po predlagani rešitvi revizija odločbe o priznanju pravice do 
poklicne rehabilitacije in oskrbnine ne bo zadržala izvršitve 
odločbe. 

7. Spremembe procesnih določb so predvidene pri razveljavitvi 
odločbe po nadzorstveni pravici, ki bo v bodoče možna ne le 
kadar bo kršen materialni zakon, temveč ob vsaki kršitvi zakona. 
Poleg tega se jasneje opredeljuje iztek revizijskega roka in daje 
možnost pritožbe zoper odločbe, ki so bile izdane v upravnih 
sporih. 

IV. Finančne in druge posledice zakona 

Zaradi predlaganih sprememb bo treba v bodoče zagotavljati 
finančna sredstva za medletno usklajevanje invalidskih prejemkov 
v višini in za čas, kot bodo usklajevane pokojnine in ne le od 1. 
julija tekočega leta dalje. 

Ocenjena poraba finančnih sredstev za dopolnilno varstvo voja- 
ških invalidov po veljavnem zakonu v letu 1989 znaša 
134.238.717.000 din. V ta znesek so všteta tudi sredstva, ki so bila 
porabljena za izredno uskladitev invalidskih prejemkov za mesec 
maj in junij. Za uskladitev teh prejemkov v smislu predlaganih 
sprememb tudi za obdobje januar april pa bi bila potrebna še 
dodatna sredstva v višini 8.000.000.000 din, kar pomeni 6% 
v odnosu na celotno porabo. Sredstva bodo zagotovljena v prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1990. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o voja- 
ških invalidih Mir I.SRS, št. 30/78. 12/85, 16/85 in 11/88) 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 

1. člen 
V zakonu o vojaških invalidih (Ur.l.SRS, št. 30/78,12/85,16/85 in 

11/88) se 3a. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Kot osnova za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka in 

za določanje njegove višine (v nadaljnem besedilu: osnova za 
invalidski dodatek) se upošteva najnižja pokojnina za polno 

pokojninsko dobo, ki jo za tekoče leto določi Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije (v nadaljnem 
besedilu: najnižja pokojnina). 

Odmerjeni zneski invalidskega dodatka se usklajujejo na način 
in v odstotkih, ki jih ob upoštevanju uskladitev zneska najnižje 
pokojnine med letom določi republiški upravni organ, pristojen za 
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zadeve borcev in vojaških invalidov.« 

2. člen 
Tretji odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidom V- X. skupine in uživalcem družinske invalidnine, 

prejemnikom invalidskega dodatka, ki jim je glede na njihovo 
celotno invalidnost, ne glede na njen izvor, neogibno potrebna 
postrežba in tuja pomoč za vse, ali za večino osnovnih življenjskih 
potreb, ki so slepi ali nepokretni, pripada dodatek za postrežbo in 
tujo pomoč. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Invalidom V,- X. skupine in uživalcem družinske invalidnine, 

ki neogibno potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za vse 
osnovne življenjske potrebe oziroma so slepi ali nepokretni, pri- 
pada dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje v višini 60% 
najnižje pokojnine. Invalidom V,- X. skupine in uživalcem družin- 
ske invalidnine, ki neogibno potrebujejo stalno postrežbo in tujo, 
pomoč za večino osnovnih življenjskih potreb, pripada dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč II. stopnje v višini 40% najnižje pokoj- 
nine.« 

3. člen 
Prvi odstavek 12. člena se črta. 
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek. 

4. člen 
24. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidom in osebam, ki jim zaradi prenizkega odstotka invalid- 

nosti ni bila priznana lastnost mirnodobnega vojaškega invalida iz 
naslova bolezni, pripada v času poklicne rehabilitacije oskrbnina, 
če znaša njihova telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih 
najmanj 30%. 

Osnova za ugotavljanje višine oskrbnine v tekočem koledar- 
skem letu je najnižja pokojnina, povečana za 25%. Odmerjeni 
zneski oskrbnine se med letom usklajujejo na način in v odstotkih, 
določenih za usklajevanje invalidskega dodatka. 

Višina oskrbnine je odvisna od rednih prejemkov invalida, kot 
so opredeljeni v 8., 9. in 10. členu tega zakona, pri čemer se kot 
dohodek iz kmetijske dejavnosti upošteva 40% katastrskega 
dohodka iz preteklega leta oziroma 40% dejanskega dohodka iz 
kmetijstva. Sprememba višine rednih prejemkov iz 8., 9. in 10. 
člena tega zakona v preteklem letu vpliva na pravico do oskrbnine 
od 1. januarja tekočega koledarskega leta dalje. Druge spre- 
membe glede prejemkov in spremembe števila družinskih članov 
se upoštevajo na način, določen s prvim in drugim odstavkom 12. 
člena. 

Del rednih prejemkov, ki pride na invalida, se izračuna tako, da 
se njegovi redni prejemki delijo nanj, na zakonca, s katerim živi 
v skupnem gospodinjstvu in ga preživlja ter na družinske člane iz 
7. člena tega zakona. 

Oskrbnina je enaka osnovi za ugotavljanje višine oskrbnine, če 
invalid nima rednih prejemkov, ki bi vplivali na višino oskrbnine, 
če invalid ima redne prejemke, je oskrbnina enaka razliki med 
osnovo za ugotavljanje višine oskrbnine in delom prejemkov, ki 
mesečno pride na invalida, vendar ne more biti manjša od 10% 
osnove za ugotavljanje višine oskrbnine. 

Pravico do minimalne oskrbnine iz prejšnjega odstavka ima tudi 
invalid, pri katerem del rednih prejemkov na osebo presega 
osnovo za ugotavljanje višine oskrbnine.«. 

5. člen 
41. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

1. člen 
Osnovo za ugotavljanje upravičenosti do invalidskega dodatka 

ter za določanje njegove višine še nadalje predstavlja znesek 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki ga za tekoče 
leto določi SPIZ SR Slovenije. Omenjeni znesek predstavlja pre- 
moženjski cenzus za priznanje pravice do invalidskega dodatka in 
se med letom, t. j. od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta ne spreminja, ne 
glede na med letne valorizacije najnižje pokojnine. Ker po uveljavi- 
tvi sprememb in dopolnitev zhakona o vojaških invalidih ne bo več 
prevedbe invalidskega dodatka glede na spremembo višine red- 
nih prejemkov v preteklem letu, ni več razlogov za to, da bi osnovo 
za odmero invalidskega dodatka (najnižjo pokojnino) upoštevali 
šele od 1. aprila tekočega leta in jo uporabljali še do 31. marca 
naslednjega leta. 
Predviden je nekoliko spremenjen način valorizacije invalidskih 
prejemkov. Le-ti naj bi se v bodoče bolj tekoče usklajevali in ob 
doslednejšem upoštevanju valorizacije najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo. 

vojaških invalidov, izda natančnejše predpise o načinu usklajeva- 
nja denarnih prejemkov, po tem zakonu o načinu in kontroli 
izplačevanja teh prejemkov ter predpiše natančnejše kriterije za 
ugotavljanje upravičenosti do dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
po tem zakonu, v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.«. 

6. člen 
V drugem odstavku 46. člena se besede: »in drugim odstavkom 

24. člena« nadomestijo z besedami: »in tretjim odstavkom 24. 
člena.« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Občinski upravni organ, pristojen za vprašanje borcev in voja- 

ških invalidov najmanj vsaka tri leta po uradni dolžnosti ugotavlja 
nastanek sprememb iz 12. člena tega zakona in v primeru ugotov- 
ljene spremembe ponovno odloči o pravici in višini invalidskega 
dodatka oziroma družinskega dodatka.«. 

Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

7. člen 
Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinski upravni organ, ki vodi postopek za ugotovitev ali 

- po tretjem odstavku 22. člena - za priznanje pravice do 
poklicne rehabilitacije in oskrbnine, je dolžan pred izdajo odločbe 
pridobiti izvid in mnenje pristojnega zavoda za rehabilitacijo inva- 
lidov.« 

V tretjem odstavku 47. člena se črta beseda: »materialni«. 

8. člen 
V 49. členu se četrti odstavek spremeni, tako da se glasi: 
»Revizija in pritožba ne odložita izvršitve odločbe.« 

9. člen 
V 51. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Šteje se, da je revizija opravljena v roku iz prvega odstavka 

tega člena, če je bila odločba, izdana ob reviziji, v tem roku 
odposlana občinskemu upravnemu organu zaradi vročitve 
stranki.« 

10. člen 
V 52. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Pri uveljavljanju pravic po tem zakonu je dovoljena pritožba 

zoper odločbe prve stopnje, ki so bile izdane v upravnih sporih « 

11. člen 
Invalidi V.-X. skupine in uživalci družinske invalidnine, ki jim je 

bila priznana pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
k invalidskemu dodatku pred uveljavitvijo tega zakona, obdržijo 
pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč v višini 60% 
najnižje pokojnine tudi po uveljavitvi tega zakona. 

12. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije določi 

prečiščeno besedilo zakona o vojaških invalidih. 

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

določbi 1. in 2. člena tega zakona pa se uporabljata od 1. 4. 1990. 

2. člen 
Dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ki se po veljavni določbi 3. 

odstavka 5. člena Zakona zagotavlja vojaškim invalidom V.,-X. 
skupine in uživalcem družinske invalidnine, ob pogoju, da preje- 
majo invalidski dodatek in da za osnovne življenjske potrebe 
neizogibno potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za 
osnovne življenjske potrebe oziroma so slepi, v enotni višini 60% 
najnižje pokojnine, bi se diferenciral v dve stopnji. Prva stopnja 
dodatka bi šla invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za vse osnovne živ- 
ljenjske potrebe oziroma so slepi, ali nepokretni in to v višini 60% 
najnižje pokojnine kot doslej, druga stopnja pa bi se zagotavljala 
tistim, ki potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za večino 
osnovnih življenjskih potreb in to v višini 40% najnižje pokojnine. 

Sedanji prejemniki dodatka za postrežbo in tujo pomoč bi 
obdržali pravico do tega dodatka v dosedanji višini. 

S predlagano ureditvijo bi torej upoštevali težo prizadetosti 
upravičencev, kar po dosedanji ureditvi ni bilo mogoče. 
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3. člen 
S črtanjem prvega odstavka 12. člena zakona po katerem spre- 

memba višine rednih prejemkov iz preteklega leta vpliva na pra- 
vico in višino invalidskega dodatka od 1. aprila tekočega leta 
dalje, se ukinja vsakoletno odločanje o invalidskem dodatku glede 
na novo ugotovljeno dejansko stanje. Podlago za vse tekoče 
uskladitve invalidskega dodatka bo po uveljavitvi spremembe 
zakona predstavljala odločba, ki je bila izdana o prevedbi invalid- 
skega dodatka v letu 1989. 

4. člen 
.Zaradi hitre rasti življenjskih stroškov je potrebno tudi upravi- 

čencem do poklicne rehabilitacije zagotoviti sprotnejše usklajeva- 
nje oskrbnin. Po predlagani spremembi bi osnovo za ugotavljanje 
višine oskrbnine predstavljal znesek najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo, povečan za 25%, odmerjeni zneski oskrbnine 
pa bi se usklajevali na način in v odstotkih, ki jih bo republiški 
upravni organ pristojen za vprašanje borcev in vojaških invalidov 
določil za uskaljevanje invalidskega dodatka oziroma družinskega 
dodatka. 

S to spremembo se tudi ta invalidski prejemek podobno kot vsi 
drugi veže na najnižjo pokojnino in ne več na osebni dohodek. 

Pri predlogu nove osnove za določanje oskrbnine pa je zadr- 
žano razmerje med višino osnove po veljavnem zakonu in višino 
nove osnove. 

V tem členu so poleg navedene novosti precizirane še nekatere 
določbe veljavnega 24. člena zakona, ki so redakcijskega značaja, 
vendar je potrebno zaradi jasnosti ponoviti celotno zakonsko 
besedilo. 

5. člen 
V tem členu je dano pooblastilo republiškemu upravnemu 

organu, pristojnemu za vprašanje borcev in vojaških invalidov, da 
predpiše natančnejše kriterije za ugotavljanje upravičenosti do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč. 

6. člen 
Z ukinitvijo vsakoletne prevedbe se ukinja tudi vsakoletno pre- 

verjanje družinskega in premoženjskega stanja upravičencev. Po 
veljavni zakonski določbi mora stranka v 15 dneh prijaviti pristoj- 
nemu upravnemu organu vsako osebno spremembo ali spre- 
membo v dejanskih okoliščinah, ki vpliva na posamezno pravico, 
ali na njen obseg. Ne glede na to pa bo občinski upravni organ 
najmanj vsaka tri leta dolžan po uradni dolžnosti ugotoviti dejstva 
in okoliščine, ki vplivajo na pravico in višino pridobljene pravice 
ter po potrebi o tem ponovno odločiti. 

7. člen 
Vprašanje izpolnjevanja pogojev za pravico do poklicne rehabi- 

litacije in oskrbnine, vprašanje načina oziroma vrste rehabilitacije 
in podobno, so vprašanja, na katera mora v postopku pred izdajo 
odločbe o pravici do poklicne rehabilitacije in oskrbnine odgovo- 
riti izvedenec, saj uradna oseba, ki vodi postopek, za to nima 
potrebnega strokovnega znanja. Zaradi tega je nujno, da občinski 
upravni organ pred odločitvijo v vsakem konkretnem primeru 
pridobi izvid in mnenje pristojnega zavoda za rehabilitacijo inva- 
lidov. 

Dokončno odločbo, s katero so priznane posamezne pravice po 
zakonu o vojaških invalidih, bo mogoče po spremenjeni določbi 
tretjega odstavka 47. člena zakona razveljaviti po nadzorstveni 
pravici ne samo v primeru kršitve materialnega zakona, temveč 
v primeru vsake kršitve zakona, če je bil ta kršen v korist posamez- 
nika. 

B. člen 
Veljavna določba četrtega odstavka 49. člena, po kateri revizija 

odločbe, s katero je priznana pravica do poklicne rehabilitacije in 
oskrbnine, zadrži izvršitev odločbe, se spremeni tako, da revizija 
odločbe, s katero je priznana katerakoli pravica po tem zakonu, ne 
zadrži njene izvršitve. 

9. člen 
Zaradi različnih interpretacij določbe veljavnega 51. člena 

zakona glede pravočasnosti opravljene revizije je potrebna 
natančnejša opredelitev izteka revizijskega roka. Z dnem, ko repu- 
bliški upravni organ, pristojen za revizijo, odpošlje revizijsko 
odločbo občinskemu upravnemu organu zaradi vročitve stranki, 
se praktično konča delo tega organa v zvezi z revizijo. Predlagana 

rešitev je ustreznejša od veljavne, ki ni bila dovolj jasna, kar je 
pomembno tako za republiški upravni organ ter občinske upravne 
organe, ki odločbo izvršujejo, kot tudi za stranke. Podobne spre- 
membe so v pripravi tudi za revizijski rok po zveznem zakonu 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev. 

10. člen 
Dodatni tretji odstavek 52. člena je v celoti povzet po 114. členu 

zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih 
borcev, ki tudi v upravnih sporih, dopušča sodni postopek v dveh 
stopnjah. 

11. člen 
S to prehodno določbo se sedanjim prejemnikom dodatka za 

postrežbo in tujo pomoč zagotavlja pravica do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč v dosedanji višini tudi po uveljavitvi tega 
zakona. 

12. člen 
Zaradi lažje uporabe zakona o vojaških invalidih v praksi je 

potrebno izdelati prečiščeno besedilo zakona o vojaških invalidih, 
ki ga bo na podlagi pooblastila iz tega člena določila zakonodajno 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

13. člen 
Zaradi lažjega prehoda na novo pravno ureditev - glede veljav- 

nosti osnove za ugotavljanje upravičenosti do invalidskega 
dodatka ter za določanje njegove višine in ukinitve »prevedbe« 
invalidskega dodatka, je kot datum pričetka uporabe zakona pred- 
viden 1. april 1990. Druge spremembe naj bi pričele veljati osmi 
dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

ČLENI ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH, KI SE 
SPREMINJAJO, DOPOLNJUJEJO OZ. ČRTAJO. 

3. a člen 
Kot osnova za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka 

in za določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova 
za invalidski dodatek) se od 1. aprila tekočega leta do 31. 
marca naslednjega leta upošteva najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto (v 
nadaljnjem besedilu: najnižja pokojnina). 

Odmerjeni zneski invalidskega dodatka se z veljavnostjo od 
1. julija tekočega leta dalje uskladijo za odstotek porasta 
najnižje pokojnine od njene določitve v tekočem letu do 
dokončne uskladitve v naslednjem letu. 

5. člen 
Invalidski dodatek je enak osnovi za invalidski dodatek, če 

upravičenec in njegovi družinski člani nimajo rednih prejem- 
kov, ki bi vplivali na višino invalidskega dodatka. Če pa imajo 
upravičenec in njegovi družinski člani redne prejemke, je 
invalidski dodatek enak razliki med delom prejemkov, ki 
mesečno pride na upravičenca in osnovo za invalidski doda- 
tek, vendar ne more biti manjši od 50% osnove za invalidski 
dodatek. 

Invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki prejemajo 
invalidski dodatek in se sami preživljajo, pripada poleg inva- 
lidnega dodatka še 60% osnove za invalidski dodatek (doda- 
tek za samohranilce). Ta dodatek obdržijo tudi, če se zaradi 
bolezni, starosti ali onemoglosti preselijo k sorodnikom. 

Invalidom V. do X. skupine in uživalcem družinske invalid- 
nine, ki prejemajo invalidski dodatek za osnovne žiljenjske 
potrebe neogibno potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč 
oziroma so slepi, prepada dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč v višini 60% osnove za invalidski dodatek. 

Invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki izpolnju- 
jejo pogoje za uveljavitev pravice do dodatka za samohranilce 
in do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, pripada samo en 
dodatek. 

12. člen 
Sprememba višine rednih prejemkov iz 9., 10., in 11. člena 

14 priloga poročevalca 



tega zakona v preteklem letu vpliva na pravico do invalid- 
skega dodatka od 1. aprila tekočega koledarskega leta dalje. 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku spremembe, izguba rednih pre- 
jemkov pa od prvega dne naslednjega meseca, ko je upraviče- 
nec sporočil spremembo organu prve stopnje. 

Sprememba števila družinskih članov iz 12. člena tega 
zakona, ki ima za posledico povečanje invalidskega dodatka, 
se upošteva od prvega dne naslednjega meseca, ko je upravi- 
čenec sporočil spremembo organu prve stopnje, sprememba 
števila družinskih članov, ki ima za posledico zmanjšanje ali 
izgubo invalidskega dodatka, pa se upošteva od prvega dne 
naslednjega meseca po nastanku. 

24. člen 
Invalidom in osebam, ki jim zaradi prenizkega odstotka 

invalidnosti ni bila priznana lastnost mirnodobnega voja- 
škega invalida iz naslova bolezni, pripada v času poklicne 
rehabilitacije oskrbnina, če znaša njihova telesna okvara po 
predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%. Polna oskrbnina 
znaša 100% povprečnega mesečnega osebnega dohodka 
zaposlenih v Socialistični republiki Sloveniji iz predhodnega 
poletja. 

Višina oskrbnine je odvisna od rednih prejemkov invalida, 
kot so opredeljeni v 9., 10. in 11. členu tega zakona, pri čemer 
se kot dohodek iz kmetijske dejavnosti upošteva 40% katastr- 
skega dohodka iz preteklega leta oziroma 40% dejanskega 
dohodka iz kmetijstva. Sprememba višine rednih prejemkov iz 
9., 10. in 11. člena tega zakona v preteklem letu vpliva na 
pravico do oskrbnine od 1. januarja tekočega koledarskega 
leta dalje. Druge spremembe glede prejemkov in spremembe 
števila družinskih članov se upoštevaje, na način, določen 
z drugim in tretjim odstavkom 13. člena tega zakona. 

Del rednih prejemkov, ki pride na invalida, se izračuna tako 
da se njegovi redni prejemki delijo nanj, na zakonca, s katerim 
živi v skupnem gospodinjstvu in ga preživlja, ter na družinske 
člene iz 12. člena tega zakona. 

Znesek oskrbnine predstavlja razliko med zneskom polne 
oskrbnine in delom rednih prejemkov, ki pride na invalida. 

Če del prejemkov, ki pride na invalida, presega znesek 
polne oskrbnine po prvem odstavku tega člena, ima invalid 
pravico do minimalne oskrbnine, ki znaša 10% polne oskrb- 
nine na mesec. 

41. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

vojaških invalidov, izda natančnejše predpise o načinu uskla- 
jevanja denarnih prejemkov po tem zakonu, z medletnimi 
uskladitvami najnižje pokojnine ter o načinu in kontroli izpla- 
čevanja teh prejemkov v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

46. člen 
Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo upravi- 

čenca. 
Postopek za ugotavljanje pravice in določitev višine invalid- 

skega dodatka, družinskega dodatka in oskrbnine na podlagi 
novega dejanskega stanja v skladu s 13. členom in drugim 
odstavkom 23. člena tega zakona uvede pristojni organ po 
uradni dolžnosti. 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji občinski 
upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških inva- 
lidov. 

Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu občinskih uprav- 
nih organov iz tretjega odstavka tega člena zagotavlja republi- 
ški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov. 

47. člen 
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se upo- 

rabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če 
ni v tem zakonu drugače predpisano. 

Občinski upravni organ, ki vodi postopek, mora uradno 
preskrbeti listine, s katerimi se dokazuje kakšno dejstvo ali 
stanje, ki ima pomen za izdajo ali izvršitev odločbe ali za 
kakšno upravno dejanje v korist stranke, če spada izdaja take 
listine v pristojnost kateregakoli organa te občine. 

Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v uprav- 
nem postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadzor- 
stveni pravici, če je bil z njo prekršen materialni zakon 
- v korist posameznika, in sicer najpozneje v petih letih od 
dneva, ko je postala dokončna. 

48. člen 
Zdravniške komisije po zveznih predpisih o vojaških invali- 

dih dajejo izvide in mnenja o pridobitvi nezmožnosti in o upra- 
vičenosti do dodatka za postrežbo in tujo pomoč v postopku 
po predpisih o vojaških invalidih. 

49. člen 
Odločbo prve stopnje, s katero je komu priznan invalidski 

dodatek, družinski dodatek ali pravica do poklicne rehabilita- 
cije in oskrbnine, je treba predložiti v revizijo. 

Revizijo opravljanja po uradni dolžnosti republiški upravni 
organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki 
je pristojen tudi za reševanje pritožb zoper odločbe prve 
stopnje o pravicah po tem zakonu. 

Če je vložena zoper odločbo prve stopnje pritožba, se 
odloči o reviziji in o pritožbi z isto odločbo. 

Revizija in pritožba ne odložita izvršitve odločbe, razen če 
gre za odločbo, s katero je priznana pravica do poklicne 
rehabilitacije oziroma oskrbnine. 

51. člen 
Če zoper odločbo organa prve stopnje, ki jo je treba predlo- 

žiti v revizijo, in vložena pritožba, revizija pa ni opravljena 
v treh mesecih od dneva, ko organ druge stopnje prejme 
zadevo, se šteje, da je revizija opravljena in da je k odločbi 
dano soglasje. 

52. člen 
Zoper odločbo druge stopnje in zoper odločbo, s katero je 

bila v reviziji spremenjena odločba prve stopnje, je mogoč 
upravni spor. 

Zoper odločbo v reviziji ni mogoč upravni spor, če je bila 
z njo odločba prve stopnje odpravljena ali razveljavljena in 
vrnjena organu prve stopnje v ponovni postopek, ki sicer ne 
glede na to, da je bila zoper odločbo prve stopnje vložena 
pritožba ali ne. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA BORCE IN 
VOJAŠKE INVALIDE 

Povzetek 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o civilnih invalidih vojne se spreminja oziroma dopolnjuje 
zakon o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78, 12/85 
in 11/88). 

Z ukinitvijo vsakoletne »prevedbe« denarnih pomoči se bo 
zmanjšal obseg upravno-strokovnega in administrativnega 
dela v občinskih upravnih organih kot tudi v republiškem 
upravnem organu, pristojnem za vprašanja borcev in vojaških 

invalidov kot pritožbenem in revizijskem organu. Zaradi kon- 
trole nad javljanjem sprememb, ki vplivajo na pravico in višino 
denarnih pomoči s strani prejemnikov pa je pristojnim občin- 
skim upravnim organom dano pooblastilo, da najmanj vsaka 
tri leta po uradni dolžnosti preverjajo pogoje in razmere, ki 
vplivajo na obstoj pravice do denarne pomoči in njene višine 
ter v primeru ugotovljenih sprememb o tem ponovno odločijo. 

Predvideno je tudi bolj tekoče usklajevanje denarnih po- 
moči. 

Precizneje je opredeljen pojem civilnega invalida vojne. 
S predlogom zakona pa se vnašajo še nekatere nove ozi- 

roma dopolnjujejo ali spreminjajo obstoječe procesnopravne 
določbe zakona: gre za natančno opredelitev izteka revizij- 
skega roka, za spremembo specifične ureditve instituta nad- 
zorstvene pravice in za dopustitev pritožbe zoper odločbe, 
izdane v upravnem sporu. 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o civilnih invalidih vojne je podana v 15. točki 321. 
člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da republika z zakonom 
ureja varstvo žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in 
vojnega materiala. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Varstvo civilnih invalidov vojne je urejeno v zakonu o civilnih 
invalidih vojne (Ur. I. SRS, št. 8/78, 12/85 in 11/88) s katerim se 
zagotavljajo njihove temeljne pravice. Ustreznost zakonskih reši- 
tev je bila preverjena ob pobudah, ki so jih za dosedanje spre- 
membe zakona dajali civilni invalidi vojne. Na tej podlagi so bile 
sprejete spremembe in dopolnitve zakona o civilnih invalidih 
vojne v letu 1988, ki so izboljšale položaj najtežjih civilnih invali- 
dov vojne (spremenjena in na višjemnivoju je urejena pravica do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč), obenem pa se je z dvigom 
cenzusa za pridobitev pravice do denarne pomoči in določitev 
njene višine izboljšal položaj civilnih invalidov vojne, ki so bili 
socialno ogroženi. O uveljavitvi in učinkih sprememb zakona 
o civilnih invalidih vojne, ki so bile sprejete leta 1988 je bilo 
izdelano tudi posebno poročilo, na podlagi katerega je ocenjeno, 
da so bili doseženi namen in cilji zakonskih sprememb. 

Ob spremljanju in analiziranju stanja na tem področju, pa je bila 
izpostavljena potreba po poenostavitvi upravnega postopka in 
bolj tekočega usklajevanja prejemkov civilnih invalidov vojne. 

Z uvedbo računalniške podpore so upravni postopki že do sedaj 
nekoliko poenostavljeni, še vedno pa na prvostopnih organih 
ostajajo obsežne naloge v zvezi z vsakoletnim ugotavljanjem 
dejanskega stanja. Po veljavnem zakonu morajo občinski upravni 
organi pri upravičencih do denarne pomoči vsako leto ponovno 
ugotavljati zneske prejemkov upravičencev in njihovih družinskih 
članov in glede na tako ugotovljene prejemke, ki pa se v večjem 
delu ne spreminjajo, ponovno z odločbami odločati o pravici in 
višini denarne pomoči. Takšna ureditev predstavlja obremenitev 
za stranke, pa za občinske upravne organe, ki morajo voditi 
postopke, stranke zaslišati in nato izdati odločbe. Te odločbe je 
treba nato poslati še v revizijo drugostopnemu upravnemu 
organu. Pri tem pa občinski upravni organi preveliki večini upravi- 
čencev že več zaporednih let niso ugotovili sprememb, ki bi 
vplivale na obstoj pravice do denarne pomoči in na odločanje 
o njeni višini. 

Pri dosedanji uporabi zakona o civilnih invalidih vojne so se 
pokazale nekatere pomanjkljivosti in nejasnosti tudi glede posa- 
meznih procesnih določb, ki jih je potrebno odpraviti. 

III. Predlagane rešitve 

1. S predlaganimi spremembami je predvidena ukinitev vsako- 

letne »prevedbe« denarnih pomoči civilnih invalidov vojne, ki je 
določena v prvem odstavku 16. c člena zakona o civilnih invalidih 
vojne. V letu 1990 se »prevedba« ne bo več opravljala, odmerjeni 
zneski denarnih pomoči pa se bodo v prihodnje le še usklajevali 
z rastjo najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

2. Glede na to, da »prevedb« denarnih pomoči ne bo več, tudi ni 
več razlogov, da se osnova za odmero denarne pomoči upošteva 
za vse upravičence od 1. aprila tekočega leta do 31. marca 
naslednjega leta. Ta osnova se bo upoštevala le za nove upravi- 
čence in pri izdaji novih odločb zaradi morebitnih sprememb 
dejanskega stanja, pri čemer pa bo osnova vezana na koledarsko 
leto. 

3. Dosedanja ureditev, po kateri se denarne pomoči usklajujejo 
z veljavnostjo od 1. julija tekočega leta dalje, se je pokazala kot 
neustrezna glede na to, da so bile pokojnine, zlasti v zadnjih dveh 
letih, usklajene večkrat že v prvem polletju. Zato se predlaga 
sprememba 24. a člena tako, da bi se denarne pomoči usklajevale 
bolj tekoče in v višini, kot se usklajujejo pokojnine. 

O načinu in rokih usklajevanja denarnih pomoči bo po predla- 
gani rešitvi odločal republiški upravni organ, pristojen za zadeve 
borcev in vojaških invalidov, glede na to, da se sredstva za 
izplačevanje teh prejemkov zagotavljajo v proračunu SR Slove- 
nije. 

4. Predlaga se preciznejša opredelitev pojma civilnega invalida 
vojne glede na to, da se sedaj v zakonu uporablja poleg pojma 
civilnega invalida vojne tudi pojem upravičenca (to je civilni inva- 
lid vojne z najmanj 60% invalidnosti). Ker se zaradi tega ponekod 
status civilnega invalida vojne priznava tudi osebam z nižjimi 
odstotki invalidnosti, povzroča to nejasnosti in težave pri uveljav- 
ljanju pravic civilnih invalidov vojne po drugih predpisih. 

5. Spremembe procesnih določb so predvidene pri razveljavitvi 
odločbe po nadzorstveni pravici, ki bo v bodoče mogoča ne le pri 
kršitvi materialnega zakona, temveč ob vsaki kršitvi zakona. 
Razen tega se jasneje opredeljuje iztek revizijskega roka ter omo- 
goča pritožba zoper odločbe, ki so bile izdane v upravnem sporu. 

IV. Finančne in druge posledice zakona 

V bodoče bodo denarne pomoči usklajevane v višini in za čas, 
kot velja za usklajevanja pokojnin in ne le od 1. julija tekočega leta 
dalje. 

Ocenjena poraba finančnih sredstev za zagotavljanje denarnih 
pomoči upravičencem po zakonu o civilnih invalidih vojne v letu 
1989 znaša 4,800.000.000 din, za celotno varstvo civilnih invalidov 
vojne pa 28.422,807.000 din. V ta znesek so všteta tudi sredstva, ki 
so bila porabljena za izredno uskladitev denarnih pomoči za 
meseca maj in junij. Za uskladitev prejemkov v smislu predlaganih 
sprememb tudi za obdobje januar-april pa bi bila potrebna še 
dodatna sredstva v višini 147,000.000 din, kar pomeni 0,5% 
v odnosu na celoletno porabo za vse oblike varstva. Sredstva 
bodo zagotovljena v proračunu SR Slovenije za leto 1990. 
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PREDLOG ZAKONA ....... r-u 

o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne 

1. člen 
V zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78, 12/85 
in 11/88) se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Civilni invalidi vojne so državljani SR Slovenije, ki so v okolišči- 
nah iz 2. člena tega zakona utrpeli trajno anatomsko ali funkci- 
onalno okvaro organizma, ki znaša najmanj 60% po predpisih 
o vojaških invalidih (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).«. 

2. člen 
Prvi odstavek 4. člena se črta. 

Sedanji drugi odstavek postane prvi odstavek. 
3. člen 

14. a člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Kot osnova za ugotavljanje pravice in določanje višine denarne 

pomoči (v nadaljnjem besedilu: osnova za denarno pomoč) se 
upošteva najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo, ki jo 
določi skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR 
Slovenije za tekoče leto. 

Odmerjeni zneski denarne pomoči se usklajujejo na način in 
v odstotkih, ki jih glede na uskladitve najnižje pokojnine med 
letom določi republiški upravni organ, pristojen za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov.« 

4. člen 
Prvi odstavek 16. c člena se črta. 
Drugi in tretji odstavek postaneta orvi in drugi odstavek. 

5. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Upravičenci imajo enake pravice do rehabilitacije, kot jih imajo 
vojaški invalidi po predpisih o vojaških invalidih. Pravico do 
poklicne rehabilitacije imajo ob pogojih po predpisih o vojaških 
invalidih tudi osebe, ki jim status civilnega invalida vojne ni bil 
priznan zaradi prenizkega odstotka invalidnosti, če znaša njihova 
telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%«. 

6. člen 
20. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 
vojaških invaliddov, izda natančnejše predpise o načinu usklaje- 
vanja denarnih prejemkov, o načinu in kontroli izplačevanja teh 
prejemkov ter predpiše natančnejše kriterije za ugotavljanje upra- 

vičenosti do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po tem zakonu 
v enem mesecu po njegovi uveljavitvi.« 

7. člen 
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in voja- 
ških invalidov, najmanj vsaka tri leta po uradni dolžnosti ugotavlja 
nastanek sprememb iz 16. c člena tega zakona in v primeru 
ugotovljene spremembe ponovno odloči o pravici in višini 
denarne pomoči.« 

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. 

8. člen 
Drugi odstavek, 21. b člena se črta. 
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

9. člen 
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Šteje se, da je revizija opravljena v roku iz prvega odstavka 
tega člena, če je bila odločba, izdana ob reviziji, v tem roku 
odposlana občinskemu upravnemu organu zaradi vročitve 
stranki.« 
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

10. člen 
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Pri uveljavljanju pravic po tem zakonu je dovoljena pritožba 
zoper odločbe prve stopnje, ki so bile izdane v upravnih sporih.« 

11. člen 
V 25. b členu zakona se črtata besedi »očitno« in »materialni«. 

12. člen 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije določi pre- 
čiščeno besedilo zakona o civilnih invalidih vojne. 

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

določbe prvega in drugega člena tega zakona pa se uporabljajo 
od 1. aprila 1990. 

Obrazložitev 

1. člen 
V uvodni določbi zakona se izpolnjuje definicija civilnega inva- 

lida vojne v tem smislu, da se v njegovo opredelitev vključi tudi 
zakonsko določen minimalen odstotek invalidnosti (60%). Dose- 
danja ureditev namreč loči med pojmom civilnega invalida vojne, 
ki ne zajema minimalnega odstotka invalidnosti in pojmom upra- 
vičenca (to je civilni invalid vojne z najmanj 60% okvaro) zaradi 
česar prihaja do nejasnosti in različnih rešitev pri oblikovanju 
odločb o priznanju tega statusa. 

2. člen 
Glede na spremembo v prvem členu zakona je določba 1. 
odstavka 4. člena zakona, ki opredeljuje pojem upravičenca do 
varstva po tem zakonu, nepotrebno. 

3. člen 
Osnovno za priznanje pravice do denarne pomoči in za določi- 

tev njene višine po zakonu o civilnih invalidnih vojne predstavlja 
znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Premo- 
ženjski cenzus in osnovo za določitev višine denarne pomoči 
civilnim invalidom vojne pa predstavlja 70% tega zneska. Ker po 
uveljavitvi predlaganih sprememb in dopolnitev zakona ter črtanju 
prvega odstavka 16.C člena zakona, ne bo več »prevedbe« 
denarne pomoči, odpadejo tudi razlogi za to, da bi osnovo za 
priznanje denarne pomoči (najnižjo pokojnino) upoštevali šele od 

1. aprila tekočega leta in jo uporabljali do 31. marca naslednjega 
leta. 

V drugem odstavku tega člena je predvidena valorizacija 
denarne pomoči na podlagi ustreznega sklepa republiškega 
upravnega organa, pristojnega za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov, ob upoštevanju medletne valorizacije najnižje pokoj- 
nine po predpisih SPIZ. 

4. člen 
Ker se s spremembami 3. člena predloga zakona ukinja vsako- 

letna »prevedba« denarne pomoči, to je vsakoletno odločanje 
o denarni pomoči glede na novo ugotovljeno dejansko stanje, bo 
odpadlo tudi vsakoletno zbiranje potrdil o prejemkih upravičenca 
in njegovih družinskih članov, zaslišanje strank ter izdaja novih 
odločb o priznanju pravice do denarne pomoči. Podlaga za med- 
letne uskladitve denarne pomoči bo po uveljavitvi sprememb in 
dopolnitev zakona predstavljala odločba, ki je bila izdana ob 
prevedbi denarne pomoči v letu 1989. 

5. člen 
Zaradi nove opredelitve pojma civilnega invalida vojne z vno- 

som (že doslej zakonsko določenega) minimalnega odstotka inva- 
lidnosti v to opredelitev je potrebno izrecno poudariti, da imajo 
pravico do poklicne rehabilitacije ne le upravičenci, to je civilni 
invalidi vojne z najmanj 60 odstotki invalidnosti, ampak tudi osebe 
z najmanj 30 odstotki invalidnosti. 
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6. člen 
V 20. člen zakona je (iz 2. odstavka 21 .b člena) prenešeno določilo 
o pooblastilu pristojnemu republiškemu upravnemu organu, da 
predpiSe natančnejše kriterije za ugotavljanje upravičenosti do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč po tem zakonu. 

7. člen 
Z ukinitvijo vsakoletne prevedbe se ukinja tudi vsakoletno pre- 

verjanje družinskega in premoženjskega stanja upravičencev. Po 
veljavni zakonski določbi mora stranka v 15 dneh prijaviti pristoj- 
nemu upravnemu organu vsako osebno spremembo ali spre- 
membo v dejanskih okoliščinah, ki vpliva na posamezno pravico, 
ali na njen obseg. Ne glede na to pa bo občinski upravni organ 
najmanj vsaka tri leta dolžan po uradni dolžnosti ugotoviti dejstva 
in okoliščine, ki vplivajo na pravico in višino pridobljene pravice 
ter po potrebi o tem ponovno odločiti. 

8. člen 
Določba drugega odstavka 21.b člena je vnešena v 20. člen za- 

Po 24. členu zakona se šteje, da je k prvostopni odločbi dano 
- soglasje, če revizija te odločbe ni opravljena v predpisanem 
roku. Zaradi različne interpretacije te določbe zakona v praksi je 
potrebna natančnejša opredelitev izteka revizijskega roka. 
Z dnem, ko republiški upravni organ, pristojen za izvedbo revizije, 
odpošlje revizijsko odločbo občinskemu upravnemu organu 
zaradi vročitve stranki, se praktično konča delo tega organa 
v zvezi z revizijo. Predlagana rešitev je za republiški upravni organ 
kot tudi za občinske upravne organe ter stranke, najustreznejša. 

10. člen 
Predlagana sprememba 25. člena zakona je povzeta po 114. 

členu zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin 
padlih borcev, ki tudi v upravnem sporu dopušča sodni postopek 
v dveh stopnjah. Ker se po zakonu o civilnih invalidih vojne odloča 
o pomembnih osebnostnih pravicah (status individualnega inva- 
lida vojne) strank, je treba tudi po navedenem predpisu stranki in 
upravnemu organu dopustiti možnost, da proti sodbi prvostop- 
nega sodišča vloži pritožbo. 

11. člen 
Po predlagani spremembi določbe 25. b člena zakona bo 

mogoče odločbo, ki je postala dokončna v upravnem postopku, 
razveljaviti po nadzorstveni pravici, če je z njo prekršen zakon, ne 
le -materialni* zakon kot je določeno sedaj. 

12. člen 
Zaradi lažje uporabe predpisa v praksi, je potrebno izdelati 

prečiščeno besedilo zakona o civilnih invalidih vojne, ki ga bo na 
podlagi pooblastila iz tega člena zakona določila Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije. 

13. člen 
Zaradi lažjega prehoda na novo pravno ureditev - glede veljav- 

nosti osnove za denarno pomoč, odmere njene višine ter ukinitve 
»prevedbe« denarne pomoči, je kot datum pričetka uporabe 
zakona predviden 1. april 1990. Druge spremembe in dopolnitve 
naj bi pričele veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

ČLENI ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE, KI 
SE SPREMINJAJO, DOPOLNJUJEJO OZ. 
ČRTAJO 14. a člen 

Kot osnova za ugotavljanje pravice in določanje višine denarne 
pomoči (v nadaljnjem besedilu osnova za denarno pomoč) se od 
1. aprila tekočega leta do 31. marca naslednjega leta upošteva 
najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo, ki jo določi Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za 
tekoče leto (v nadalniem besedilu: najnižja pokojnina). 

Odmerjeni zneski denarne pomoči se z veljavnostjo od 1. julija 
tekočega leta dalje uskladijo za odstotek porasta najnižje pokoj- 
nine od njene določitve v tekočem letu do dokončne uskladitve 
v naslednjem letu. 

16. c člen 
Sprememba višine rednih prejemkov iz 15. in 16. člena tega 

zakona v preteklem letu vpliva na pravico do denarne pomoči od 
1. aprila tekočega koledarskega leta. 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne naslednjega 
meseca po nastanku spremembe, izguba rednih prejemkov pa od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil spre- 
membo. 

Sprememba števila družinskih članov iz prejšnjega člena, ki ima 
za posledico povečanje denarne pomoči, se upošteva od prvega 
dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil spremembo 
organu prve stopnje, sprememba števila družinskih članov, ki ima 
za posledico zmanjšanje ali izgubo denarne pomoči, pa se upo- 
števa od prvega dne naslednjega meseca po nastanku. 

18. člen 
Civilni invalidi vojne imajo enake pravice do rehabilitacije, kot 

jih imajo vojaški invalidi po predpisih o vojaških invalidih. 
V času, ko je upravičenec na rehabilitaciji v ustreznem zavodu, 

kjer ima vso oskrbo, se mu denarna pomoč ne izplačuje. 

20. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in voja- 

ških invalidov, izda natančnejše predpise o načinu usklajevanja 
denarnih prejemkov po tem zakonu z medletnimi uskladitvami 
najnižje pokojnine, ter o načinu in kontroli izplačevanja teh pre- 
jemkov v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

21. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic po tem zakonu se začne na 

zahtevo upravičenca oziroma družinskih članov. 
Postopek za ugotavljanje pravic in določitve višine denarne 

pomoči na podlagi novega dejanskega stanja v skladu s 16.c 
členom tega zakona, kakor tudi postopek za ugotavljanje pravice 
in določitev višine oskrbnine med poklicno rehabilitacijo na pod- 
lagi novega dejanskega stanja v skladu z drugim odstavkom 24. 
člena zakona o vojaških invalidih, uvede pristojni organ po uradni 
dolžnosti. 

Na prvi stopnji odloča o zahtevkih za priznanje pravic občinski 
upravni organ, ki je pristojen za varstvo borcev in vojaških invali- 
dov, na drugi stopnji pa republiški upravni organ, pristojen za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov. 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporabljajo 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če v tem zakonu 
ni predpisano drugače. 

21. b člen 
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti ter pridobitne nezmožno- 

sti se uporabljajo predpisi o vojaških invalidih. 
Natančnejše kriterije za ugotavljanje upravičenosti do dodatka 

za postrežbo in tujo pomoč po tem zakonu predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških ivalidov. 

V postopku za uveljavljanje pravice do rehabilitacije in pravice 
do dodata za postrežbo in tujo pomoč se uporabljajo določbe, ki 
veljajo v postopku za uveljavljanje pravic po predpisih o vojaških 
invalidih. 

Pravico do ortopedskih in drugih pripomočkov ter pomožnih 
naprav uveljavljajo upravičenci na podlagi pravilnika iz 19. člena 
tega zakona. 

24. člen 
Če zoper odločbo upravnega organa prve stopnje, ki jo je treba 

predložiti v revizijo, ni vložena pritožba, revizija pa ni opravljena 
v treh mesecih od dneva, ko organ druge stopnje prejme zadevo, 
se šteje da je revizija opravljena in da je k odločbi dano soglasje. 

Če zdravniška komisija pošlje osebo, na katero se nanaša 
odločba, ki je v postopku revizije, na medicinske preiskave, začne 
rok iz prejšnjega odstavka teči od dneva, ko je zdravniška komisija 
podala izvid in mnenje organu, ki opravlja revizijo. 

25. člen 
Zoper odločbo druge stopnje in zoper odločbo, s katero je 

v reviziji spremenjena odločba prve stopnje, je mogoč upravni 
spor. 

Zoper odločbo v reviziji ni mogoč upavni spor, če je bila z njo 
odločba prve stopnje odpravljena ali razveljavljena in vrnjena 
organu prve stopnje v ponovni postopek, ne glede na to, ali je bila 
zoper prvo odločbo vtožena pritožba ali ne. 

25. b člen 
Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v upravnem 

postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadzorstveni pra- 
vici, če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon, in sicer 
najpozneje v petih letih od dneva, ko je postala dokončna. 
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