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RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV SEJ ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
7. marca 1990 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor bodo še obravnavali: 

- predlog Zveznega izvršnega sveta, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFR Jugoslavije; 

- predlog Skupščine SR Bosne in Hercegovine, da 
se začne postopek za spremembo ustave SFR Jugo- 
slavije; 

- uresničevanje ugotovitev in stališč Skupščine 
SR Slovenije v zvezi s prekinitvami gospodarskih 
odnosov med gospodarskimi organizacijami iz SR 
Srbije in SR Slovenije; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o splošni ljudski obrambi in druž- 
beni samozaščiti s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih s predlo- 
gom zakona 

- nadaljevanje obravnave; 
- predlog odloka o prenehanju veljavnosti poslov- 

nika o delu Skupščine SR Slovenije v neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravna- 
vala tudi: 

- predlog zakona o odškodnini za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč - nadaljevanje 
obravnave; 

- osnutek zakona o garanciji federacije za obvez- 
nice izdane v letu 1990 za sanacijo bank - usklaje- 
valni postopek; 

- osnutek zakona o načinu zagotavljanja sredstev 
federacije za vlogo Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije pri sedmem splošnem povečanju 
sredstev Inter-ameriške banke za razvoj. 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organi- 
zacijah, ki poslujejo z izgubo s predlogom zakona. 

SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
8. marec 1990 

Predsednik Skupščine SR Slovenije Miran Potrč 
sklicuje skupno sejo vseh zborov Skupščine SR Slo- 
venije, ki bo v četrtek, 8. marca 1990, ob 9. uri v veliki 
dvorani Skupščine SR Slovenije. 

Na dnevnem redu bo razprava o uresničevanju 
stališč Skupščine SR Slovenije o Kosovu. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
28. marca in 29. marca 1990 

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Druž- 
benopolitičnega zbora so sklicane za sredo, 28. 
marca in četrtek, 29. marca 1990. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor bodo obravnavali: 

- informacijo o uresničevanju programa ekonom- 
ske reforme; 
- poročilo o izvajanju ustavnega zakona za 

izvedbo ustavnih amandmajev od IX do LXXXlX 
k ustavi SR Slovenije; 

- poročilo o financiranju programa družbenih 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture v letu 1990 
z analizo zaključnih računov; 

- poročilo o stanju okolja v SR Sloveniji; 
- predlog stališč in sklepov v zvezi s problematiko 

melioracij; 
- celovito informacijo o reševanju vprašanj odla- 

ganjanizko in srednje radioaktivnih odpadkov; 
- vmesno poročilo skupine delegatov vseh zborov 

Skupščine SR Slovenije za pripravo poročila o vplivih 
izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh na okolje; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti z osnutkom zakona; 
- predlog zakona o razvojno-zaposlitvenerf 

skladu: 
- predlog zakona o državni upravi; 
- predlog zakona o funkcionarjih v državnih or- 

ganih; 
- predlog zakona o delavcih v državnih organih; 
- predlog zakona o himni SR Slovenije; 
- predlog zakona o RTV Slovenije; 
- predlog zakona o Svetu za varstvo človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin; 
- osnutek zakona o samostojnem osebnem delu; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah j" 

dopolnitvah zakona o vzgoji in varstvu predšolskih 
otrok z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah i" 

dopolnitvah zakona o izobraževanju in usposabljanji1 

otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoji 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah i" 
dopolnitvah zakona o osnovni šoli z osnutkom za- 
kona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah i*1 

dopolnitvah zakona o glasbenih šolah z osnutkotf 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah ij1 

dopolnitvah zakona o raziskovalni dejavnosti in razi- 
skovalnih skupnostih z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah i'1 

dopolnitvah zakona o samostojnih kulturnih delavcih 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah ih 
dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu živa'' 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah i" 
dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu z osnut- 
kom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah i" 
dopolnitvah zakona o semenu in sadikah z osnutko^ 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah i" 
dopolnitvah zakona o vinu in o drugih proizvodih 
grozdja in vina z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah f 
dopolnitvah zakona o ukrepih v živinoreji z osnutkoi11 

zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah i" 

dopolnitvah zakona o mineralnih gnojilih z osnutko«1 

zakona; 
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— predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih pose- 
gov v prostor z osnutkom zakona; 

— predlog za izdajo zakona o varstvu udeležencev 
vojne s predlogom zakona; 

— osnutek zakona o spremembah zakona o pogo- 
jih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v druž- 
beni lastnini; 

— predlog odloka o spremembah odloka o pripravi 
in sprejetju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1991—1995; 

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

Zbor združenega dela in Družbenopolitični zbor 
bosta obravnavala: 

— predlog zakona o delovnih razmerjih; 
— osnutek zakona o kreditnih poslih s tujino. 

UVOD 

1. Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 18. in 19. 
decembra 1989 naložili Izvršnemu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, da za obravnavo na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 
v marcu 1990 pripravi poročilo o izvajanju ustavnega zakona, 
predvsem z vidika izvajanja njegovega 12. člena oziroma 
šestega odstavka tega člena, in zakona o določitvi nalog, ki jih 
od 1.1.1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interes- 
nih skupnosti, in o ustanovitvi določenih republiških upravnih 
organov. Zbori so hkrati priporočili, da podobna poročila 
pripravijo izvršni sveti drugih družbenopolitičnih skupnosti. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v tem poročilu 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravna- 
vala še: 

— predlog za izdajo zakona o prenehanju veljavno- 
sti zakona o sistemu obrambe pred točo s predlogom 
zakona; 

— osnutek zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o zagotovitvi sredstev za ustanoviteljsko 
vlogo federacije v Jugoslovanski banki za medna- 
rodno ekonomsko sodelovanje. 

Zbor združenega dela bo obravnaval: 
— predlog zakona o Gospodarski zbornici Slove- 

nije; 
— predlog za izdajo zakona o hranilno kreditnih 

službah z osnutkom zakona; 
— osnutek zakona o spreminjanju dela kratkoroč- 

nih kreditov iz primarne emisije v dolgoročne kredite. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še 
— volitve in imenovanja; 
— pobude, predloge in vprašanja delegatov ozi- 

roma družbenopolitičnih organizacij. 

poroča o aktivnostih, ki so potekale na različnih področjih 
družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture v obdobju 
od začetka leta do sredine meseca februarja 1990 oziroma 
v času od sprejema prvega poročila o izvajanju ustavnega 
zakona v novembru 1989. 

Časovno obdobje, ki ga zajema to poročilo, je torej soraz- 
merno kratko in za poglobljeno analizo ne more dati dovolj 
relevantnih podatkov. Kljub temu pa je zlasti zaradi pospe- 
šene dinamike dogajanj v tem obdobju mogoče iz njega 
povzeti nekaj osnovnih ugotovitev in ocen, značilnih za prvo 
obdobje sedanjega začasnega režima upravljanja na področ- 
jih družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture. Poro- 
čilo podrobneje ne obravnava dogajanj na posameznih 

POROČILO 

o izvajanju ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev 

IX do LXXXIX k ustavi SR Slovenije (ESA 1013)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. 
2. 1990 obravnaval: 
- POROČILO O IZVAJANJU USTAVNEGA ZAKONA 
ZA IZVEDBO USTAVNIH AMANDMAJEV IX DO LXXXIX 
K USTAVI SR SLOVENIJE, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

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

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

- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in pred- 
sednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo, 

- Milan JELENC, član izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za kulturo, 
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 

nik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve, 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Miran KALČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za delo, 

- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Janko KUŠAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno var- 
stvo, 
- dr. Dlnko LESKOVŠEK, član Izvršnega sveta in 

predsednik Republiškega komiteja za zdravstveno in 
socialno varstvo, 
- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 

nik Republiškega komiteja za zakonodajo, 
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta In predsednik 

Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsed- 

nik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški 

sekretar za finance, 
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 
- Fran JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za 

družbeno planiranje. 
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področjih oziroma specializirane finančne, razvojne ali druge 
problematike, temveč po vsebini sledi sklepom Skupščine. 

I. 

1. V času, ko je Izvršni svet predložil zborom Skupščine 
svoje prvo poročilo o tej problematiki, so bile začrtane šele 
prve zasnove novega pravnega režima, ki naj bi kot začasne 
rešitve veljale za leto 1990 oziroma do sprejema nove sistem- 
ske zakonodaje na posameznih področjih. Te zasnove so 
temeljile na jasnih izhodiščih za postopno graditev novih 
sistemov tržnega gospodarstva, javnih financ in javne uprave 
ter v njenem okviru moderne državne uprave. 

Tej koncepciji so sledili dokumenti, ki jih je kot nujne 
pravne podlage (npr. za financiranje družbenih potreb ozi- 
roma gospodarske infrastrukture, za delovanje organov SIS 
oziroma organov državne uprave itd.) sprejela bodisi Skupš- 
čina bodisi Izvršni svet. Potrebno pa je opozoriti, da je spre- 
jem teh, zlasti finančnih dokumentov, potekal sočasno s spre- 
jemom zveznih ukrepov gospodarske reforme, ki so v marsi- 
čem zaostrili ali spremenili razmere in pogoje, s tem pa tudi 
neposredno vplivali na stanje na posameznih področjih in 
postavljali omejitve materialne narave. V teh pogojih pa sred- 
stva, združena v republiškem proračunu, kljub objektivnim 
težavam omogočajo pokrivanje potreb v skladu z izhodišči, na 
ravni in v obsegu, kot je bila sprejeta v skupščini. 

S temi dokumenti so bili ustvarjeni pogoji za prvo fazo 
delovanja, ki temelji še na planskih dokumentih za obdobje 
1986/90, upravljalski proces pa se odvija v sklopu državnih 
organov pri čemer imajo organi, ki so jih ustanovile samou- 
pravne interesne skupnosti, pravico in dolžnost dajati mnenja 
in predloge ter spremljati uresničevanje politike in odločitev. 
Zagotovljeno pa je tudi sodelovanje številnih strokovnjakov in 
drugih poznavalcev problematike na posameznih področjih 
v raznih oblikah delovnih teles Izvršnega sveta ali resornih 
organov. Ta sistem je zlasti razvejan na področju družbenih 
dejavnosti, kar je spričo raznolikosti in pestrosti problematike 
nujno. 

2. Za zagotovitev kontinuitete v procesu upravljanja so 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti in kmetijskih 
zemljiških skupnosti ustanovile organe za spremljanje uresni- 
čevanja politike in odločitev ter za dajanje mnenj in predlogov 
Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu svetu. 

Na področju vzgoje in izobraževanja je Skupščina izobraže- 
valne skupnosti Slovenije ustanovila Svet za program vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji (predseduje mu predsednik 
skupščine ukinjene Izobraževalne skupnosti). Svet se po 
začetnih problemih aktivno vključuje tako v delo Skupščine 
SR Sloveije, Izvršnega sveta kot Republiškega komiteja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Delo je intenzivno, 
doslej je posredoval naslednje pobude: 

- odbori pri Izvršnem svetu naj dobijo tudi pristojnosti 
odločanja v skladu s politiko, sprejeto v Skupščini SR Slove- 
nije, oziroma v soglasju s predsednikom Republiškega komi- 
teja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- sistem financiranja vzgojno izobraževalnih programov 
usmerjenega izobraževanja naj se spremeni tako, da se vgradi 
sistematizacija delovnih mest kot temeljna sestavina sistema, 
hkrati naj se oblikuje enoten pravilnik za oblikovanje osebnih 
dohodkov, 

- družbeni (nacionalni) program za osnovno šolo je 
potrebno ustrezno definirati in v celoti financirati na republi- 
ški ravni, oblikovati je potrebno informacijski podsistem za 
področje vzgoje in izobraževanja. 

Skupščina Telesnokulturne skupnosti Slovenije je ustano- 
vila Republiški odbor za šport, ki so mu z zakonom naložene 
še nekatere druge naloge (odbor šteje 15 članov, predseduje 
mu predsednik skupščine ukinjene Telesnokulturne skupno- 
sti Slovenije.) Odbor je sestavljen tako, da zagotavlja kontinu- 
iteto delovanja ukinjene Telesnokulturne skupnosti Slovenije, 
osrednje telesno kulturne zveze in stroke. Odbor tako lahko 
ustrezno uresničuje naloge, za katere je pooblaščen na pod- 
lagi zakona. 

Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je ustanovila 
Odbor za raziskovalno dejavnost. 

Na področju zdravstvenega varstva je imenovan odbor na 
republiški ravni in 9 odborov na območnih ravneh za uresni- 
čevanje programa zdravstvenega varstva. Na območnih rav- 
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neh so imenovani tudi odbori za varstvo pravic, ki odločal' 
o zahtevah, vlogah in pritožbah uporabnikov. Ti organi odl^ 
čajo na podlagi samoupravnih splošnih aktov samoupravni" 
interesnih skupnosi, ki so bili v veljavi. Ker je ureditev v sarrtf 
upravnih splošnih aktih različno urejena, se ta preverja in P 
presoji bo predlagana enotna ureditev, da se zagotovi enoti" 
izvajanje samoupravnega sporazuma o uresničevanju zdra' 
stvenega varstva. 

Na področju socialnega varstva je skupščina SkupnoS 
socialnega varstva Slovenije ustanovila Odbor za usklajevani 
programov socialnega varstva in Odbor za vprašanja social" 
varnosti invalidov. Odbor za usklajevaje programov soci» 
nega varstva ugotavlja, da ni povezave s Skupščino SR Slo^ 
nije, političnimi organizacijami in društvi, strokovnimi združ* 
nji, odbori drugih bivših samoupravnih interesnih skupnos 
in odbori na občinski ravni. Na področju socialnega varsW 
nadaljuje z delom odbor sklada za inovacije na podrocl 
življenja in dela invalidov. 

Skupščina Skupnosti otroškega varstva Slovenije je ustan« 
vila Odtjor za razvoj družbenega varstva otrok Slovenije, * 
ima v skladu z zakonom, poleg spremljanja uresničevanj 
politike družbenega varstva otrok v Sloveniji, tudi nekate' 
druge naloge. Odbor je tako sestavljen, da zagotavlja repi* 
zentacijo interesov izvajalcev, strokovnih inštitucij, sindikaK1 

konference vzgojnovarstvenih delavcev idr. Nedorečen 
ostaja povezava odbora z Republiškim komitejem za vzgojo1 

izobraževanje ter telesno kulturo oziroma njegovimi odbO( 
na področju vzgojnovarstvene dejavnosti. Posebej I 
v poslovniku o delovanju odbora opredeljena tudi povezav

( 
z občinskimi odbori in sicer na njihovo pobudo. Odbor 
ponovno imenoval strokovne komisije, ki so že sedaj delova 
in sicer Komisijo za predšolsko vzgojo in varstvo otrok nas' 
delavcev v tujini, Komisijo za oceno standarnega zavitka * 
novorojenca in Komisijo za oceno igrač. Imenovana je tU 
projektna skupina za pripravo strokovnih podlag za sistems* 
spremembe in planske usmeritve za srednjeročno obdobl 
1991-1995. 

Na področju socialnega skrbstva je za spremljanje uresn 
čevanja politike in programa socialnega skrbstva imeno^( 
Odbor za razvoj socialnega skrbstva. Odbor bo predvido^ 
imenoval delovne skupine, ki bodo opravile analize po po® 
meznih elementih cene oskrbe v organizacijah za usposabU 
nje ter opredelile enotne osnove in merila za oblikovanje c^ 
socialno skrbstvenih storitev oziroma povračil za opravlja™ 
programov. 

Na področju dela je skupščina Zveze skupnosti za zapos. 
vanje ustanovila Odbor za spremljanje uresničevanja polti' 
zaposlovanja in Odbor za spremljanje politike štipendiranj 
Njuno delovanje poteka v povezavi z Republiškim komite] 
za delo, strokovne naloge in podlage za delo pa pripra 
Republiški zavod za zaposlovanje. 

Ker skupščina Kulturna skupnosti Slovenije na svo|i za o 
seji zaradi nesklepčnosti ni ustanovila organa za spremlja !( 
in uresničevanje politike in odločitev ter za dajanje mnem 
predlogov na področju kulture, je na podlagi 28. člena za 
ona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 opravljajo orO 
samoupravljanja interesnih skupnosti, in o ustanovitvi 0% 
čenih republiških upravnih organov tak organ ustano 
Skupščina SR Slovenije 11.1. 1990 in pri tem v največji mo 
meri sledila predlogu predsednika Kulturne skupnosti Sio j 
nije. Programski odbor se je prvič sestal 12. 2. 1990 in spi_ .j, 
Program za kulturo za leto 1990, za kar ga je poobla ,, 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije, ker tega ni 
pravočasno storiti sama. Programski odbor, upoštevaje ' 
druga zakonska pooblastila tako oblikuje neposredne, j, 
kretne in posamične odločitve v okviru in po merilih sp g 
tega programa za leto 1990 in v skladu s sprejeto poli'1. 
Takšna situacija terja sprotno razreševanje odbora in 
bliškega komiteja za kulturo pri uresničevanju kulturne P 
tike- . . , . x„„ani' 

Na področju kulture, raziskovanja, vzgoje in izobražen c 
zdravstvenega varstva ter zaposlovanja delujejo poleg o i 
rov samoupravnih interesnih skupnosti tudi druga del" ^ 
telesa, ki jih je ustanovil Izvšrni svet Skupščine SR Slove ,.| 
z namenom, da bi zagotovil nemoteno opravljanje nalog, j 
je dobil na podlagi ustavnega zakona. Tako je na pod' a 
kulture Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ustanovil SV» 
varstvo naravne in kulturne dediščine ter svete na podro 
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likovnega ustvarjanja in posredovanja, literarne ustvarjalnosti 
in založništva, knjižničarske dejavnosti, gledališke dejavnosti, 
glasbene dejavnosti, plesne dejavnosti, kinematografske 
dejavnosti, kulturnih dejavnosti RTV in samostojnega oseb- 
nega dela. To je prvi korak za vzpostavitev demokratičnega in 
javnosti odprtega modela oblikovanja odločitev o nacionalnih 
kulturnih zadevah, spremljanja in nadziranja uresničevanja 
kulturne politike, pri čemer pa se delegatski princip dosledno 
nadomešča s principom javnosti odprte strokovne avtoritete 
in odgovornosti. 

Na področju raziskovalne dejavnosti je pri Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ustanovljen Znanstveni svet z name- 
nom, da zagotovi nemoteno delo pri izbiri znanstvenih pro- 
gramov, financiranih iz sredstev proračuna, njihovo spremlja- 
nje ter valorizacijo rezultatov. 

Pri Izvršnem svtu Skupščine SR Slovenije je ustanovljen 
Zdravstveni svet kot strokovno posvetovalni organ za 
področje zdravstvenega varstva. Njegove naloge so obravna- 
vanje strokovnih podlag za oblikovanje sistemskih rešitev in 
razvojnih usmeritev zdravstvenega varstva ter dajanje stro- 
kovnih stališč, mnenj in predlogov k tem vprašanjem ter 
dajanje ugotovitev, mnenj in ocen s področja zdravstvenega 
varstva in druga strokovna vprašanja. Zdravstveni svet pa bo 
imel tudi ekspertna telesa. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije je imenoval tudi Odbor za izbor nagrajencev dr. Jožeta 
Potrča, ki bo v letu 1990 določil prejemnike nagrad in priz- 
nanj. 

Na področju vzgoje in izobraževanja je pri Izvršnem svetu 
ustanovljenih več odborov in komisij (Odbor za osnovno, 
srednje višje in visoko šolstvo, Odbor za podeljevanje Žagar- 
jevih nagrad in priznanj ter Odborov za podeljevanje priznanj 
Stanka Bloudka). Namen teh odboro je zagotoviti kvaliteto 
pozitivnih dosežkov interesnih skupnosti (vključevanje stro- 
kovne javnosti). Spričo tega so ti odbori opredeljeni kot eks- 
pertne skupine, ki naj bi predlagale optimalne strokovne 
rešitve in odločitve. Vse bolj pa se, glede na specifiko vzgoje 
in izobraževanja, kaže potreba, da bi ti organi na ravni opera- 
cionalizacije v Skupščini SR Slovenije sprejetega programa in 
sredstev za njegovo uresničevanje dobili tudi pristojnosti 
sprejemanja odločitev. Seveda bi morale biti te odločitve 
v skladu s politiko, sprejeto v Skupščini SR Slovenije oziroma 
bi moral z njimi soglašati predstojnik resornega upravnega 
organa. 

V skladu z 11. in 12. členom poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije je Izvršni svet Skupščinue SR Slove- 
nije sprejel tudi sklep o ustanovitvi, delovnem področju in 
imenovanju strokovnega sveta za zaposlovanje, ki deluje 
v okviru Republiškega komiteja za delo. 

Prav tako pa so tudi republiški upravni organi na področjih 
družbenih dejavnosti sami ustanovili za ožja področja svojih 
pristojnosti strokovno posvetovalna telesa, in sicer: 

- v Republiškem komiteju za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo Odbor za razvojne in aplikativne raziskave in 
Odbor za odkrivanje in raziskovanje surovin splošnega 
pomena ter 6 komisij: za ekonoske zadeve, za znanstveno 
informiranje, za raziskovalno opremo, za mednarodno in 
medrepubliško sodelovanje, za raziskovalni program, za štu- 
dijsko izpopolnjevanje, tisk in sestanke. Odbor in komisije 
sestavljajo strokovnjaki iz posameznih področij in delujejo 
kot ekspertna telesa za pripravo posameznih odločitev. 

- V Republiškem komiteju za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo so ustanovljena posvetovalna telesa za 
področja izobraževanja in usposabljanja otrok z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju, izobraževanja odraslih, šol- 
stva narodnosti, mednarodnega sodelovanja, podiplomskega 
študija in stažiste, izpopolnjevanja učiteljev in štipendiranja 
kadrov za področja vzgoje in izobraževanja ter raziskovalnega 
dela za potrebe vzgoje in izobraževanja. 

Na področju gospodarske dejavnosti so organi, ki so jih 
ustanovile skupščine samoupravnih interesnih skupnosti, že 
pričeli s svojim delom. Prve ugotovitve pri njihovem del6vanju 
je posredoval odbor, ki ga je ustanovila skupščina Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije. Odbor meni, da bi moral 
v zvezi z zagotavljanjem osnovnih funkcij, to je spremljanja 
uresničevanja politike in odločitev ter dajanja mnenj in pred- 
logov s področja stanovanjskega gospodarstva sodelovati 
v delu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in njegovih 
odborov oziroma biti vabljen na seje zborov in delovnih teles 

Skupščine SR Slovenije, in to vselej, ko se obravnava zadeve 
s področja stanovanjskega gospodarstva. O tem je dal tudi 
posebno izjavo za javnost, v kateri je izpostavil tudi oceno, da 
je potrebno tudi v delu odborov s področja stanovanjskega 
gospodarstva v občinah zagotoviti nemotene možnosti za 
delo teh odborov. V odboru je postavljena tudi zahteva po 
profesionalnem predsedniku odbora. 

Na področjih gospodarske infrastrukture in požarnega var- 
stva razen že z zakonom predvidenih organov samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugih delovnih teles. 

Čeprav se v tem prvem obdobju celoten sistem šele vzpo- 
stavlja in ureja, pa se je že po prvih sejah odborov in drugih 
organov pokazalo, da so take oblike nujne in koristne ter da 
zanje obstoja velik interes. Prek odborov, ki so jih oblikovale 
samoupravne interesne skupnosti, oziroma prek delovnih in 
drugih strokovnih teles, ki so že začela z delom ali se šele 
oblikujejo, se zagotavlja kontinuiteta v delu in hkrati na izkuš- 
njah preteklega obdobja iščejo nove sistemske rešitve. Ude- 
ležba izvajalcev in stroke pri tem delu, ki se bo v naslednjem 
obdobju intenziviralo, pa je nujen pogoj za kvaliteto rešitev. 

V občinah nastajajo ponekod hude težave, posebno tam, 
kjer je prišlo do zamenjave ljudi, ki so strokovno obvladali 
posamezna področja, zlasti problematiko financiranja progra- 
mov oziroma dejavnosti, kar je še posebej izrazito na 
področju vzgoje in izobraževanja. 

3. V zvezi s prevzemom delovnih skupnosti samoupravnih 
interesnih skupnosti in kmetijskih zemljiških skupnosti 
v republiške upravne organe je Izvršni svet že v preteklem letu 
opravil potrebne priprave. Z odlokom so bili določeni republi- 
ški upravni organi, ki so prevzeli posamezne delovne skupno- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti in zemljiških kmetij- 
skih skupnosti in kjer so ti delavci nadaljevali z delom kot 
delavci teh upravnih organov. 

Za prevzem delavcev so resorni upravni organi prejeli 
podrobne napotke, delo pa je koordiniral Sekretariat Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije za kadrovska vprašanja. 

Republiški upravni organi so prevzeli iz samoupravnih inte- 
resnih skupnosti in zemljiških kmetijskih skupnosti skupno 
1598 delavcev. Prevzem delavcev je potekal dokaj nemoteno. 
Resorni upravni organi so pripravili najnujnejše spremembe 
in dopolnitve pravilnikov o organizaciji in delu ter o sistemiza- 
ciji del in nalog, in sicer tako, da so v svoje pravilnike vključili 
dela in naloge samoupravnih interesnih skupnosti. Delavci 
samoupravnih interesnih skupnosti so bili v glavnem razpore- 
jeni na dela in naloge, ki so jih opravljali dosedaj. Nazivi 
njihovih delovnih mest pa so bili v največji možni meri prilago- 
jeni nazivom, ki so uveljavljeni za delavce v republiški upravi, 
razen nekaterih izjem (npr. v Republiškem zavodu za zaposlo- 
vanje zaradi specifičnih nalog, kjer je to prilagajanje nazivov 
še v teku, v Republiški upravi za zdravstveno varstvo, kjer je 
bilo potrebno razmejiti naloge z občinskimi upravnimi organi, 
saj so delavci skupnih strokovnih služb opravljali naloge z več 
področij). 

Prilagoditev nazivov delavcev samoupravnih interesnih 
skupnosti z nazivi v republiški upravi je bila nujna zaradi 
ugotavljanja razlik med prinešenim osebnim dohodkom in 
osebnim dohodkom, ki se za taka dela in naloge zagotavlja 
v republiški upravi. V večini primerov je predvsem usklajeva- 
nje osebnih dohodkov predstavljalo glavni problem pri prev- 
zemu delavcev. 

V skladu z odlokom Izvršnega sveta namreč prejemajo 
delavci, ki so prešli iz samoupravnih interesnih skupnosti 
v republiško upravo, prinešeni osebni dohodek, ugotovljen 
tako, da se osebni dohodek za mesec avgust poveča za 
odstotek uskladitve osebnih dohodkov v republiški upravi. 
Nekaj negotovosti je povzročilo dejstvo, da konec leta še ni bil 
znan koeficient povečanja osebnega dohodka (197,7%, ki je 
bil ugotovljen šele v januarju). Problem osebnih dohodkov je 
bil večji v organih, ki so prevzeli delavce, ki so doslej delali 
v službah na ravni občin ali regij, kjer so se osebni dohodki 
usklajevali različno (zdravstvo, zaposlovanje). 

Prenešeni osebni dohodki so bili zlasti na področju družbe- 
nih dejavnosti že v mesecu januarju v glavnem izenačeni 
z osebnimi dohodki, ki jih za podobna dela prejemajo delavci 
v republiški upravi. Če je prinešeni osebni dohodek nižji od 
osebnega dohodka, ki se za taka dela in naloge zagotavlja 
v republiški upravi, pa odlok določa, da delavci prejemajo 
osebni dohodek v takšni višini, kot se za taka dela in naloge 

poročevalec 5 



zagotavlja v republiški upravi. Na nekaterih področjih, zlasti 
to velja za področje gospodarske infrastrukture, pa so prine- 
šeni osebni dohodki še vedno višji od osebnih dohodkov 
v republiški upravi. Tako so npr. prinešeni osebni dohodki na 
področju stanovanjskega gospodarstva v povprečju za 22% in 
na področju komunalnega gospodarstva v povprečju za 37% 
višji od osebnih dohodkov v republiški upravi. 

V večini republiških upravnih organov so delo organizirali 
tako, da so v delovni team povezali delavce, ki so določena 
področja pokrivali v republiškem upravnem organu, z delavci 
iz samoupravne interesne skupnosti, ki so opravljali naloge 
na istem področju, ali pa po funkcionalnem principu obliko- 
vali delovne enote (npr. plansko analitsko, razvojno, finančno 
itd ) Vendar pa se proces reorganizacije dela republiških 
upravnih organov šele začenja. Po sprejemu zakona o državni 
upravi ki določa tudi novo organizacijo republiških upravnih 
organov, bodo na novih osnovah pripravljene sistemizacije 
delovnih mest v skladu s pristojnostmi posameznih upravnih 
organov in nanje razporejeni delavci v skladu s predpisanimi 
zahtevami. Zato sedanje obdobje omogoča oceno potreb in 
strokovne usposobljenosti vseh delavcev na posameznih 
področjih in daje osnove za določitve bodoče organizacije 
dela v posameznih resorjih. 

Nekateri republiški upravni organi, katerih delo sedaj 
poteka na najmanj dveh prostorsko ločenih lokacijah, ugotav- 
ljajo, da je delo otežkočeno, povečujejo pa se tudi stroški 
poslovanja. Organizacija dela na več lokacijah je neugodna in 
ne omogoča bistvene racionalizacije pri delovanju služb, ker 
nastajajo težave v sistemu vzpostavitve novih komunikacij 
Poseben problem pa je koordiniranje in spremljanje proble- 
mov, predvsem na območjih, ki jih pokrivajo delovne enote 
republiških upravnih organov, ki so bile do spremembe orga- 
nizacije samostojni subjekti. Glede na predvideno reorganiza- 
cijo v upravi pa bo mogoča racionalnejša prostorska razpore- 
ditev upravnih organov šele v poznejši fazi. 

4. Pri prenosu nalog samoupravnih interesnih skupnosti je 
jasno, da se po integraciji nekateri koncepti informatizacije, 
evidenc in statistike ustrezno pomembno spreminjajo. Naloge 
s področja evidenc in deloma statistik, ki so jih prej izvajali 
ločeno v samoupravnih interesnih skupnostih in še v upravnih 
organih, se sicer zaradi novih oblik lahko rešijo drugače in 
bolj racionalno, vendar je treba na novo izhajati iz temeljnih 
ter medresorsko združenih funkcij na posameznih področjih 
in nato, vsaj v okviru programov statističnih raziskovanj, nare- 
diti nove projekte — po vsebini in tudi po tehnološki podpori 
- in uskladiti obe sestavini. 

Kratek čas ni bil naklonjen tej nalogi (nova koncepcija), ker 
mora ta naloga biti posledica na novo določenih vsebin in 
funkcij in odgovornosti, zato jo bo mogoče dokončno opraviti 
šele po reorganizaciji republiške uprave. 

5. V skladu z usmeritvami, ki jih je Izvršni svet nakazal že 
v svojem prvem poročilu, sta bili organizirani dve javni 
podjetji. Izvršni svet je sprejel odlok o ustanovitvi javnega 
podjetja elektrogospodarstva Slovenije in o reorganizaciji 
organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premo- 
govništva v družbena podjetja. Reorganizacija mora biti reali- 
zirana do 30. 6. 1990. 

Tudi na področju železniškega gospodarstva je Izvršni svet 
s svojim odlokom ustanovil javno podjetje, opredelil pa tudi 
razmerja med javnim podjetjem, ki je organizirano za osnovne 
železniške dejavnosti, in družbenimi podjetji za širše železni- 
ške dejavnosti. Skladno z odlokom je poseben družbeni inte- 
res v dejavnosti železniškega prometa zagotovljen s soodlo- 
čanjem in nadzorom ustanovitelja javnega podjetja. Ta interes 
se nanaša predvsem na globalno politiko javnega podjetja, na 
vprašanja, ki zadevajo varnost, trajnost in neoviranost poteka 
železniškega prometa, ter na bistvena vprašanja glede finan- 
ciranja enostavne in razširjene reprodukcije železniških 
zmogljivosti. Javno podjetje bo delovalo skladno z novo 
gospodarsko poslovno usmeritvijo železnice ter v tej zvezi 
uveljavljalo prestrukturiranje na tržno poslovni koncept delo- 
vanja, da bi se na tej osnovi sistem usposobil za uspešno 
vključevanje v mednarodni železniški sistem. Na podlagi 
odloka o ustanovitvi javnega podjetja je delavski svet Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana na seji, dne 26.12.1989, sprejel 
ustrezne sklepe in tudi program aktivnosti in nalog za uvelja- 
vitev nove organiziranosti Železniškega gospodarstva Ljub- 
ljana. 

Na podlagi razprav o organiziranosti dejavnosti PTT pro- 
meta je Izvršni svet ugotovil, da zaradi vrste objektivnih vzro- 
kov do 31. decembra 1989 ni mogoče z odlokom Izvršnega 
sveta ustanoviti javnih podjetij na področju PTT prometa. 
V skladu z drugim odstavkom 13. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi SP 
Slovenije je Izvršni svet dal soglasje za reorganizacijo podjetij 
za PTT promet v družbena podjetja ter o združitvi ten 
v Sestavljeno podjetje za PTT promet Slovenije. V to sestav- 
ljeno podjetje je združeno devet družbenih podjetij za PTi 
promet. Sredstva za razvoj PTT dejavnosti, ki so se dosedaj 
združevala pri območnih SIS za PTT promet, se sedaj zbiraj" 
pri PTT podjetjih v okviru podpartije njihovih žiro računov, 
njihovo porabo pa spremljajo odbori območnih SIS za PTT 
promet. 

Na drugih področjih na ravni republike zaenkrat ni prišlo d o 
organizacijskih sprememb v izvajalskih organizacijah. 

6. Izvršni svet je pred kratkim kot osnovo za spremembe 
v sistemski zakonodaji oblikoval podrobnejša izhodišča ifj 
smeri nadaljnjih aktivnosti za organizacijo javnih služo 
v obliki javnih podjetij in javnih ustanov - zavodov, za 
opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom oziroma 
za ustanavljanje podjetij v zasebni lasti. 

Pri tem za javne službe (funkcionalni upravni sistemi) velja, 
da se te ustanovijo za organiziranje in delovanje proizvodnji 
javnih dobrin oziroma za opravljanje javnih storitev, torel 
tistih dejavnosti, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in 
delo občanov ali za delo drugih organizacij oziroma, če je W 
nujno, za delo organov določene družbene skupnosti 
Bistvena značilnost je, da razne oblike javnih služb ne nasta* 
jajo spontano, temveč jih ustanovi država (ali občina) na tisti" 
področjih in v takem obsegu, kot jih rabi, da zagotovi pokriva- 
nje javnih potreb. Javne službe izvajajo pomembno funkcij0 

v organizirani družbi - državi predvsem za različne uporab- 
nike, vendar ne z mehanizmom oblasti, ki je sicer bistven' 
značilnost institucij državne uprave v ožjem smislu. 

Prav oblikovanje javnih služb na različnih področji" 
v skladu s potrebami družbe in posebnostmi področij, je en' 
temeljnih vsebin nove področne zakonodaje. 

Na vseh področjih se namreč začenja preverjanje zakone^ 
dajne ureditve, ki naj odpre širše možnosti za bolj ustrezn® 
oblike organiziranja različnih dejavnosti. , 

Izvršni svet je Skupščini predložil tudi sklep zakonov, * 
dajejo sistemske osnove za organizacijo in delovanje državn 
uprave, vzpostavljajo novo organizacijo republiške uprave te 
urejajo vprašanja v zvezi z delavci in funkcionarji v državni11 

organih. ca 
V skladu s sprejetimi programi dela zborov Skupščine t>r 

Slovenije se pripravljajo tudi ostali zakoni na področjih dru* 
benih dejavnosti in materialne infrastrukture, ki jih I 
potrebno pripraviti v skladu z ustavnim zakonom. 

II. 

1. Tehnično-finančno prilagajanje proračunov družbenop0' 
litičnih skupnosti novim razmeram je v glavnem končano. 

S 1. 1. 1990 so se vsi prihodki iz naslova prispevkov ' 
drugih vrst prihodkov pričeli usmerjati preko dosedanjih vpl* 
čilnih računov na žiro račune proračunov družbenopolitični 
skupnosti. Vsi prihodki, ki so bili vplačani na račun samo" 
pravnih interesnih skupnosti do vključno 31. 12. 1989, pa 5 

bili še usmerjeni na njihove žiro račune. Razpolaganje s sre° 
stvi na žiro računih samoupravnih interesnih skupnosti L 
pravno prenehalo z 31. 12. 1989, saj so s tem dnem tu« 
prenehale delovati samoupravne interesne skupnosti. Zato 
bili do 10. 1. 1990 podvzeti ukrepi, da se žiro računi samo«, 
pravnih interesnih skupnosti in njihovih delovnih skupno* 
zaprejo, sredstva in obveznosti pa prenesejo pravnim našle 
nikom. Le na ta način je bilo možno začeti izvrševanje nai°J! 
proračunov, saj so prvi prilivi prihodkov pO novi uredi 
dospeli šele po 10. 1. 1990. . 3 

Enako postopanje je bilo predlagano tudi občinam, dani v 
so bili tudi dodatni napotki. Le-ti so se nanašali predvsem \ 
finančno organiziranost občinskih služb, tako da bi čimo 

' Pripravljen je predlog zveznega zakona o ustanovah - zavod'11 

glede katerega pa še obstoji nekaj pomislekov 
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odgovarjali stanju na svojem okolju. Ob tem je bila konsek- 
ventno izvedena zakonska določba, da se vsi prihodki izka- 
žejo preko žiro računov proračunov. 

V 26. členu zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 
začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupno- 
sti, in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov 
(Uradni list SRS, št. 42/89) je določeno, da skupščine samou- 
pravnih interesnih skupnosti oziroma kmetijskih zemljiških 
skupnosti sprejmejo zaključni račun za leto 1989 do 31. janu- 
arja 1990 in ga predložijo izvršnemu svetu skupščine ustrezne 
družbenopolitične skupnosti. Glede na to, da je bil konec 
januarja 1990 spremenjen zakon o računovodstvu kot pod- 
laga za izdelavo zaključnih računov, ki vsebinsko spreminja 
pripravo zaključnega računa in podaljšuje roke za oddajo za 
vse zavezance do 20. 3. 1990, bodo zaključni računi samou- 
pravnih interesnih skupnosti predloženi kasneje, najkasneje 
pa do oddaje zaključnih računov Službi družbenega knjigo- 
vodstva. 

2. V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije in v upravnih 
organih se je po 1.1.1990 z ukinitvijo SIS koncentriralo veliko 
strokovnih kadrov in aktivnosti, ki zadevajo gospodarsko 
infrastrukturo, družbene dejavnosti in javne finance. Le dober 
mesec po reorganizaciji je objektivno nemogoče pričakovati 
rezultate, še manj pa ocenjevati učinke. Sama fizična reorga- 
nizacija seveda še ni mogla prinesti rezultatov, predstavlja le 
prvi korak in organizacijski temelj za izvajanje zastavljenega 
koncepta oblikovanja programov za naslednjo plansko 
obdobje. Ker se funkcije in naloge SIS po inerciji v pretežno 
nespremenjeni obliki in z istimi kadri sedaj izvajajo v okviru 
upravnih organov, je povsem razumljivo, da prihaja v tej prvi 
začetni fazi tudi do spodrsljajev in zastojev. Novo vsebino in 
kvaliteto dela bo potrebno šele uveljaviti, posebno na 
področju razvojnega dela, ki ga ni mogoče enačiti s tekočim 
delom. 

Posebno pa so se z vso ostrino pokazali tisti problemi, ko je 
zaradi neusklajene razvojne politike v preteklosti prihajalo do 
neusklajenih in nesmotrnih odločitev in trošenja finančnih 
sredstev, ki so jih potrebovale izvajalske organizacije (te so 
v preteklosti same planirale in izvajale dela) za svoj »obstoj«, 
niso pa še pripraljene na nove razmere (trg). Za prevzem teh 
nalog pa se sedanji komiteji še niso mogli ustrezno organizi- 
rati, posebno še za oblikovanje in izvajanje razvojne politike 
na ustreznem področju. Kljub temu, da so upravni organi 
prevzeli precejšnjo število strokovnih in administrativnih 
delavcev SIS, med njimi ni dovolj ustreznih kadrov, ki bi bili 
usposobljeni za pripravo investicijsko tehnične dokumenta- 
cije in finančne posle. Delovne skupnosti SIS so v preteklih 
letih le skrbele za razširjeno reprodukcijo na področju materi- 
alne infrastrukture in so investitorske posle oddajale izvajal- 
cem na posameznih področjih, zato tudi same niso imele 
ustreznih strokovnjakov, ki pa si jih bo morala republiška 
uprava zagotovoti za opravljanje sprejetih nalog. 

Pri organizacijskih in vsebinskih spremembah družbenih 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture je treba upoštevati, 
da gre za proces, ki se odvija postopoma in po posameznih 
fazah. Ker se morajo dejavnosti odvijati relativno nemoteno 
zaradi posebnega pomena nalog in storitev in njihovih povrat- 
nih učinkov na materialno proizvodnjo, niso možni enkratni 
radikalni posegi ampak je potrebno zagotoviti kontinuiteto 
njihovega delovanja. 

Varstvo pravilno definiranega družbenega interesa je ena 
temeljnih nalog sodobne, strokovne in neodvisne »javne 
uprave«. Ta mora v celoti odgovarjati za zaščito tega interesa, 
imeti mora za ta namen posebne strokovne službe in 
Potrebna finančna sredstva ter urejeno zakonodajo. Uprava 
svoje odgovornosti ne more prenesti na drugega nosilca 
poslov, lahko pa prenese del strokovnega dela na primerno 
izbrane neodvisne izvajalce. Pri izvajanju vseh del na tem 
področju, zlasti intelektualnih storitev, je potrebno zagotoviti 
nepristranost izvajalcev in nepovezanost med njimi ter nji- 
hovo polno odgovornost za strokovnost rešitev. 

S prenosom sredstev na področju gospodarske infrastruk- 
ture za razširjeno reprodukcijo, po spremembah in dopolni- 
tvah zakona o združevanju dela sredstev družbene reproduk- 
cije za gospodarsko infrastrukturo v letih 1987-1990, na 
Upravne organe, so ti pridobili večjo odgovornost, hkrati pa 
tudi pravico, da zahtevajo in dobijo vse potrebne informacije 
na enem mestu za planiranje, spremljanje in korigiranje 

poteka investicijskih projektov. Ta informacijski sistem se že 
izboljšuje, še boljše rezultate pa je pričakovati v naslednjih 
mesecih. Spremembe nafpodročju javnih financ oziroma 
spremembe na podlagi ustavnih sprememb, zahtevajo tudi 
ustrezno reorganizacijo upravnih organov, predvsem njihovo 
kadrovsko okrepitev, da bodo sposobni obvladati celoten 
upravljalski sistem tekočega in razvojnega dela. 

V mesecu novembru 1989 je bil izdelan »Program in financi- 
ranje dejavnosti gospodarske infrastrukture v SR Sloveniji 
v letu 1990 (ESA-932), ki ga je Skupščina SR Slovenije obrav- 
navala v decembru 1989. Program je bil izdelan na osnovi 
ocen prilivov sredstev, katerim so prilagojeni programi (pro- 
jekti), zato v letu 1990 ne bi smelo priti do odklonov. Posebej 
pa bo treba oceniti iztekajoče se srednjeročno obdobje. 

Za realizacijo programa razvoja samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje je značilno, da se cilji, ki so 
bili sprejeti z Družbenim planom SR Slovenije za obdobje 
1986 do 1990 definirani v točki 5.16 in SaS-om o temeljih 
plana, ne uresničujejo, temveč se razkorak povečuje, na kar je 
bilo opozorjeno že v predhodnem poročilu. Eden od 
pomembnih vzrokov je v prilivih sredstev, ki močno zaostajajo 
za načrtovanimi in neracionalni porabi teh sredstev, katerih 
porabo je diktirala predvsem izvajalska sfera. 

Dosedanji štiriletni prilivi bi morali doseči 80% od vseh 
načrtovanih. Najbolj zaostajajo združena sredstva gospodar- 
stva, ki so se zbirala po enotnih osnovah in merilih. Razlog za 
tako veliko zaostajanje je bil v načinu zbiranja teh sredstev. 
Manjši pa je zaostanek sredstev, ki se zbirajo ob ceni. Opazno 
zaostajajo za planom tudi lastna sredstva. Razlog za to je 
zaostajanje cen za stroški. To zmanjšuje sredstva, namenjena 
razširjeni reprodukciji. Lastna sredstva so bila v prvih treh 
letih le 16% načrtovanih oz. 9,72%, predvidenih za celotno 
obdobje. 

Delež investicij v gospodarsko infrastrukturo republiškega 
pomena po družbenem dogovoru je le še cca 13% gospodar- 
skih investicij, kar je polovica predvidenega deleža 26%. To 
razmerje kaže na naraščajoče zaostajanje razvoja gospodar- 
ske infrastrukture za razvojem gospodarstva pri sedanjem 
nivoju cen. Posledica tega je zaostajanje kvalitete infrastruk- 
turah sistemov in propadanje teh sistemov (ceste, železnice, 
PTT in drugi). 

Financiranje v družbenih dejavnostih (v delu, ki je vključen 
v republiški proračun), je potekalo v začetku leta skladno 
s sprejetimi izhodišči in sprejetimi nominalnimi višinami. Ker 
pa je bil republiški proračun sprejet pred koncem leta, so bili 
dohodki proračuna v januarju glede na dosežene vrednosti 
celega leta in januarja 1990 zagotovljeni v višini, ki je v delu 
dejavnosti ustvarjala težave, ki so se v organizacijah družbe- 
nih dejavnosti kazale predvsem kot likvidnostni problemi. 

Skladno s pooblastili v zakonu o republiškem proračunu so 
sedaj že pripravljena izhodišča, ki upoštevajo (nove) celoletne 
vrednosti in tudi podatke o materialnih stroških v januarju. 
Tako bo plačevanje že v februarju vsaj v večji meri odpravilo 
tiste težave, ki so izhajale iz prenizkih akontacij. 

Spremenjenim razmeram na posameznih področjih bo 
treba tudi v bodoče prilagajati možnosti financiranja in izvaja- 
nja, upoštevajoč enotna izhodišča in osnove (tudi za osebne 
dohodke v družbenih dejavnostih). 

Na področjih, ki so jih pokrivale SIS gospodarske infra- 
strukture in družbenih dejavnosti je v pripravi obsežna analiza 
v okviru »Analize razvojnih možnosti SR Slovenije za obdobje 
1991 do 1995«, ki jo bo izvršni svet Skupšine SR Slovenije dal 
v skupščinsko obravnavo takoj, ko bo zaključena. 

III. 

Zaključne ugotovitve 
Sedanje, čeprav kratke izkušnje prvega obdobje, za kate- 

rega so značilne tudi začetne organizacijske pomankljivosti in 
težave, zavračajo kritike in očitke o tem, da sedanji način 
upravljanja družbenih dejavnosti v prehodnem obdobju (v 
letu 1990) ne bo mogel slediti specifičnostim in potrebam na 
posameznih področjih. Nasprotno, prejšnji sistem, ki je parci- 
alno odločal o obsegu programov, (tako, da jih je povečeval) 
in končno s tem tudi podcenil, je bistveno spremenjen 
(Skupščina SR Slovenije sprejema obseg programov) in tako 
omogoča hitrejše reagiranje in ukrepanje. Ključni probemi, ki 
se pojavljajo, niso le organizacijske, temveč zlasti vsebinske 
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in finančno materialne narave, kar je deloma posledica nako- 
pičenih problemov iz preteklih obdobij, deloma pa zaostrenih 
gospodarskih razmer, ki povdfcujejo pritisk na družbena sred- 
stva. Težava in problemi posameznih področij niso novi, le 
kažejo se bolj izrazito, saj se sedaj koncentrirajo na enem 
mestu, medtem ko so se v prejšnjih obdobjih kazale in reše- 
vale bolj parcialno oziroma znotraj posameznih SIS. Izvršni 
svet, ki je prevzel upravljalsko funkcijo na vseh področjih, 
nakopičenih problemov iz preteklih let ne more rešiti v krat- 
kem času in v celoti. Kljub temu pa se tako s kratkoročnimi 
kot s sistemskimi ukrepi začenjajo procesi urejanja družbenih 
zadev tudi v sedanjih gospodarsko neugodnih razmerah in ob 
zmanjšanih materialnih možnostih, ki terjajo skrajno racional- 
nost v porabi. 
Odbori, ki so jih ustanovile samoupravne interesne skupnosti, 
in delovna telesa pri Izvršnem svetu ter pri republiških resor- 

nih organih, so začeli z delom in pokazali interes, zlasti z> 
pripravo nove sistemske Zakonodaje in sprotno urejanje per» 
čih vprašanj. Spričo kratkega časa, v katerem ti organi še 
začenjajo z delom, še niso vzpostavljene vse njihove delovi1 

povezave, ki so nujne. Sveti pri Izvršnem svetu so šele za če 
z delom oziroma so bili nekateri komaj ustanovljeni v začet* 
februarja. , 

Prva faza organizacijskih premikov je končana. Začenja P 
se proces reorganizacije državne uprave in vzpostavljali 
javnih služb. Šele po sprejemu zakonov o sistemu in organiz« 
ciji republiške uprave in področne sistemske zakonodaje » 
dokončno jasno, katere naloge se bodo opravljale v držaVJ 
upravi, katere pa bodo poverjene javnim službam. Nadal)H 
obdobje bo namenjeno pripravam plansko razvojnih doK" 
mentov in novi sistemski zakonodaji, s čemer bo zakljuc« 
z ustavnim zakonom začeti proces. 

- Skupina delegatov ZSMS v družbenopolitičnem 
zboru Skupščine SR Slovenije, 

- član skupine delegatov za delegiranje v zbor zdru- 

ženega dela Skupščine SR Slovenije, socialno zdrav- 
stveno področje, I. okoliš Ljubljana Center, 

- članica skupine delegatov za delegiranje v zbor 
občin Skupščine SR Slovenije iz občine Maribor Pesnica 

OSNUTEK 

zakona o samostojnem osebnem delu 

(var.: o zasebnih poklicih) (ESA 882) 

Skupina delegatov - predlagateljev je skladno s skle- 
pom Zbora združenega dela In Zbora občin z dne 18.12. 
1989 ter skladno s stališčem Družbenopolitičnega zbora 
z dne 19. 12. 1989 določila besedilo OSNUTKA ZAKONA 
O SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU, ki vam ga poši- 
ljamo v obravnavo na podlagi prvega odstavka 266. 

člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Pri delu skupščinskih delovnih teles bosta sodelovala 
Vika POTOČNIK in Zoran THALER. 

Razpravam bosta prisostvovala tudi Miha JAZBINŠEK 
in Janez KOPAČ. 

PRVI DEL 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1.člen 

(1) Ta zakon določa splošne pogoje za opravljanje dejavno- 
sti s samostojnim osebnim delom (v nadaljnjem besedilu: 
zasebni poklic) in pravni položaj oseb, ki opravljajo dejavnost 
s samostojnim osebnim delom (v nadaljnjem besedilu: zaseb- 
nik) (2) Za posamezne specifične dejavnosti lahko zakon 
določi dodatne posebne pogoje. 

2. člen 

(1) Po tem zakonu lahko zasebnik opravlja vse dejavnosti in 
razna dela iz posamezne dejavnosti razen tistih, za katere je 
z zakonom določeno, da se ne smejo opravljati z zasebnim 
poklicem. 

3. člen 
(1) Zasebnik po tem zakonu je poslovno sposobna oseba, ki 

opravlja dejavnost redno (trajno ali sezonsko) in ki praviloma 
osebno in strokovno vodi dejavnost z neomejenim lastnim 
tvegan jem, sredstvi in odgovornostjo. V pravnih razmerjih 
nastopa kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost zaradi prido- 
bitnega, drugega ali nepridobitnega namena. 

(2) Zasebnik lahko redno opravlja dejavnost tudi postran- 
sko, pod istimi pogoji in na način, kot sicer določa ta zakon. 
Postransko ne sme opravljati istega poklica, kot ga opravlja 
v rednem delovnem razmerju, razen s soglasjem delodajalca. 
Postransko opravljanje poklica se ne všteva v dobo za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, kadar se časovno podvaja 
z osnovno zaposlitvijo. 

(3) Občan lahko v obsegu, ki izhaja iz njegove poklicne 
usposobljenosti (vključno z vidika varstva pri delu) in teh- 

nične opremljenosti ter pod omejitvami, ki izhajajo iz stop11' 
njegove odgovornosti, občasno opravlja vse dejavnosti P 
tem zakonu. 

4. člen 

(1) Zasebnik lahko opravlja dejavnost, če je vpisan v regis'® 
zasebnikov (v nadaljevanju: register) in izpolnjuje splošne 
posebne izobrazbene, materialne in druge pogoje za oprali 
nje dejavnosti, kot jih določa ta in drugi zakoni in predpisi 
zakonski osnovi. 

(2) Zasebniki imajo na trgu in v drugih oblikah menjave, P, 
opravljanju dejavnosti ali zadev posebnega družben®':; 
pomena in pri podelitvi pooblastil in koncesij enak polo*,, 
pravice in odgovornosti kot podjetja in druge organizac' 
enake dejavnosti. (3) Zasebniki opravljajo dejavnost P 
istimi kadrovskimi, tehničnimi, varstvenimi, sanitarnimi. P', 
storskimi in drugimi pogoji, istimi pogoji poslovanja, is'', 
režimi cen ter istimi pogoji nadzora kot podjetja in dri« 
organizacije enake dejavnosti. Za opravljanje posamezne Sg 
cifične dejavnosti z zasebnim poklicem veljajo doda 

posebni pogoji, če je tako predpisano z zakonom. j 
(4) Zasebnik mora opravljati dejavnost v skladu z zakoni 

in drugimi predpisi, pooblastili, dobrimi poslovnimi običajL 
poslovno moralo ter etičnim kodeksom, ki velja v posameZn 

poklicih oziroma dejavnostih. 

5. člen 
(1) Zasebnikom je zajamčena pravica, da uresničuffl 

z ustavo določeni družbenoekonomski položaj, da r&P j 
gajo z rezultati svojega dela in na tej podlagi zadovoljni 
svoje osebne in družbene potrebe ter da si na podlagi svoj% 
prispevka zagotavljajo svojo socialno varnost po načelih » 
jemnosti in solidar nosti. uq 

(2) Zasebniki dosegajo na tej podlagi enak družbenoe 
nomski položaj kot zasebni podjetniki. 



6. člen 
(1) Zasebniki lahko zaposlujejo delavce v mejah, ki jih 

določa ta zakon. 
(2) Pravice in obveznosti zaposlenih delavcev ureja kolek- 

tivna pogodba v skladu z zakonom. 
(3) V s tem zakonom določenih mejah in na osnovi kolek- 

tivne pogodbe lahko zaposluje delavce tudi občan. 

7. člen 
(1) Zasebniki lahko opravljajo dejavnost skupno, kot dru- 

žabniki. Družabniki delujejo kot enovit pravni subjekt po 
določbah tega zakona. 

(2) Zasebniki se lahko medsebojno ali tudi z občani združu- 
lejo v zadrugo, skupnost ali drugo organizacijo zasebnikov 
9'ede na pretežni predmet združevanja (sredstva, delo, poslo- 
vanje, razvoj in drugo ali kombinacija le-teh), pri čemer 
ohranijo svojo osnov no pravno samostojnost. 

(3) Zasebniki lahko neposredno ali po svojih organizacijah 
"stopajo v različne oblike kooperacije in trajnejšega sodelo- 
vanja s podjetji ali drugimi organizacijami. 

(4) Zasebniki in organizacije zasebnikov se (var.: obvezno) 
združujejo v ustrezna stanovska združenja in zbornice (var.: 
skupaj s podjetji in drugimi organizacijami enake dejavnosti). 

drugi del 

H. VRSTE DEJAVNOSTI 

8. člen 
(1) Z zasebnim poklicem ni možno opravljanje dejavnosti 

državnih organizacij. S tem se ne prepoveduje opravljanje 
Posameznih dejavnosti ali del, ki so v funkciji teh dejavnosti 
a|i pa so jim sorodne in niso neposredno v funkciji države. 

(2) Z zakonom s področja posamezne dejavnosti ali vidika 
36 izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče opravljati 
2 zasebnim poklicem, le v primeru, ko jih zasebnik pod istimi 
Pogoji iz 4. člena ne bi mogel opravljati enako uspešno, kot 
Podjetja in druge organizacije enake dejavnosti. 

(3) Z zasebnim poklicem ni možno opravljati tudi tiste 
dejavnosti, ki po svojih, s področnim zakonom predpisanih 
tehnoloških značilnostih in pogojih, organizacijski naravi in 
Pogojih ter predpisanem obsegu presegajo možnosti oprav- 
'janja dejavnosti z zasebnim poklicem, kot izhaja iz zaposli- 
,venih_omejitev po tem zakonu. 

(4) Če zasebnik kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost po 
'em zakonu, preseže število zaposlenih, določeno s tem zako- 
lom, ne izpolnjuje več pogojev po tem zakonu, lahko pa 
^stanovi podjetje ali drugo pravno osebo. 

(5) Prepoved iz 2. in 3. odstavka tega člena ne velja za pri 
^ere, ko zasebniki opravljajo dejavnost skupno kot družab- 
niki, ali združeno v organizaciji zasebnikov in se s tem odpra- 
v'jo razlogi za tako prepoved. 

9. člen 
(1) Zasebniki pridobe naziv praviloma po nomenklaturi 

dejavnosti-strok, ki se opravljajo s samostojnim osebnim 
delom (v nadaljevanju: nomenklatura zasebnih poklicev). 
Nomenklaturo izdela in redno izpopolnjuje Zavod SR Slove- 
nje za statistiko (var.: skupaj s pristojnim republiškim uprav- 
nim organom). 

(2) Naziv sestoji iz besede »zasebni« var.: v določenih 
dejavnostih iz besede »samostojni« in označbe poklica. Ta 
Označba izhaja praviloma iz imena konkretnega poklica ali 
Združka poklicev po nomenklatilri. Če v nomenklaturi ni na 
voljo ustreznega poklica, označbo poklica opredeli zasebnik 
sam. 

(3) Nomenklatura zasebnih poklicev mora biti zasnovana 
tako, da je možno uvrščanje zasebnikov enolično in nedvo- 
umno tudi z vidika pridobitnosti ali nepridobitnosti poklica, 
oziroma z vidika drugega namena. 

10. člen 
(1) Zasebnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, ki se 

vpišejo v register, če izpolnjuje zanje predpisane pogoje sam 
oziroma skupaj z zaposlenimi delavci. 

(2) Zasebnik lahko v manjšem obsegu opravlja tudi stranske 
in dopolnilne dejavnosti in dejavnosti, s katerimi posreduje 
svoje proizvode in storitve, ne da bi bile vpisane v register, če 
izpolnjuje zanje predpisane pogoje sam oziroma skupaj 
z zaposlenimi delavci. (3) Zasebnik se lahko odloči, da bo 
opravljal pretežno samo določena dela s področja dejavnosti, 
in sme ostala dela odkloniti. Ožje področje, za katero se je 
odločil, mora biti označeno pri njegovem imenu v firmi ter 
vpisano v register. 

III. ZAPOSLOVANJE 

11. člen 
(1) Zasebnik lahko za opravljanje dejavnosti, katere bistveni 

element je pridobitnost, oziroma je ta zanjo nasploh značilna, 
po tem zakonu zaposli največ dvajset delavcev. 

(2) Zasebnik lahko za opravljanje dejavnosti, katere bistveni 
element ni pridobitnost, oziroma ni ta zanjo nasploh značilna, 
oziroma se v njej dajejo storitve nedoločenemu krogu javno- 
sti, po tem zakonu zaposli največ pet delavcev. 

(3) Zasebnik lahko za opravljanje dejavnosti, katere bistveni 
element je drug namen, oziroma je zanjo nasploh značilno, da 
je pridobitna v omejenem obsegu, oziroma da je taka dejav- 
nost v funkciji dohodka ali dobička nekoga drugega, ali da je 
taka dejavnost v funkciji javne koristi ali posebnega družbe- 
nega pomena, po tem zakonu zaposli največ deset delavcev. 

(4) Družabniki lahko zaposlijo skupaj največ dvojno število 
delavcev, kot to dovoljujejo določila predhodnih odstavkov. 

(5) Občan lahko zaposli največ tri delavce. 

12. člen 
(1) Izjemoma lahko zasebnik zaposli tudi večje število delav- 

cev. kot to dovoljujejo določila predhodnega člena, če tako 
zaposlitev dovoli pristojni občinski upravni organ. Večje šte- 
vilo delavcev se dovoli v primeru delovno intenzivnih dejavno- 
sti, trajnejše kooperacije, vključevanja v izvoz in podobno. 

(2) V število zaposlenih, ki jih sme zaposliti zasebnik, se ne 
všteva delo članov njegovega družinskega gospodinjstva, ki 
jih lahko zaposluje brez omejitev. 

(3) Za zaposlitev enega delavca se šteje tudi delo več 
delavcev, ki skupaj dosegajo polni delovni čas. 

(4) V število drugih delavcev, ki jih sme zaposliti zasebnik, 
se ne všteva delo tistih, ki zA določen čas nadomeščajo 
delavce, odsotne zaradi bolezni, porodniškega dopusta, 
opravljanja vojaških ali drugih obveznosti; to delo se ne šteje 
v število drugih delavcev tudi v primeru predčasnega povratka 
odsotnega delavca, vendar le do izteka časa, za katerega je 
sklenjeno delovno razmerje. V število drugih delavcev se ne 
šteje tudi delo študentov in učencev, ki delajo po pogodbi 
o delu. 

(5) Delo učencev in študentov na proizvodnem delu in 
delovni praksi ter delo pripravnikov se ne šteje v število 
drugih delavcev. 

(6) Za zaposlenost drugih delavcev se tudi ne šteje delo 
učenca ali pripravnika, ki je že opravil strokovni izpit in sicer 
za čas, ki je zasebniku potreben za uskladitev števila zaposle- 
nih delavcev, vendar najdalj eno leto po opravljenem izpitu. 

13. člen 
(1) Zasebnik zaposluje delavce na podlagi pogodbe o delov- 

nem razmerju, s katero se urejajo pravice in obveznosti iz 
delovnega razmerja, njegov potek in prenehanje 

(2) Pogodbe o zaposlitvi sklepajo zasebniki in pri njih zapo- 
sleni delavci v skladu z zakonom in s kolektivno pogodbo, ki 
jo skleneta ustrezni sindikat in ustrezna gospodarska zbor- 
nica oziroma drugo združenje. 

14. člen 
(1) Pristojni občinski upravni organ s sklepom o vpisu 

v register razvrsti dejavnost zasebnika tudi z vidika pridobit- 
nosti njegove dejavnosti in vpiše število delavcev, ki jih lahko 
zaposli redno in izjemoma. 

15. člen 
(1) Zasebnik, v primeru njegove smrti pa njegovi dediči, 

lahko vodijo dejavnost po poslovodji, ki jim odgovarja za 
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strokovno in neoporečno izvajanje dejavnosti v okviru 
s pogodbo dogovorjenih pooblastil in obsegu, državnim orga- 
nom pa za izvajanje predpisov v celoti. To velja lahko tudi le 
za del dejavnosti ali le za podružnico. Poslovodstvo se vpiše 
v register. 

(2) Poslovodjo je treba postaviti obvezno v primeru mlado- 
letnosti ali pomanjkanja poslovne sposobnosti nosilca zaseb- 
nega poklica, če le-ta nima stalnega bivališča v SFRJ, ali 
zaradi nadaljevanja dejavnosti z namenom, da se ohrani 
celotna dejavnost po smrti nosilca ali prisilno zadosti upni- 
škim zahtevkom. 

(3) Zasebnik mora takoj, dediči pa v mesecu in pol po 
njegovi smrti o tem obvestiti pristojni občinski upravni organ, 
ki izda ustrezen sklep na osnovi presoje poslovodne pogodbe 
in glede izpolnjevanja vseh pogojev s strani poslovodje. (4) 
Poslovodja je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so sicer 
predpisani za zasebnika. 

(5) Zasebnik mora, enako kot podjetja ali druge organiza- 
cije, za zagotovitev strokovnosti zaposliti posebej usposoblje- 
nega delavca, v številu in pod pogoji, kot to predpisuje zakon 
za posamezno dejavnost. Ta odgovarja le v okviru svojih 
strokovnih pooblastil. 

TRETJI DEL 

IV. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
(Z ZASEBNIM POKLICEM) 

16. člen 
(1) Zasebnik lahko opravlja dejavnost, če izpolnjuje nasled- 

nje pogoje: 
- (var.: da je državljan SFRJ, če tako posebej določa 

zakon), 
- da ima stalno ali začasno prebivališče v SR Sloveniji, 
- da je polnoleten (var.: razen za umetnike), 
- da ima poslovno sposobnost in splošno zdravstveno 

zmožnost, (var.: razen za primer dedovanja), 
- da izpolnjuje pogoje o strokovni usposobljenosti, dolo- 

čene z zakonom, oziroma da ima strokovno izobrazbo ali 
z delom pridobljeno delovno zmožnost, ki je določena za 
opravljanje dejavnosti, 

- da ima strokovni izpit za poklic, kadar to predpisuje 
zakon, 

- da aktivno obvlada slovenski jezik, kadar je to predpisano 
z zakonom, 

- da je končal pripravništvo, kot za poklic zahteva zakon, 
- da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 

opravljanje ustrezne dejavnosti oziroma zasebnega poklica, 
ali da mu ni bila sodno izrečena zaporna, nepogojna kazen za 
kaznivo dejanje z znaki protipravnega prilaščanja oziroma 
kršitve poslovne morale in davčnih utaj, oziroma da je 
časovna omejenost kazni potekla, 

- da ima poslovni prostor in potrebno opremo, če je za 
opravljanje dejavnosti predpisana. 

- da izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi 
določene pogoje. 

17. člen 
(1) Pogoj strokovne izobrazbe za opravljanje določene 

dejavnosti je izpolnjen, če ima zasebnik srednjo strokovno 
izobrazbo po dejavnosti ustreznem ali sorodnem programu 
srednjega izobraževanja, ki traja najmanj dve oziroma tri leta, 
razen če je v zakonu oziroma republiškem predpisu na pod- 
lagi zakona določeno drugače. 

(2) Z delom pridobljena zmožnost za dejavnosti, kjer 
zadošča srednja izobrazba iz predhodnega odstavka, se 
izkaže z dokazili o najmanj triletnem opravljanju iste dejavno- 
sti ali s preizkusom znanja pred komisijo pristojne zbornice 
(var.: pristojnega republiškega upravnega organa) (var.: 
ustrezne strokovne šole v Sloveniji). Republiški upravni 
organ, pristojen za samostojno osebno delo, predpiše, za 
katere dejavnosti in pod katerimi pogoji je preverjanje stro- 
kovne usposobljenosti potrebno. (3) Za opravljanje poklica, 
za katerega je s področnim zakonom ali republiškim predpi- 
som predpisano opravljanje strokovnega ali državnega izpita, 
veljajo isti pogoji, kot v podjetjih in drugih organizacijah. 

(4) Dejavnost oziroma dela, pri katerih bi bila ogrožena 
varnost, življenje, zdravje ali premoženje, ter dela, ki se oprav- 
ljajo po uradnem dovoljenju ali (javnem) pooblastilu, lahko 
opravlja le, kdor ima ustrezno strokovno izobrazbo in delovne 
izkušnje, za specifična dela pa še preizkus dodatnih znanj, 
prakso, ali ustrezno zdravstveno stanje, enako kot je to pred- 
pisano za podjetja ali druge organizacije. 

(5) Zasebnik se lahko specializira za posamezna področja, 
ki jih predvideva zakon. Specializacija obsega praktično in 
teoretično usposabljanje ter specialistični izpit po določilih 
področnega zakona ali izobraževalne zakonodaje. Specializa- 
cija je lahko označena pri njegovem imenu v firmi ter se vpiše 
v register. 

18. člen 
(1) Obrat, poslovalnica, delavnica, biro, atelje, galerija in 

druga nepremičnina, za katero je izdano uporabno dovolje- 
nje, se vpiše v register zasebnikov in razvrsti po nomenklaturi 
delovnih prostorov za opravljanje dejavnosti z zasebnim 
poklicem, ki jo izdela in redno izpopolnjuje Zavod SR Slove- 
nije za statistiko. Vpiše se tudi naslov in glavna statusna 
karakteristika: sedež, filiala, začasna, sezonska ipd.. Glede 
filial ni številčnih ne krajevnih omejitev. 

(2) Naziv mora odražati značaj dejavnosti, praviloma izhaja- 
joč iz nomenklature zasebnih poklicev, ter gradbeni značaj 
objekta oziroma nepremičnine. 

(3) Zasebnik lahko sam ali s člani družinskega gospodinj- 
stva opravlja dejavnost kot delo na domu, kadar narava dela 
ne terja poslovnih prostorov, lahko pa ga tako organizira tudi 
z zaposlenimi delavci v skladu s kolektivno pogodbo. 

(4) Zasebniki lahko opravljajo dejavnosti tudi v najetih 
poslovnih prostorih ali v posameznih prostorih v stanovanju 
v skladu s predpisi o stanovanjskih razmerjih, ki se nanašajo 
na opravljanje dovoljene dejavnosti. 

(5) Poslovni oziroma delovni prostori niso potrebni, kadar 
jih narava dela ne terja, ali če se delo opravlja na terenu 
oziroma v poslovnih prostorih naročnika ali kooperanta. 

(6) Zasebnik ali občan lahko opravlja dejavnost z lastnimi ali 
najetimi delovnimi sredstvi, o katerih vodi evidenco. 

19. člen 
(1) Tehnični predpisi, predpisi o varstvu pri delu in varstvu 

okolja ter varovanja dobrin, sanitarni predpisi ter predpisi 
o uporabi poslovnih prostorov in delovnih sredstev, kot so 
zgradbe, stroji, naprave in podobno, ki veljajo za opravljanje 
dejavnosti v podjetjih in drugih organizacijah, se uporabljajo 
tudi za poslovne prostore, delovna sredstva ter opremo, ki 
služijo za opravljanje dejavnosti po tem zakonu. 

(2) Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata predpi- 
som iz prejšnjega odstavka tega člena tudi, če se glede na 
naravo dela in število oseb, ki delajo v prostorih, lahko 
z ustreznimi napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetli- 
tev in druga tehnična sredstva) in z organizacijsko tehnolo- 
škimi postopki zagotovijo ustrezni pogoji dela in varstva oko- 
lja ter varovanja dobrin. 

20. člen 
(1) Glede nabave in posredovanja blaga in storitev zasebnik 

ni krajevno omejen, kot tudi ni omejen glede načinov posre- 
dovanja, če taka omejitev ni v naravi dejavnosti same. Dostava 
je dovolje na, če je bilo blago naročeno. 

(2) Skladno načelu o preprečevanju nadlegovanja morajo 
zasebniki omejevati obseg posredovanja vabil k sklepanju 
poslov, ali blaga iz kraja v kraj, od hiše do hiše ipd. 

V. ODGOVORNOST ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI IN NADZOR 

21. člen 
(1) Zasebnik je dolžan opravljati dejavnost vestno in je 

odgovoren za kršitev dolžnosti ter za škodo v skladu s pred- 
pisi o obligacijskih razmerjih. 

(2) Zasebnik posluje ali deluje v svojem imenu in za svoj 
račun in tveganje. Neomejeno odgovarja z vsem svojim zaseb- 
nim in osebnim premoženjem. 
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(3) Zasebnik odgovarja za zakonitost dela pri njem zaposle- 
nih delavcev. 

(4) Zasebnik se zastopa in predstavlja sam, razen če ni 
drugače dogovorjen s poslovodjo. 

(5) Zasebnik je dolžan varovati kot tajnost, kar mu je kot 
tako zaupal poslovni partner. 

(6) Statut ustrezne zbornice oziroma združenja lahko določi 
dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju dejavno- 
sti, kršenje etičnega kodeksa stroke, način ugotavljanja krši- 
tev in odgovornosti, postopek za ugotavljanje kršitev in 
organe, ki vodijo postopek. 

22. člen 
(1) Izvajanje dejavnosti nadzorujejo pristojni upravni organi 

in organi inšpekcije občine, kjer ima zasebnik sedež, če ni 
v področnem zakonu drugače določeno. Nadzira se skladnost 
dejanske ga opravljanja dejavnosti in z registracijo izbranega 
poklica z vseh vidikov dela in poslovanja, vključno z vidika 
pridobitnosti dejavnosti. 

(2) Za izvajanje nadzora se uporabl|ajo predpisi o nadzor- 
stvu nad delom podjetij in drugih organizacij z istega 
področja dejavnosti. 

23. člen 
(1) Če poslovni prostor, oprema in naprave, vozila in druga 

delovna sredstva ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu 
oziroma predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem dela, 
izda pristojni inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma odredi druge 
predpisane ukrepe. 

(2) Če se ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku ne 
od pravijo, izda pristojni občinski upravni organ odločbo 
o prepovedi uporabe teh sredstev, ali da se dejavnost začasno 
ustavi do ponovnega roka za odpravo pomanjkljivosti. 

(3) Če tudi do tega roka pomanjkljivosti niso odpravljene, se 
prepove opravljanje dejavnosti. Pritožba ne zadrži izvršbe. 

VI. EKONOMSKI ODNOSI 
24. člen 

(1) Zasebnik pridobiva dohodek: 
- s prodajo svojih del in storitev na trgu, 
- s svobodno menjavo dela, 
- z opravljanjem dejavnosti po pooblastilu, 
- z udeležbo pri dohodku podjetja ali druge organizacije, 

s katero trajneje sodelujejo, 
- z udeležbo pri dohodku začasne ali trajne zadruge, skup- 

nosti ali druge organizacije zasebnikov, 
- z uveljavljanjem materialnih avtorskih pravic, 
- z uveljavljanjem inovacijskega dohodka, 
- z nagradami, darili in volili 
- ter podobno. 

25. člen 
(1) Davčne obveznosti lahko ureja zakon različno po posa- 

meznih vrstah pridobivanja dohodka iz 24. člena. 
(2) Pri določanju prispevnih stopenj davčnih obveznosti iz 

registrirane dejavnosti se upošteva tudi različne pogoje prido- 
bivanja dohodka v posameznih dejavnostih z vidika pridobit- 
nosti ter interesa za razvijanje določene dejavnosti. 

26. člen 
(1) V primeru pridobivanja dohodka s svobodno menjavo 

dela ali drugo monopolno obliko, se s samupravnimi spora- 
zumi oziroma pogodbami zlasti določijo dolgoročnejši para- 
metri menjave oziroma pogoji za zagotovitev trajnejše kvali- 
tete storitev, oblike sodelovanja, vrste opravil oziroma storitev 
ter obseg, osnove za vrednotenje storitev, oblike in način 
povračila za vloženo delo in sredstva, cene oz. eventualne 
tarife, ki jih določa pristojni upravni organ oziroma sklad ter 
druge pravice, obveznosti in odgovornosti. 

27. člen 
(1) Zasebnik ima neomejeno lastninsko pravico nad delov- 

nimi prostori in drugimi delovnimi sredstvi, to je denarnimi 
sredstvi, materialnimi pravicami in stvarmi in iz tega izhajajo- 
čega dohodka. 
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(2) Promet z delovnimi prostori je svoboden v okviru za- 
kona. 

(3) Zasebnik ima pravico dati ali vzeti v zakup dejavnost 
v celoti ali le delovna sredstva, deloma ali v celoti. Zakupnik 
mora izpolnjevati iste pogoje, kot so zahtevani za zasebnika, 
smiselno glede na obseg zakupa. Razmerja med zakupodajal- 
cem in zakupojemalcem se urede s pogodbo, zlasti glede 
ohranjanja doseženega poslovnega ugleda zakupodajalca in 
glede vzdrževanja, investicij, zavarovanja sredstev in 
podobno. Zakupno razmerje se vpiše v register. 

ČETRTI DEL 

VII. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE STATUSA 
ZASEBNIKA 

28. člen 
(1) Posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 16. 

člena, pridobi pravico opravljati zasebni poklic z dnem vpisa 
v register zasebnikov. 

(2) Vpis se opravi na osnovi prijave posameznika pri pristoj- 
nem občinskem upravnem organu. V prijavi navede zasebni 
poklic, ki ga namerava opravljati po nomenklaturi zasebnih 
poklicev, navede vsa potrebna dejstva in predloži potrebna 
dokazila, kar se uvede v register. 

(3) O vpisu v register izda pristojni občinski upravni organ 
sklep v petnajstih dneh od prejema popolne in pravilne pri- 
jave. Pred izdajo sklepa preveri dokazila iz predhodnega 
odstavka in ali so izpolnjeni pogoji iz 19. in 23. člena tega 
zakona. V primeru molka upravnega organa lahko zasebnik 
prične z dejavnostjo ob izteku roka za izdajo sklepa. 

(4) Pred izdajo sklepa mora posameznik, ki je prijavil vpis. 
priložiti dokazila, da je poravnal vse zapadle davčne in druge 
družbene obveznosti. 

29. člen 
(1) Kadar posameznik ob prijavi iz drugega odstavka prejš- 

njega člena ne izpolnjuje vseh pogojev iz 1. odstavka 16. 
člena, se opravi začasni vpis v register zasebnikov, ki lahko 
traja največ dve leti. 

(2) Sklepa o začasnem vpisu ni mogoče izdati za primere, 
ko niso izpolnjeni pogoji iz 3., 4. in 5. odstavka 17. člena ter za 
primere iz 1. odstavka, ko je zahtevana izobrazba višja od 
srednje. 

(3) V sklepu o začasnem vpisu se lahko omeji število delav- 
cev, ki jih zasebnik lahko zaposli, na polovico. 

30. člen 
(1) Zasebnik lahko prijavi začasno mirovanje statusa nepre- 

kinjeno največ za dobo enega leta, v primeru opravljanja 
vojaške obveznosti ali bolezni pa, dokler vojaška obveznost 
ali bolezen traja. 

(2) Zasebnik mora prijaviti ponovni pričetek opravljanja 
poklica v registru v primeru, da se je odločil za pričetek izven 
zahtevka v prijavi iz predhodnega odstavka. 

31. člen 
(1) Registrski organ izbriše zasebnika iz registra: 
- na pisno zahtevo zasebnika; 
- po samem zakonu; 
- če mu pristojni upravni organ z odločbo prepove oprav- 

ljati dejavnost 
(2) Zasebnik se izbriše iz registra po samem zakonu: 
- če umre, 
- če gre v pokoj; 
- če postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti, 

razen če zaposli poslovodjo; 
- če izgubi poslovno sposobnost, razen če zaposli poslo- 

vodjo; 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 

zapora enega leta ali na daljšo kazen; 
- če je bil zoper njega izrečen varnostni ali varstveni ukrep 

prepovedi opravljanja dejavnosti za čas prepovedi; 
- če ne prične z delom v enem letu po vpisu v register; 
- če, v primeru začasnega vpisa v register, v roku dveh let 

ne izpolni pogojev za redni vpis; 
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- če pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja dopolnilno 
delo drugih oseb izven števila, ki je vpisano v sklep o vpisu 
v register, kljub temu, da je bil za tak prekršek že trikrat 
kaznovan; 

- če opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register 
razen v primerih iz 2. odstavka 10. člena, kljub temu, da je bil 
za tak prekršek že trikrat kaznovan, z dnem pravnomočnosti 
odločbe pristojnega upravnega organa; 

- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisa- 
nih pogojev za opravljanje dejavnosti, oz. če pristojni upravni 
organ prepove opravljati dejavnost z odločbo; 

- če opravlja dejavnost v času mirovanja statusa; 
- če se ugotovi, da se je vpisal v register na podlagi lažnih 

listin, z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero se ugotovi to 
dejstvo; 

- v primeru davčne utaje, kljub temu, da je bil za tak 
prekršek že trikrat kaznovan. 

(3) Registrski organ lahko odloči, da se zasebnik izbriše iz 
registra: 

- če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal 
dejavnosti; 

- če pristojno častno sodišče predlaga odvzem pravic 
opravljanja zasebnega poklica zaradi hujših kršitev dobrih 
poslovnih običajev ali etičnega kodeksa, ali če pristojni občin- 
ski upravni organ ugotovi, da mu je bil izrečen ukrep druž- 
bene discipline zaradi hujše kršitve dobrih poslovnih običajev 
ali etičnega kodeksa, oziroma mu je častno sodišče večkrat 
izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih poslovnih običajev; 

- če, v primeru, da je davčni organ od njega zahtevaj 
poroštvo za poravnavo zapadlih davčnih obveznosti, v roku, ki 
mu je bil določen, ne predloži poroštvene izjave. 

VIII. FIRMA IN SEDEŽ 

32. člen 
(1) Zasebnik posluje s firmo, ki vsebuje njegovo polno ime, 

navedbo zasebnega poklica po nomenklaturi zasebnih pokli- 
cev in sedež zasebnika. Firmi je lahko dodano simbolično ime 
in znak. 

(2) Ob navedbi zasebnega poklica mora biti dodan naziv 
dodatne registrirane dejavnosti, ožjega področja ali speciali- 
zacija. 

(3) Firmi je lahko dodan opis, iz katerega je podrobneje 
razvidno, s kakšnimi deli se zasebnik ukvarja, oziroma 
v katero vrsto dejavnosti spada njegov predmet poslovanja, 
ter spisek in naslovi filial 

(4) Poslovni oziroma delovni prostor, gradbišče, motorno 
vozi lo, plovno sredstvo ali letalo morajo biti ustrezno ozna- 
čeni s firmo. 

(5) Po prejšnjem odstavku tega člena mora biti označeno 
tudi stanovanje, v katerem se opravlja dejavnost. 

(6) V tržnih komunikacijah se lahko uporablja skrajšani 
naziv firme. 

33. člen 
(1) Sedež je naslov obrata, poslovalnice, delavnice ipd. ali 

ene od njih (če jih ima zasebnik več) v občini, kjer je zasebnik 
vpisan v register. Ostali prostori v isti ali drugi občini so filiale. 

(2) Če narava dela ne terja poslovnih prostorov, je sedež 
naslov, kjer ima zasebnik svoje stalno prebivališče. 

IX. REGISTER ZASEBNIKOV 

34. člen 
(1) Register zasebnikov vodi občinski upravni organ za 

splošne upravne zadeve - registrski organ, (var.: Podatki 
vpisani v register zasebnikov se objavijo v Uradnem listu SR 
Slovenije.) 

(2) Registrski organ, tekoče pošilja podatke o vpisih v regi- 
ster Zavodu SR Slovenije za statistiko (var.; republiškemu 
registrskemu organu), ki vodi enotni register zasebnikov za 
SR Slovenijo. 

(3) Zavod SR Slovenije za statistiko (var.: skupaj z republi- 
škim upravnim organom pristojnim za samostojno osebno 
delo) s posebnim predpisom določi enotna navodila o vode- 

nju in vpisu v register zasebnikov pri pristojnem občinskem 
upravnem organu ter o vodenju enotnega registra zasebnikov 
za SR Slovenijo. 

35. člen 
(1) V register se vpišejo: 
- začasni vpis, 
- vpis, 
- začasno mirovanje statusa, 
- prenehanje subjekta vpisa. 
(2) V register se vpišejo še: 
- podatki o zasebniku (občan z občasno dejavnostjo se ne 

vpisuje), 
- družabništvo, 
- firma: polno ime zasebnika, zasebni poklic, sedež, 
- dodatno simbolično ime in znak, 
- dodatna dejavnost, ožje področje in specializacija, 
- dodatni opis del (fakultativno), 
- skrajšana firma,. 
- osnovni ali postranski poklic, 
- pravica javnih pooblastil in koncesij v pravnem prometu, 
- pridobitnost dejavnosti, 
- zaposlitvene limite, , 
- poslovodstvo, 
- naziv delovnega prostora (po nomenklaturi), 
- označba delovnega prostora: sedež, filiala, sezonskost, 

začasnost, 
- obseg premoženja s katerim odgovarja, 
- zakupno razmerje 
- in drugo po tem zakonu oziroma enotnih navodilih. 

36. člen 
(1) Register je javna knjiga, podatki so javni in dostopni na 

zahtevo. Upravni organ, ki vodi register, je po potrebi dolžan 
zagotoviti tudi izpis iz registra. 

(2) Vpis ima pravni učinek nasproti tretjim osebam. 
(3) Zasebnik je dolžan spremembo vsakega podatka, ki je 

predmet vpisa sporočiti v 15 dneh upravnemu organu, ki vodi 
register. 

PETI DEL 

X. ZDRUŽEVANJE ZASEBNIKOV 

37. člen 
(1) Dva zasebnika lahko opravljata dejavnost skupno kot 

družabnika na osnovi skupnega vpisa v register. 
(2) Številčna omejitev iz predhodnega odstavka ne velja za 

člane iste družine. 
(3) Za družabnika veljajo vsa določila tega zakona, enako 

kot za zasebnika posameznika. 
(4) Družabnika lahko posamezne parametre medsebojnih 

razmerij uredita s pogodbo, ali direktno z diferenciranim 
vpisom posameznih podatkov v register. 

(5) Družabnika odgovarjata solidarno z vsem svojim premo- 
ženjem za vse obveznosti, ki izhajajo iz skupnega delovanja in 
poslovanja. 

38. člen 
(1) Zasebniki in občani se lahko združujejo v zadrugo, 

skupnost ali drugo organizacijo zasebnikov ne glede na vrsto 
poklica brez omejitev glede obsega in predmeta združevanja. 
Ustanovitelji so najmanj trije. 

(2) Poslovni predmet organizacije zasebnikov je bodisi 
seštevek poslovnih predmetov posameznikov, bodisi nad- 
gradnja tega predmeta, ki jo omogoča združitev poklicev 
posameznikov. Razširitev poslovnega predmeta organizacije 
zasebnikov izven okvirjev, ki jih omogočajo poklici združenih 
zasebnikov, je možna z zaposlitvijo delavcev ustreznih pokli- 
cev. Poimenovanje naj sledi pretežnemu predmetu združeva- 
nja (razvojna skupnost, delovna skupnost, poslovna skup- 
nost, strojna zadruga ipd.). 

(3) Vse oblike združevanja zasebnikov so lahko trajne ali 
začasne. Začasna združba preneha, ko je bil dosežen namen 
ali ko preteče čas, za katerega je bila ustanovljena. Začasna 
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združba lahko preide v stalno s spremembo njenega statusa 
^ sodnem registru. 

39. člen 
(1) Stanovske zbornice oziroma združenja se praviloma 

ustanavljajo po vrstah ali združkih dejavnosti za podjetja 
oziroma druge organizacije in zasebnike skupaj. Izjemoma 
ustanavljajo svoje zbornice in združenja zasebniki ločeno. 

(2) Zbornica oziroma združenje s področja določenih dejav- 
nosti, za katero je ustanovljena, v stanovskem interesu svojih 
članov zlasti: - skrbi za skladen razvoj teh dejavnosti, - skrbi 
Za strokovno izpopolnjevanje članov, - sprejema etični 
kodeks, s katerim določa načela, po katerih se ravnajo člani 
oziroma delavci v dejavnosti, - ugotavlja odgovornost članov 
oziroma delavcev v dejavnosti za kršitve teh načel, če 
s področnim zakonom ni določeno drugače, - spremlja in 
obravnava delovno in stanovsko problematiko članov ozi- 
roma delavcev v dejavnosti. 

ŠESTI DEL 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

40. člen 
(1) Z denarno kaznijo od do dinarjev se za gospo- 

darski prestopek kaznuje organizacija zasebnikov, če se 
ukvarja z dejavnostjo, za katero ni registrirana, oziroma v pri- 
meru stranske ali dopolnilne dejavnosti, ki je s svojo kadrov- 
sko, poslovno in tehnično usposobljenostjo ne bi bila zmožna 
registrirati kot svoj poslovni predmet. 

(2) Z denarno kaznijo od do dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba organizacije zasebnikov, ki stori gospodar- 
ski prestopek iz prejšnjega odstavka. 

41. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj dinarjev se kaznuje za 

Prekršek, kdor: 
- stalno ali postransko opravlja dejavnost z značajem 

Zasebnega poklica brez vpisa v register, 
- kdor opravlja dejavnost kljub prepovedi, začasnem miro- 

vanju statusa ali izbrisu iz registra. 
(2) Z denarno kaznijo najmanj dinarjev se kaznuje za 

Prekršek zasebnik, ki: 
- svojih produktov ne označi s ceno oziroma s cenikom, 

kadar to določa zakon, 
- ne priglasi v predpisanem roku organu, ki vodi register, 

Sprememb v register vpisanih podatkov. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
(1) Zavod SR Slovenije za statistiko (var.: skupaj z republi- 

škim upravnim organom pristojnim za samostojno osebno 
delo) izda nomenklature in enotna navodila po tem zakonu 
v treh mesecih po sprejetju tega zakona. 

(2) Republiški upravni organ, pristojen za samostojno 
osebno delo izda predpis o preverjanju strokovne usposoblje- 
nosti v treh mesecih po sprejetju tega zakona. 

(3) Na področjih dejavnosti, kjer stanovske zbornice in 
združenja ter sindikati še ne bodo ustanovljeni, se smiselno 
uporabljajo določila kolektivnih pogodb s sorodnih področij 
do sklenitve ustreznih. Začasno tolmačenje dajejo resorni 
republiški upravni organi. 

43. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 

- obrtni zakon (Uradni list SRS, št. 35/88), - zakon o samo- 
stojnih kulturnih delavcih (Uradni list SRS, št. 9/82). 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati 
ustrezna določila, ki se nanašajo na samostojno osebno delo, 
in sicer v: 

- zakonu o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79) 
določila členov..., 

- zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) 
določila členov..., 

- zakonu o socialnem varstvu (Uradni list SRS, št. 35/79) 
določila členov.... 

44. člen 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, pa do uskladitve 

področnih in drugih zakonov z Ustavo SR Slovenije, se zakon- 
ska določila, ki se nanašajo na pogoje za ustanovitev, regi- 
stracijo in opravljanje dejavnosti podjetij in drugih organizacij 
oziroma organizacij združenega dela, zavodov in podobno, 
smiselno uporabljajo tudi za zasebnike in njihove organiza- 
cije. 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati za 
konske določbe, ki v posameznih zakonih prepovedujejo 
opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom, (var.: 
Ta določba se realizira s paketom sprememb relevantnih 
členov posameznih zakonov paralelno s sprejemanjem pred- 
loga zakona o SOD) 

(3) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati vse 
določbe zakonov, ki so v nasprotju s tem zakonom. Vse 
zakonske novele in predpisi, ki bodo posegali na področje 
zasebnih poklicev, morajo biti usklajeni s tem zakonom. 

45. člen 
(1) Davčna zakonodaja se prilagodi določbam tega zakona 

v treh mesecih od dneva njegove uveljavitve. 

46. člen 
(1) Samostojni obrtniki, odvetniki, kulturni delavci, projek- 

tanti in drugi, ki ob uveljavitvi tega zakona že opravljajo 
dejavnost, morajo uskladiti svoje poslovanje s tem zakonom 
do 31. 12. 1990. 

(2) Občinski registrski organ opravi zanje vpis v register 
zasebnikov po določilih tega zakona po službeni dolžnosti. 
Pri tem se z zasebnikom posvetuje in po potrebi dopolni 
dotedanje podatke. 

(3) Do izdaje ustreznih podzakonskih predpisov se uporab- 
ljajo predpisi, ki so v veljavi danes. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je predlog za izdajo zakona 

o samostojnem osebnem delu sprejela 18. 12. 1989. Na tej 
osnovi in na osnovi že prisotnih pripomb za potrebe osnutka 
zakona, je predlagatelj pripravil predloženi osnutek zakona 
Pri čemer je upošteval vse pripombe, ki so sodile v zastavljeni 
koncept zakona in ki niso bile v nasprotju z že sprejetim 
Predlogom za izdajo zakona in skupščinskimi sklepi ob tej 
Priliki. Ker osnutek še ni bil v konkretni razpravi v skupščini in 
njenih telesih, se predlagatelji niso opredeljevali do posamez- 
nih pripomb delegacij in skupščinskih teles. To bodo storili 
v fazi upoštevanja pripomb na pričujoči osnutek. 

Vzporedno bi morale biti pripravljene tudi relevantne spre- 

membe resorne zakonodaje z vidika prepovednih norm 
s strani Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, kar pa ni bilo 
storjeno. Zakonski osnutek je zasnovan tako, da ga je možno 
sprejeti tudi samostojno, od redakcije končnih določb pa bo 
odvisno s kakšno pravno tehniko bodo razveljavljene današ- 
nje prepovedi in kdaj bodo sprejete nove, katerih sprejem je 
glede stopnje obveznosti z ustavo določen itak fakultativno. 

II. 
Predlagani zakon o samostojnem osebnem delu (var.: 

o zasebnih poklicih) je pripravljen na podlagi amandmaja 
XXIV k Ustavi SR Slovenije, amandmaja XXI k Ustavi SFR 
Jugoslavije in družbenopolitičnih usmeritev za razvoj drob- 
nega gospodarstva. 
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Zakon ureja materijo, ki je »preostala« po sprejetju zakona 
o podjetjih oziroma bo »preostala« po sprejetju zakonske 
materije o »drugih organizacijah ...za opravljanje ... družbe- 
nih dejavnosti«, kar je država še dolžna glede na ustavno 
dikcijo. 

Poglavitna novost zakona je spremenjen pristop glede na 
dosedanjo materijo pravnega urejanja področja samostoj- 
nega osebnega dela. Le-ta je dosedaj obstojala le za gospo- 
darske dejavnosti, ki niso bile ovirane z zakonodajo s posa- 
meznega področja dejavnosti, za umetniške dejavnosti, za 
odvetniško dejavnost, za projekti ranje za potrebe občanov in 
za nekaj del s področja skrbstva. Z novim zakonom se ta 
materija združi in razširi na vse možne dejavnosti, kot to 
omogoča ustavna podlaga. Zakon ureja splošna vprašanja 
zasebne dejavnosti. 

Iz zakona so odstranjena poglavja, ki so bila po sprejetju 
ustav in zakona o podjetjih v obrtnem zakonu odveč: »pogod- 
bena organizacija združenega dela«, »zadruge« (razen 
v osnovnih bolj napotilnih določilih), »opravljanje dejavno- 
sti«, »opravljanje dejavnosti kot postranski poklic« (razen 
osnovne izenačevalske norme) in »razporejanje dohodka 
v obratovalnici samostojnega obrtnika« (razen osnovnih dolo- 
čil in napotitve na kolektivno pogodbo). Odpravljena so tudi 
poglavja drugih zakonov, kot je na primer poglavje »pravice in 
obveznosti samostojnih kulturnih delavcev, ki svoje delo 
združujejo z organizacijami združenega dela« (razen napotil 
na pogodbo oziroma sporazum). 

Omejitve zaposlovanja z zakonom so nedvoumno zahte- 
vane z zvezno ustavo, slovenska tudi zahteva zakonsko ureja- 
nje, ne pove pa kakšno. V zakonu se ohranjajo pridobitni 
limiti za obrtne dejavnosti, praktično za vse ostale dejavnosti 
pa se možnost dopolnil nega zaposlovanja uvaja na novo. 
Zgornje meje, ki so različne za profitne in neprofitne dejavno- 
sti, imajo paralelo v zakonodaji sosednjih držav. V raznih 
primerih se te meje lahko zvišajo. 

Nosilec statusa je »delovni človek« in ne »obratovalnica«, 
kar je dosedaj zakonodaja različno reševala (povsod je bil 
nosilec »delovni človek«, v obrtnem zakonu pa »obratoval- 
nica«). Zasebnik je torej nosilec dejavnosti, obratovalnica je le 
pogoj opravljanja dejavnosti, kjer to zahteva zakon. 

Zakon bo z operacionalizacijo ustavne pravice do samostoj- 
nega osebnega dela ustvaril širše možnosti za razvoj zasebne 
dejavnosti. 

Upoštevajoč načelo racionalnosti v zakonodajni tehniki, 
v zakonu niso povzete rešitve iz drugih zakonov, temveč 
zakon nanje le odkazuje povsod, kjer je potrebno. 

III. 
Zakon v prvem delu razdeluje temeljna načela in rešitve 

izhaja joč iz v predlogu predstavljenih ciljev, ki pa v zakonu 
niso navajani temveč so le posredno zaznavni. 

V drugem delu zakon operacionalizira vprašanja vrste 
dejavnosti in dopolnilnega zaposlovanja z vidika optimalne 
restrikcije. 

V tretjem delu zakon operacionalizira pogoje za opravljanje 
dejavnosti, odgovornost in nadzor ter uresničevanje družbe- 
noekonomskih odnosov, z vidika enakopravnosti s podjetji ter 
logičnega reda. 

V četrtem delu zakon operacionalizira pogoje pridobitve, 
prenehanje, začasnost in mirovanje statusa, firmo in sedež ter 
zasnovo registra zasebnikov z vidika učinkovitosti in racional- 
nosti celote urejanja teh vprašanj. 

V petem delu zakon operacionalizira vprašanja združevanja 
zasebnikov samo z vidika predmeta tega zakona. 

V šestem delu zakon določa kazenske sankcije samo 
z vidika predmeta tega zakona, prehodne in končne določbe 
pa z vidika razveljavitve podvojenih zakonov, uskladitve zako- 
nodaje in z vidika uskladitve delovanja delujočih subjektov 
z zakonom. 

IV. 
1. člen: predmet zakona - lex generalis zasebnih poklicev 

Zakon je celosten antipod oziroma komplement zakonu 
o podjetjih in ZZD (ki danes regulira druge organizacije, 
v bodočnosti pa novi zakonaodaji o drugih organizacijah) 
z vseh relevantnih vidikov njunega predmeta. Zato na enem 
mestu določa splošne pogoje za opravljanje dejavnosti 

s samostojnim osebnim delom (lex generalis). Posamezne 
posebne pogoje (lex specialis) naj, po vzoru kot za podjetja in 
druge organizacije, določajo področni (resorski) in drugi 
zakoni, kadar so za to podani razlogi. To pa v izogib bodisi 
neizenačenemu obravnavanju zasebnikov v posameznih 
resorjih oziroma med njimi, bodisi neenakopravnemu resor- 
skemu obravnavanju zasebnikov v odnosu na podjetja in 
druge organizacije, bodisi neracionalnemu ponavljanju posa- 
meznih splošnih zakonskih rešitev v področni zakonodaji. 

Antipoden (nasproti postavljen) je tudi naslov zakona, ozi- 
roma njegova terminologija. Vsled nerodnosti termina 
»opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom« in 
izvedenk iz njega, recimo, »delovni človek, ki samostojno 
opravlja dejavnost z osebnim delom«, je terminološka redefi- 
nicija nujna. Pri tem je važno, da se doseže še večjo pomen- 
sko jasnost, kot jo nudi ustavna dikcija. 

Individualnost dela nasproti kolektivnosti dela v podjetju ali 
drugi organizaciji je osnovna zakonska konstituanta, ki je ne 
beseda »osebno« ne »samostojno« ne odražata dovolj 
ustrezno, ker je takšno delo običajno tudi v podjetju (samo- 
stojni referent ipd., delo pa se praviloma opravlja osebno). 
Pač pa je nesporno, da je individualni enoti dela najbližja 
soznačnica poklic, to je vrsta (neposrednega) dela, ki ga 
opravlja aktivna oseba, da si s tem pridobi sredstva za preživ- 
ljanje. Posameznikov poklic je praviloma tudi določnica regi- 
stracije, kar v primeru podjetja seveda ni pravilo. Ker samo- 
stojno osebno delo nedvoumno vključuje zasebno lastnino 
(nikakor ne kot podrejeno kategorijo »osebnemu delu« in 
praviloma v prepletu z osebno lastnino) in, lahko bi rekli, 
integralni »zasebni« produkcijski način (pri čemer je samo- 
stojnost samo ena od njegovih značilnosti), bi bila s takim 
terminom ločljivost v odnosu na podjetja in druge organiza- 
cije dovolj izražena. Tam zasebna lastnina ni neposredno 
povezana z delovnim mestom. 

Ustrezen je tudi termin zasebnik v odnosu na zasebnega 
podjet nika, po eni strani z vidika njunega razločevanja, po 
drugi strani pa z vidika njune izenačenosti. 

2. člen: največji možni razpon dejavnosti 
Z zasebnim poklicem je mogoče opravljati vse dejavnosti 

(oziroma razna dela), ki niso prepovedane z lex specialis, 
temelječim na ustavni podlagi. Razpon teh dejavnosti bo 
najširši, kajti prepovedna norma bo v slovenski zakonodaji 
izjema. Le kadar je to nujno zaradi zavarovanja življenja in 
zdravja ljudi, zaradi varnosti in obrambne sposobnosti države, 
se lahko z zakonom izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni 
mogoče opravljati z zasebnim poklicem. S samostojnim oseb- 
nim delom bi bilo tako, na primer, možno opravljati tudi 
dejavnost recimo osnovne šole, če ne bi bil ovira zaposlitveni 
limit že po tem zakonu. Vendar, če se z ustanovitvijo trajne 
delovne skupnosti taka prepreka od pravi, je zasebna 
osnovna šola povsem realna možnost. Ker so prepovedi 
možne le z zakonom, se onemogoča arbitrarnost upravnih 
organov. 

3. člen: temeljne statusne opredelitve 
Zasebnik je v pravnih razmerjih fizična oseba, ki opravlja 

poklic bodisi zaradi pridobitnega namena, drugega namena 
(kjer lastni dobiček ni osnovni namen) ali nepridobitnega 
namena. Predpostavlja se rednost opravljanja dejavnosti 
z neomejenim lastnim tveganjem, sredstvi in odgovornostjo. 
Zakon opredeljuje tudi glavno (ne pa tudi izključujočo) značil- 
nost zasebnika, to je njegovo samostojno, neposredno in 
poklicno opravljanje dejavnosti. 

Eventualno uveljavljanje lastnosti pravne osebe po 141. 
členu zakona o podjetjih ni predmet tega zakona. Pod istimi 
pogoji (vendar ne na način nelojalne konkurence firmi zapo- 
slitve) je možno redno opravljati zasebni poklic tudi postran- 
sko, občan pa v omejenem obsegu občasno. 

4. člen: enakopravni pogoji delovanja 
V tem členu so opredeljeni pogoji delovanja zasebnikov na 

način izenačenosti s podjetji in drugimi organizacijami. 
Ob pogoju vpisanosti v register zasebnikov (s čimer se 

doseže načelo legalitete, javnosti, publicitete ter varnosti 
v pravnem prometu) in izpolnjevanja izobrazbenih, material- 
nih in drugih pogojev imajo zasebniki na trgu blaga in storitev 
in v drugih oblikah menjave enak položaj, pravice in odgovor- 
nosti, po drugi strani pa je prav, da smejo in morajo opravljati 
dejavnost pod istimi kadrovskimi, tehničnimi, varstvenimi, 
sanitarnimi, prostorskimi in drugimi pogoji, istimi pogoji 
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poslovanja, istimi režimi cen ter istimi pogoji nadzora kot 
podjetja in druge organizacije z istega področja dejavnosti. 

Enaki so tudi pogoji opravljanja dejavnosti v skladu z zako- 
nom, predpisi, pooblastili, dobrimi poslovnimi običaji, 
poslovno moralo in etičnim kodeksom. 

5. člen: enakopravni družbenoekonomski položaj 
Zasebnikom je zajamčena pravica, da uresničujejo z ustavo 

določeni družbenoekonomski položaj, v načelu z enakim 
dosegom kot zasebni podjetnik. 

6. člen: omejitve zaposlovanja 
Ob cilju sproščanja zaposlitvenih omejitev, je iz že poveda- 

nih razlogov in na ustavni podlagi dopolnilno zaposlovanje 
delavcev vendarle številčno limitirano. Njihove pravice in 
obveznosti se urejajo s kolektivno pogodbo. Važno je, da je 
v kontekstu zasebnih podjetij razumeti obveznost zakonskega 
reguliranja limit zaposlovanja kot le še povsem tehnično kate- 
gorijo, kot z zakonom ocenjeno zgornjo mejo, ko se vod- 
stvene, organizacijske, tehnološke pa tudi lastninske oblike in 
oblike poslovanja v sistemu SOD izčrpajo in je prehod 
v sistem zasebnega podjetja obvezen„ Občan zaposluje na isti 
osnovi vendar v okviru večje restrikcije. 

7. člen: različne oblike povezovanja in združevanja 
Formalno neorganizirana oblika združevanja je družabni- 

štvo, kjer se prepletata delo in lastnina, zaradi česar je to 
enovit pravni subjekt. Zasebniki ohranijo svojo osnovno 
pravno sposobnost, kadar se (tudi z občani) združujejo 
v zadrugo, skupnost ali drugo organizacijko zasebnikov 
(Zasebnikom, ko se združijo za prehod v zasebno podjetje ali 
drugo organizacijo, namreč s tem samostojni poslovni pravni 
status preneha). Razlog združevanja je svoboden, poimeno- 
vanje sledi pretežnemu predmetu združevanja. Združevanje 
v različnih oblikah kooperacije in trajnejšega sodelovanja ni 
povezano s kakršnimikoli statusnimi spremembami, lahko pa 
je povezano s pravico do soupravljanja, če je tako v interesu 
partnerjev. 

Zasebniki, njihove zadruge, skupnosti in druge oblike orga- 
niziranja se (var.: obvezno) združujejo v ustrezna združenja in 
zbornice iz stanovskih razlogov. 

8. člen: prepoved dejavnosti 
Vsled njihove narave in v izogib nejasnostim velja prepove- 

dati dejavnosti državnih organizacij, ne pa tudi posameznih 
dejavnosti ali del, ki so po EKD razvrščena v to poglavje 
oziroma jih v poglavjih 1 - 13 ni najti, pa niso v funkciji države 
(recimo: zasebni detektiv, zasebni politik). 

Pri prepovedih na ustavni podlagi z lex specialis morajo biti 
vsestransko izkazani in dokazani tisti razlogi, zaradi katerih, 
pod istimi pogoji zasebniki ne bi mogli enako uspešno oprav- 
ljati posamezne dejavnosti kot podjetja in druge organizacije 
z istega področja dejavnosti. 

Ker so zaposlitvene omejitve ustavno pogojene, je logično, 
da je z zasebnim poklicem onemogočeno opravljati tudi tiste 
dejavnosti, ki po svojem predpisanem obsegu presegajo mož- 
nosti opravljanja dejavnosti z zasebnim poklicem vsled zapo- 
slitvenih omejitev po tem zakonu, razen kadar se s katerokoli 
obliko združevanja odpravijo razlogi za tako prepoved. 

9. člen: nomenklatura zasebnih poklicev 
Zasebniki pridobe naziv na osnovi razvrstitve po nomenkla- 

turi dejavnosti-Strok, ki se opravljajo s samostojnim osebnim 
delom. Naziv sestoji iz besede »zasebni■< aH »samostojni« in 
označbe poklica, ki ima osnovo v EKD (ime področja, ime 
skupine ali podskupine dejavnosti in imena konkretnega 
poklica ali združka poklicev po nomenklaturi) v bolj posredni 
(primeri nazivov: zasebni obrtnik - optik, zasebni trgovec 
- z vozili, samostojni umetnik - igralec, zasebni projektant 
- v gradbeništvu) ali bolj neposredni varianti (primeri nazi- 
vov: zasebni optik, zasebni trgovec z vozili, samostojni igra- 
lec, zasebni gradbeni projek tant.) Razvrstitev po nomenkla- 
turi ima vrsto praktičnih posledic, ki jih ne bi veljalo zanema- 
riti. Če pa zasebnik v nomenklaturi zasebnih poklicev ne bi 
našel sebi ustreznega poklica, ga lahko določi sam, kar bo 
ena od osnov izpopolnitve nomenklature. Nomenklatura 
zasebnih poklicev mora omogočiti tudi razvrščanje zasebni- 
kov enolično in nedvoumno tudi z vidika priddobitnosti, saj 
bo to osnova za diferencirano davčno in zaposlitveno politiko 
do zasebnikov, ki izhaja iz te vrste narave dejavnosti. 

10. člen: število dejavnosti in specializacija 
Zasebnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 

zanje predpisane pogoje sam oziroma skupaj z zaposlenimi 

delavci, v manjšem obsegu pa tudi stranske in dopolnilne 
dejavnosti in dejavnosti, s katerimi posreduje svoje proizvode 
in storitve. Načelo neposrednega opravljanja dela in izpolnje- 
vanje vseh pogojev za registracijo dejavnosti s strani zaseb- 
nika samega bi bila nova restrikcija (izven zaposlitvenih limit), 
saj se danes za registracijo cele vrste dejavnosti zahteva 
bodisi več delavcev istega profila (recimo dva projektanta iste 
projektantske discipline in z enakim strokovnim izpitom 
v gradbenem projektiranju), bodisi več delavcev različnih 
profilov (recimo interdisciplinarni tim v urbanističnem načrto- 
vanju). 

Zasebnik se lahko odloči, da bo pretežno opravljal samo 
določena dela s področja dejavnosti, in sme ostala dela 
odkloni ti, če je tako označeno pri njegovem imenu v firmi ter 
vpisano v register. 

11. člen: zaposlitvene omejitve 
Načelo je, da se v pridobitnih dejavnostih (praviloma tudi 

višje obdavčenih) lahko zaposli več delavcev (20) kot v nep- 
drodobitnih (5), v vmesnih pa kompromisno (10). To so šte- 
vilke, ki povzemajo danes veljavne norme v obrtni zakonodaji, 
na novo omogočajo zaposlovanje v negospodarskih dejavno- 
stih, so pa tudi uravnovešene z vzori iz sosednjih držav (Italija, 
Avstrija). Družabniki lahko zaposlijo skupaj največ dvojno 
število delavcev kot to sme posamezni zasebnik, občan naj- 
več tri delavce. 

12. člen: izjeme 
V tem členu so določene tudi izjeme od splošnega načela, 

ki se posebej dovolijo, in kdaj se delavci ne štejejo v dovoljeno 
število. 

13. člen: kolektivna pogodba 
V tem členu se odkazuje na relevantno zaposlitveno zako- 

nodajo. 
14. člen: dovoljenje za zaposlitev 
Ob vpisu v register se vpiše število delavcev, ki jih zasebnik 

lahko zaposli. 
15. člen: poslovodstvo in usposobljenost delavcev 
Zaposlovanje odgovornih poslovodij je svobodno, lahko 

tudi le za del dejavnosti ali le za podružnico, obvezno pa 
v primeru mladoletnosti ali pomanjkanja poslovne sposobno- 
sti nosilca zasebnega poklica, če le-ta nima stalnega biva- 
lišča v SFRJ, ali zaradi nadaljevanja dejavnosti z namenom, 
da se ohrani celotna dejavnost po smrti nosilca ali prisilno 
zadosti upniškim zahtevkom. Zasebnik mora, enako kot 
podjetja ali druge organizacije, za zagotovitev strokovnosti 
zaposliti posebej usposobljenega delavca, kadar to predpi- 
suje zakon za posamezno dejavnost. Ta odgovarja le v okviru 
svojih strokovnih pooblastil. 

16. člen: splošni pogoji 
Zasebniku se predpisuje izpolnjevanje le logičnih splošnih 

pogojev, ker je določevanje pogojev v zvezni ustavi oprede- 
ljeno fakultativno, slovenska pa se tega vprašanja ne dotika. 

17. člen: strokovna usposobljenost 
Pogoj strokovne izobrazbe je minimaliziran, razen če je 

v zakonu oziroma republiškem predpisu na podlagi zakona 
določeno drugače.Z delom pridobljena zmožnost se izkaže 
z dokazili ali s preizkusom znanja pred komisijo pristojne 
zbornice (var.: pristojnega republiškega upravnega organa ali 
izobraževalne ustanove). 

V posebnih primerih pristojni republiški upravni organ 
predpiše, da lahko opravlja dejavnost le, kdor ima ustrezno 
strokovno izobrazbo in delovne izkušnje, za specifična dela 
pa še preizkus dodatnih znanj, prakso, ali ustrezno zdrav- 
stveno stanje. 

Zasebnik se lahko specializira za posamezna področja. 
18. člen: delovni prostori in sredstva 
Obratovalnica, poslovnica, delavnica in druga nepremič- 

nina se vodi in v registru razvrsti po nomenklaturi prostorov. 
Naziv mora odražati značaj dejavnosti, ter gradbeni značaj 
objekta oziroma nepremičnine (primeri nazivov: optična 
delavnica, trgovina z vozili, gledališka delavnica, projektant- 
ski biro, arhitektski atelje). 

Zasebniki lahko opravljajo dejavnosti tudi kot delo na 
domu, v najetih poslovnih prostorih oziroma brez njih. 

19. člen: predpisi 
Glede vseh za SOD in podjetja in druge organizacije enako 

relevantnih predpisov so le-ti med sabo izenačeni. Določena 
odstopanja v prid SOD so vsled praviloma manjšega števila za 
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poštenih, če se lahko z ustreznimi napravami in z organizacij- 
sko tehnološkimi postopki zagotovijo ustrezni pogoji dela. 

20. člen: posredovanje blaga in storitev 
V tem členu so navedene svoboda in osnovne omejitve 

poslovanja predvsem po teritorialnem načelu. 
21. člen: odgovornost za opravljanje dejavnosti 
V tem členu so navedeni osnovni parametri odgovornosti 

zasebni ka. 
22. člen: nadzor dela 
Izvajanje nadzora dela je izenačeno z nadzorom nad delom 

pod/etij in drugih organizacij z istega področja dejavnosti. 
23. člen: nadzor delovnih sredstev 
Če poslovni prostor, oprema in naprave, vozila in druga 

delovna sredstva ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu 
oziroma predpisanim zdravstveno-tehničnim pogojem dela, 
izda pristojni inšpekcijski organ odločbo, s katero odredi 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma odredi druge 
predpisane ukrepe, odločbo o prepovedi uporabe teh sred- 
stev ali, da se dejavnost začasno ustavi do ponovnega roka za 
odpravo pomanjkljivosti, ter o prepovedi opravljanja dejav- 
nosti. 

24. člen: dohodek 
Zasebnik je svoboden glede oblik pridobivanja dohodka. 
25. člen: družbene potrebe 
Davčne obveznosti se posebej obravnavajo, različno po 

posameznih vrstah oz. oblikah pridobivanja dohodka, kar je 
osnova za različne prispevne stopnje teh obveznosti. Glede 
registrirane dejavnosti se upošteva tudi različne pogoje prido- 
bivanja dohodka z vidika dobičkanosnosti. 

26. člen: svobodna menjava in monopoli 
V primeru pridobivanja dohodka s svobodno menjavo dela 

ali monopoli se s samupravnimi sporazumi oziroma pogod- 
bami zlasti določijo dolgoročnejši parametri menjave in 
pogoji za trajnejšo kvaliteto storitev. 

27. člen: premoženje 
Zasebnik ima neomejeno lastninsko pravico nad delovnimi 

prosto ri in drugimi delovnimi sredstvi, to je denarnimi sred- 
stvi, materialnimi pravicami in stvarmi in iz tega izhajajočega 
dohodka. Promet z delovnimi prostori in zakup obratovalnice 
je svoboden v okviru zakona. 

Zakon ne opredeljuje virov poslovnih sredstev in načina 
poslovanja z njimi, zato so pogoji za oblikovanje poslovnih 
sredstev odvisni od davčnega sistema in davčne politike, ki 
tako neposredno vpliva na poslovne odločitve zasebnikov. 

28. člen: pridobitev statusa 
Posamezniku je dana pravica vpisa v register zasebnikov za 

svobodno izbran poklic, za kar je potrebna le prijava posa- 
meznika pri pristojnem občinskem upravnem organu, ki izda 
le ugotovitveni sklep. 

29. člen: začasni vpis v register 
Da bi se omogočilo pričeti z dejavnostjo, kadar posameznik 

ob prijavi ne izpolnjuje vseh pogojev, se oprav( začasni vpis 
naj dalj za dve leti (firma v ustanavljanju). Pri zahtevnejših 
izobrazbenih pogojih ne bi veljalo pristopiti preveč široko- 
grudno, saj gre tudi za odgovorne dejavnosti, skorajšnje pri- 
dobitve izobrazbe pa tudi ni v tem času realno pročakovati. 
Ob delno izpolnjenih delovnih in poslovnih pogojih je 
logično, da se lahko omeji število delavcev. 

30. člen: začasno mirovanje statusa 
Začasno mirovanje statusa je inštrument, ki naj odpravi 

odvečno administriranje, nujno pa je zaradi davčnih obvez- 
nosti. 

31. člen: prenehanje statusa 
Zasebnik se izbriše iz registra prostovoljno, prisilno, ali 

vsled okoliščin. 
32. člen: firma 
Zasebnik posluje s firmo, ki vsebuje obvezne elemente, 

lahko pa tudi dodatne neobvezne. Vse nepremičnine in pro- 
metna sredstva morajo biti označeni s firmo. 

33. člen: sedež 
Sedež je tisti naslov obratovalnice ali stalno prebivališče, ki 

je v občini registracije. 

34. člen: pristojni upravni organ 
Najprimernejši bi bil za vodenje registra zasebnikov občin- 

ski upravni organ za splošne upravne zadeve, kot paralela 
nevtralnemu sodnemu registru. Enotna navodila bi imela za 
posledico tudi enotne formularje in nakup v knjigarnah. 

35. člen: vpisni podatki 
V register se vpišejo vsi podatki, ki imajo utemeljenost 

v pravnem prometu. 
36. člen: ravnanje 
Načela so javnost, pravni učinek in vpis spremembe vsa- 

kega podatka 
37. člen: družabniki 
V možnostih zasebnih družb na eni strani in formalne neor- 

ganiziranosti kapitala v sistemu SOD na drugi strani pomeni 
družabništvo le neko minimalno prehodno obliko, ki pa je 
smiselna v pogojih družinske firme. 

38. člen: zadrugk, skupnost in druga organizacija zaseb- 
nikov 

Poslovni predmet organizacije zasebnikov je lahko najširši 
možni predmet, ki ga omogoča usposobljenost združenih 
zadružnikov, njihovih delavcev in delavcev organizacije. Sred- 
stva so v zadružni lastnini, za račun in tveganje zadružnikov 
samih. 

39. člen: zbornice in združenja 
Stanovske zbornice oziroma združenja so primarno inštitu- 

cije stanu ne pa posameznih vrst poslovne organiziranosti 
subjektov, individualnih nasproti kolektivnim ali pa lastnin- 
skih proti nelastninskim. 

40. člen: kazni za organizacije zasebnikov 
Sledijo, če se ukvarjajo z dejavnostjo, katero niso usposob- 

Ije na registrirati kot svoj poslovni predmet. 
41. člen: za zasebnike 
Kaznuje se za prekršek, kdor krši glede na predmet tega 

zakona, kazni za kršitve po drugih zakonih so opredeljene 
v njih samih. 

42. člen: podzakonski predpisi 
Zavod SR Slovenije za statistiko in republiški upravni 

organ, pristojen za samostojno osebno delo izdata predpise 
v treh mesecih po sprejetju tega zakona. Glede na dolžino 
procedure sprejemanja zakona in glede na možnost vzpo- 
redne priprave so možni krajši roki. 

43. člen: prenehanje veljave zakonov 
S tem zakonom, ki ima minimalen obseg, se ukinjata dva 

zakona v celoti, trije delno. 
44. člen: izenačitev 
Operacionalizira se množico zakonov za smiselno upo- 

rabne tudi za zasebnike in njihove organizacije, ukinja prepo- 
vedne norme brez ustavne podlage in zahteva odločanje na 
nov način za prepovedi, ki imajo ustavno podlago. Vse zakon- 
ske novele in predpisi, ki bodo posegali na področje zasebnih 
poklicev, morajo biti usklajeni s tem zakonom. 

Ker IS skupščine SFIS ni izpolnil sklepov skupščine SRS 
glede vzporednega paketa manjših sprememb resorske zako- 
nodaje, je za sprostitev iniciative na področju SOD nujna 
takojšnja ukinitev prepovedi v kakršnikoli pravno možni 
obliki. Ker je prepovedna norma za opravljanje zasebne dejav- 
nosti z vidika varovanja življenja in zdravja ljudi ter obrambne 
sposobnosti države po ustavi le fakultativna, se bodo Izvršni 
svet skupščine SRS in resorski organi lahko odločili za pri- 
pravo ustreznih zakonskih osnutkov, ko se bo za prepovedi 
pokazala potreba. Do tedaj naj bi ne bilo prepovedanih dejav- 
nosti v sistemu SOD, razen kot izhajajo iz določil tega zakona. 

45. člen: davčna zakonodaja 
Davčna zakonodaja se prilagodi določbam tega zakona 

v treh mesecih od dneva njegove uveljavitve, predvsem 
z vidika diferenciacije poklicev glede na pridobitnost. 

46. člen: prilagoditev že poslujočih 
Težnja je, da se prilagoditev že delujočih subjektov izvede 

s čimmanj družbenega dela, zato tudi po službeni dolžnosti, 
kar je v globalu vzeto ceneje. 

47. člen: datum veljave 
Predvideva se aprila 1990 leta. 
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OKVIRNA IZHODIŠČA 
za normativno urejanje gospodarskih in družbenih dejavnosti; javnih podjetij in 
javnih zavodov; opravljanja dejavnosti s samostojnim osebnim delom; ustanavljanja 
organizacij po občanih in društvih ter dejavnosti oziroma zadev posebnega 
družbenega pomena. 

UVOD 

Razviti pravni svet pozna teritorialne in funkcionalne 
upravne sisteme. 

Teritorialni upravni sistemi so vezani na državo kot najširšo 
organizacijo za kontinuirano izvajanje politične oblasti na 
določenem teritoriju. So instrument države; njihova funkcija 
je prisilno usmerjanje sistemskih interakcij. Njihove institucije 
so institucije državne uprave v ožjem pomenu (sekretariati, 
uprave, inšpektorati, upravni zavodi, ipd ). 

Funkcionalni upravni sistemi (javne službe) se ustanovijo za 
organiziranje in delovanje proizvodnje javnih dobrin oziroma 
nudenja javnih storitev. Ta funkcija nima oblastne narave 
oziroma le-ta ni njen poglavitni namen. Funkcionalni upravni 
sistemi izvajajo pomembno funkcijo vsake države, bistveno za 
obstoj in delovanje družbenega sistema na področjih, ki jih ni 
mogoče prepustiti stihiji, spontanosti, naključjem, delovanju 
tržnih zakonitosti, ipd. Ta sistem je neposredno usmerjen 
v uporabnike, ne pa v mehanizme oblasti. Institucionalno so 
tu javna podjetja, javni zavodi in vsi drugi subjekti, ki nepo- 
sredno uresničujejo dogovorjene družbene cilje (ne glede na 
to, ali so formalno del državne uprave ali ne). 

Obstoječa ustavna ureditev razlikuje v naši družbenoeko- 
nomski ureditvi gospodarske dejavnosti in družbene dejav- 
nosti. 

I. 

GOSPODARSKE IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

V tržno usmerjenem gospodarskem sistemu nastopajo 
podjetja kot temeljni in samostojni subjekti tržnega poslova- 
nja. Opravljajo gospodarske dejavnosti (proizvajajo proizvode 
ter opravljajo storitve) na trgu. Svojo dejavnost opravljajo 
z namenom ustvarjati dohodek oziroma pridobivati dobiček. 
So samostojni in odgovorni nosilci dejavnosti. Vse potrebne 
informacije za svoje delovanje oziroma poslovanje dobivajo 
praviloma na trgu. Podjetja kot tržni subjekti se torej ustanav- 
ljajo, razvijajo in odmirajo v skladu z delovanjem trga. 

Poleg gospodarskih dejavnosti so v našem sistemu družbe- 
noekonomske ureditve še družbene dejavnosti. Njihov pogla- 
vitni namen ni ustvarjati dohodek oziroma pridobivati dobiček 
s prodajo proizvodov oziroma nudenjem storitev na trgu. 
Organizirajo se (doslej kot delovne organizacije) kot zavodi, 
in sicer na področjih družbenih dejavnostih; v šolstvu, zdrav- 
stvu, kulturi, otroškem varstvu, socialnem skrbstvu, ipd. 
V večini teh primerov gre za dejavnosti oziroma zadeve, ki so 
s posebnimi republiškimi zakoni za posamezna področja 
opredeljene kot dejavnosti oziroma zadeve posebnega druž- 
benega pomena. 

Poleg podjetij kot temeljnih subjektov tržnega poslovanja 
na področju gospodarskih dejavnosti ter delovnih organizacij 
(v bodoče zavodov) kot temeljnih subjektov na področju druž- 
benih dejavnosti je treba na vseh področjih opredeliti tudi 
vlogo drugih subjektov, ki opravljajo gospodarsko oziroma 
družbeno dejavnost. V prvi vrsti gre tu za vlogo in položaj 
nosilcev samostojnega osebnega dela, da jim je zajamčena 
pravica, da samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim 
delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina 
občanov. Le kadar je to nujno zaradi zavarovanja življenja in 
zdravja ljudi, zaradi varnosti in obrambne sposobnosti države 
se lahko z zakonom izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni 
mogoče samostojno opravljati z osebnim delom. Delovni lju- 
dje, ki samostojno opravljajo dejavnost, se v skladu z zako- 
nom lahko združujejo v zadrugo, skupnost ali drugo organiza- 
cijo (lahko pa ustanovijo tudi zasebno podjetje). 

Poleg nosilcev samostojnega osebnega dela (fizične osebe) 

lahko torej opravljajo gospodarske in družbene dejavnosti 
pravne osebe (obratovalnica - pravna oseba, zadruga, 
delovna skupnost, ipd ). Pod določenimi pogoji lahko tudi 
društvo in druge civilne pravne osebe (cerkev, zasebna usta- 
nova, ipd.) opravljajo gospodarske in družbene dejavnosti. 

II. 

JAVNA PODJETJA IN JAVNI ZAVODI 

Antipod subjektom tržnega delovanja (opravljanja dejavno- 
sti z namenom ustvarjati dohodek oziroma pridobivati dobi- 
ček na trgu), je cona »proizvodnje« tako imenovanih javnih 
dobrin, ki obsega že omenjene funkcionalne upravne sisteme. 

Bistvene značilnosti funkcionalnih upravnih sistemov so za 
organizacije, ki jih sestavljajo, naslednje: 

- tu praviloma ni spontanosti nastajanja podjetij oziroma 
zavodov: ustanovi jih država ali občina tam in toliko, kolikor 
jih rabi; 

- omejenost na teritorij (delujejo po vnaprej določenih 
okoliših): mreža šol, bolnic, veterinarskih postaj, komunalnih 
podjetij, PTT, ipd.) in mora pokrivati teritorij določene družbe- 
nopolitčne skupnosti; 

- vezanost na organizacijski status: javna podjetja ozi- 
roma javni zavodi se ne morejo samoupravno in samostojno 
organizirati v organizacijske oblike, vezani so na vnaprej 
določen status; 

- omejenost na svoje naloge: te organizacije so tako po 
dejavnosti, ki jih opravljajo, kakor tudi po obsegu vezane na 
vnaprej določene naloge in jih same ne morejo spreminjati 
niti krčiti. Država oziroma občina mora tu imeti jasno stališče 
kaj in koliko rabi posamezne dejavnosti; jasna ji mora biti tudi 
razvojna strategija in politika na posameznih področjih; 

- neprekinjenost dela in poslovanja: te organizacije 
morajo delovati glede na vnaprej določene oziroma predvi- 
dene pogoje. Pri tem dobiček ni osnovni motiv: javna bolnica 
mora imeti stalno dežurstvo 24 ur na dan, enako organizacije 
v veterinarstvu, ipd. Te organizacije morajo delovati ob enakih 
pogojih za vse potencialne oziroma dejanske uporabnike; 

- posebnosti glede sredstev: osnovnih sredstev, s katerimi 
delajo delavci, ni mogoče enostavno prodati; javne dobrine 
oziroma tiste dobrine, ki pomenijo naravno bogastvo oziroma 
dobrine v splošni rabi, je treba že po naravi stvari vezati na 
funkcijo, ki jo opravljajo; 

- ni stečaja: organizacije na področju javnih služb ne 
morejo iti praviloma v stečaj (javna bolnica, osnovna šola, 
javna veterinarska postaja, ipd.), saj morajo nuditi občanom 
oziroma organizacijam trajno na razpolago določene proiz- 
vode oziroma storitve, in sicer v vnaprej dani kvaliteti in 
obsegu. Bistvena je torej nepretrganost in stalnost delovanja 
teh služb; 

- poseben odnos do uporabnika: gre za javno - pravni 
odnos, ne pa enostavni blagovno tržni oziroma poslovni 
odnos z uporabniki. Te organizacije imajo praviloma tudi 
pravico pobirati določene javne dajatve; ker gre mnogokrat za 
naravni monopolni položaj posamezne organizacije, je obvla- 
dovanje tega položaja urejeno s predpisom ustanovitelja. Te 
organizacije imajo tudi javne privilegije tako kot država, npr. 
pri vzpostavljanju javnih služnosti, pri uvedbi razlastitve, pri 
izvršbi, ipd.; 

- posebnosti finančnega poslovanja: finančna kontrola je 
na teh področjih podobna kot pri proračunu, spadajo pa 
finance v sistem javnih financ; 

- odgovornost za opravljanje dejavnosti: ta je v končni 
posledici politična, saj gre za delovanje javne službe, ne pa 
subjekta tržnega gospodarstva; 

- samostojnost teh organizacij: ta je podana le na opera- 
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tivni, izvedbeni, to je tehnično strokovni ravni, ne pa na ravni 
odločanja glede razvojne strategije, ki je v rokah države. 

KOLIKO IN KATERE DEJAVNOSTI SODIJO 
V FUNKCIONALNE UPRAVNE SISTEME (JAVNE SLUŽBE) 

Odgovor na to vprašanje je odvisen od razmejitve med 
javno in zasebno sfero (na eni strani pravna država - na drugi 
strani civilna družba). 

Kaj sodi v eno oziroma v drugo sfero, je odvisno od oprede- 
litve družbenih potreb: odgovoriti moramo na vprašanje, 
katere dobrine (porizvode in storitve) si mora posameznik 
pridobiti sam (in jih kupiti, ko jih rabi), katere pa mu mora 
zagotavljati organizirana družbena skupnost prek funkcional- 
nih upravnih sistemov (javnih služb). 

Okvirna izhodišča oziroma usmeritve so naslednje: 
- nekatere dobrine morajo biti zagotovljene vsem držav- 

ljanom; 
- nekatere dobrine je treba uporabnikom tudi vsiliti (odvoz 

smeti, obvezna cepljenja, veterinarski pregledi, ipd.); 
- nekaterih dobrin ni mogoče niti kupiti (splošna varnost); 
- pri nekaterih dobrinah ni mogoče ugotavljati uporabnika 

oziroma obsega uporabe (javna razsvetljava, javni parki, ipd ); 
- v nekaterih dejavnostih imajo izvajalske organizacije 

naravni monopolni položaj (PTT, elektrogospodarstvo, želez- 
niško gospodarstvo, ipd.). 

Gornja izhodišča bi lahko opredelili kot objektivna izho- 
dišča za oblikovanje javnih služb. Poleg njih pa obstojijo še 
subjektivna merila: različni programi strank in vlad, ki so 
lahko ideološko, socialno ali kako drugače naravnani in pri 
tem so javne službe uporabljene kot sredstvo za uresničeva- 
nje določenih ciljev. 

Poleg teh izhodišč oziroma meril pa je treba upoštevati še 
dosežene tradicionalne vrednosti neke družbe, doseženo 
stopnjo njenega razvoja, kar vse seveda vpliva na obseg 
določitve javnih služb. 

KDO IZVAJA JAVNE SLUŽBE 
V sodobnih pravnih sistemih razlikujemo v glavnem tri 

sisteme, med katerimi pa meje niso čisto jasno postavljene. 
Državno birokratski sistem: v tem sistemu izvajajo' javne 

službe organizacije in organi klasične državne uprave. Gre za 
proračunsko financiranje, izvajalci so uslužbenci (ne delavci); 
poslovanje poteka po vnaprej določenih pravilih in pogojih; 
gre za veliko politično kontrolo in s tem za prilagajanje ciljev 
potrebam dnevne politike. Upravljalske in lastninske pravice 
niso prenosljive. 

Sistem javnih podjetij in javnih ustanov (javna podjetja in 
javni zavodi): organizacije se ustanavljajo z zakonom in 
z odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti; praviloma 
jih ne vodijo politiki, ima pa politika močan vpliv nanje; 
upravljalske in lastninske pravice praviloma niso prenosljive. 
Te organizacije financira država prek sistema javnih financ, 
predpisuje jim tudi temeljne pogoje poslovanja. 

Koncesionarni sistem: država tu praviloma z upravnim 
aktom podeli koncesijo (dovoljenje oziroma pravico za oprav- 
ljanje javne službe) določenim organizaciji in posameznikom, 
ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Pri tem lahko država kon- 
cesijo tudi odvzame in jo podeli drugi organizacij in posamez- 
nikom. Za ta sistem je značilna visoka stopnja neodvisnosti 
organizacij, upravljalska in lastninska upravičenja so preno- 
sljiva, praviloma se ne uporabljajo določbe upravnega prava; 
financirajo se na podlagi sklenjenih pravnih poslov z državo 
oziroma občino; dimenzije javnih dobrin določajo uporabniki 
(z referendumom). 

Amandmaji k ustavi SR Slovenije še ne govorijo o javnih 
službah niti o javnih podjetjih in javnih zavodih. Po amand- 
maju XIV (3. točka) k ustavi SR Slovenije, lahko družbenopoli- 
tična skupnost ustanovi delovno organizacijjo, če je opravlja- 
nje dejavnosti te organizacije nenadomestljiv pogoj za življe- 
nje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določe- 
nem območju, ali če je to nujno za delo organov te družbeno- 
politične skupnosti. 

Ustavni zakon za izvedbo amandmajev IX do LXXXIX 
k ustavi SR Slovenije (13. člen) določa, da lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ustanovi javno podjetje na področjih, 
ki so z zakonom določena kot dejavnosti ali zadeve posenega 
družbenega pomena, če je opravljanje teh dejavnosti ali zadev 

nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov, ali za delo 
drugih organizacij na območju SR Slovenije ali če je to nujno 
za delo organov SR Slovenije. Organizacije združenega dela 
na področjih železniškega prometa, PTT prometa ter energet- 
skega gsopodarstva, kolikor ne bodo ustanovljena javna 
podjetja, se lahko reorganizirajo v podjetja na podlagi 
soglasja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet občinskih skupščin, oziroma izvršni sveti 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti lahko ustanovijo 
javna podjetja na področjih komunalnih dejavnosti in stano- 
vanjskega gospodarstva. Organizacije združenega dela 
komunalnih dejavnosti in stanovanjskega gospodarstva, se, 
kolikor ne bodo ustanovljena javna podjetja, reorganizirajo 
v podjetja na podlagi soglasja izvršnega sveta občinske 
skupščine oziroma izvršnega sveta posebne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

a. zakon o podjetjih 
predvideva, da lahko družbenopolitična skupnost oziroma 
družbenopolitična skupnost in druge pravne osebe ustano- 
vijo javna podjetja za proizvodnje in promet določenih proiz- 
vodov in za opravljanje storitev, ki so nenadomestljiv pogoj za 
življenje in delo občanov ali na delo drugih podjetij na določe- 
nem območju ali če je to nujno za delo organov te družbeno- 
politične skupnosti (elektrogospodarstvo, železniški promet, 
PTT promet, komunalne dejavnosti, dobrine splošnega 
pomena, idr.) v skladu z zakonom. 

Z aktom o ustanovitvi se natančneje določi dejavnost, ki jo 
opravlja javno podjetje, pogoji, pod katerimi se opravljata 
proizvodnja in promet proizvodov oziroma izvajajo storitve, 
pravice in obveznosti ustanoviteljev pri upravljanju javnega 
podjetja, način oblikovanja cen proizvodov in storitev javnega 
podjetja, idr. Določbe zakona o podjetjih o družbenem ozi- 
roma mešanem podjetju se uporabljajo tudi za javno podjetje 
(24. člen). Obstoječe organizacije združenega dela poseb- 
nega družbenega pomena se lahko organizirajo kot javna 
podjetja z odlokom pristojne družbenopolitične skupnosti 
o organiziranju (196,b člen). 

b. po delovnem osnutku zakona o zavodih (Beograd, 
februar 1990) 
so zavodi opredeljeni kot pravne osebe, ki izvajajo storitve in 
opravljajo promet materialnih, intelektualnih in kulturnih 
dobrin na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, zdrav- 
stva, socialnega varstva in drugih dejavnosti, določenih 
z zakonom, in ki ne ustvarjajo profita. 

Kot zavodi, katerih dejavnost je dajanje storitev oziroma 
nudenje dobrin, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in 
delo občanov ali za delo drugih zavodov in podjetij na določe- 
nem območju ali za delo organov družbenopolitične skupno- 
sti, so opredeljeni zavodi s področja osnovnega in srednjega 
izobraževanja, varstva kulturnih dobrin, osnovnih oblik zdrav- 
stvenega varstva, osnovnih oblik socialnega varstva in otro- 
škega varstva, fundamentalnih znanstvenih raziskovanj in 
posebnih raziskovanj, pomembnih za družbeno skupnost. 
Javni zavod naj bi ustanovila skupščina družbenopolitične 
skupnosti oziroma skupščina družbenopolitične skupnosti in 
druge pravne osebe. 

Glede na takšno normativno ureditev bo seveda treba čim- 
prej ugotoviti, na katerih področjih življenja in dela bi bilo 
nujno oziroma smotrno ustanoviti javna podjetja in javne 
zavode, kje pa razviti koncesionarne javne službe (pri čemer 
bi jih lahko opravljale tako organizacije, kakor tudi posamez- 
niki - nosilci samostojnega osebnega dela). 

III. 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SAMOSTOJNIM 
OSEBNIM DELOM 

Po amandmaju XXI (1. točka) je delovnim ljudem zajamčena 
pravica, da samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim 
delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina 
občanov. 

Kadar to zahteva narava teh dejavnosti ali poseben druž- 
beni interes, se lahko z zakonom izjemno določijo dejavnosti, 
ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim delom. 

Z zakonom se lahko določijo pogoji za samostojno oprav- 
ljanje dejavnosti z osebnim delom. 

Za razliko od teh izhodišč, določenih z zveznimi ustavnimi 
amandmaji, pa amandma XXIV k ustavi SR Slovenije (1. točka) 
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določa, da je delovnim ljudem zajamčena pravica, da samo- 
stojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom oziroma z oseb- 
nim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov. 

Kadar je to nujno zaradi zavarovanja življenja in zdravja 
ljudi, zaradi varnosti in obrambne sposobnosti države, se 
lahko z zakonom izjemoma odločijo dejavnosti, ki jih ni 
mogoče samostojno opravljati z osebnim delom. 

Vidimo torej, da so rešitve v republiškem ustavnem amand- 
maju zasnovane mnogo širše kot v zveznem ustavnem 
amandmaju (ne predvidevajo namreč izrecno možnosti, da se 
z zakonom izjemoma določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče 
samostojno opravljati z osebnim delom, kadar to zahteva 
narava teh dejavnosti ali poseben družbeni interes; namesto 
te omejitve govori le o primerih, če je to nujno zaradi zavaro- 
vanja življenja in zdravja ljudi, zaradi varnosti in obrambne 
sposobnosti države). 

Po zakonu o podjetjih se 
- z zakonom lahko določijo dejavnosti, za katere se ne smejo 
ustanoviti podjetja v zasebni lasti (138. člen); 
- z zveznim zakonom se lahko določi, v katerih dejavnostih 
ne sme samo en ustanovitelj ustanoviti zasebne delniške 
družbe in zasebne družbe z omejeno odgovornostjo (138. 
člen); 
- za zakonom se določijo pogoji in način, pod katerimi ima 
lahko obratovalnica za opravljanje gospodarske dejavnosti 
s samostojnim osebnim delom lastnost pravne osebe (141. 
člen); 
- z zakonom se določijo pogoji in način, pod katerimi ima 
lahko kmetijsko gospodarstvo za opravljanje gospodarske 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom lastnost pravne 
osebe (142. člen). 

V obdobju, ko smo imeli zakon o združenem delu, kot 
zakon, ki je urejal skupne značilnosti organizacij združenega 
dela tako na področju gospodarskih, kot družbenih dejavno- 
sti, bi bilo smotrno kot antipodu združenemu delu govoriti 
o osebnem delu. Takrat bi bilo možno govoriti o smotrnosti 
priprave posebnega zakona o osebnem delu. 

Če pristanemo na globalno delitev znotraj gospodarskega 
sistema naše družbe na gospodarsko sfero oziroma sfero, 
katere namen je proizvajati proizvode ter nuditi storitve na 
trgu, z namenom ustvarjati dohodek oziroma pridobivati dobi- 
ček, ter na sfero javnih služb (funkcionalne upravne sisteme), 
katerih namen je proizvajati določene dobrine oziroma oprav- 
ljati določene storitve kot javne dobrine oziroma javne stori- 
tve (ne pa ustvarjati dobiček), bi bilo treba glede na to najti 
ustrezne rešitve za samostojno osebno delo tako v prvi sferi 
(ko gre za gospodarsko - poslovno tržno opravljanje storitev), 
kakor tudi v drugi sferi (ko gre za delovanje javnih služb). 

Glede na sklep Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o osebnem delu, naj Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije hkrati, ko bo pripravljen osnutek zakona 
o osebnem delu pripravi tudi potrebne spremembe in dopol- 
nitve seh republiških zakonov, s katerimi naj se odpravijo 
zakonske ovire za samostojno opravljanje dejavnosti, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že določil predloge, za 
izdajo z osnutki naslednjih zakonov: o glasbenih šolah, 
o osnovni šoli, o vzgoji in varstvu predšolskih otrok, o izobra- 
ževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami 
v duševnem razvoju, o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih 
skupnostih, o samostojnih kulturnih delavcih (ki ureja tudi 
samostojno osebno delo na področju založništva, knjižničar- 
stva ter naravne in kulturne dediščine), o zdravstvenem var- 
stvu; o semenu in sadikah, o vinu in drugih proizvodih in 
grozdja in vina, o sladkovodnem ribištvu, o ukrepih v živino- 
reji, o zdravstvenem varstvu živali. 

Skupno prvi skupini sprememb republiških zakonov je, da 
na različen način določajo pogoje za samostojno opravljanje 
dejavnosti; vsi ne obsegajo zakonske prepovedi - dejavnosti, 
ki jih ni mogoče opravljati z osebnim delom; niso enotni glede 
podatkov, ki naj se vpisujejo v register nosilcev samostojnega 
osebnega dela. 

Tudi glede drugega sklopa zakonov s področja gospodar- 
skih dejavnosti je mogoče sprejeti tak zaključek (različne 
ravni, na katerih naj bi se vodil razvid oziroma register). 

Za obe skupini zakonov pa velja tudi ugotovitev, da skušata 
urejati izključno zadeve, kot je bilo predvideno s sklepom 
Skupščine SR Slovenije (odprava zakonskih ovir za razširitev 
samostojnega osebnega dela); ne razširjata pa možnosti ozi- 

roma pogojev, da bi tudi občani lahko ustanavljali zavode in 
podjetja na vseh teh področjih. 

Ker ostaja kot eno od ključnih vprašanj še odprto - to pa je 
odločitev SR Slovenije, na katerih področjih ustanoviti javna 
podjetja in javne zavode, na katerih koncesionirane javne 
službe, problematike žal ni mogoče ustrezno rešiti. 

Te dni so republiški upravni organi pripravili še spremembe 
naslednjih zakonov; o komunalnih dejavnostih, o ravnanju 
z odpadki, o mineralnih gnojilih, o vodah, o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor, o geodetski službi in spremembo 
obrtnega zakona (črtanje omejitve 1000 kW v 2. točki 103. 
člena). 

Tudi za ta področja velja splošna ugotovitev kot za vse 
druge. 

Če pustimo ob strani enega od ključnih vprašanj (vprašanje 
lastnine), ki zaenkrat še ni rešeno niti na ravni Jugoslavije niti 
v SR Sloveniji - zlasti nad ključno gospodarsko infrastrukturo 
ter dobrinami splošnega pomena - bi bilo vendarle treba brez 
odlašanja predvideti okvirni obseg javnih služb in način njiho- 
vega izvajanja - javna podjetja, javni zavodi, koncesionirane 
javne službe organizacijam in posameznikom. V tej sferi jav- 
nih služb (funkcionalnih upravnih sistemih) namreč ni 
popolne svobode nastajanja subjektov kot je to primer v sferi 
tržnega gospodarstva. 

Ker je zaenkrat pretežni del pogojev, ki jih morajo izpolnje- 
vati organizacije, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve poseb- 
nega družbenega pomena, določen s podzakonskimi akti, se 
zastavlja tudi vprašanje skladnosti dosedanjih rešitev 
z amandmaji k ustavi SR Slovenije. Poseben družbeni interes 
pri opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena se 
v skladu z njihovo naravo in posebnostmi zagotavlja s tem, da 
se lahko določijo posebni pogoji in način opravljanja takšnih 
dejavnosti ali zadev. 

V tej fazi oblikovanja sprememb in dopolnitev področnih 
republiških zakonov je bilo smotrno ugotoviti njihov skupni 
imenovalec; posamezni zakoni namreč različno določajo 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati občani kot nosilci samostoj- 
nega osebnega dela; nekateri zakoni ne predvidevajo, katere 
dejavnsoti ne bi bilo mogoče opravljati s samostojnim oseb- 
nim delom; noben zakon ne predvideva, kdaj naj bi tisti, ki bi 
se želel ukvarjati s samostojnim osebnim delom na posamez- 
nem področju, mogel oziroma moral opravljati določeno 
dejavnosti le v okviru pravne osebe (obratovalnica, zasebni 
zavod, zasebno podjetje, ipd.) 

Čimprej bo treba primerjalno - pravno ugotoviti za nekaj 
evropskih držav (Italija, Avstrija, Nemčija, Švica, ipd ), katere 
dejavnosti in ob kakšnih pogojih in v kakšnem obsegu lahko 
dejansko in pravno opravljajo posamezniki kot fizične osebe 
(tudi z dopolnilnim delom drugih oseb); za katere dejavnosti 
pa morajo posamezniki organizirati oziroma ustanoviti 
pravno osebo - podjetje, zavod, zadrugo ipd., ki lahko oprav- 
lja določene dejavnosti. Takšna delitev bi morala biti vnaprej 
jasna in določana zaradi varstva občanov oziroma uporabni- 
kov in varstva pravnega reda nasploh. Težko si je namreč 
zamišljati, da bi prav vse dejavnosti lahko opravljali občani 
kot nosilci samostojnega osebnega dela - kot fizične osebe in 
da je samo od njih odvisno ali bodo oziroma kdaj bodo 
organizirali za opravljanje določenih dejavnosti pravne osebe. 

Glede na spisek 46. zakonov, ki urejajo zadeve oziroma 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, je treba ugotoviti, 
da so republiški pravni organi zavzeli stališče do razširjanja 
teh dejavnosti na samostojno osebno delo v okviru naloge, ki 
jo je postavila Skupščina SR Slovenije in kot je bila le-ta 
razumljena. 

Glede razširitve možnosti samostojnega osebnega dela na 
področju graditve objektov (zasebni projektanti in zasebni 
gradbeniki) pa je treba omeniti, da teze za novi zakon o gradi- 
tvi objektov to vprašanje skušajo reševati na najširši možni 
način. Republiški upravni organi niso posredovali sprememb 
in dopolnitev morebitnih drugih republiških zakonov, ki se 
sicer ne nanašajo na omejitev samostojnega osebnega dela in 
bo zato treba nalogo nadaljevati. 

IV. 
USTANAVLJANJE ORGANIZACIJ PO OBČANIH 
IN DRUŠTVIH 

V SR Sloveniji ureja problematiko ustanavljanja delovnih 
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organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilno pravne 
osebe, poseben republiški zakon, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije sprejela 20/4-1988 (Uradni list SRS, št. 17/88). 

Zakon določa pogoje in način ustanavljanja delovnih orga- 
nizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje oziroma civilne 
pravne osebe in opredeljuje dejavnosti, v katerih je mogoče 
ustanoviti delovno organizacijo. Tako predvideva, da lahko 
delovni ljudje ustanovijo delovno organizacijo samo zardi 
uresničevanja pravice do dela ali zaradi zadovoljevanja 
potreb po proizvodih in storitvah te organizacije. Civilne 
pravne osebe pa lahko ustanovijo delovno organizacijo, da se 
z njeno ustanovitvijo omogoči uresničevanje njihovih, s statu- 
tom določenih ciljev ali zaradi zadovoljevanja potreb po proiz- 
vodih in storitvah. Za ustanavljanje vseh teh delovnih organi- 
zacij se uporabljajo določbe zakona o združenem delu, koli- 
kor ta zakon ne določa drugače. 

Po tem zakonu lahko delovni ljudje in civilne pravne osebe 
ustanovijo delovno organizacijo za opravljanje dejavnosti 
razen za tiste, za katere je z zakonom določeno, da delovni 
ljudje oziroma civilne pravne osebe ne morejo ustanavljati 
delovnih organizacij. 

Osnovna izhodišča in rešitve tega zakona so po našem 
mnenju že presežena tako z ustavnimi amandmaji, kakor tudi 
z zakonom o podjetjih. Menimo, da bo treba za zakon o usta- 
navljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni lju- 
dje in civilne pravne osebe, določiti, da se preneha uporab- 
ljati. Morebitne omejitve glede ustanavljanja delovnih organi- 
zacij po delovnih ljudeh in civilnih pravnih osebah pa bo treba 
v skladu z zakonom o podjetjih reševati s področno zakono- 
dajo (glede na zakon o podjetjih se z zakonom lahko določijo 
dejavnosti, za katere se ne smejo ustanavljati podjetja 
v zasebni lasti; z zveznim zakonom pa se lahko določijo, 
v katerih dejavnostih ne sme samo en ustanovitelj ustanoviti 
zasebne delniške družbe in zasebne družbe z omejeno odgo- 
vornostjo). 

V. 

DEJAVNOSTI OZIROMA ZADEVE 
POSEBNEGA DRUŽBENEGA POMENA 

Dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena 
so ustavna kategorija, ki je nadomestila že leta 1963 ustavni 
pojem javnih služb. 

Za dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega 
pomena, ki se financirajo v okviru sistema svobodne menjave 
dela, so po ustavi SR Slovenije bile okvirno opredeljene vse 
tiste dejavnosti, v katerih delovanje tržnih zakonitosti ne more 
biti podlaga za usklajevanje dela in potreb in ne podlaga za 
vrednotenje rezultatov dela. 

Z zakonom in odlokom skupščine družbenopolitične skup- 
nosti, ki temelji na zakonu se lahko določi, da so posebnega 
družbenega pomena določene dejavnosti ali zadeve organiza- 
cij združenega dela, ki opravljajo družbene dejavnosti ozi- 
roma določene gospodarske dejavnosti in uredi način uresni- 
čevanja posebnega družbenega interesa ter v skladu z njim 
način uresničevanja samoupravnih pravic delavcev. 

Do uveljavitve ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije 
je bil pojem »nenadomestljiv pogoj za življenje in delo obča- 
nov ali za delo drugih organizacij na določenem območju« 
rezerviran le za gospodarske dejavnosti. 

Ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije sicer ne uporab- 
ljajo pojma javne službe ali pojma funkcionalni upravni 
sistemi, uspostavljajo pa okvirna izhodišča za to, da bomo 
lahko gradili novi pravni sistem v skladu z rešitvami, kot jih 
poznajo razviti sodobni pravni sistemi. 

Ustavni amandmna XIV (5. točka) določa, da se posebni 
družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev poseb- 
nega družbenega pomena zagotavlja v skladu z njihovo 

naravo in posebnostmi s tem, da se lahko določijo posebni 
pogoji in način opravljanja takšnih dejavnosti ali zadev, sood- 
ločanje uporabnikov, ustanoviteljev in organov družbenopoli- 
tične skupnosti ter uveljavljanje nadzora. 

Zakon lahko predpiše posebne pogoje in način imenovanja 
in razrešitve ter posebne pravice in dolžnosti poslovodnega 
organa v organizacijah, katerih dejavnost je nenadomestljiv 
pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organiza- 
cij na določenem območju. Zakon lahko določi, da organ 
družbenopolitične skupnosti imenuje in razrešuje poslovodni 
organ v takih organizacijah oziroma daje soglasje ali predlog 
za njegovo imenovanje in razrešitev. 

V 48. republiških zakonih so določene dejavnosti oziroma 
zadeve opredeljene kot dejavnosti oziroma zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. Skladno z dosedanjimi izhodišči iz 
tretjega in četrtega odstavka 51. člena ustave SR Slovenije so 
v teh zakonih določene tudi oblike in načini dosedanjega 
uresničevanja posebnega družbenega interesa. 

Očitno je, da je pojem dejavnost oziroma zadeva poseb- 
nega družbenega pomena dokaj nedoločena in ohlapna, 
predvsem pa preširoko uporabljena kategorija. 

V nadaljnjem delu bo treba opredeliti obseg funkcionalnih 
upravnih sistemov (javnih služb), ki morajo nuditi občanom 
javne dobrine. Odločiti se bo treba, na katerih področjih in 
v kakšnem (zoženem) obsegu bodo določene dejavnosti pred- 
met javnih podjetij, javnih zavodov oziroma koncesioniranih 
javnih služb. Na določenih drugih področjih pa bo treba 
ponovno preveriti utemeljenost opredelitve dejavnosti ozi- 
roma zadev posebnega družbenega pomena v posameznih 
zakonih ter ponovno preveriti oziroma na novo vzpostaviti 
oblike in načine uresničevanja posebnega družbenega inte- 
resa. 

Ob vsem tem bo seveda treba izhajati iz obstoječega stanja 
ter raalnih možnosti za vsebinske spremembe, ki bodo vseka- 
kor pomenile določanje novega (ožjega) obsega javnih dobrin 
in javnih storitev, ki ga glede na doseženo gospodarsko 
razvitost SR Slovenije le-ta dejansko zmore zagotavljati prek 
sistema javnih financ v okviru delovanja javnih služb. 

Določene dobrine in storitve pa bo treba prenesti nazaj 
v zasebno sfero (pri čemer bo gospodarstvu ostalo več sred- 
stev in bi lahko delavci zato imeli večji osebni dohodek), pri 
čemer bo posameznik - občan odslej lahko tehtal določene 
vrednote (ali si bo kupil nov avto ali pa zagotovil boljše 
šolanje otrok, boljše zdravstveno varstvo, več kulturnih 
dobrin, ipd.). 

Vse to je povezano tudi z nadaljnjo realizacijo amandmaja 
XIX (2. točka), po katerem družbenopolitične skupnosti dolo- 
čijo način zagotavljanja in upravljanja sredstev za skupne 
družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničevanje 
z ustavno in zakonom določenih pravic delovnih ljudi in 
občanov ter za doseganje drugih temeljnih ciljev družbenega 
razvoja, dolpčenih z družbenimi plani teh skupnosti. Na 
področjih družbenih dejavnosti, na katerih družbenopolitične 
skupnosti določijo način zagotavljanja sredstev za skupne 
družbene potrebe, se z zakonom ali odlokom, ki temelji na 
zakonu, določi način organiziranja, vpliva in nadzora uporab- 
nikov oziroma izvajalcev pri določanju in izvajanju teh skup- 
nih družbenih potreb. 

Vsekakor je že sedaj mogoče zaključiti, da bo le del doseda- 
njih dejavnosti oziroma zadev posebnega družbenega 
pomena možno po novem uvrstiti v sfero javnih služb oziroma 
funkcionalnih upravnih sistemov; drugi del bo lahko ostajal 
še naprej kot del, na katerem ima družbenopolitična skupnost 
še naprej določene vplive prek različnih oblik uresničevanja 
posebnega družbenega interesa; pri tem pa bo treba povsod 
tam, kjer se bi pokazalo kot možno, te dejavnosti organizirati 
še bolj tržno, bolj učinkovito, predvsem pa mnogo bolj raci- 
onalno kot doslej. 
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na sejah S. 1. 
1990,11.1.1990, 8. 2.1990 in 27. 2.1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VZGOJI IN VARSTVU 
PREDŠOLSKIH OTROK Z OSNUTKOM ZAKONA* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZOBRAŽEVANJU IN 
USPOSABLJANJU OTROK Z MOTNJAMI V TELESNEM 
IN DUŠEVNEM RAZVOJU Z OSNUTKOM ZAKONA* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI Z OSNUT- 
KOM ZAKONA,* 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GLASBENIH ŠOLAH 
Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZISKOVALNI DEJAV- 
NOSTI IN RAZISKOVALNIH SKUPNOSTIH Z OSNUTKOM 
ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SAMOSTOJNIH KULTUR- 
NIH DELAVCIH Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VAR- 
STVU ŽIVALI Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SLADKOVODNEM RIBI- 
ŠTVU Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SEMENU IN SADIKAH 
Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VINU IN O DRUGIH PROIZ- 
VODIH IZ GROZDJA IN VINA Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH V ŽIVINOREJI 
Z OSNUTKOM ZAKONA,* 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MINERALNIH GNOJILIH 
Z OSNUTKOM ZAKONA* IN 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN 

DRUGIH POSEGOV V PROSTOR Z OSNUTKOM ZA- 
KONA,* 

ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi prve 
alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 
267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Pošiljamo vam tudi Okvirna izhodišča za normativno 
urejanje gospodarskih in družbenih dejavnosti; javnih 
podjetij in javnih zavodov; opravljanja dejavnosti 
s samostojnim osebnim delom; ustanavljanja organiza- 
cij po občanih in društvih ter dejavnosti oziroma zadev 
posebnega družbenega pomena. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme nave- 
dene predloge za izdajo zakonov z osnutki zakonov, ker 
gre le za uskladitev z zakonom o samostojnem osebnem 
delu, katerega predlog za izdajo je Skupščine SR Slove- 
nije sprejela 18. 12. 1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- dr. Ludvik HORVAT, član Izvršnega sveta in pred- 

sednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževa- 
nje ter telesno kulturo, 
- Erik VRENKO, član Izvršnega sveta In predsednik 

Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in teh- 
nologijo, 

- Vladimir KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za kulturo, 
- Milan KNEZEVIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 

nik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, 

- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, republiški svetovalec v Republiškem 
komiteju za zakonodajo. 

• (ESA 101«) 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vzgoji in 

varstvu predšolskih otrok z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok je XXIV. 
Amandma k Ustavi SR Slovenije po katerem se zagotavlja 
delovnim ljudem samostojno opravljanje dejavnosti z oseb- 
nim delom, ki se izjemoma lahko omeji le z zakonom, kadar je 
to nujno zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter zaradi 
varnosti in obrambne sposobnosti države. 

II. OCENA DEJANSKEGA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok določa, 
da je ustanovitelj vzgojnovarstvene organizacije skupščina 
občine, krajevna skupnost, samoupravna interesna skupnost, 
organizacija združenega dela in druge družbeno pravne 

osebe. Veljavni zakon pa ne predvideva, da bi se lahko vzgoj- 
novarstvena dejavnost opravljala z osebnim delom. Da bi na 
področju vzgoje in varstva predšolskih otrok omogočili zače- 
tek uresničevanja novih ustavnih podlag in odpravili ovire, ki 
onemogočajo osebno delo, je potrebno spremeniti posa- 
mezne določbe veljavnega zakona o vzgoji in varstvu predšol- 
skih otrok. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o vzgoji in varstvu predšolskih otrok želi predlagatelj omogo- 
čiti samostojno osebno delo tudi na tem področju vzgoje in 
izobraževanja. 

IV. Uveljavitev tega zakona ne bo imela finančnih posledic 
za proračune družbeno-političnih skupnosti. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok 

1 člen s tem zakonom vzgojnovarstvene in druge organizacije zdru- 
V zakonu o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Ur. list SRS ženega dela ter druge pravne in fizične osebe. 

5/80) se spremeni 6. člen tako, da se glasi: Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka se pri izvaja- 
»Vzgojo in varstvo predšolskih otrok opravljajo v skladu nju vzgoje in varstva predšolskih otrok povezujejo z družino 
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kot osnovnim nosilcem vzgoje in varstva predšolskih otrok ter 
vključujejo starše otrok v svoje delo.« 

2. člen 
Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi: 
»Vzgojo in varstvo predšolskih otrok lahko z osebnim 

delom opravlja, kdor izpolnjuje splošne pogoje, predpisane 
z zakonom o samostojnem osebnem delu in kdor: 

- aktivno obvlada slovenski jezik; 

- ni v delovnem razmerju, razen če to dejavnost opravlja 
kot dopolnilno delo; 

- ima delovni prostor in opremo ter ustrezna didaktična 
sredstva, kadar je to potrebno; 

- izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi dolo- 
čene pogoje.« 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Ur. I. SRS, št. 5/ 

80) določa, da je ustanovitelj vzgojnovarstvene organizacije 
družbenopolitična skupnost, krajevna skupnost, samou- 
pravna interesna skupnost, organizacija združenega dela ali 
druga družbena pravna oseba v skladu s planom razvoja 
družbenega varstva otrok v občini. Veljavni zakon izrecno ne 
prepoveduje izvajanja izobraževalne dejavnosti z osebnim 
delom, vendar tega tudi ne dopušča. 

Po sprejetju amandmajev v Ustavi SR Slovenije, ki sedaj 

omogoča osebno delo na področju skoraj vseh dejavnosti, je 
bilo omogočeno osebno delo tudi na področju vzgoje in 
varstva predšolskih otrok. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzgoji in 
varstvu predšolskih otrok določa pogoje, ki jih mora izpolnje- 
vati, kdor želi opravljati vzgojnovarstveno dejavnost z oseb- 
nim delom kot poklic. Zakon ne predvideva, da bi posameznik 
lahko izdajal javne listine o zaključeni obvezni pripravi na 
šolo. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju 

in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju je XXIV. Amandma k ustavi 
SR Slovenije po katerem se zagotavlja delovnim ljudem samo- 
stojno opravljanje dejavnosti z osebnim delom, ki se izje- 
moma lahko omeji le z zakonom, kadar je to nujno zaradi 
zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter zaradi varnosti in 
obrambne sposobnosti države. 

II. OCENA DEJANSKEGA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju je bil sprejet leta 1976 in ne 
predvideva možnosti opravljanja vzgojnoizobraževalnega 
dela z osebnim delom. Sprejetje amandmajev k Ustavi SR 

Slovenije so omogočili na področju izobraževanja opravljati 
to dejavnost z osebnim delom. 

S sprejetjem predloga za izdajo zakona o samostojnem 
osebnem delu se je pričel postopek za normiranje vseh skup- 
nih vprašanj osebnega dela, katero pa ne bo moglo polno 
zaživeti, če ne bodo odpravljene vse ovire, ki jih še vsebujejo 
posamezni področni zakoni. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju želi predlagatelj omo- 
gočiti samostojno osebno delo tudi na tem področju vzgoje in 
izobraževanja. 

IV. Uveljavitev tega zakona ne bo imela finančnih posledic 
za proračune družbeno-političnih skupnosti. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju  

1. člen 
V zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mla- 

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. 
SRS, št. 19/76) se drugi odstavek 20. člena dopolni tako, da se 
glasi: 

»Individualne oblike usposabljanja opravljajo tudi druge 
organizacije za usposabljanje, specialne službe zdravstve- 
nega varstva, organizacije socialnega skrbstva ter druge 
pravne in fizične osebe. 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 

»Individualne oblike usposabljanja lahko opravlja z oseb- 
nim delom, kdor izpolnjuje splošne pogoje, predpisane 
z zakonom o samostojnem osebnem delu in kdor: 

- da aktivno obvlada slovenski jezik; 
- ni v delovnem razmerju, razen če to dejavnost opravlja 

kot dopolnilno delo; 
- izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi dolo- 

čene pogoje« 
2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostni- 
kov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št. 
19/76) določa, da organizacijo za usposabljanje lahko usta- 
novi družbenopolitična skupnost, samoupravna interesna 
skupnost, organizacija združenega dela ali druga družbena 
pravna oseba. Veljavni zakon izrecno ne prepoveduje izvaja- 

nja izobraževalne dejavnosti z osebnim delom, vendar tega 
tudi ne dopušča, ker predvideva izvajanje izobraževanja in 
usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju samo v organizacijah za usposabljanje. 

Po sprejetju amandmajev v Ustavi SR Slovenije, ki sedaj 
onmogoča osebno delo na področju skoraj vseh dejavnosti, je 
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bilo omogočeno osebno delo tudi na vseh področjih izobraže- 
vanja. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju se ta zakon glede pravice do samostojnega 
osebnega dela delno usklajuje z ustavnimi amandmaji 
k Ustavi SR Slovenije še pred njegovo celovito uskladitvijo, ki 

bo mogoča tedaj, ko bodo sprejeti vsi ostali sistemski zakoni. 
Tako se omogoča pod enakimi, z zakonom določenimi pogoji, 
izvajanje individualnih oblik usposabljanja s samostojnim 
osebnim delom. 

Izvajanje individualnih oblik usposabljanja s samstojnim 
osebnim delom ni opredeljeno kot dejavnost posebnega druž- 
benega pomena in tudi ni predvideno, da bi posameznik 
izdajal spričevala oz. javne listine o pridobljeni izobrazbi. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o osnovni šoli je XXIV. Amandma k Ustavi SR Slove- 
nije po katerem se zagotavlja delovnim ljudem samostojno 
opravljanje dejavnosti z osebnim delom, ki se izjemoma lahko 
omeji le z zakonom, kadar je to nujno zaradi zavarovanja 
življenja in zdravja ljudi ter zaradi varnosti in obrambne spo- 
sobnosti države. 

II. OCENA DEJANSKEGA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Veljavni zakon o osnovni šoli določa, da je ustanovitelj 
osnovne šole skupščina občine. Veljavni zakon pa ne predvi- 

deva, da bi se lahko vzgojnoizobraževalna dejavnost oprav- 
ljala z osebnim delom. Da bi na področju osnovnega izobraže- 
vanja omogočili uresničevanje novih ustavnih podlag in 
odpravili ovire, ki onemogočajo osebno delo, je potrebno 
spremeniti posamezne določbe veljavnega zakona o osnovni 
šoli. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o osnovni šoli želi predlagatelj omogočiti samostojno osebno 
delo tudi na tem področju vzgoje in izobraževanja. 

IV. Uveljavitev tega zakona ne bo imela finančnih posledic 
za proračune družbeno-političnih skupnosti. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 

l.člen 
V zakonu o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/86) 

se za 94. členom doda nov 94. a člen, ki se glasi: 
»Osnovna šola lahko v svoje delo vključuje tudi vzgojitelje, 

učitelje in strokovne delavce, ki samostojno z osebnim delom 
opravljajo vzgojnoizobraževalno dejvnost. 

Vzgojnoizobraževalno dejavnost lahko samostojno opravlja 
z osebnim delom kdor izpolnjuje splošne pogoje, predpisane 
z zakonom o samostojnem osebnem delu in kdor: 

- aktivno obvlada slovenski jezik; 
- ni v delovnem razmerju, razen če to dejavnost opravlja kot 

dopolnilno delo; 
- izpolnjuje morebitne druge, s posebnimi predpisi dolo- 

čene pogoje.« 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Zakon o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86) 

določa, da je ustanovitelj osnovne šole skupščina občine, kije 
hkrati dolžna zagotavljati varstvo pravic občanov do osnov- 
nega šolanja in skrbeti za skladnost načrtovanja dejavnosti 
osnovnih šol z družbenim planom občine. Veljavni zakon 
izrecno ne prepoveduje izvajanja izobraževalne dejavnosti 
z osebnim delom, vendar tega tudi ne dopušča. 

Po sprejetju amandmajev k Ustavi SR Slovenije, ki sedaj 
omogoča osebno delo na področju skoraj vseh dejavnosti, je 

bilo omogočeno osebno delo tudi na področju izobraževalne 
dejavnosti. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati, kdor želi opravljati 
vzgojnoizobraževalno dejavnost z osebnim delom kot poklic. 
Zakon zaenkrat še ne predvideva, da bi posameznik lahko 
izdajal javne listine o pridobitvi javno veljavne izobrazbe po 
končani osnovni šoli. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o glasbenih 

šolah z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o glasbenih šolah je XXIV. Amandma k ustavi SR 
Slovenije, po katerem je delovnim ljudem zajamčena pravica, 
da samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom, ki se 
izjemoma lahko omeji le z zakonom, kadar je to nujno zaradi 
zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter zaradi varnosti in 
obrambne sposobnosti države. 

II. OCENA DEJANSKEGA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakon o glasbenih .šolah je bil sprejet že leta 1971 in ne 
predvideva možnosti opravljanja dejavnosti glasbenega izo- 
braževanja z osebnim delom. Da bi bila uresničljiva z Ustavo 
zajamčena pravica delovnih ljudi, da samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom tudi na tem področju, so nujne 
spremembe in dopolnitve zakona. 
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S sprejetjem predloga za izdajo zakona o samostojnem 
osebnem delu se je pričel postopek za normiranje vseh skup- 
nih vprašanj osebnega dela, katero pa ne bo moglo polno 
zaživeti, če ne bodo odpravljene vse ovire, ki jih še vsebujejo 
posamezni področni zakoni. 

III. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 

o glasbenih šolah želi predlagatelj omogočiti možnost pouče- 
vanja glasbenih predmetov tudi posameznikom z osebnim 
delom izven šolskih institucij, če izpolnjujejo pogoje, ki so 
sicer predpisani za učitelje v glasbenih šolah 

IV. Uveljavitev tega zakona ne bo imela finančnih posledic 
za proračun družbeno-političnih skupnosti. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o glasbenih šolah 

1. člen 
V zakonu o glasbenih šolah (Ur. I. SRS, št. 17/71) se za 21. 

členom doda nov 21 .a člen, ki se glasi: 
»Izobraževanje na glasbenem področju lahko izvaja 

s samostojnim osebnim delom kdor izpolnjuje splošne 
pogoje, predpisane z zakonom o samostojnem osebnem delu 

in kdor; 
- ima strokovni izpit, predpisan za področje vzgoje in 

izobraževanja, 
- aktivno obvlada slovenski jezik«. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Zakon o glasbenih šolah izrecno ne prepoveduje glasbe- 

nega izobraževanja z osebnim delom, vendar tega ne 
dopušča, ker predvideva glasbeno izobraževanje le v glasbe- 
nih šolah, ki jih lahko ustanovijo družbeno politične skupnosti 
ter delovne in druge organizacije. 

Po sprejetju amandmajev k Ustavi SR Slovenije, ki sedaj 
omogoča osebno delo na področju skoraj vseh dejavnosti, je 
bilo omogočeno osebno delo tudi na vseh področjih izobraže- 
vanja. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o glasbenih šolah 
se zakon o glasbenih šolah glede pravice do samostojnega 

osebnega dela delno usklajuje z ustavnimi amandmaji 
k Ustavi SR Slovenije še pred celovito uskladitvijo, ki bo 
mogoča, ko bodo sprejeti vsi ostali sistemski zakoni. Tako se 
že sedaj omogoča fizičnim osebam poučevanje glasbenih 
predmetov s samostojnim osebnim delom pod pogoji, določe- 
nimi z zakonom o samostojnem osebnem delu in tem zako- 
nom (1. člen osnutka). 

Poučevanje glasbenih predmetov s samostojnim osebnim 
delom ni opredeljeno kot dejavnost posebnega družbenega 
pomena in tudi ni predvideno, da bi posameznik izdajal spri- 
čevala oz. javne listine o pridobljeni izobrazbi. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raziskovalni 

dejavnosti in raziskovalnih skupnostih z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skup- 
nostih (Ur. I. SRS, št. 35/79) je podana s sprejetjem amandma- 
jev k Ustavi SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 32 z dne 2. 10. 1989) 
zlasti z amandmajem XIII, 1. in 2. točka, ter amandmajem 
XXIV. Nadalje predstavlja ustavno podlago tudi določilo 
amandmaja XXI k Ustavi SFR Jugoslavije. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Navedeni amandmaji k Ustavi SRS in Ustavi SFRJ so sami 
po sebi lex generalis za ureditev samostojnega osebnega 
dela. Torej je potrebno zgolj popraviti in dopolniti tiste 
zakone, ki doslej niso omogočali ali pa niso zadovoljivo ure- 
jali opravljanje samostojnega osebnega dela na posameznih 
področjih. To še zlasti velja za družbene dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, ki so bile financirane skozi sistem 
svobodne menjave dela. Med takšne dejavnosti spada tudi 
raziskovalna dejavnost, ki je na družbeni ravni urejena z Zako- 
nom o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Ta 
zakon je torej potrebno prilagoditi novemu pravnemu polo- 
žaju, ki je nastal s sprejetjem novih ustavnih amandmajev. 

III. NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN 
POGLAVITVE REŠITVE 

S spremembami in dopolnitvami želimo uveljaviti načelo 
enakosti samostojnega osebnega dela z raziskovalnimi orga- 
nizacijami kakor so slednje opredeljene v Zakonu o razisko- 

valni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih. Dejstvo, da je 
raziskovalna dejavnost posebnega družbenega pomena je 
upoštevano v načelu, da raziskovalno dejavnost opravljajo le 
tisti posamezniki, ki so za to dejavnost ustrezno usposobljeni. 
Pri tem ne gre spregledati, da raziskovanje kot takšno ni 
poklic, temveč je posebna oblika delovanja, za katero je ob 
znanju določenega poklica (strojništvo, elektronika, kemija, 
pravo...) potrebno še obvladovanje t. i. spoznavnega procesa 
z znanstvenimi metodami. Zato spremembe Zakona sledijo 
načelu, da posamezniki svobodno opravljajo svoje poklice, za 
katere imajo ustrezno izobrazbo. Pogodbe za opravljanje razi- 
skovalnega dela v zvezi z izvajanjem nacionalnega raziskoval- 
nega programa ali v zvezi z Inovacijskim skladom pa bodo 
lahko sklepale le tiste osebe, ki bodo izpolnjevale pogoje, ki 
veljajo tudi za raziskovalce v raziskovalnih organizacijah in so 
vpisane v register pri pristojnem republiškem upravnem 
organu. Glede na tržno naravnanost gospodarskega sistema 
predlagamo pri dopolnitvah še določbo, ki po vsebini ustreza 
t. i. imenovani konkurenčni klavzuli, kakršno pozna zakono- 
daja v razvitem gospodarstvu. Cilj te določbe je preprečiti 
zlorabo položaja v redni zaposlitvi ob hkratnem dopolnilnem 
samostojnem osebnem delu. Ta določba je ob pluralizmu 
lastnin in njihovi družbenoekonomski enakopravnosti nujna. 
Predlog zakona zasleduje tudi cilj, da se potrebne spre- 
membe uveljavijo z minimalnimi posegi v obstoječo zakono- 
dajo. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane rešitve ne zahtevajo posebnih oz. dodatnih 
finančnih sredstev, čeprav se bo nekoliko povečal obseg 
administrativnih opravil pri republiškem upravnem organu 
pristojnem za raziskovalno dejavnost. 
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OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o raziskovalni dejavnosti in 
raziskovalnih skupnostih 

1. člen 
V zakonu o raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupno- 

stih se doda novo poglavje II a, ki glasi: 

II a - RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
V SAMOSTOJNEM OSEBNEM DELU 

30. a člen 
Raziskovalno dejavnost lahko opravljajo samostojno 

z osebnim delom posamezniki, ki poleg splošnih pogojev, 
predpisanih z zakonom o samostojnem osebnem delu izpol- 
njujejo še naslednje pogoje: 

- da imajo doktorat znanosti, magisterij ali opravljen speci- 
alistični podiplomski študij iz ustreznega področja ali 

- da imajo diplomo visokošolskega študija in dokumenti- 
rane raziskovalne dosežke v zadnjih petih letih na ustreznem 
področju; 

Posameznik lahko prične opravljati raziskovalno dejavnost 
samostojno z osebnim delom z dnem, ko se vpiše v register. 
Register vodi republiški upravni organ pristojen za razisko- 
valno dejavnost. 

30. b člen 
S samostojnim osebnim delom ni mogoče opravljati razi- 

skovalne dejavnosti na naslednjih področjih: medicina, jedr- 
ska energija, genetski inženiring, biokemija, eksperimentalna 
farmakologija, psihologija oz. socialna psihiatrija. 

30. c člen 
Posameznik, ki opravlja raziskovalno dejavnost s samostoj- 

nim delom kot dopolnilno dejavnost, sme opravljati razisko- 
valno delo na področju, ki se nanaša na poslovni predmet 
delovne organizacije oz. podjetja, pri katerem je zaposlen le 
s soglasjem organizacije oz. podjetja. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

2. člen 
Pravilnik o razvidu raziskovalnih organizacij ter o postopku 

za vpis in izbris se smiselno uporablja za register oseb, ki 
samostojno opravljajo raziskovalno dejavnost na področju 
svojega osebnega dela. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
S sprejetjem ustavnih amandmajev se je tudi na področju 

raziskovalne dejavnosti odprla možnost opravljanja samostoj- 
nega osebnega dela. 

S spremembami in dopolnitvami zakona bomo omogočili 
enakopravnost samostojnega osebnega dela na področju raz- 
iskovalne dejavnosti z delom raziskovalnih organizacij. Glede 
na to, da je raziskovalna dejavnost posebnega družbenega 
pomena jo lahko opravljajo le tisti posamezniki, ki izpolnju- 
jejo z zakonom predpisane pogoje za vpis v register. 

Praviloma je raziskovalno dejavnost mogoče opravljati na 

vseh področjih. Zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi, 
smo se odločili, da ni mogoče samostojno z osebnim delom 
opravljati raziskav na področjih, ki so v zakonu izrecno 
našteta. Pri opravljanju raziskovalne dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom kot dopolnilno dejavnostjo menimo, da je 
zaradi zaščite oz. preprečitve zlorabe položaja v redni zaposli- 
tvi ob hkratnem dopolnilnem samostojnem osebnem delu, 
nujno potrebno soglasje delovne organizacije. Ta določba je 
ob pluralizmu lastnin in njihovi družbeno ekonomski enako- 
pravnosti nujna. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samostojnih 

kulturnih delavcih z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

XXIII. amandma določa, da je delovnim ljudem zajamčena 
pravica, da samostojno z osebnim delom opravljajo poklicne 
dejavnosti. Izjema so tiste poklicne dejavnosti, za katere je 
z zakonom določeno, da jih ni mogoče opravljati zaradi zava- 
rovanja življenja in zdravja ljudi ter zaradi varnosti in 
obrambne sposobnosti države. 

II. OCENA STANJA 

Zakon o samostojnih kulturnih delavcih ureja ta status (in 
posebne možnosti združevanja) samo za dejavnosti, »ki po 
svoji naravi pomenijo ustvarjanje kulturnih vrednot«. 

Samostojnega osebnega dela na področju varovanja 
naravne in kulturne dediščine zakonodaja doslej ni predvide- 
vala. To velja tudi za knjižničarstvo in založništvo (razen 
samozaložbe), osebno poklicno opravljenje drugih dejavnosti 
posredovanja kulturnih vrednot Zakon o kulturnometniških 
dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot (Ur. list SRS, 
št. 10/84) deloma izrecno prepoveduje, deloma pa omejuje 
oziroma omejeno dopušča, toda brez možnosti za pridobitev 
statusa samostojnega kulturnega delavca. 

Razvid samostojnih kulturnih delavcev vodi republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo. Do 1.1.1990 se je v razvid 
vpisalo 2344 delovnih ljudi, to število enakomerno narašča. 

Gre za zelo različne dejavnosti s prav tako različno mero 
ustvarjalnosti in tudi družbene pomembnosti. 

Zakon o samostojnih kulturnih delavcih določa pogoje za 
vpis v razvid. Ker gre samo za ustvarjalne poklicne dejavnosti, 
med pogoji ni materialnih: prostor, oprema, gradivo (ki bo 
predmet posredovanja). 

Zakon določa, da posebna strokovna komisija - člane 
imenuje deloma Kulturna skupnost Slovenije - poda predlog 
o zahtevi za vpis. Odloči pa o zahtevi republiški upravni 
organ, pristojen za kulturo. 

III. RAZLOGI IN PROBLEMI 

Med kulturnimi dejavnostmi, tudi na področju varovanja in 
posredovanja kulturnih vrednot, ni takih ,za katere bo moral 
ali smel zakon v skladu z 2. odstavkom 1. točke XXIII. amand- 
maja določiti, da jih ni dovoljeno opravljati samostojno 
z osebnim delom. Nasprotno pa so tehtni razlogi za to, da se 
tudi na ta delovna področja razširi možnost statusa samostoj- 
nega kulturnega delavca in se tako v tej sferi omogoči in uredi 
uresničevanje ustavne pravice in XXIII. amandmaja. 

Na tako potrebo kažejo tudi analize doslejšnjih zahtev, za 
vpis v razvid samostojnih kulturnih delavcev, ko gre pogosto 
za poklicne dejavnosti s področja varstva ali posredovanja 
kulturnih vrednot. Nekateri so si (ker jih ni bilo mogoče vpisati 
v ta razvid) poiskali pravno rešitev v noveli Obrtnega zakona. 
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Med njimi terja posebno pozornost poklic zasebnega izposo- 
jevalca video kaset, še posebej zato, ker v njihovi praksi 
prevladuje izposoja filmov brez urejenih razmerij z nosilci 
avtorskih pravic (»video piratstvo«), kar škoduje tako ugledu 
naše države kot njenemu položaju v prihodnjih poslovnih 
razmerjih na mednarodnem tržišču, pomembno pa tudi pri- 
speva h kritičnemu položaju naše reproduktivne kinemato- 
grafije. 

Zaradi velike različnosti poklicnih dejavnosti v kulturi in 
njihovih kombinacij v posameznem individualnem primeru že 
doslej ni bolo mogoče z zakonom (ali podzakonskim predpi- 
som) natančneje določili nekaterih pogojev za vpis v razvid: 
ali gre za kulturno dejavnost, ali je kandidat usposobljen za 
njeno poklicno oprvljanje. Tudi z zakonom določena posebna 
strokovna komisija v marsikaterem primeru ni mogla zgolj iz 
lastnega presoditi o tem. Še bolj bo to veljalo, ko bo šlo za 
mnogo širši spekter možnih dejavnosti, pri tem pa v nekaterih 
primerih nujno še za nadaljni pogoj, namreč za materialne 
danosti (prostor, oprema, gradivo). 

IV. CILJI IN KLJUČNE REŠITVE 

Najbližji cilj predlagane novele je, kot že rečeno, začetek 
prilagoditve zakonodaje ustavnemu amandmaju tako, da 
bodo vse kulturne dejavnosti dostopne tudi za samostojno 
delo. To bo v korist tistim, ki si žele svojo domiselnost, 
organizacijske in strokovne sposobnosti in svoja sredstva 
vlagati v široko področje kulturnih dejavnosti in si tako zago- 
toviti svojo eksistenco, delovno zadovoljstvo in uspeh 
v družbi: hkrati pa bo v korist družbi in njenim kulturnim 
potrebam, saj bo brez dvoma pomembno zapolnjevalo praz- 
nine v kulturnih dejavnostih, vzpodbujalo s svojo konkurenco 
tudi druge subjekte v kulturi in bogatilo kulturno izbiro. 

Taka razširitev možnosti ne terja pomembnejših sprememb 
zakona o samostojnih kulturnih delavcih. Skoraj ni določb, ki 
bi jih bilo treba za poklicne dejavnosti posredovanja in varstva 
oblikovati posebej in drugače kot za poklice ustvarjanja kul- 
turnih vrednot. Med zahtevami za vpis bo treba predvideti tudi 
primerne materialne pogoje, čeprav le za nekatere poklicne 
dejavnosti. Gotovo bo na primer od izposojevalca video kaset 
treba terjati, da ima primeren izbor kvalitetnih del, vsaj 
deloma tudi slovensko podnaslovljenih, in da jih je tudi 
v avtorskopravnem pogledu upravičen poklicno izposojati. 

.Za tiste zasebnike, ki so si za poklicno opravljanje kulturne 
dejavnosti pridobili obrtno dovoljenje, bo treba uzakoniti rok, 
v katerem morajo poskrbeti za vpis v razvid samostojnih 
kulturnih delavcev oziroma ko jim obrtno dovoljenje preneha 
veljati. 

Presoja o tem, katere poklicne dejavnosti štejejo med kul- 
ture dejavnosti, naj bo (tudi zunaj postopka za vpis v register!) : 
zaupana republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za . 
kulturo. 

Ta organ naj v skladu z zakonom o upravnem postopku, po 
katerem obravnava zahtevo za vpis v razvid - po lastni presoji 
oblikuje začasna ali trajna strokovna svetovalna telesa ali pa 
zagotovi potrebne strokovne podlage za svoje odločitve po 
drugih poteh. 

V. NAČELA 

Spremembe in dopolnitve bodo torej zgrajene na tehle 
načelih: 

- poleg ustvarjalnih so tudi vse druge kulturne dejavnosti 
dostopne samostojnemu osebnemu delu, 

- samostojno osebno poklicno delo v kulturi je urejeno 
s statusom samostojnega kulturnega delavca, 

- vpis v razvid samostojnih kulturnih delavcev je obvezna 
pravna pot za opravljanje vseh poklicnih dejavnosti v kulturi, 

- o tem, katere poklicne dejavnosti so kulturne, presoja 
republiški upravni organ za kulturo, 

- za vpis v razvid mora delovni človek izpolnjevati pogoje, 
ki jih okvirno določa zakon, v posamičnem primeru pa jih 
konkretizira republiški upravni organ za kulturo; ta tudi (v 
upravnem postopku) ugotavlja, ali so pogoji v posameznem 
primeru izpolnjeni. 

VI. PODZAKONSKI PREDPISI 

Pravilnik o vodenju razvida samostojnih kulturnih delavcev 
ter o sestavi in delovanju komisije iz 5. člena zakona, ki ga je 
sprejel Republiški komite za kulturo, bo treba spremeniti 
oziroma dopolniti tako, da bo ustrezno zajel tudi nove možne 
poklice kulturnih dejavnosti in opustil ali drugače utemeljil 
določbe o strokovni komisiji. 

VII. NOVE NALOGE IN FINANČNE POSLEDICE 

S sprejemom zakona se bo povečal obseg dela Republi- 
škega komiteja za kulturo predvidoma za 1/3 delovnega časa 
enega svetovalca. Po nedavni pridružitvi strokovne službe 
kulturne skupnosti Slovenije to ne bo terjalo novega zaposlo- 
vanja. 

Z zagotavljanjem strokovnih ocen v upravnem postopku za 
vpis v regiter bodo nastali novi stroški v višini okrog 40.000,00 
KD letno. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samostojnih kulturnih delavcih 

1. člen 
Besedilo 2. člena zakona o samostojnih kulturnih delavcih 

(Ur. list SRS, št. 9/82) se nadomesti z besedilom: 
»Delovni ljudje lahko z osebnim delom samostojno kot 

poklic opravljajo dejavnost ali dejavnosti s področja ustvarja- 
nja, posredovanja in varstva kulturnih vrednot. 

O tem, ali gre za dejavnosti iz prejšnjega odstavka, v pri- 
meru dvoma odloči republiški upravni organ, pristojen za 
kulturo.« 

2. člen 
V 4. členu se dosedanjim šestim alineam doda sedma 

alinea. 
»če ima gradivo, opremo in prostore, potrebne za opravlja- 

nje te dejavnosti.« 
3. člen 

V 5. členu se za besedilom »O zahtevi za vpis v razvid 
odloča republiški upravni organ, pristojen za kulturo« vejica 
nadomesti s piko, nadaljnjo besedilo pa se črta. 

4. člen 
V prvem stavku prvega odstavka 6. člena se črtajo besede: 

»na predlog komisije«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

5. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, dopolni 

predpis o vodenju razvida v 60 dneh od uveljavitve tega 
zakona. 

6. člen 
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati določbe zakon- 

nov, s katerimi se omejuje samostojno osebno delo na 
področju posredovanja in varovanja kulturnih vrednot, in 
sicer: 

- zakona o založništvu (Ur. list SRS, št. 25/78 in 42/86), 
- zakona o knjižničarstvu (Ur. list SRS, št. 27/82 in 42/86), 
- zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, št. 1/ 

81 in 42/86), 
- zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredova- 

nju kulturnih vrednot (Ur. list SRS, št. 10/84 in 42/86). 

7. člen 
Če je bilo za opravljanje dejavnosti iz 1. člena tega zakona 

izdano dovoljenje po obrtnem zakonu, je upravni organ, ki ie 
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izdal tako dovoljenje, dolžan v 60 dneh, po uveljavitvi tega 
zakona obvestiti imetnika dovoljenja, da lahko vloži zahtevo 
za vpis v razvid samostojnih kulturnih delavcev po tem za- 
konu. 

Pristojni upravni organ razveljavi dovoljenje iz prejšnjega 
odstavka na podlagi odločbe republiškega upravnega organa, 
pristojnega za kulturo, o vpisu imetnika dovoljenja v razvid 
samostojnih kulturnih delavcev. 

Če imetnik dovoljenja iz prvega odstavka tega člena ne vloži 
zahteve za vpis v razvid samostojnih kulturnih delavcev 

v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona ali če je taka zahteva 
s pravnomočno odločbo zavrnjena, pristojni upravni organ 
razveljavi dovoljenje na podlagi odločbe republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za kulturo, s katero se ugotovi, da 
gre za dejavnost iz 1. člena tega zakona. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Določba 1. odstavka 1. člena uporabi najsplošnejšo zbirno 

definicijo kulturnih dejavnosti iz 1. člena, 2. odstavek Zakona 
o svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti (Ur. 
Ust SRS, št. 1/81): »ustvarjanje, posredovanje in varstvo kul- 
turnih vrednot«, kar zajema vse dejavnosti iz Zakona o založ- 
ništvu, Zakona o knjižničarstvu, Zakona o naravni in kulturni 
dediščini ter Zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in 
o posredovanju kulturnih vrednot. S to spremembo je sedaj 
mogoče opravljati z osebnim delom kot poklic vse dejavnosti 
na področju kulture. 

O tem, ali gre za kulturno dejavnost, odloča republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo, ob vsaki posamični zah- 
tevi za vpis v razvid. Določba 2. odstavka 1. člena razširi to 
pristojnost tudi na druge primere, zlasti take, ko bi nastal 
dvom, ali gre za obrtno ali za kulturno dejavnost. To je 
pomembno zaradi uveljavljanja načela, da je za samostojno 
poklicno opravljanje kulturnih dejavnosti obvezna pravna pot 
vpis v razvid. 

V 2. členu je dodan še nov pogoj za vpis v razvid samostoj- 
nih kulturnih delavcev, in sicer, da ima prosilec gradivo, 
opremo in prostore, potrebne za opravljanje dejavnosti. 
O tem, katere kulturne dejavnosti terjajo tudi izpolnjenost teh 
pogojev oziroma katerega od njih in v kolikšni najmanjši meri, 
bo moral pristojni organ odločiti v vsaki zadevi posebej, 
upoštevajoč vrsto posebnih okoliščin primera. 

V 3. členu je opuščeno zakonsko besedilo o posebni stro- 
kovni komisiji, katere člane imenujeta Kulturna skupnost Slo- 
venije in republiški upravni organ, njuna naloga pa je o vsaki 

zahtevi za vpis v razvid dati predlog. Zakonodajalec torej 
prepusti republiškemu upravnemu organu, kako si bo zago- 
tavljal potrebno strokovno podlago za odločanje v upravnem 
postopku zaradi zahteve za vpis v razvid. Iz tega razloga je 
tudi v naslednjem členu črtana določba o zadolžitvi te komi- 
sije. 

Ker je Republiški komite za kulturo na podlagi Zakona 
o samostojnih kulturnih delavcih izdal Pravilnik o vodenju 
razvida samostojnih kulturnih delavcev ter o sestavi in delova- 
nju komisije iz 5. člena Zakona o samostojnih kulturnih delav- 
cih (Ur. list SRS, št. 43/82), je v 5. členu zadolžen, da ga 
v določenem roku uskladi s spremembami in dopolnitvami 
tega zakona. 

Naslednji člen razveljavlja tiste določbe zakonov z različnih 
področij kulture, ki samostojno osebno delo omejujejo. Gre 
za Zakon o založništvu, ki omejuje pravico zasebnega dela na 
samozaložništvo. Zakon o knjižničarstvu, ki zasebnega oprav- 
ljanja knjižničarske dejavnosti ne predvideva, prav tako tudi 
Zakon o naravni in kulturni dediščini (seveda ne v tistih delih, 
ko gre za javna pooblastila: ta pripadajo le strokovnim organi- 
zacijam) ter za Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih in 
o posredovanju kulturnih vrednot, ki te dejavnosti delovnemu 
človeku izrecno prepovedujejo ali pa omejujejo. 

Z določbo 7. člena pa se zagotavlja s primernim prehodom 
uveljavitev zakonske novele tudi v primerih, ko je bilo pred 
uveljavitvijo te novele izdano obrtno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti posredovanja in varovanja kulturnih dobrin. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

varstvu živali z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem varstvu živali je v 11. podtočki 
i točke 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina 
S>R Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike z zakonom 
ureja zdravstveno varstvo živali, kot področje, ki je skupnega 
Pomena za delovne ljudi in občane, ter v XXIV amandmaju 
k Ustavi SR Slovenije, po katerem je delovnim ljudem zajam- 
čena pravica, da samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina 
občanov. Z zakonom se lahko izjemoma določijo dejavnosti, 
ki jih ni mogoče samostojno opravljati z osebnim delom! 
paradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi in zaradi varnosti 
lri obrambne sposobnosti države. 

jI- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
zakona 

Pri oceni stanja se je predlagatelj osredotočil le na problem, 
Kl ga je na področju zdravstvenega varstva živali nujno urediti 
vzporedno z zakonom o samostojnem osebnem delu, t. j. na 
zagotavljanje pravice do samostojnega opravljanja veterinar- 
skih storitev z osebnim delom oziroma z osebnim delom in 
sredstvi, ki so lastnina občanov. 
1 Zakonska urejenost tega področja po letu 1945 

V naši republiki se je po letu 1945 veterinarska operativna 

služba opravljala kot zasebna veterinarska praksa, diagno- 
stična in specialistična dejavnost pa kot javna služba. Z zako- 
nom o veterinarski službi v LR Sloveniji (Uradni list LRS, št. 6/ 
59 in SRS, št. 14/65) pa je celotna veterinarska služba organi- 
zirana kot družbena služba. Na podlagi tega zakona je bila 
strokovna operativna služba organizirana v veterinarskih 
zavodih (veterinarska postaja, veterinarska bolnica, obratna 
veterinarska ambulanta, veterinarski zavod in živinorejsko 
veterinarski zavod). Veterinarski in veterinarski tehniki, ki so 
bili zaposleni v javni veterinarski službi, so morali z dnem 
uveljavitve zakona prenehati z opravljanjem privatne veteri- 
narske prakse. S tem zakonom pa zasebna praksa ni bila 
odpravljena. Za zasebno veterinarsko prakso je bilo potrebno 
posebno dovoljenje, ki ga izda za veterinarsko pristojni svet 
občinske skupščine. Dovoljenje za privatno prakso se je lahko 
izdalo diplomiranemu veterinarju in veterinarskemu tehniku, 
ki je imel strokovni izpit in sicer ob pogojih, ki jih predpiše 
republiški sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo. V dovoljenju 
za privatno prakso se je odločil okoliš. 

Skupščina SR Slovenije je 16. oktobra 1985 sprejela zakon 
o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85). 
Veljavni zakon o zdravstvenem varstvu živali je sledil prilaga- 
janju naše sistemske zakonodaje novim družbenopolitičnim 
in družbenoekonomskim odnosom. Ustava SR Slovenije in 
SFR Jugoslavije sta postavila temelj za sedanjo ureditev. 
Zakon o zdravstvenem varstvu živali je uredil celotno varstvo 
pred kužnimi boleznimi, varstvo pred zoonozami in obolenji, 
ki jih povzročajo zdravstveno oporečne živalske surovine in 
proizvodi, organiziranost in izvajanje zdravstvenega varstva 
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živali ter veterinarsko inšpekcijo v enem zakonu. Zakon 
določa enotna načela za sistem in vsebino zdravstvenega 
varstva živali, družbenoekonomske odnose med uporabniki in 
izvajalci, najmanjši predpisani obseg zdravstvenega varstva 
živali, ki ga morajo zagotoviti družbenopolitične skupnosti, 
načela samoupravnega organiziranja na tem področju in šte- 
vilna druga vprašanja. 

V času od leta 1959 do leta 1985 niti en diplomirani veteri- 
nar ali veterinarski tehnik ni zaprosil pristojne organe v Slove- 
niji za izdajo dovoljenja za opravljanje privatne prakse. Zaradi 
tega in zato, ker je Skupščina SR Slovenije ocenila, da imamo 
v tridesetih letih od ustanovitve prvih veterinarskih organiza- 
cij do leta 1985 v SR Sloveniji dobro, racionalno in učinkovito 
veterinarsko službo in da je potekal razvoj zdravstvenega 
varstva živali večinoma skladno z razvojem živinoreje in 
zdravstva ter drugih dejavnosti, je v temeljnih določbah 
veljavnega zakona določeno, da zdravstvenega varstva živali 
ni mogoče opravljati z osebnim delom samostojno kot poklic, 
v poglavju »Organiziranje zdravstvenega varstva živali« pa 
veljavni zakon delovnim ljudem, občanom in civilnim pravnim 
osebam ne dovoljuje ustanavljanje veterinarske delovne orga- 
nizacije. 

2. Ocene na področju zdravstvenega varstva živali 
V skladu z normami, ki jih je določil zakon o zdravstvenem 

varstvu živali, je v Sloveniji trenutno organiziranih 9 veterinar- 
skih zavodov, 18 obratnih veterinarskih ambulant (na družbe- 
nih farmah in osemenjevalnih centrih) in 1 specialistična 
univerzitetna veterinarska organizacija. 

V obdobju po letu 1985 je bila, kljub neugodni epizootiolo- 
ški situaciji v sosednih državah in nekaterih republikah in 
pokrajinah, v Sloveniji ugodna epizootiološka sitaucija. Od 16 
posebno nevarnih kužnih bolezni, ki so na seznamu A medna- 
rodne organizacije za živalske kužne bolezni, smo v tem 
obdobju ugotovili le sporadični primer dveh kužnih bolezni 
(klasično prašičjo kugo in njukastlsko bolezen perutnine). 
Z energičnimi ukrepi sta bili ti bolezni že v primarnem žarišču 
zatrti. Veterinarska služba je v tem obdobju z učinkovito 
preventivo in pravočasnimi akcijami preprečila tudi širjenje 
drugih kužnih bolezni in veliko prispevala za zaščito zdravja 
prebivalstva ter za ugodno izkoriščanje proizvodnih potenci- 
alov živali. Tudi na področju diagnostične dejavnosti je 
s posodobitvijo laboratorijev in uvajanjem novih diagnostič- 
nih metod dosegla dobre rezultate, kar je omogočalo hitro 
diagnostiko in takojšnje ukrepanje veterinarske službe. 

Tudi podatki o številu poginjenih živali kažejo pozitivne 
rezultate zdravstvenega varstva živali. Na področju govedo- 
reje so bile izgube minimalne, npr. v letu 1989 4.210 goved, to 
je 0,1% goved. Poginov v brojlerski proizv je bilo 5-6% (v 
prvih desetih dneh 1-2% do 42 dni dp 5%). Na tem nivoju je 
že okoli 10 let, z blagimi nihanji zaradi kvalitete krme, miko- 
toksikoz ter nekaterih virusnih in bakterioloških bolezni. Tudi 
na področju prašičereje ugotavljamo trend vidnega izbolj- 
šanja. 

V tem obdobju so kontrolirale delo in rezultate veterinarske i 
službe Slovenije številne inšpekcijske službe drugih držav. Ta 
kontrola se ni nanašala le na higiensko tehnično ureditev 
izvoznih obratov, temveč na celotno delo veterinarske službe, 
epizootiološko situacijo, diagnostično dejavnost in predpise. 
Komisije drugih držav so ocenile, da veterinarska služba Slo- 
venija zagotavlja učinkovito zdravstveno varstvo živali in da ni 
nevarnosti za njihovo živinorejo in za prebivalstvo v teh drža- 
vah. Na podlagi tega je Slovenija dobila verifikacijo na najbolj 
zahtevna tržišča (1 klavno predelovalni obrat za ZDA, Kanado 
in Avstralijo, 6 klavnic za EGS, 7 klavnopredelovalnih obratov 
za Vel. Britanijo, 12 klavnopredelovalnih obratov za ZR Nem- 
čijo in 4 izvozne mlekarske industrije). 

Veterinarski zavodi imajo v vseh občinah organizirane in 
urejene veterinarske postaje ali ambulante, ki zagotavljajo 
neprekinjeno osnovno veterinarsko dejavnost v vseh krajih 
Slovenije. Zaradi finančnih težav trenutno v nekaterih regijah 
še ni organizirano stalno zdravstveno varstvo čebel in nekate- 
rih vrst živali (tekmovalni kopitarji, okrasne ptice ipd ). 

3. Organizacija veterinarske službe v drugih državah 
V evropskih državah je veterinarska služba različno organi- 

zirana in različno učinkovita. Tako dela od skupnega števila 

diplomiranih veterinarjev: 
- v državni službi med 5,02% (Belgija) in 68,13% (Portu- 

galska), 
- v privatni praksi med 4,39% (Portugalska) in 80,79% 

(Francija). 
Navajamo še podatke dveh držav, ki so dosegle pomembne 

rezultate v živinoreji: ZDA in Izrael. V ZDA 9,63% veterinarjev 
dela v državni službi in 76,15% v privatni praksi, v Izraelu pa 
28,34% veterinarjev v državni službi, 34,96% pa v privatni 
praksi. 

Nismo pa mogli ugotoviti nobene korelacije med načinom 
organiziranja veterinarske službe (privatna - državna) in epi- 
zootiološko situacijo v posameznih državah. Na podlagi pri- 
merjave podatkov o organiziranosti veterinarske službe in 
podatkov o posameznih kužnih bolezni (z mednarodne liste A, 
B in C) v posameznih državah je ugotovljeno, da je v nekaterih 
državah, kjer dominira privatna veterinarska služba, ugodna 
epizootiološka situacija, vendar pa so tudi države, v katerih 
dominira privatna veterinarska služba, v katerih je epizooti- 
ološka situacija slaba. 

V državah Evropske gospodarske skupnosti so bili stroški 
kontrole živalskih bolezni v letu 1985 od 0,20 do 4,85% vred- 
nosti živinorejske proizvodnje. Tudi ti podatki niso zanesljiv 
pokazatelj učinkovitosti organizacije veterinarske službe. 
Npr. v Franciji in Angliji po 81% veterinarjev dela v privatni 
praksi. V prvi so bili stroški kontrole živalskih bolezni tega leta 
1,48% vrednosti živinorejske proizvodnje, v drugi pa celo 
2,25%. 

Vedno večja problematika na področju zdravstvenega var- 
stva živali pa tudi privatne veterinarje sili v združevanje. Vete- 
rinar posameznik ne more zagotoviti nepretrgane veterinar- 
ske službe, niti ni strokovno, nefinančno sposoben reševati 
vseh problemov. Zato se tudi privatniki združujejo in organizi- 
rajo dežurno službo, ambulante, klinike: posamezne države 
pa državne diagnostične laboratorije in epizotioološke 
službe. 

Večinoma v vseh državah pa je diagnostična in epizootiolo- 
ška služba ter higiena živil živalskega izvora organizirana 
v državni službi, kurativa in reprodukcija pa v privatni službi. 
Tako npr. ima takšno organizacijo veterinarske službe Italije, 
kjer so organizirali državne lokalne veterinarske enote zdrav- 
stvene službe (veterinarska služba je v sestavi zdravstva), ki 
opravljajo vse veterinarske dejavnosti na področju epizooti- 
ologije in varstva pred zoonozami ter higiene živil, privatni 
veterinarji pa opravljajo v glavnem le kurativo in reprodukcijo 
na območju, ki ga določi državna služba. 

Strokovnjaki v drugih državah smatrajo, da je treba organi- 
zacijo veterinarstva prilagoditi specifičnim razmeram v posa- 
meznih državah in da zato ni abstraktnega idealnega modela, 
ki bi lahko bil enoten za vse države. 

Na splošno se smatra, da določene veterinarske dejavnosti, 
ki jih tudi financira država (epizootiološka služba, diagno- 
stična dejavnost, služba za ugotavljanje zdravstvene neopo- 
rečnosti živil živalskega izvora, veterinarsko higienska služba) 
morajo biti koncentrirane v javnem sektorju in da sta decen- 
tralizacija drugih dejavnosti ter prepuščanje teh dejavnosti 
privatnemu podjetništvu ekonomsko opravičljiva. 

4. Razlogi za Izdajo zakona 
Osebno delo na področju veterinarske dejavnosti v SR 

Sloveniji praktično ni prisotno že od leta 1959. V tem obdobju 
tudi ni bilo (z izjemo dveh primerov) družbeno opaženo delo- 
vanje »črne prakse«, niti ni bilo pojavov drugih oblik zasebni- 
štva. Tudi v stroki (društva veterinarjev in veterinarskih tehni- 
kov Slovenije) ni bilo do leta 1990 nobenih pobud za uvedbo 
zasebnega dela na tem področju. Posamezne pobude in dele- 
gatska vprašanja pa so se pojavljala v letu 1989, predvsem 
mladih veterinarjev, ki iščejo zaposlitev in razvitejših kmetij, ki 
si želijo prosto izbiro oziroma hišnega živinozdravnika. 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali iz leta 1985 je v nekate- 
rih svojih določbah ovira za drugačno ureditev, to je za 
opravljanje veterinarskih storitev s samostojnim osebnim 
delom. Vsebinski razlogi za izdajo tega zakona so enaki 
razlogom, ki so bili upoštevani že s sprejetjem ustavnih 
amandmajev in sicer: 

omogočena bo ustvarjalnejša in produktivnejša izraba 
vseh potencialov, predvsem pa znanja in sredstev, vzpodbu- 
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jeno povečanje zaposlenosti ter zagotovljena socialna var- 
nost, 

- dana bo možnost več za dvig obsega in kvalitete storitev, 
dvig kvalitete življenjskega standarda, hitrejši bo odziv na 
povpraševanje in potrebe, deloma se bo ublažila zadrega, 
zaradi premajhnih sredstev za vse programe skupnih in sploš- 
nih potreb. 

Predlagatelj je ocenil, da lahko opravljanje nekaterih veteri- 
narskih storitev s samostojnim delom kvalitetno dopolni 
obstoječi sistem zdravstvenega varstva živali. Predvidevamo, 
da bi s ponovno uvedbo opravljanja veterinarskih storitev 
z osebnim delom omogočili prosto izbiro veterinarja, kar je za 
delo npr. v kurativi zelo pomembno. Z uvajanjem takšnega 
dela v veterinarstvu bi nekaterim veterinarjem omogočili 
sproščanje njihovih svetovalnih in strokovnih kvalitet oziroma 
sposobnosti, kar v javni veterinarski službi vedno ni dovolj 
razvito. S tem bi tudi razbremenili javno veterinarstvo in 
nenazadnje angažirali sredstva nekaterih veterinarjev in imet- 
nikov živali v družbenokoristne namene. Izboljšali in dopolnili 
bi ponudbo veterinarstva, zlasti na področju svetovanja in 
osnovne veterinarske dejavnosti nekaterih vrst živali. Z uvelja- 
vitvijo zasebne iniciative bi naredili ponudbo zdravstvenega 
varstva živali kakovostnejšo in celovitejšo. 

Zasebno delo naj bi javno veterinarsko službo dopolnje- 
valo. 
III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI SPREMEMB IN 
DOPOLNITEV ZAKONA 

Načela in cilji zakona so naslednji: 
- omogočiti opravljanje veterinarskih storitev s samostoj- 

nim osebnim delom, razen tistih dejavnosti, ki jih ni mogoče 
samostojno opravljati z osebnim delom, 

- ob pogoju vpisanosti v register zasebnih veterinarskih 
delavcev imajo zasebniki enak položaj, pravice in odgovorno- 
sti na področju zdravstvenega varstva živali, 

- zasebniki smejo in morajo opravljati veterinarsko dejav- 
nost pod istimi kadrovskimi, tehničnimi, varstvenimi, veteri- 
narsko-sanitarnimi, prostorskimi in drugimi posebnimi 
pogoji, pravicami in obveznostmi ter istimi pogoji nadzora kot 
veterinarske organizacije. Enaki so tudi pogoji opravljanja 
dejavnosti v skladu z zakonom, predpisi, pooblastili in veteri- 
narsko medicinskim etičnim kodeksom. 

Cilj zakona je zagotoviti zasebnikom uresničevanje pravic 
do opravljanja določenih veterinarskih dejavnosti s samostoj- 
nim osebnim delom, z uveljavitvijo zasebne iniciative narediti 
ponudbo zdravstvenega varstva živali kakovostnejšo in celo- 
vitejšo in dopolnjevati javno veterinarsko službo. 

IV. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali v tretjem členu določa, 
da zdravstvenega varstva živali ni mogoče opravljati z oseb- 
nim delom samostojno kot poklic. 

Glede na to, da želimo s spremembami in dopolnitvami 
zakona urediti opravljanje veterinarskih storitev s samostoj- 
nim osebnim delom, je treba spremeniti drugi odstavek 3. 
člena, besedilo 6. člena in drugega odstavka 20. člena. 

Zaradi uvedbe samostojnega osebnega dela na področju 
veterinarstva se v zakonu vnaša novo poglavje z naslovom »3. 
Opravljanje veterinarskih storitev s samostojnim osebnim 
delom« 

Zasebni veterinarski delavec bo lahko opravljal veterinarske 
storitve osnovne veterinarske dejavnosti, zdravstvenega var- 
stva živali v Osemenjevalnih središčih in preskrbe z zdravili in 
sanitetnim materialom. 

Zakon bo nadalje določil katerih dejavnosti na področju 
zdravstvenega varstva živali ni mogoče opravljati s samostoj- 
nim osebnim delom in sicer: ukrepi za varstvo živali pred 
kužnimi in zajedavskimi boleznimi, določenimi v tem zakonu 

in v zveznem zakonu o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, 
dejavnosti veterinarskih zavodov na področju veterinarsko- 
sanitarne preventive in higiene ter osnovne diagnostične 
dejavnosti in dejavnosti univerzitetnih veterinarskih klinik in 
inštitutov. V primeru kužnih bolezni gre za ukrepe širšega 
družbenega pomena in za varstvo zdravja prebivalstva pred 
zoonozami. Tu ne gre za prosto izbiro živinozdravnika, tem- 
več za obvezne ukrepe, ki jih izvaja epizootiološka služba 
v skladu s predpisi. Strokovna opravila, ki jih opravljajo veteri- 
narski zavodi in veterinarska fakulteta na podlagi javnih poo- 
blastil, so osnova za učinkovito delovanje veterinarskega 
inšpekcijskega nadzorstva. Nekateri ukrepi, ki jih izvajajo te 
veterinarske organizacije, so celo vsiljeni posameznim imetni- 
kom živali in dajejo pozitivne ekonomske in zdravstvene 
efekte v drugih občinah, republikah in državah. Te organiza- 
cije so zadolžene tudi za zagotavljanje priprav za splošno 
ljudsko obrambo ter družbeno samozaščito in za delovanje 
veterinarske službe v vojni. Gre torej za veterinarske dejavno- 
sti javne veterinarske službe, ki jih zaradi posebnega družbe- 
nega pomena in zavarovanja zdravja ljudi ni mogoče oprav- 
ljati z zasebnim poklicem. (90. člen). 

Zasebni veterinarski delavci bodo morali za ustanovitev in 
delovanje izpolnjevati enake predpisane pogoje kot veljajo za 
ustanovitev in delovanje veterinarske ambulante, veterinarske 
postaje in lekarniške postaje v družbenem sektorju, ki jih 
predpiše republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo (90. 
b člen). Veterinarskim delavcem, ki so v delovnem razmerju, 
ne bo dovoljeno opravljanje veterinarskih storitev s samostoj- 
nim osebnim delom. 

Zakon bo uredil registracijo zasebnih veterinarskih delav- 
cev (90. c člen). Register zasebnih veterinarskih delavcev bo 
vodil za kmetijstvo pristojni republiški upravni organ. 

Zakon ne bo posebej urejal pogoja glede delavcev, ki oprav- 
ljajo dela in naloge zdravstvenega varstva živali, vprašanje 
izpopolnjevanja veterinarskih delavcev, posebne pogoje, pra- 
vice in obveznosti pri izvajanju zdravstvenega varstva živali in 
zadeve inšpekcijskega nadzorstva, ker se bodo uporabljale 
tudi za zasebne veterinarske delavce določbe veljavnega 
zakona o zdravstvenem varstvu živali (94. do 116. člen). 

Zakon bo določil primere, ko lahko pristojni upravni organ 
zasebnika izbriše iz registra zasebnih veterinarskih delavcev 
(90. č člen). 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona v prvi fazi ne bo zahtevala nobenih 
novih sredstev iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. 
V naslednjih letih izvajanja tega zakona pa bodo gotovo 
potrebna dodatna sredstva za izvajanje osnovne veterinarske 
dejavnosti na tistih območjih, ki za zasebnega veterinarskega 
delavca ne bodo zanimiva (hribovska območja, živinorejsko 
slabo razvita območja itd.). Sprejem tega zakona bo zahteval 
večje število administrativnih opravil upravnih organov skupš- 
čin družbenopolitičnih skupnosti. Nekoliko pa se bo povečalo 
število nalog organov veterinarske inšpekcije v zvezi z nad- 
zorstvom in evidencami nad izvajanjem zakona in tista stro- 
kovno administrativna dela, katerih opustitev bi lahko pred- 
stavljala nevarnost za širjenje živalskih kužnih bolezni. Oce- 
njujemo tudi, da bo z uveljavitvijo tega zakona in z izvajanjem 
določb tega zakona prišlo do zmanjšanja osnovne veterinar- 
ske dejavnosti v nekaterih veterinarskih zavodih, kar pa lahko 
pripelje tudi do zaostrovanja kadrovskih vprašanj zaradi 
viškov strokovnih kadrov. Veterinarski zavodi bodo morali 
čim prej opraviti kadrovske analize ter v primerih viškov 
kadrov skupaj z družbenopolitičnimi skupnostmi reševati 
tako situacijo. 

Z izvajanjem določil zakona bo potrebno čim prej proučiti 
in urediti tudi davčno politiko na področju opravljanja zdrav- 
stvenega varstva z osebnim delom. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu živali 

1. člen 
V zakonu o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 

37/85) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Zdravstveno varstvo živali lahko opravljajo pod pogoji, ki 

jih določa ta zakon, tudi delovni ljudje z osebnim delom in 
sredstvi, ki so lastnina občanov (v nadaljnjem besedilu: 
zasebni veterinarski delavci).« 
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2. člen 
V prvi vrsti 6. člena se za besedilom: 
»Delavci v veterinarskih organizacijah«, doda besedilo: »in 

zasebni veterinarski delavci«. 

3. člen 
V tretji vrsti drugega odstavka 20. člena se za besedo 

»organizacijah« dodajo besede: »in zasebni veterinarski de- 
lavci«. 

4. člen 
Za 90. členom se doda nova 3. točka poglavja, ki se glasi: 
»3. OPRAVLJANJE VETERINARSKIH STORITEV S SAMO- 

STOJNIM OSEBNIM DELOM«. 

90. a člen 
Zasebni veterinarski delavci ne smejo opravljati veterinar- 

skih storitev na naslednjih področjih zdravstvenega varstva 
živali: 

- preprečevanje, diagnostične preiskave in zatiranje kuž- 
nih in zajedavskih bolezni, določenih v tem zakonu in v zvez- 
nemu zakonu, 

- dejavnosti veterinarskih zavodov na področju veterinar- 
sko - sanitarne preventive in higiene ter osnovne diagno- 
stične dejavnosti, 

- dejavnosti univerzitetnih veterinarskih klinik in inšti- 
tutov. 

90. b. člen 
(1) Veterinarske storitve lahko opravlja zasebni veterinarski 

delavec, ki poleg sploSnih pogojev, predpisanih z zakonom 
o osebnem delu, izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- da ima predpisano strokovno izobrazbo in najmanj tri- 
letno strokovno prakso, 

- da ni v delovnem razmerju. 
(2) Za opravljanje veterinarskih storitev mora zasebni vete- 

rinarski delavec izpolnjevati poleg pogojev iz prvega odstavka 
tega člena tudi strokovne, kadrovske in higiensko tehnične 
pogoje glede prostorov in opreme ter druge pogoje za zago- 
tavljanje varnega in strokovnega izvajanja veterinarskih stori- 
tev, ki jih predpiše republiški upravni organ pristojen za 
kmetijstvo. Izpolnitev pogojev za verifikacijo zasebnih veteri- 

narskih ambulant in postaj ter lekarniških postaj, ugotavlja 
komisija, ki jo imenuje republiški upravni organ, pristojen za 
veterinarsko inšpekcijo. 

90. c člen 
(1) Zasebni veterinarski delavec, ki izpolnjuje pogoje iz 

prejšnjega člena, lahko prične opravljati veterinarske storitve 
z dnem vpisa v register zasebnih veterinarskih delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: register). 

(2) Register vodi za kmetijstvo pristojni republiški upravni 
organ. 

(3) Z odločbo o vpisu v register se določi tudi delovno 
območje zasebnega veterinarskega delavca. 

5. člen 
3., 4. in 5. točka VII. poglavja postanejo 4., 5. in 6. točka VII. 

poglavja. 

6. člen 
Prvi odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo najmanj 500,00 dinarjev se kaznuje za 

prekršek veterinarska organizacija ali zasebni veterinarski 
delavec.« 

Na koncu prvega odstavka se doda nova točka, ki se glasi: 
»5. zasebni veterinarski delavec, če začne delati preden 

dobi sklep za kmetijstvo pristojnega republiškega upravnega 
organa (90. c člen).« 

Drugi odstavek 119. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(2) Z denarno kaznijo najmanj 100,00 dinarjev se kaznuje 

za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
veterinarske organizacije.« 

7. člen 
Prvi odstavek 123. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Z denarno kaznijo najmanj 500,00 dinarjev se kaznuje 

za prekršek delavec veterinarske organizacije, če opravlja 
veterinarske storitve s samostojnim osebnim delom.« 

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

Zaradi uvedbe »privatne prakse« na področju zdravstve- 
nega varstva živali predlagatelj spreminja drugi odstavek 3. 
člena, besedilo prve vrste 6. člena in drugega odstavka 20. 
člena zakona o zdravstvenem varstvu živali. 

Novo poglavje »Opravljanje veterinarskih storitev s samo- 
stojnim osebnim delom« določa, katerih veterinarskih storitev 
ne smejo opravljati zasebni veterinarski delavci, pogoje,ki jih 
morajo izpolnjevati zasebni veterinarski delavci, opredeljuje 
vpis in izbris iz registra zasebnih veterinarskih delavcev. 

Zakon bo določil katerih dejavnosti na področju zdravstve- 
nega varstva živali ni mogoče opravljati s samostojnim oseb- 
nim delom in sicer: preprečevanje,diagnostične preiskave in 
zatiranje kužnih in zajedalskih bolezni, določenih v tem in 
zveznem zakonu, dejavnost veterinarskih zavodov na 
področju veterinarsko-sanitarne preventive in higiene ter 
osnovne diagnostične dejavnosti ter dejavnosti univerzitetnih 
veterinarskih klinik in inštitutov. Navedene veterinarske dejav- 
nosti v zakonu so osnova za varstvo zdravja prebivalstva in za 
učinkovito delovanje veterinarske inšpekcije ter za delovanje 
epizootiološke službe. Te dejavnosti so take narave, ki zahte- 
vajo koordinirano delo veterinarskih organizacij, sodelovanje 
veterinarskih timov in specializirane veterinarske delavce 
z najsodobnejšo veterinarsko opremo. 

Veterinarske storitve s samostojnim osebnim delom bo 
lahko opravljal veterinarski delavec, ki ima predpisano stro- 
kovno izobrazbo in najmanj triletno strokovno prakso. 
Zasebni veterinarski delavec pa bo moral za ustanovitev in 
delovanje izpolnjevati enake predpisane pogoje, kot veljajo za 
ustanovitev in delovanje veterinarske ambulante, veterinarske 
postaje in lekarniške postaje v družbenem sektorju, ki jih 
določa ta zakon in pravilnik o strokovnih, organizacijskih, 

kadrovskih in higiensko-tehničnih pogojih za delo veterinar- 
skih organizacij (Uradni list SRS, št. 40/85). 

V osnutku zakona je opredeljeno, da veterinarskim delav- 
cem, ki so v delovnem razmerju, ne bo dovoljeno opravljanje 
veterinarskih storitev s samostojnim osebnim delom. O tem, 
ali je v veterinarstvu možno opravljati »popoldansko delo« ali 
le kot edini poklic, so razpravljali tudi na društvih veterinarjev 
in veterinarskih tehnikov Slovenije in v Poslovni skupnosti za 
veterinarstvo. Vsi so bili enotnega mnenja, da bi lahko oprav- 
ljanje veterinarskih storitev s samostojnim osebnim delom kot 
»popoldansko delo«, privedlo do nekaterih nepravilnosti, 
kakor so npr.: zasebnik bo lahko v dopoldanskem času zbiral 
veterinarske storitve za »popoldansko delo«, kar lahko pov- 
zroči prepozno veterinarsko pomoč in gospodarsko škodo; 
starejši veterinarji s privatno prakso bodo usmerjali mlade 
veterinarje v oddaljene kraje; usmerjanje veterinarskih pose- 
gov, ki niso nujni iz javne veterinarske službe v zasebne 
ambulante; nastali bodo tudi problemi z zagotavljanjem 
neprekinjenega zdravstvenega varstva živali ipd. Zato je pre- 
vladalo enotno stališče, da mešano privatno in družbeno delo 
na področju veterinarstva ni izvedljivo. 

Zakon bo opredelil tudi postopek registracije zasebne 
prakse. Izpolnjevanje pogojev za verifikacijo zasebnih veteri- 
narskih ambulant in postaj ter lekarniških postaj bo ugotav- 
ljala komisija Republiške veterinarske uprave, registracijo in 
vpis v register pa bo vodil republiški upravni organ, pristojen 
za kmetijstvo. Z zakonom bo določen postopek registracije in 
izbrisa iz registra zasebnih veterinarskih delavcev. 

Določbe veljavnega zakona glede strokovne izobrazbe, 
izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, posebnih pogojev, pra- 
vic in obveznosti delavcev ter izvajanje zdravstvenega varstva 
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živali in inšpekcijskega nadzorstva, se bodo uporabljale tudi 
za zasebne veterinarske delavce. 

Z zakonom bodo določene tudi denarne kazni, za prekrške 

DOLOČBE ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU ŽIVALI, KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 
(1) Zdravstveno varstvo živali opravljajo strokovno uspo- 

sobljeni delavci v veterinarskih organizacijah, samoupravno 
organizirani: 

- v veterinarskih organizacijah združenega dela; 
- v drugih organizacijah združenega dela, za katere ta 

zakon določa, da poleg drugih dejavnosti lahko opravljajo 
tudi zdravstveno varstvo živali. 

(2) Zdravstvenega varstva živali ni mogoče opravljati 
z osebnim delom samostojno kot poklic. 

(3) Nadzorstvo nad izvajanjem zdravstveneva varstva živali 
opravlja veterinarska inšpekcija. 

6. člen 
Delavci v veterinarskih organizacijah morajo z ustrezno 

organiziranostjo in delom zagotoviti zadovoljevanje potreb in 
interesov po vseh veterinarskih storitvah, določenih v tem 
zakonu, v programih zdravstvenega varstva živali, v samou- 
pravnih sporazumih in pogodbah z uporabniki. 

20. člen 
(1) Uporabniki v svobodni menjavi dela na področju zdrav- 

stvenega varstva živali so: 
- živinorejci, združeni v organizacijah združenih kmetov; 
- delavci v organizacijah združenega dela s področja živi- 

noreje; 
- imetniki živali, združeni v rizični skupnosti za kmetijstvo 

pri zavarovalni skupnosti; 
- delavci v organizacijah združenega dela s področja pro- 

meta živali, obdelave in predelave surovin, proizvodov in 
odpadkov; 

- delovni ljudje in občani, organizirani v čebelarskih, lov- 
skih ribiških, kinoloških in drugih organizacijah za rejo živali; 

zasebnih veterinarskih delavcev in veterinarskih delavcev 
v veterinarskih organizacijah, če opravljajo zasebno prakso 
v nasprotju z zakonom. 

- drugi uporabniki zdravstvenega varstva živali. 
(2) Izvajalci v svobodni menjavi dela na področju zdravstve- 

nega varstva živali so veterinarski delavci v veterinarskih 
organizacijah, ki opravljajo veterinarske storitve in izvajajo 
programe veterinarskih storitev. 

119. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50 000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek veterinarska organizacija: 
1. če v samoupravnem splošnem aktu ne uredi zadev, ki jih 

mora urediti po tem zakonu oziroma po samoupravnem spo- 
razumu; 

2. če ob nezgodah, epizootijah in drugih izjemnih razme- 
rah ne izvrši odrejenih ukrepov oziroma ne določi ukrepov ali 
ne zagotovi veterinarske pomoči (tretji odstavek 48. člena, 73. 
člen); 

3. če začne delati, preden pristojni organ ugotovi, da so za 
začetek dela izpolnjeni pogoji (četrti odstavek 80. člena, četrti 
odstavek 81. člena); 

4. če preneha delati ali spremeni dejavnost v nasprotju 
s petim odstavkom 80. člena in četrtim odstavkom 81. člena 
zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje 
za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba 
veterinarske organizacije. 

123. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek veterinarski delavec, če opravlja dejavnost zdrav- 
stvenega varstva živali z osebnim delom samostojno kot 
poklic (2. odstavek 3. člena). 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se sme izreči poleg 
denarne kazni tudi varstveni ukrep odvzema instrumentarija, 
zdravil in drugih predmetov, ki so bili uporabljeni ali name- 
njeni za prekršek. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem 

ribištvu z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je 
Podana v: 

- 6. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, 
Po kateri ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom med dru- 
gim tudi ribolov; 

- 1. točki XXIV. amandmaja k ustavi SR Slovenije, po kate- 
rem je delovnim ljudem zajamčena pravica, da samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim 
delom in s sredstvi, ki so lastnina občanov; izjemoma pa se 
lahko z zakonom določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče samo- 
stojno opravljati z osebnim delom zato, da se zavarujeta 
življenje in zdravje ljudi ter varnost in obrambna sposobnost 
države. 

><• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

1. Ocena stanja 
Problematiko sladkovodnega ribištva so do sedaj urejali 

trije zakoni, prvi iz leta 1958, nato 1963 in zadnji sprememba iz 
leta 1976 (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86). Vsi dosedanji 
zakoni dajejo prednost ribiškim družinam in delovnim organi- 
zacijam pred zasebniki. 

Na podlagi veljavnega zakona upravljajo z ribiškimi okoliši 
ribiške družine, nekaj voda, zlasti gojitvenih, pa upravlja 
Zavod za ribištvo, nekatere vode pa so v upravljanju ribiških 
organizacij. 

Le redkim posameznikom je uspelo pridobiti možnost za 
vzrejo rib v zaprtih vodah. Zasebniki niso imeli zakonske 
podlage za pridobitev voda za vzrejo rib. 

Tudi v programu razvoja sladkovodnega ribištva je opozor- 
jeno na to, da pri vzreji rib v zaprtih vodah zasebniki niso 
izenačeni z družbenim sektorjem. 

V drugih deželah se z ribogojstvom v veliki meri ukvarjajo 
zasebniki, ki izvajajo tudi selekcijo. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sladkovodnem ribištvu 

1. člen 
6. člen zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 

25/76 in 42/86) se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Z gojitvijo, varstvom in lovljenjem rib se ukvarjajo 

ribiške družine in podjetja, katerih poslovni predmet je ribi- 
štvo (v nadaljnjem besedilu: ribiške organizacije). 

(2) V okviru ribiške organizacije ima pravico go|itve, varstva 
in lovljenja rib vsak občan, ki izpolnjuje pogoie, določene 
s tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in 
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s samoupravnimi splošnimi akti ribiške organizacije. 
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, lahko 

vzrejo rib v zaprtih vodah opravljajo kot glavno ali dopolnilno 
dejavnost delovni ljudje z osebnim delom, če so vpisani v regi- 
ster sladkovodnih ribogojcev (v nadaljnjem besedilu: zasebni 
rejci). 

(4) Zasebni rejec, ki želi s samostojnim osebnim delom 
vzrejati sladkovodne ribe, mora poleg splošnih pogojev, pred- 
pisanih z zakonom o osebnem delu, izpolnjevati še naslednja 
pogoja: 

- da ima najmanj skrajšen program srednje izobrazbe 
biološke smeri ali najmanj 2 leti strokovnih izkušenj z vzrejo 
sladkovodnih rib: 

- da ima oziroma bo pridobil zaprto vodo oziroma ustrezno 
zemljišče za ureditev zaprte vode.« 

2. člen 
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Določbe prvih treh odstavkov tega člena ne veljajo za 

zaprte vode, kjer podjetja ali zasebni rejci vzrejajo ribe « 

OBRAZLOŽITEV 
Po veljavnem zakonu o sladkovodnem ribištvu se smejo 

z vzrejo rib ukvarjati le ribiške družine in organizacije združe- 
nega dela, ki so registrirane za opravljanje te dejavnosti. 

S spremembami in dopolnitvami zakona se pogoji za vzrejo 
rib z osebnim delom izenačujejo s pogoji za ribiške družine in 
podjetja. 

Vzreja rib se bo lahko z osebnim delom opravljala kot 
glavna ali dopolnilna dejavnost, če bo interesent za to izpol- 
njeval predpisane pogoje. 

To velja za vzrejo rib v zaprtih vodah (ribniki in drugi 
umetno zgrajeni bazeni, namenjeni vzreji rib). 

Kdor bo hotel postati zaseben rejec sladkovodnih rib, bo 
moral za to izpolnjevati pogoje glede državljanstva, opravilne 
sposobnosti, strokovne usposobljenosti, dokazati pa bo 
moral tudi, da že ima ribogojnico ali zemljišče zanjo oziroma 

da ju bo pridobil. Zemljišče bo mogoče pridobiti pod enakimi 
pogoji kot veljajo za kmetijske organizacije. 

Pred izgradnjo ribogojnice mora vsak rejec (ne glede na 
sektor lastništva) pridobiti lokacijo - in, če je potrebno, tudi 
gradbeno dovoljenje. V postopku sodeluje Zavod za ribištvo, 
ki izda strokovno mnenje v zvezi s predvidenim objektom. 
Objekt mora biti urejen okoljevarstveno, imeti mora usedal- 
nik, da se voda prekomerno ne onesnažuje itd. 

O dodelitvi ribolovne vode oziroma njenega dela odloča 
občinska skupščina. Zrejevalec rib mora skrbeti tudi za zdrav- 
stveno varstvo rib, da ne pride do okužb odprtih vod oziroma 
rib v njenih, prav tako mora rejec upoštevati predpise o ukre- 
pih v živinoreji. 

Ribe, ki jih gojijo rejci v zaprtih vodah, so njihova last in 
z njimi prosto razpolagajo. 

DOLOČBE ZAKONA O SLADKOVODNEM 
RIBIŠTVU, KI SE SPREMINJAJO 

6. člen 
(1) Z gojitvijo, varstvom in lovljenjem rib se ukvarjajo ribiške 

družine in organizacije združbenega dela, katerih poslovni 
predmet je ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ribiške organiza- 
cije). 

(2) V okviru ribiške organizacije ima pravico gojitve, varstva 
in lovljenje rib vsak občan, ki izpolnjuje pogoje, določene 
s tem zakonom, na njegovi podlagi izdanimi predpisi in 
s samoupravnimi splošnimi akti ribiške organizacije. 

7. člen 
(1) Ribe se smejo loviti le na način, s sredstvi in v obsegu, 

kot to določajo ta zakon, na njegovi podlagi izdani predpisi in 

samoupravni splošni akti ribiških organizacij. 
(2) Z ulovljenimi ribami v posamezni vodi razpolaga ribiška 

organizacija, ki upravlja ribolovno vodo. 
(3) Ribiška organizacija uredi s splošnim aktom, kdaj in 

kako postane ujeta riba last posameznika. 

9. člen 
Ribiška organizacija lahko za gojitev rib kupi ali vzame 

v zakup kmetijsko zemljišče po predpisih, po katerih kupujejo 
oziroma jemljejo taka zemljišča v zakup kmetijske organiza- 
cije. 

22. člen 
Ustanovitelj ribiškega okoliša lahko v soglasju z ribiško 

organizacijo, ki upravlja okoliš, odda za določen čas ribiški 
okoliš ali njegov del organizaciji združenega dela, katere 
poslovni predmet je ribištvo, za intenzivno gojitev rib. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenu in 

sadikah z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je 
podana v 

- 6. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, 
po kateri Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom med dru- 
gim tudi varstvo kakovosti kmetijskih proizvodov in kmetij- 
skega reprodukcijskega materiala in 

— v XXIV amandmaju k ustavi SR Slovenije, po katerem je 
delovnim ljudem zajamčena pravica, da samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim delom in 
s sredstvi, ki so lastnina občanov. Z zakonom se lahko izje- 
moma določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče samostojno 
opravljati z osebnim delom, zaradi zavarovanja življenja in 
zdravja ljudi in zaradi varnosti ter obrambne sposobnosti 
države. 

II. OCENA STANJA 

Pri oceni stanja se je predlagatelj v največji meri osredotočil 
na primerjavo in usklajevanje tega zakona z novo zakonodajo 

na področju osebnega dela, istočasno pa predlaga uskladitev 
nekaterih določb z zakonodajo EGS-a s tega področja. 

Veljavni zakon o semenu in sadikah loči pravice t. i. družbe- 
nega sektorja in zasebnega sektorja (kmet, občan...). 
Zasebni pridelovalec in dodelovalec semena in sadik lahko 
sedaj prideluje seme in sadike le kot kooperant, ne pa kot 
samostojni pridelovalec. 

Strokovno kontrolo nad pridelovanjem semena in sadik 
lahko sedaj opravlja organizacija, ki je seme in sadike pridelo- 
vala - torej je pridelovalec sam sebi kontroliral proizvodnjo. 
To pa ni v skladu s predpisi EGS-a. 

Določba zakona, da morajo pridelovalci uporabiti seme, 
sadike, ki ustrezajo predpisanim pogojem, takrat in v tistem 
obdobju, ki ga določi občinska skupščina, nikoli ni oživela, pa 
tudi glede na tržno gospodarjenje ni več smiselna, zato jo je 
treba črtati. 

III. NAČELA IN CILJI 

Predlog zakona izenčuje zasebnika in t. i. družbeni sektor. 
Pri tem je predlagatelj sledil cilju, da se vzpostavi sodobna 
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proizvodnja semen in sadik, ki je osnova za nadaljnjo kmetij- 
sko proizvodnjo. 

Hkrati je v predlogu zakona podana možnost za enotni 
nadzor in zasledovanje pridelka semena in sadik, kar ima za 
napredek kmetijstva velik pomen. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Seme in sadike bi odslej lahko prideloval poleg t. i. družbe- 
nega sektorja, tudi zasebnik (ob izpolnjevanju pogojev 
- predvem izobrazba, prostori...). 

Določba o obveznem sajenju, setvi t. i. kvalitetnega materi- 
ala v določenih obdobjih, ki jih določi občinska skupščina, naj 
se črta. ker taka določba pomeni le poskus administrativnega 
ukrepanja, ki že do sedaj ni dalo nobenih pozitivnih rezulta- 
tov, hkrati je v nasprotju z načeli tržnega gospodarstva. 

Register vseh pridelovalcev semena in sadik naj bi odslej 
vodil občinski upravni organ (doslej je občinski upravni organ 
vodil register le za individualne dodelovalce; za pridelovanje 
pa je vodil register republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo). Republiški upravni organ pa naj bi od vseh občin 
dobil le kopijo pridelovalcev in dodelovalcev vpisanih v regi- 
ster in kopijo letne pridelave semena in sadik. 

Strokovno kontrolo naj bi odslej opravljali le pooblaščenci, 
ki za to izpolnjujejo pogoje. Proizvajalec-pridelovalec 
semena in sadik ne more biti pooblaščenec za strokovno 
kontrolo. 

Z dovoljenjem predstojnika republiškega organa, pristoj- 
nega za kmetijstvo, bi se ob pozitivnem mnenju pooblaš- 
čenca, ki opravlja strokovno kontrolo, lahko v posameznem 
letu dali v promet tudi sadike in seme. ki ne ustrezajo predpi- 
sanim normam kakovosti. 

Kazenske določbe bomo uskladili v predlogu zakona. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Občinski upravni organi bodo odslej vodili enoten register 
pridelovalcev, dodelovalcev in trgovcev s semeni in sadikami 
ter evidenco o pridelkih, kar pomeni nekoliko širši obseg dela 
za občinske upravne organe, pristojne za kmetijsvo. Kopije 
registra vseh občin bo imel republiški upravni organ, pristo- 
jen za kmetijstvo, prav tako bo imel letno prijavo pridelka, 
tako, da bo lahko ob pregledu celotnega stanja lažje vodil in 
usmerjal proizvodnjo, promet in uvoz semena in sadik, kot 
ene od najpomembnejših osnov za kmetijsko proizvodnjo. 
Vendar navedeno ob upoštevanju možnosti uporabe sodobne 
računalniške opreme ob pravilni organiziranosti ne pomeni 
večjega povečevanja dosedanjih delovnih obveznosti. 

Sprostitev bo verjetno pomenila večje število zasebnih pri- 
delovalcev, kar pa pomeni dodatno delo za že tako preobre- 
menjeno kmetijsko inšpekcijo. 

S spremembami zakona bo treba uskladiti podzakonske 
akte. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenu in sadikah 

1. člen 
3. člen zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/ 

73, 45/73 in 29/86) se črta. 

2. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»S pridelovanjem in dodelovanjem semena in sadik se 

smejo ukvarjati podjetja in druge pravne osebe ter delovni 
ljudje - zasebniki (v nadalnjnem besedilu: pridelovalci in 
dodelovalci semena in sadik), ki poleg splošnih pogojev, 
določenih v zakonu o osebnem delu, izpolnjujejo še pogoje, 
glede opreme, objektov, strokovne izobrazbe, če so poskrbeli 
za strokovno kontrolo nad pridelovanjem in so vpisani v regi- 
ster pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik.« 

3. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik 

vodi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo.« 

4. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za vpis v register morajo pridelovalci in dodelovalci pred- 

ložiti dokaze, da izpolnjujejo predpisane pogoje, poleg tega 
morajo'letno prijaviti pridelek. Vsebino registra in prijavo 
pridelka predpiše republiški organ, pristojen za kmetijstvo. 

Občine morajo podatke iz registra in prijavo pridelka sproti 
posredovati republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za 
kmetijstvo.« 

5. člen 
V 21. členu se besedilo »o organizaciji združenega dela« 

nadomesti z besedilom »pridelovalci in dodelovalci«. 

6. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pridelovalci kmetijskega semena morajo voditi evidenco 

o nastanku elitnega in originalnega semena, glede drugih 
kategorij sortnega in potrjenega nesortnega semena pa 
morajo hraniti deklaracijo ali potrdilo o potrditvi semenskega 
porekla. 

Pridelovalci in dodelovalci gozdnega semena morajo voditi 
evidenco o provinienci semena. 

Pridelovalci in dodelovalci sadik morajo voditi evidenco 
o izvoru matičnega materiala in o postopku pridelovanja po 
količini in kakovosti od uporabe reprodukcijskega materiala 
do prodaje pridelanih sadik oziroma njihove uporabe za 
lastne potrebe.« 

7. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pridelovanje semena in sadik je pod strokovno kontrolo 

pooblaščenca, ki ga pooblasti predstojnik republiškega 
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo. Strokovna kon- 
trola se opravlja po enotni metodi. Pred pridelovanjem gozd- 
nega semena s semenskih objektov mora biti na teh objektih 
opravljen poseben strokovni pregled, ki ga opravi pooblašče- 
nec iz prvega odstavka tega člena.« 

8. člen 
V'25. členu se besedilo »organizacija združenega dela, ki je 

opravila strokovno kontrolo« nadomesti z besedilom: »poo- 
blaščenec za opravljanje strokovne kontrole « 

9. člen 
V četrtem odstavku 27. člena med besedi »gozdarstvo« in 

»za« vstavi »na predlog pooblaščenca iz 24. člena tega 
zakona« Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za seme in sadike, 
ki se uporabljajo za lastno proizvodnjo.« 

10. člen 
28. člen se spremeni tako, se glasi: 
»Kakovost semena po določbah prejšnjega člena tega 

zakona ugotavlja pooblaščenec za opravljanje strokovne kon- 
trole •< 

11.člen 
29. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»S prometom semena in sadik se smejo ukvarjati podjetja in 

druge pravne osebe, zasebniki, ki imaio po tem zakonu pra- 
vico seme oziroma sadike pridelovati ali dodelovati, če izpol- 
njujejo splošne pogoje za trgovsko dejavnost. 
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Druga podjetja oziroma druge pravne osebe in zasebniki, ki 
izpolnjujejo splošne pogoje za trgovsko dejavnost, se smejo 
ukvarjati s prometom semena in sadik le v izvirnem pakiranju 
dodelovalca, razen če ni s posebnimi predpisi drugače dolo- 
čeno.« 

12. člen 
V 31. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi: »- 

prenos podlag, cepičev in sadik iz ene drevesnice oziroma 
trsnice v drugo istega pridelovalca oziroma dodelovalca za 
nadaljnjo dodelavo, če je priloženo potrdilo o izvoru.« 

13. člen 
V 32. členu se besedilo »organizacije združenega dela« 

nadomesti z besedilom »pridelovalci in dodelovalci«. 

14. člen 
Drugi odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za 

podatke v deklaraciji odgovarja podjetje oziroma druga 
pravna oseba ali zasebnik, ki daje seme oziroma sadike 
v promet « 

15. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi: »Z uvozom in izvo- 

zom semena in sadik se smejo ukvarjati pridelovalci in dode- 
lovalci, ki so vpisani v register in izpolnjujejo splošne pogoje 
za zunanjetrgovinsko dejavnost.« 

16. člen 
V 37. členu se besedilo »pooblaščene organizacije združe- 

nega dela« nadomesti z besedilom »pooblaščenec za oprav- 
ljanje strokovne kontrole.« 

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

SRS. 

S predvidenimi spremembami zakona se pridelovalci in 
dodelovalci, ki se ukvarjajo s pridelovanjem kmetijskega 
semena in sadik izenačujejo ne glede na sektor lastništva. 

Vsi pridelovalci in dodelovalci bodo vpisani v občinski regi- 
ster pridelovalcev in dodelovalcev sadik, občinam bodo tudi 
morali posredovati letne prijave pridelka. Navedene podatke 
pa bo občina pošiljala v vednost republiškemu upravnemu 

. organu, pristojnemu za kmetijstvo, ki bo tako lahko imel 

enoten pregled nad pridelkom semena in sadik. 
Strokovno kontrolo bo opravljal pooblaščenec, podjetje ali 

zasebnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki ne bo imel lastne 
proizvodnje semena oziroma sadik. 

Za izdajo izjemnih dovoljenj za seme in sadike, ki ne izpol- 
njujejo predpisanih pogojev, bo moral republiški upravni 
organ, pristojen za kmetijstvo, odslej predčasno priskrbeti 
mnenje pooblaščenca, ki opravlja strokovno kontrolo. 

DOLOČBE ZAKONA O SEMENU IN SADIKAH, KI 
SE SPREMINJAJO 

3. člen 
Organizacije združenega dela smejo uporabljati za kmetij- 

sko in gozdno proizvodnjo le seme in sadike iz prvega 
odstavka 1. člena tega zakona. 

Občinska skupščina določi vrste kmetijskih rastlin in 
časovna obdobja, v katerih so kmetje celotnega ali posamez- 
nih območij občine dolžni najmanj enkrat uporabiti v proiz- 
vodnji seme oziroma sadike, ki ustrezajo pogojem iz prejš- 
njega odstavka. 

Kmet po prejšnjem odstavku je občan, ki izpolnjuje pogoje 
iz zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS št. 26/73). 

18. člen 
S pridelovanjem in dodeljevanjem semena in sadik se 

smejo ukvarjati organizacije združenega dela same ali v sode- 
lovanju z drugimi delovnimi organizacijami ali z invididual- 
nimi pridelovalci, če izpolnjujejo določene pogoje, zlasti 
glede objektov, opreme in strokovnega kadra, če so poskr- 
bele za strokovno kontrolo nad pridelovanjem in so vpisane 
v register pridelovalcev oziroma dodelovalcev semena in 
sadik. 

Individualni pridelovalci iz prejšnjega odstavka lahko sami 
dodelujejo sadike, če so vpisani v poseben register dodeloval- 
cev sadik. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za gozdno seme in 
sadike. 

19. člen 
Register pridelovalcev in dodelovalcev semena in sadik 

vodi republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdarstvo ali pa 
strokovna organizacija združenega dela, ki jo ta organ za to 
pooblasti. 

Register dodelovalcev sadik iz drugega odstavka 18. člena 
tega zakona vodi za kmetijstvo pristojni upravni organ občin- 
ske skupščine tiste občine, na katere območju se sadike 
pridelujejo. 

20. člen 
Za vpis v register pridelovalcev in dodelovalcev semena in 

sadik mora organizacija združenega dela oziroma individu- 
alni dodelovalec ob priglasitvi predložiti dokaze, da izpolnjuje 
določene pogoje. 

Organizacija združenega dela, ki je vpisana v register pride- 
lovalcev in dodelovalcev semena in sadik, mora priglasiti 
republiškemu sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo spre- 
membe vpisanih podatkov v 30 dneh od nastale spremembe. 
V istem roku mora individualni dodelovalec sadik priglasiti 
nastale spremembe organu iz drugega odstavka 19. člena 
zakona. 

21. člen 
Organizacija združnega dela, ki je registrirana za pridelova- 

nje kmetijskega semena ali sadik, mora vsako leto najpozneje 
en mesec po opravljeni setvi oziroma saditvi priglasiti občin- 
skemu organu, pristojnemu za kmetijsko inšpekcijo, obseg in 
vrsto proizvodnje. 

Organizacija združenega dela, ki dve leti zaporedoma ne 
prideluje kmetijskega semena ali sadik, se po poteku te dobe 
izbriše iz registra pridelovalcev in... 

22. člen 
Organizacija združenega dela in individualni pridelovalci, ki 

pridelujejo kmetijsko seme, morajo voditi evidenco 
o nastanku elitnega in originalnega semena, glede drugih 
kategorij sortnega in polnjenega nesortnega semena pa 
morajo hraniti deklaracijo ali potrdilo o potrditvi semenskega 
posevka. 

Organizacije združenega dela in individualni pridelovalci, ki 
pridelujejo gozdno seme, morajo voditi evidenco o provemi- 
enci semena. 

Organizacije združenega dela in individualni pridelovalci, ki 
pridelujejo sadike, morajo voditi evidenco o matičnih rastli- 
nah in o postopku pridelovanja po količini in kakovosti od 
uporabe reprodukcijskega materiala do prodaje pridelanih 
sadik oziroma njihove uporabe za lastne potrebe. 

23. člen 
Za pridelovanje semena in sadik se smejo uporabiti samo 

zdravo seme, podlage, potaknjenci in cepiči le, od odbranih in 
potrjenih kmetijskih matičnih rastlin in posevkov oziroma od 
odbranih in potrjenih gozdnih semenskih objektov. 

Za pridelovanje sortnega semena se sme uporabiti samo 
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zdravo seme, ki ustreza, kateri od kategorij iz 6. člena tega 
zakona. 

24. člen 
Pridobivanje semena in sadik je pod strokovno kontrolo 

pooblaščene organizacije združenega dela lahko pa jo oprav- 
lja organizacija združenega dela, ki seme ali sadike prideluje, 
če izpolnjuje predpisane pogoje. 

Strokovna kontrola se opravlja po enotni metodi. 
Pred pridelovanjem gozdnega semena s semenskih objek- 

tov mora biti na teh objektih opravljen poseben strokovni 
pregled, ki ga opravi pooblaščena organizacija združenega 
dela. 

Določbne tega zakona o strokovni kontroli ne veljajo za 
tiste vrste kmetijskih rastlin, za katere niso določene kako- 
vostne norme ali standardi. 

25. člen 
Organizacija združenega dela, ki je opravila strokovno kon- 

trolo nad pridelovanjem semena ali sadik, izda za kmetijsko 
seme potrdilo o potrditvi posevka, za kmetijske sadike potr- 
dilo o potrditvi matičnih rastlin in potrdilo o sortni čistosti, za 
gozdno seme in sadike pa potrdilo o provenienci. Potrdilo 
o provenienci lahko izda le na podlagi potrdila o opravljenem 
strokovnem pregledu semenskega objekta po tretjem 
odstavku prejšnjega člena. 

Zdravstveno stanje semena in sadik se ugotavlja po predpi- 
sih o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci. 

27. člen 
Kakovost semena in sadik mora biti ugotovljena, preden se 

dajo v promet. 
Kakovost semena in sadik se ugotavlja po enotni metodi. 

Kakovost semena se določa po čistoči, kaljivosti, energiji 
kalitve,- vlagi, zdravstvenem stanju, energije in drugih lastno- 
sti, kakovost sadik pa po poreklu, zunanjih znakih, zdravstve- 
nem stanju in drugih njihovih lastnostih. 

Seme in sadike morajo ustrezati predpisanim kakovostnim 
in zdravstvenim normam, dovoljena pa so odstopanja od 
tolerance v okviru predpisanih norm. 
Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko republiški sekretar za 
kmetijstvo in gozdarstvo za tekoče leto dovoli promet posa- 

. meznih vrst semena, ki odstopajo od kakovostnih norm, če ni 
dovolj semena, ki bi ustrazalo predpisani kakovosti in če so 
porabljene rezervne zaloge. Takšno seme mora biti posebej 
označeno. 

Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za seme in sadike, 
ki jih organizacije združenega dela uporabljajo za lastno 
proizvodnjo. 

28. člen 
Kakovost semena po določbah prejšnjega člena tega 

zakona ugotavlja pooblaščena organizacija združenega dela. 

29. člen 
S prometom semena in sadik se smejo ukvarjati organiza- 

cije združenega dela, ki imajo po tem zakonu pravico semena 
oziroma sadike pridelovali ali dodelovati, če izpolnjujejo 
splošne pogoje za trgovsko dejavnost. 

Druge organizacije združenega dela, ki izpolnjujejo splošne 

pogoje za trgovsko dejavnost, se smejo ukvarjati s prometom 
semena in sadik le v izvirnem pakiranju dodelavalca, razen če 
ni s posebnim predpisi drugače določeno. 

S prodajo sadik se smejo ukvarjati tudi individualni pridelo- 
valci iz drugega odstavka 18. člena tega zakona. 

31. člen 
Ne šteje se za promet semena in sadik po tem zakonu: 
- prodajo nedodelanega semena organizacij združenega 

dela za dodelovanje, če je seme pridelano po naročilu dodelo- 
valca in je kmetijskemu semenu priloženo potrdilo o potrditvi 
semenskega posevka, gozdnemu semenu pa potrdilo o provi- 
enci; 

- prevoz elitnega in originalnega semena, ki naj bo upo- 
rabljen izključno le za nadaljnje razmnoževanje dobavitelja in 
ni bilo fakturirano, če je opremljeno s potrdilom iz prejšnje 
alinee; 

- pošiljanje semena in sadik organizaciji združenega dela 
zaradi preučevanja sorte v proizvodnih poskusih, če je ta 
sorta že prijavljena komisiji iz 14. oziroma 15. člena tega 
zakona za uradno preizkušanje o sortnih poskusih; 

- prenos podlag, cepičev in sadik iz ene drevesnice ozi- 
roma trsnice v drugo iste organizacije združenega dela za 
nadaljnjo gojitev, če je priloženo potrdilo o izvoru; 

- dobavo semena ali sadik znanstvenim ustanovam za 
raziskovalne namene. 

32. člen 
Seme in sadike, ki se dajejo v promet, morajo biti pakirane 

in plombirane, na embalaži oziroma pošiljki in pri fakturi pa 
mora biti predpisana deklaracija, razen če ni s posebnimi 
predpisi drugače določeno. 

Predpisi o pakiranju, plombiranju in deklariranju semena in 
sadik ne veljajo za seme in sadike, ki jih organizacije združe- 
nega dela za kmetijsko, gozdno ali semensko kontrolo dobi- 
vajo ali pošiljajo zaradi preizkušanja ali raziskovanja v količi- 
nah, ki so potrebne za take namene. 

34. člen 
Seme in sadike morajo ustrezati kakovosti, ki je označena 

na deklaraciji. 
Za podatke v deklaraciji odgovarja organizacija združenega 

dela, ki daje seme oziroma sadike v promet, v primeru iz 
tretjega odstavka 29. člena tega zakona pa individualni pride- 
lovalec. 

35. člen 
Z uvozom in izvozom semena in sadik se smejo ukvarjati 

organizacije združenega dela, ki so vpisane v register dodelo- 
valcev in izpolnujejo splošne pogoje za zunanjetrgovinsko 
dejavnost. 

37. člen 
Seme in sadike, ki se izvažajo, morajo imeti certifikat, poo- 

blaščene organizacije združenega dela za preizkušanje, kako- 
vosti semena in sadik, če zahtevajo to kupec oziroma predpisi 
države uvoznice. 

Prepovedan je izvoz nedodelanega semena in sadik, razen 
kmetijkega semena in sadik, ki so bile pridelane po naročilu 
tujega naročnika iz njegovega izvirnega materiala. 
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SlovenilP nn Ltof QR QL?v 3 ave z zakonom izjemoma določijo dejavnosti, ki jih zaradi zavaro- 
med drinim I h Skupščina SR Slovenija ureja z zakonom vanja življenja in zdravja ljudi, zaradi varnosti in obrambne 
kmetijskega reprodukcIjske^matnaTa pr0'ZV°d0V ln dfŽaV6 ni m0g0Če samostoino °Pravlia,j z oseb" 
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II. OCENA STANJA 

Pri oceni stanja, ki ga ureja zakon o vinu in drugih proizvo- 
dih iz grozdja in vina, se je predlagatelj v največji meri osredo- 
točil na primerjavo in usklajevanje tega zakona z novo zako- 
nodajo na področju osebnega dela. 

Istočasno zakonodajalec predlaga uskladitev nekaterih 
določb zakona z zveznim pravilnikom o kakovosti vina 
(Uradni list SFRJ, št. 17/81 in 14/89), izdanim na podlagi 
zakona o standardizaciji. 

Zakonodajalec bo v skladu z novim zakonom o gospodar- 
skih prestopkih in zakonom o prekrških uskladil tudi kazen- 
ske določbe in to v predlogu zakona. 

Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina pa bo 
potrebno temeljito spremeniti, te spremembe bo zakonodaja- 
lec predlagal v letu 1990 in 1991. 

Veljavni zakon sedaj loči pravice t. i. družbenega sektorja in 
zasebnega sektorja (kmet, občan...). Zasebni pridelovalec 
grozdja in vina sedaj lahko prideluje in daje v promet le vino iz 
lastnega pridelka grozdja. Zahtevano je, da ima za to pride- 
lavo sam celotno opremo. Po drugi strani pa je t. i. družbeni 
pridelovalec lahko združeval grozdje (skupna predelava) raz- 
ličnih lastnikov, ob upoštevanju pogojev za varstvo porekla. 
Družbeno pravna oseba je lahko tudi kupovala in prodajala 
nevstekleničeno vino, tako tisto s slovenskim geografskim 
poreklom, kot tisto z drugim geografskim poreklom oziroma 
brez porekla. To zasebniku ni bilo dovoljeno. Pridelovalec 
lahko proda lastno vino, vstekleničeno oziroma nevstekleni- 
čeno, z nadaljnjim prometom z nevstekleničenim vinom pa se 
zasebnik, z izjemo zasebnih gostincev, ki so, če so imeli za to 
dovoljenje, lahko prodajali odprto vino s slovenskim geograf- 
skim poreklom, ne sme ukvarjati. 

III. NAČELA IN CILJI 
Predlog zakona izenačuje zasebnika in t. i. družbeni sektor. 

Pri tem je predlagatelj sledil osnovnemu načelu zakona, to je 
varovanje geografskega porekla vina. Zaradi tega se v pred- 
logu zakona, kot že do sedaj, pojavljajo določene omejitve, 
vendar so te za zasebnike in pravne osebe v predlogu popol- 
noma enake. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 
V zakonu predlagatelj predlaga, da se ob varstvu geograf- 

skega porekla lahko vsak (tudi posameznik) ukvarja s proiz- 
vodnjo in prometom z grozdjem in vinom ter drugimi proiz- 
vodi iz grozdja in vina. 

Poleg tega predlagatelj predlaga, da predstojnik imenuje 
pooblaščene organizacije, ki spremljajo dozorevanje grozdja 
in občinskim upravnim organom na podlagi strokovnih ugo- 
tovitev predlagajo rok trgatve. Iste organizacije bodo tudi 
pooblaščene za ocenjevanje vina. 

Predlagatelj predlaga, da je režim varstva geografskega 
porekla enoten za vse vino z geografskim poreklom (namizno 
vino z geografskim poreklom, kakovostno vino z geografskim 
poreklom in vrhunsko vino z geografskim poreklom). 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Zakon ne pomeni novih finančnih obveznosti in prav tako 

ne nalaga upravnim organom novega dela. 
Izenačitev pogojev pa bo verjetno sprožila večjo zasebno 

iniciativo, to pa bo pomenilo prav gotovo večji obseg dela za 
pristojno inšpekcijsko službo. 

Potrebno bo uskladiti podzakonske akte, izdane na podlagi 
tega zakona. 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in o drugih proizvodih iz 
grozdja in vina 

1. člen 
5. člen zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina 

(Uradni list SRS, št. 16/74 in 29/86) se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Trgatev grozdja za predelavo v vino ni dovoljena pred 
dnem, ki ga določi občinski upravni organ, pristojen za kme- 
tijstvo, na predlog pooblaščene organizacije. 

Pooblaščene organizacije so podjetja oziroma zavodi, ki 
izpolnjujejo pogoje glede opreme in strokovnih kadrov, in jih 
za to delo pooblasti predstojnik republiškega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijstvo.« 

2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Proizvode iz 2. člena tega zakona smejo pridelovati 

podjetja, delovni ljudje z osebnim delom (v nadaljnjem bese- 
dilu: zasebniki) in občani - pridelovalci grozdja, če poleg 
splošnih pogojev, predpisanih z zakonom o osebnem delu, 
izpolnjujejo še naslednje pogoje: 

- grozdje za vino lahko pridelujejo podjetja in občani, ki 
imajo to dejavnost vpisano v register pridelovalcev grozdja in 
vina (v nadaljnjem besedilu: register) pri občinskem uprav- 
nem organu, pristojnem za kmetijstvo; 

- vino lahko pridelujejo podjetja, zasebniki in občani 
- pridelovalci grozdja, ki imajo to dejavnost vpisano v regi- 
ster: 

- vino lahko stekleničijo podjetja, zasebniki in občani 
- pridelovalci grozdja, ki imajo to dejavnost vpisano v regi- 
ster. 

Podjetja in zasebniki lahko proizvajajo vino tudi iz grozdja 
oziroma vina, ki ne izvira iz slovenskega vinorodnega rajona.« 

3. člen 
Za 14. členom se doda nov 14. a člen, ki se glasi: »Vino ima 

lahko slovensko geografsko poreklo, če je grozdje, iz kate- 
rega je, pridelano na območju SR Slovenije. 

Ce je vino pridelano iz grozdja iz druge republike, avto- 
nomne pokrajine ali države, se njegovo geografsko poreklo 
določa po predpisih te republike, avtonomne pokrajine ozi- 
roma države« 

4. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Namizno vino z geografskim poreklom je vino z določe- 
nega vinorodnega okoliša z organoleptičnimi značilnostmi 
tega okoliša, ki je ocenjeno kot namizno vino.« 

5. člen 
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vino z geografskim poreklom mora biti pridelano, donego- 

vano in vstekleničeno v vinorodnem okolišu, kjer je bilo pride- 
lano grozdje. 

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
kmetijstvo, lahko dovoli, da je vino z geografskim poreklom 
donegovano in vstekleničeno ali samo vstekleničeno izven 
vinorodnega okoliša, če gre za grozdje, pridelano v vinogra- 
dih izven tega okoliša, vendar v njegovi bližini.« 

V drugem odstavku se besedilo »Kakovostno in vrhunsko 
vino« nadomesti z besedilom »vino z geografskim poreklom.« 

6. člen 
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vina z geografskim poreklom ocenjujejo pooblaščene 

organizacije iz 5. člena tega zakona po predpisanem po- 
stopku.« 

7. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»S prometom nevstekleničenega vina in drugih proizvodov 

iz grozdja in vina se smejo ukvarjati proizvajalci iz 6. člena 
tega zakona ter podjetja in zasebniki, ki so v okviru gostinske 
dejavnosti registrirani za točenje nevstekleničenega vina. 

36 poročevalec 



S prometom z vstekleničenim vinom se poleg proizvajalcev, 
Podjetij in zasebnikov iz prejšnjega odstavka, lahko ukvarjajo 
•udi podjetja in zasebniki, ki so registrirani za promet z vinom. 

8. čJen 
V 33. členu se pika na koncu stavka črta in se doda nasled- 

ke besedilo: »z geografskim poreklom.« 

9. člen 
V zadnji vrstici 2. alinee 41. člena se med številki »7« in »28« 

vstavi besedilo »v prvem odstavku 19. člena.« 

določbe zakona o vinu in drugih 
proizvodih iz grozdja in vina, ki se 
spreminjajo 

5. člen 
Trgatev grozdja za predelavo v vino ni dovoljena pred 

dnem, ki ga določi za kmetijstvo pristojni občinski upravni 
0r9an na predlog organizacij združenega dela - proizvajal- 
cev grozdja z območja občine 

6. člen 
Proizvode iz 2. člena tega zakona smejo proizvajati organi- 

*acija združenega dela, ki imajo to dejavnost vpisano v sodni 
register. 

Kmetje in drugi občani smejo proizvajati vina, biser vina, 
Peneča se vina in druge proizvode iz grozdja in vina za promet 
'® iz grozdja oziroma vina, ki izvira iz lastnega pridelka. Vinski 
*'s smejo občani proizvajati za promet tudi iz vina, ki ne izvira 
12 lastnega pridelka, če imajo za to dovoljenje po drugih 
Predpisih. 

Proizvajalci iz prvega in drugega odstavka tega člena 
Morajo biti vpisani v register proizvajalcev grozdja in vina. Ta 
re9ister vodi občinski upravni organ, ki je pristojen za kmetij- 
stvo. 

16. člen 
Namizno vino z geografskim poreklom je vino iz določe- 

na vinorodnega okoliša z organoleptičnimi značilnostmi Vlr>a tega okoliša. To vino praviloma izvira samo iz enega 
V|norodnega okoliša, lahko pa tudi iz drugega okoliša v istem a|i neposredno sosednem rajonu, če so naravni pogoji teh 
°kolišev podobni in ima vino obeh okolišev zelo podobne 
Or9anoleptične lastnosti. 

19. člen 
Kakovostno in vrhunsko vino mora biti donegovano na 

vrh °^u vin°rodnega okoliša, na katerem je proizvedeno, ^unsko vino pa na istem območju tudi vstekleničeno. 
Kakovostno in vrhunsko vino mora biti ocenjeno pred 

adajo iz proizvodne kleti. 

23. člen 
, Kakovostna vina, vrhunska vina, kakovostna biser vina in 
akovostna peneča se vina ter kakovostna posebna vina oce- 

Juiejo pooblaščene strokovne komisije po predpisanem po- 
o P ku: 
Ocenitev komisije je dokončna, 

ki d ški: ocenjevanja vina gredo v breme proizvajalcev vina, dajejo vina v ocenitev. 

28. člen 

snf Promet°m vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina se 
0r l°. ukvarjati proizvajalci vina iz 6. člena tega zakona, 
re9anizacije združenega dela ter druge pravne osebe, ki so 

pistrirane za to dejavnost, in samostojni gostinci, če izpol- 
'uiejo za to določene pogoje. 

V tretji vrstici 8 alinee se beseda »komisijam« nadomesti 
z besedo »organizacijam«. 

10. člen 
V 44. členu se besedilo: »organizacije združenega dela« 

nadomesti z besedilom: »pooblaščene organizacije iz 5. člena 
tega zakona«. 

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

SRS. 

33. člen 
Občinski upravni organ, ki je pristojen za kmetijstvo, lahko 

dovoli proizvajalcem, če izpolnjujejo pogoje iz 28. člena tega 
zakona, da na območju vinorodnega okoliša, na katerem je 
bilo vino proizvdeno, dajejo v proemt na drobno za nepo- 
sredno porabo tudi nevstekleničeno vino. 

41. člen 
Pri opravljanju nad?orstva ima kmetijski inšpektor poleg 

pooblastil po splošnih predpisih tudi pravico: 
- pregledovati vinograde, proizvodne objekte, tehnične 

naprave, priprave in poslovne prostore, v katerih se proizva- 
jajo ali hranijo grozdje, vina in drugi proizvodi iz grozdja in 
vina ter sredstva za proizvodnjo in predelavo vina; 

- začasno prepovedati proizvodnjo oziroma promet vina in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina, če proizvajalci vina 
oziroma udeleženci v prometu ne izpolnjujejo predpisanih 
pogojev v 6. 71, 28, 33. in 34. členu (tega zakona; 

- prepovedati rabo prostorov, posode, priprav in drugih 
tehničnih naprav za proizvodnjo in promet vina, dokler niso 
ugotovljene nepravilnosti odpravljene: 

- organoleptično preizkusiti vsa vina in druge proizvode iz 
grozdja in vina, ki so v poslovnih prostorih proizvajalcev vin 
za promet oziroma udeležencev v prometu; 

- začasno prepovedati promet z vinom in odrediti odpravo 
pomanjkljivosti, če ugotovi, da kakovost ali označba vina, ki 
se daje v promet, ni v skladu z določbami tega zakona in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi; 

- prepovedati promet nevstekleničnega vina, razen v pri- 
merih iz 33. člena in prvega odstavka 34. člena tega zakona; 

- jemati vzorce vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina 
ter enoloških sredstev in jih dajati v analize; 

- nadzorovati jemanje vzorcev tistih vin z geografskim 
poreklom, ki jih proizvajalci dajejo v ocenitev pooblaščenim 
strokovnim komisijam, ter kontrolirati kakovost in označeva- 
nje ocenjenih vin v prometu; 

- odrediti uničenje vina ali drugih proizvodov iz grozdja in 
vina v primerih, ko pooblaščeni laboratorij ugotovi, da je vino 
ali drug proizvod iz grozjda in vina ponarejen, pridobljen iz 
neplemenite vinske trte (samorodnice), ali če vsebuje nedovo- 
ljena sredstva in druge zdravju škodljive snovi; 

- nadzorovati vodenje registra proizvajalcev grozdja in 
vina, evidence o proizvodnji vin in drugih proizvodov iz groz- 
dja in vina, evidence o prometu z vinom in druge evidence, 
predpisane na podlagi določb tega zakona in predpisov, izda- 
nih na njegovi podlagi; 

- zahtevati podatke o proizvodnji in prometu vina, sred- 
stvih in postopkih, ki se uporabljajo v proizvodnji vina in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina, ter zbirati od odgovornih 
oseb, prič, izvedencev in drugih podatke in obvestila, če je 
potrebno; 

- odrediti v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za 
splošni interes, začasne ukrepe, da se škoda prepreči. 

44. člen 
Analize vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina oprav- 

ljajo organizacije združenega dela, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

Analize vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina se 
opravljajo po enotnih metodah. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih 

v živinoreji z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je 
podana v: 

- 6. alinei prvega odstavka 321. člena ustave SRS, po 
kateri ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom tudi varstvo 
kakovosti kmetijskih proizvodov in kmetijskega reprodukcij- 
skega materiala, in 

- XXIV. amandmaju k ustavi SR Slovenije, po katerem je 
delovnim ljudem zajamčena pravica, da samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim delom in 
sredstvi, ki so lastnina občanov. Z zakonom se lahko izje- 
moma določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče samostojno 
opravljati z osebnim delom, zaradi zavarovanja življenja in 
zdravja ljudi in zaradi varnosti in obrambne sposobnosti dr- 
žave. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Pri oceni stanja predlagatelj obravnava le problematiko 
v reprodukciji in vzreji rib, v skladu z zakonom o osebnem 
delu. 

1. Dosedanja zakonska ureditev 
Z zakonom o ukrepih v živinoreji iz leta 1978 (Uradni list 

SRS, št. 17/78 in 29/86) je osemenjevanje živali kot temeljna 
dejavnost v reprodukciji živali poverjanja organizacijam, ki se 
ukvarjajo s selekcijo in pridobivanjem živalskega semena. 

Izjemoma je omogočeno izvajanje osemenjevanja tudi rej- 
cem v oddaljenih hribovitih predelih, kamor ne seže redna 
osemenjevalna služba. Zakon dopušča tudi možnost, da rejci 
svinj v lastnih čredah izvajajo osemenjevanje. 

Za izvajanje osemenjevanja je bilo potrebno pridobiti pred- 
pisano strokovno znanje. 

Na področju ribogojstva je dana pomembna vloga le orga- 
nizacijam združenega dela in društvom, drugi zainteresirani 
pa niso imeli rfiožnosti vključevanja v vzrejo rib ter v promet 
z reprodukcijskim materialom. 

Prav tako je dosedanja zakonodaja dovoljevala vzrejo bikov 
za osemenjevanje, pridobivanje in pripravo semena samo 
pooblaščenim organizacijam združenega dela. Enaka omeji- 
tev je bila določena tudi pri prometu z živalskim semenom. 

Ukrepe za pospeševanje živinoreje v dosedanji zakonodaji 
ne morejo izvajati zasebniki z osebnim delom. 

Pospeševalno delo ureja in vodi predvsem Republiški cen- 
ter za pospeševanje kmetijstva, kjer se že pojavljajo zasebni 
pospeševalci, ki so zainteresirani za opravljanje te dejavnosti 
z osebnim delom. Izvajanje ukrepov za pospeševanje v živino- 
reji z osebnim delom, bi delno razbremenilo že obstoječo 
pospeševalno službo, predvsem pa bi se v določenih panogah 
lahko bolj uveljavili strokovnjaki, ki so specializirani za dolo- 
čene panoge. 

V Sloveniji imamo 2 osemenjevalna centra in to v Preski in 
v Ptuju. Ta dva centra delujeta v okviru kmetijsko živinorejskih 
zavodov. Osemenjevalni center Preska pri Ljubljani vzreja 
bike in ima bele, rjave in mesnatih pasem. Prav tako se v tem 
centru pridobiva in pripravlja živalsko seme za osemenjevanje 
za navadene pasme. 

V osemenjevalnem centru Ptuj v sodelovanju s Kmetijskim 
zavodom Murska Sobota vzreja lisaste bike ter pridobiva od 
njih seme. 

Promet z živalskim semenom opravljajo osemenjevalni cen- 
tri po programu, selekciji in programu osemenjevanja. Prav 
tako pa se v promet z semenom vključujejo tudi veterinarski 
zavodi. 

Vzreja plemenjakov za osemenjevanje, pridobivanje in pri- 
pravo semena, ter promet s semenom potekajo zadovoljivo 
dobro. V skladu z zakonom o osebnem delu se dopušča tudi 
vzreja bikov, priprava in pridobivanje semena, ter promet 
s semenom. 

Možnost, ki je bila dana rejcem, da lahko izvajajo osemenje- 
vanje sami, ni zaživela, razen delno v prašičereji. 

Vzrokov za to je več, predvsem pa se glavni vzrok kaže 
v veliki razvejanosti osemenjevalne službe, ki je dejansko 
segla skoraj v vsako vas in tako rejci niso imeli podlage za 
pridobitev dovoljenja za osemenjevanje. 

Kjer ni mogoče organizirati umetnega osemenjevanja, pa se j 
izvaja prirodni pripust. V prirodnem pripustu je še vedno 
okrog 15% govejih plemenic, kar je z ozirom na razvite živino- 
rejske dežele zelo ugoden delež. 

Ocenjuje se, da izvajajo rejci umetno osemenjevanje okrog 
10% svinj. Veljavni zakon pa ne dopušča, da bi rejci izvajali 
osemenjevanje v lastnih čredah pri drobnici in drugih vrstah 
živali. 

Pri izdelavi programa razvoja sladkovodnega ribištva, ki ga 
je izdelal zavod za ribištvo v Ljubljani, je poudarjeno, da se 
ovira za nadaljnji razvoj zasebnega sektorja v ribogojstvu 
predvsem veljavna zakonska določila, ki omogočajo to dejav- 
nost le organizacijam združenega dela in društvom. Le red- 
kim delovnim ljudem je uspelo pridobiti dovoljenje za vzrejo 
rib v zaprtih vodah. 

V ribogojnicah, kjer se izvaja selekcija, je republiška komi- 
sija enkrat letno pregledala plemenske ribje jate. To vzrejo in 
selekcijsko delo po veljavnem zakonu lahko izvajajo le OZD. 

Osemenjevanje v živinorejsko razvitejših deželah izvajajo 
predvsem zasebniki, zato je v tej dejavnosti močna konku- 
renca, kar izboljšuje kvaliteto dela in ceni storitve. 

Tudi rejci živali so bolj osveščeni in se močno zavedajo, 
kako pomembna je zanesljiva osemenjevalna služba, zato je 
le malo rejcev, ki bi sami osemenjevali svoje živali. 
Pomemben delež v strukturi stroškov osemenjevanja v tujini 

je kvalitetno seme, storitev osemenitve pa, zaradi konku- 
rence, ne dosega visokih cen. 

Pri nas pa je situacija ravno nasprotna, saj cena semena 
v strukturi stroškov osemenitve pomeni le manjši delež. 

Ribogojstvo pa v drugih državah večinoma izvajajo zaseb- 
niki z osebnim delom 

Osebno delo s sredstvi v lastnini občanov je na področju 
osemenjevanja in ribogojstva zakonsko celo omejeno, zato je 
te omejitve treba odpraviti. 

III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI SPREMEMB iN 
DOPOLNITEV ZAKONA 

Načela in cilji zakona so naslednji: 
- omogočiti ižvajanje pospeševalnih del in nalog v živinoreji 

z osebnim delom; 
- omogočiti vzrejo plemenjakov, pridobivanje in pripravo 

semena in promet s semenom delovnih ljudi z osebnirf 
delom, 

- omogočiti izvajanje osemenjevanja z osebnim delom ko' 
poklic, 

- zasebniki smejo opravljati osemenjevanje le v skladu 
s predpisi o zdravstvenem varstvu živali, kot to že doslej velja 
za OZD, 

- rejcem je omogočeno, da sami izvajajo osemenjevanj® 
tudi pri lastni drobnici, 

- vsakdo, ki se ukvarja z osemenjevanjem, mora izvaja'1 

selekcijski program in program osemenjevanja, ki je enoten 
za vso republiko, 

- v ribogojstvu bo možno z osebnim delom izvajati selek- 
cijo, vendar pod enakimi pogoji, kot veljajo za OZD, 

- pogoji za vzrejo rib z osebnim delom kot poklic bod" 
enaki kot za ribiške družine in OZD. 

IV. POGLAVITNE ZAKONSKE REŠITVE 

Da se odpravijo ovire za opravljanje osemenjevanja in ribo- 
gojstva z osebnim delom kot poklic, je treba spremeniti prviif1 

tretji odstavek 8. člena zakona o ukrepih v živinoreji. 
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S tem bodo lahko opravljali osemenjevanje zavodi, podjetja 
in delovni ljudje z osebnim delom, če bodo izpolnjevali 
pogoje iz predpisov o zdravstvenem varstvu živali. Rejci bodo 
v bodoče lahko opravljali osemenjevanje tudi v lastnih čredah 
drobnice. 

Vsi izvajalci osemenjevanja, tudi, rejci, morajo izvajati 
selekcijski program in program osemenjevanja. 

Ribogojci (družbeni in zasebni) bodo medsebojne odnose 
Pri gojenju in financiranju ukrepov za vzrejo plemenskih rib, 
pridobivanje zadostnih količin iker, vzrejo mladic in rib, 
namenjenih za trg, uredili z medsebojno pogodbo. 

Z vzrejo plemenskih ribjih jat se bodo v bodoče lahko 
ukvarjali podjetja, družbene ustanove ter delovni ljudje 
- zasebni ribogojci. 

Ukrepe za pospeševanje živinoreje bo mogoče izvajati tudi 
2 osebnim delom. To bo omembno tudi učinkovitejše pospe- 
ševalno delo za določene panoge (ribištva, čebelarstva, kun- 
cerja...). 

Z vzrejo plemenjakov za osemenjevanje se bodo lahko 
ukvarjali tudi delovni ljudje. To bo verjetno omogočilo večji 
izbor bikov in večji napredek v selekciji. 

Pridobivanje semena, pripravo in pa promet z živalskim 
semenom bodo lahko opravljali tudi delovni ljudje z osebnim 
delom. V kolikor bo več interesentov, bo kontrolo nad izvaja- 
njem selekcijskega programa otežena, predvsem glede enot- 

OSNUTEK 
zakona o spremembah in dopolnitvah za 

1. člen 
Drugi odstavek 2. člena zakona o ukrepih v živinoreji 

(Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) se spremeni tako, da se 
9lasi: »Ukrepe za pospeševanje živinoreje po tem zakonu 
Uvajajo v okviru svojih pravic in obveznosti rejci in podjetja, 
*avodi, poslovna združenja, delovni ljudje in organi družbeno 
Političnih skupnosti.« 

2. člen 
Prvi odstavek 8. člena se nadomesti z dvema novima 

°dstavkoma, ki se glasita: 
"S pridobivanjem in s pripravo živalskega semena za ose- 

menjevanje ter z rejo plemenjakov za osemenjevanje se smejo 
Ukvarjati podjetja, zavodi in delovni ljudje, ki izpolnjujejo 
Predpisane pogoje ter ustanovijo ali se vključijo v pooblaščen 
osemenjevalni center. Osemenjevalne centre pooblasti pred- 
stojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za kmetij- 
stvo. 

Z osemenjevanjem vseh živalskih vrst se smejo ukvarjati 
družbene ustanove, podjetja in delovni ljudje, ki izpolnjujejo 
Pogoje, določene v predpisih o zdravstvenem varstvu živali.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji. 
Sedanji tretji odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, aa se glasi: 

"Osemenjevanje svinj in drobnice lahko opravljajo, razen 
oelavcev iz drugega odstavka tega člena tudi rejci sami za 
*lvali, ki so njihova last.« 
^edanji četrti odstavek, ki postane peti, se spremeni tako, da 
e glasi: 
"Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati rejci živali iz tretjega in 

j^trtega odstavka tega člena predstojnik republiškega uprav- nega organa, pristojnega za kmetijstvo, dovoljenje za oseme- 
nievanje pa izda občinski upravni organ, pristojen za kmetij- 
stvo... 

3. člen 

.,pDrugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: odjetja, zavodi in delovni ljudje, ki se ukvarjajo s pridobiva- 
»!) 'n pripravo živalskega semena in ga dajejo v promet, 

Živi evidenco 0 pridobivanju, pripravi, skladiščenju in izdaji valskega semena, ter drugo dokumentacijo po določbah 
ga zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.« 
' retji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

niš ac''e' Pooblaščene za osemenjevanje, in oseme- l valni centri, skrbijo za izvajanje sprejetih rejskih progra- 
°v, enotne metode ter program osemenjevanja, dajejo stro- 

nih nacionalnih programov razvoja živinoreje. 
Inšpekcijske in kazenske določbe z zakonom bodo uskla- 

jene s temi spremembami in spremembami v zakonu o gospo- 
darskih prestopkih in zakonu o prekrških v predlogu zakona. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna finančna sred- 
stva iz republiškega ali občinskega proračuna. Z razširitvijo 
osemenjevanja in zasebne osemenjevalnice bi dvignili kvali- 
teto uslug, razbremenili redno veterinarsko službo, ter omo- 
gočili rejcu, da izbira osemenjevalca. 

Tu se kaže možnost povezovnja osemenjevalne službe in 
drugih veterinarskih dejavnosti z osebnim delom, s tem pa bi 
tudi ublažili probleme pri zaposlovanju veterinarjev. 

Na področju ribogojstva bi pospešili razvoj te panoge, ki se 
lahko izvaja kot glavna ali dopolnilna dejavnost. 

Kot dopolnilna dejavnost lahko poveča dohodek na kmetiji, 
ali pa se vključuje v turistično ponudbo. 

Omogočena bo tudi produktivnejša izraba slovenskih voda. 
Če obravnavane dejavnosti ne bodo opravljene strokovno 

in odgovorno, bo v nevarnosti razvoj živinoreje v SR Sloveniji. 
Zato bo potrebno nad izvajanjem teh dejavnosti zagotoviti 
strokoven nadzor, posebej pa bo treba predvideti tudi sank- 
cije za nestrokovno, nepravočasno in nekvalitetno delo. 

o ukrepih v živinoreji 

kovno pomoč osemenjevalni službi, skrbijo za čim boljšo 
plodnost čred ter so dolžne ugotavljati plodnost posameznih 
plemenjakov in uspešnost dela posameznih osemenje- 
valcev.« 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Podjetja, zavodi, zasebniki in rejci, ki izvajajo osemenjeva- 

nje, so dolžni izvajati selekcijski program in program oseme- 
njevanja.« 

Sedanji četrti odstavek postane peti. 

4. člen 
21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ribiške organizacije in ribiške družine po zakonu o slad- 

kovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86), zavodi 
delovni ljudje in podjetja, ki se ukvarjajo z ribogojstvom, 
prometom rib in ribjih proizvodov ter s prometom reproduk- 
cijskega materiala, s pogodbami uredijo medsebojna raz- 
merja in način financiranja ukrepov za vzrejo plemenskih rib, 
pridobivanje zadostnih količin iker, vzrejo mladic in rib, 
namenjenih za trg.« 

5. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z vzrejo plemenskih ribjih jat in s prometom reprodukcij- 

skega materiala se smejo ukvarjati organizacije, podjetja, 
zavodi in delovni ljudje, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
opravljanje te dejavnosti.« 

6. člen 
1 30. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»S prometom živalskega semena se smejo ukvarjati zavodi, 
podjetja in zasebniki, če izpolnjujejo predpise pogoje in so 
vpisani v republiški register pri republiškem upravnem 
organu, pristojnem za kmetijstvo. 

Promet z živalskim semenom se sme opravljati le v skladu 
z republiškim programom osemenjevanja. 

Vse živalsko seme, ki je v prometu ali v zalogi, mora biti 
označeno v skladu s prvim odstavkom 11. člena zakona. 

Za osemenjevanje se sme uporabljati le živalsko seme ple- 
menjakov, ki so potrjeni v skladu s tem zakonom « 

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

SRS. 
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Predlagane spremembe so potrebne predvsem zato, da se 
pospeševanja živinoreje, vzreje piemenjakov, pridobivanja in 
priprave semena ter dajanja živalskega semena v promet, 
omogoči osebno delo, ki na področjih osemenjevanja in ribo- 
gojstva doslej ni bilo mogoče. 

Pospeševalno delo z osebnim delom bo mogoče opravljati 
samostojno, ali pa v povezavi z republiškim centrom za 
pospeševanje kmetijstva. Predvsem specialne dejavnosti, ki 
niso dovolj pokrite s pospeševalno službo. 

Kdor se bo ukvarjal s pospeševanjem živinoreje, bo moral 
upoštevati določila programov selekcije, osemenjevanja in 
drugih republiških programov. 

Z vzrejo piemenjakov za osemenjevanje se bo lahko ukvar- 
jal vsakdo. 

Vse plemenjake za potrebe osemenjevanja potrjuje republi- 
ška komisija za licenciranje piemenjakov. 

Bike in merjasce za naravni pripust potrjujejo občinske 
komisije za licenciranje piemenjakov. Žrebce za pripust pa 
potrdi republiška komisija za licenciranje. 

Nepriznani plemenjaki ne morejo biti vključeni v osemenje- 
vanje, ne v prirodni pripust. Enako velja tudi za seme, ki se 
uvaža iz drugih republik in držav. 

S pridobivanjem, pripavo semena ter s prometom semena 
se smejo ukvarjati organizacije, ustanove, podjetja in delovni 
ljudje, ki bodo ustanovili samostojni osemenjevalni center, ali 
pa se bodo z določeno dejavnostjo vključevali v že obstoječe 
osemenjevalne centre. 

Center mora ustrezati pogojem, ki so predpisani v predpisih 
o zdravstvenem varstvu po veterinarski plati, prav tako pa 
morajo ti centri izpopolnjevati pogoje za izvajanje selekcijskih 
programov. 

Registracijo za izvajanje veterinarskih opravil ureja zakon 
o zdravstvenem varstvu živali. 

Osemenjevalni center pooblasti republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo, če ta pridobi registracijo za izvajanje 
veterinarske dejavnosti in če lahko zagotavlja izvajanje repu- 
bliških selekcijskih programov in programe osemenjevanja. 

Z vzrejo plemenskih ribjih jat in s prometom reprodukcij- 
skega materiala se bodo lahko ukvarjata podjetja, družbene 
ustanove, ribiške organizacije in družine ter delovni ljudje, ki 
pa morajo izpolnjevati določene pogoje. 

Pogoji za vzrejo plemenskih ribjih jat so predpisani v pravil- 
niku o pogojih za vzrejo plemenskih ribjih jat in reprodukcij- 
skega materiala, o pogojih za uporabo plemenskih ribjih jat za 
razmnoževanje o pogojih za promet z reprodukcijskih materi- 
alom. 

Vsakdo, ki bo vzrejal plemenske ribje jate in prodajal ple- 
menski material, bo moral pridobiti odločbo o potrditvi ple- 
menskih ribjih jat, ki jo vsako leto na podlagi pregleda repu- 
bliške komisije izda republiški upravni organ, pristojen za 
kmetijstvo, če plemenske ribje jate niso potrjene od republi- 
ške komisije, ni mogoče izvajati prometa s plemenskimi 
ribami ali z drugim plemenskim materialom. 

DOLOČBE ZAKONA O UKREPIH V ŽIVINOREJI, 
KI SE SPREMINJAJO 

2. člen 

Zaradi stalnega povečevanja proizvodnje, preprečitve trž- 
nih nihanj v proizvodnji in prometu živine ter živalskih proiz- 
vodov, usmerjanje reje živine na enotnih strokovnih temeljih 
in zaradi izboljšanja osnovne črede se z ukrepi za pospeševa- 
nje živinoreje določajo pogoji za priznavanje novih linij in 
pasem živali, izvajanje oplojevanja živali in načrtnega križanja 
za večjo prirejo mesa in mleka, za vzrejo plemenskih živali ter 
za urejanje prometa s plemensko živino in živinsko krmo. 

Ukrepe za pospeševanje živinoreje po tem zakonu izvajajo 
v okviru svojih pravic in obveznosti rejci in organizacije zdru- 
ženega dela s področja proizvodnje, strokovne organizacije 
združenega dela, poslovne in druge skupnosti ter organi 
družbenopolitičnih skupnosti. 

8. člen 

S pridobivanjem in s pripravo živalskega semena za oseme- 
njevanje, z rejo piemenjakov za osemenjevanje in z osemenje- 
vanjem se smejo ukvarjati le organizacije združenega dela, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje in jih za to pooblasti republi- 
ški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma 
osemenjujejo govedo v odročnih hribovitih predelih, do 
kamor ne more seči organizirano osemenjevanje, tudi 
ustrezno strokovno usposobljeni rejci živali, ki niso v delov- 
nem razmerju v teh organizacijah. 

Osemenjevanje svinj lahko opravljajo razen delavcev orga- 
nizacij združenega dela, ki izpolnjujejo predpisane pogoje po 
tem zakonu, tudi rejci živali, ki niso v delovnem razmrju v teh 
organizacijah in osemenjujejo svinje, ki so njihova last. 

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati rejci živali iz drugega in 
tretjega odstavka, predpiše republiški sekretar za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, dovoljenje za osemenjevnje pa izda 
občinski upravni organ pristojen za kmetijstvo. 

11. člen 
Preden se pridobljeno živalsko seme vskladišči ali odda 

v promet, mora biti preverjeno glede kakovosti in označen o 
s pasmo plemenjaka, njegovim imenom in številko ter z datu- 
mom proizvodnje semena. 

Organizacija združenega dela, ki živalsko seme pridobiva in 
ga daje v promet, vodi evidenco o pridobivanju, pripravi, 
skladiščennju in izdaji semena ter drugo dokumentacijo p" 
določbah tega zakona in predpisih, izdanih na njegovi pod- 
lagi. 

Organizacije združenega dela, pooblaščene za osemenje- 
vanje in organizacije iz prejšnjega odstavka skrbijo za izvaja- 
nje sprejetih rejskih programov, enotne metode ter programa 
osemenjevanja, dajejo strokovno pomoč terenski osemenje- 
vanja, dajejo strokovno pomoč terenski osemenjevalni službi, 
skrbijo za čim boljšo plodnost čred ter so dolžne ugotavljati 
plodnost posameznih piemenjakov in uspešnost dela posa- 
meznih osemenjevalcev. 

Križanje živali ni dovoljeno, razen če ni z rejskimi program1 

drugače določeno. 

21. člen 
Organizacije združenega dela in društva, ki se ukvarjajo 

z ribogojstvom, prometom rib in ribjih proizvodov ter s pro- 
metom reprodukcijskega materiala, s samoupravnim spora- 
zumom uredijo medsebojna razmerja in način financiranja 
ukrepov za vzrejo plemenskih rib, pridobivanje zadostnih 
količin iker, vzrejo mladic in rib, namenjenih za trg. 

22. člen 
Z vzrejo plemenskih ribjih jat in s prometom reprodukcij' 

skega materiala se smejo ukvarjati le organizacije združenega 
dela in društva, za katere se ugotovi, da izpolnujejo predpi' 
sane pogoje za opravljanje te dejavnosti. 

30. člen 
S prometom živalskega semena se smejo ukvarjati le orga' 

nizacije združenega dela iz 8. člena tega zakona 
Živalsko seme v prometu in v zalogi mora biti označeno. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o mineralnih 

gnojilih z osnutkom zakona  

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za urejanje te problematike z zakonom je 
Podana v: 

- 6. alinei prvega odstavka 321. člena ustave SRS, po kateri 
ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom tudi varstvo kakovo- 
sti kmetijskih proizvodov in kmetijskega reprodukcijskega 
materiala, in 

- XXIV. amandmaju k ustavi SR Slovenije, po katerem je 
delovnim ljudem zajamčena pravica, da samostojno oprav- 
ljajo dejavnost z osebnim delom oziroma z osebnim delom in 
s sredstvi, ki so lastnina občanov. Z zakonom se lahko izje- 
moma določijo dejavnosti, ki jih ni mogoče samostojno 
opravljati z osebnim delom, zaradi varovanje življenja in 
zdravja ljudi in zaradi varnosti ter obrambne sposobnosti 
države. 
H. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Pri oceni stanja predlagatelj obravnava le problematiko 
v zvezi z osebnim delom na področju proizvodnje, prometa in 
uvoza mineralnih gnojil. 

Zakon o mineralnih gnojilih je Skupščina SR Slovenije 
sPrejela leta 1973, zakon je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 
24/73 njegove spremembe pa v Uradnem listu SRS, št. 26/89. 

Po veljavnem zakonu se z proizvodnjo, trgovino in uvozom 
Mineralnih gnojil lahko ukvarjajo le organizacije združenega dela, ki za to izpolnjujejo predpisane pogoje. Prav tako se po 
veljavnem zakonu z analizo oziroma superanalizo mineralnih 
9nojii lahko ukvarjajo le organizacije združenega dela, ki so 

to pooblaščene. 

Vse te organizacije morajo za opravljanje dejavnosti izpol- 
njevati pogoje, ki jih je predpisal republiški upravni organ, 
pristojen za kmetijstvo. 

Glede na zgoraj navedene ustavne spremembe je treba tudi 
na področju proizvodnje, prometa in uvoza ter analiziranja 
vsebnosti mineralnih gnojil dati možnost, da se te dejavnosti 
opravljajo z osebnim delom. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona bi 
bilo mogoče tudi dejavnosti proizvodnje, prometa ter uvoza 
mineralnih gnojil ter analize in superanalize mineralnih gnojil 
opravljati samostojno z osebnim delom. Pogoje za opravljanje 
teh dejavnosti predpisujejo podzakonski akti k zakonu 
o mineralnih gnojilih, ki pa bodo morali biti ustrezno dopol- 
njeni. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Zaradi sprejema sprememb in dopolnitev zakona o mineral- 
nih gnojilih ne bodo nastale nobene nove finančne obvezno- 
sti ne za proračune družbenopolitičnih skupnosti in tudi ne za 
podjetja oziroma posameznike. 

Dopolniti bo potrebno register proizvajalcev, trgovcev in 
uvoznikov mineralnih gnojil, ki ga že vodi republiški upravni 
organ, pristojen za kmetijstvo. 

S sprostitvijo osebnega dela na področju proizvodnje, pro- 
meta in uvoza mineralnih gnojil ter izdelave analiz in supera- 
naliz bo vzpostavljena večja konkurenčnost, izboljšanje kvali- 
tete gnojil, razširjena pa bo tudi možnost zaposlovanja na teh 
področjih. 

OSNUTEK 
2akona o spremembah in dopolnitvah zakona o mineralnih gnojilih 

1. člen 
Za 9. členom zakona o mineralnih gnojilih (Uradni list SRS, 
24/73 in 29/86) se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 

»9. a člen 
. S proizvodnjo, prometom oziroma uvozom mineralnih gno- 

J'( se smejo ukvarjati podjetja, druge pravne osebe in zaseb- 
ni, ki so registrirani za te dejavnosti. 

Proizvajalec, trgovec oziroma uvoznik mineralnih gnojil 
mora biti vpisan v register proizvajalcev, trgovcev oziroma 
Rožnikov mineralnih gnojil, izpolnjevati pa mora tudi pogoje 
9'ede kadrov, prostorov in opreme. Te pogoje predpiše repu- 
b'iSki upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

Pred vpisom v register proizvajalcev, trgovcev oziroma 
uvoznikov mineralnih gnojil mora republiški upravni organ, ki 
re9ister vodi, preveriti, če so izpolnjeni predpisani pogoji.« 

2. člen 
10 člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Podjetja, druge pravne osebe in zasebniki, ki se ukvarjajo 

® Proizvodnjo oziroma prometom ali uvozom mineralnih gno- 
I". so odgovorni za kakovost teh gnojil.« 

3. člen 
. 1 ■ in 2. točka prvega odstavka 14. člena se spremenita tako, 

da se glasita: 
"1 pregledovati mineralna gnojila pri podjetjih, drugih 

[j avnih osebah in zasebnikih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, 
£ ometom, uvozom ali prevozom mineralnih gnojil ter pri 

9anizacijah, s privolitvijo pa tudi pri občanih, ki mineralna 
Golila uporabljajo; 
.lemati vzorce mineralnih gnojil iz skladišč, vozil in od 

Q 
u9°d ter jih pošiljati pooblaščenemu podjetju, drugi pravni 
ebi ali zasebniku v analizo «. 

Poročevalec 

4. člen 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Analize in superanalize mineralnih gnojil opravljajo 

podjetja, druge pravne osebe in zasebniki, ki jih pooblasti 
republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, (v nadalj- 
njem besedilu: pooblaščena organizacija).« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Pooblaščene organizacije morajo izpolnjevati pogoje, ki 

jih predpiše republiški upravni organ, pristojen za kmetij- 
stvo.« 

Tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, 
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek. 

V četrtem odstavku se besedilo »Organizacijo združenega 
dela« nadomesti z besedilom »Pooblaščeno organizacijo«. 

V sedmem odstavku se besedilo »Organizacija združenega 
dela« nadomesti z besedilom »Pooblaščena organizacija«. 

5. člen 
V tretji in četrti vrstici drugega odstavka 16. člena se bese- 

dilo »organizacija združenega dela« nadomesti z besedilom 
»podjetja, druge pravne osebe in zasebnik«. 

V drugi vrstici četrtega odstavka se besedilo »organizaciji 
združenega dela, pri kateri« nadomesti z besedilom »tistemu, 
pri komer«. 

6. člen 
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »organizacija 

združenega dela, ki je gnojilo izdelala« nadomesti z besedi- 
lom »proizvajalec mineralnega gnojila«. 

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

SRS. 
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OBRAZLOŽITEV 
V skladu s spremembami ustave, v katerih so odpravljene 

omejitve za opravljanje raznih dejavnosti s samostojnim oseb- 
nim delom oziroma s samostojnim osebnim delom in s sred- 
stvi v lastnini občanov, se tudi na področju proizvodnje, 
prometa in uvoza mineralnih gnojil ter izvajanja analiz in 
superanaliz mineralnih gnojil odpravljajo omejitve. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona 

o mineralnih gnojilih, bodo lahko zasebniki proizvajali, dajali 
v promet in uvažali mineralna gnojila. Seveda bodo morali za 
to izpolnjevati predpisane pogoje. Prav tako bodo lahko 
zasebniki izdelovali analize in superanalize mineralnih gnojil, 
če bodo za to izpolnjevali predpisane pogoje in jih bo poobla- 
stil republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo. 

DOLOČBE ZAKONA O MINERALNIH GNOJILIH, 
KI SE SPREMINJAJO 

10. člen 
Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

oziroma s prometom ali uvozom mineralnih gnojil, so odgo- 
vorne za kakovost teh gnojil. 

14. člen 
Poleg pooblastil po splošnih predpisih, ima organ kmetij- 

ske inšpekcije pravico: 
1. pregledovati mineralna gnojila pri organizacijah združe- 

nega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prometom, uvozom 
in prevozom mineralnih gnojil, kakor tudi pri organizacijah 
združenega dela in s privolitvijo pri občanih, ki mineralna 
gnojila uporabljajo; 

2. jemati vzorce mineralnih gnojil iz skladišč, vozil in od 
drugod ter jih pošiljati pooblaščeni organizaciji združenega 
dela v analizo; 

15. člen 
Analize in superanalize mineralnih gnojil opravljajo organi- 

zacije združenega dela, ki jih pooblasti republiški sekretariat 
za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z republiškim sekretari- 
atom za gospodarstvo. 

Analize in superanalize mineralnih gnojil se opravljajo po 
enotnih metodah. 

Če organizacija združenega dela in občan nista zadovoljna 
z rezultatom analize, lahko v 15 dneh od dneva prejema 
rezultata analize zahteva od organa, ki je poslal vzorec v ana- 
liza da pošlje dvojnik vzorca, vzetega v istem času in na isti 
način pooblaščeni organizaciji združenega dela v superana- 
lizo. 

Organizacijo združenega dela, ki opravi superanalizo spo- 
razumno določita izmed pooblaščenih organizacij združe- 
nega dela iz prvega odstavka tega člena organizacija, ki je 
gnojilo proizvedla uvozila ali ga dala v promet, in inšpektor, 
ki je vzorec vzel. Če se ne sporazumeta, določi pooblaščeno 
organizacijo republiški sekretariat za kmetijstvo in gozdar- 
stvo. 

Superanalizo vzorca mineralnega gnojila, lahko zahtevata 
tudi inšpektor, ki je vzorec vzel, in organizacija oziroma 
občan, ki sta gnojilo uporabila. 

Če sta izvida superanalize in analize različna, velja izvid 

superanalize. 
Organizacija združenega dela, ki je opravila superanalizo, 

mora o izvidu superanalize obvestiti organizacijo združenega 
dela, ki je opravila analizo. 

16. člen 
Če se z analizo oziroma superanalizo ugotovi, da mineralno 

gnojilo ni take kakovosti, kot je predpisana ali deklarirana, 
izda za kmetijsko inšpekcijo pristojni upravni organ odločbo 
o prepovedi prometa s takim gnojilom. 

Organ iz prejšnjega odstavka tega člena sme dovoliti pro- 
met z mineralnim gnojilom, ki ni deklarirane, pač pa predpi- 
sane kakovosti, s pogojem, da organizacija združenega dela, 
ki se ukvarja s proizvodnjo, prometom oziroma uvozom mine- 
ralnih gnojil popravi deklaracijo tako, da ustreza rezultatu 
analize iziroma superanalize. 

Izjemoma se lahko da v promet tudi mineralno gnojilo, ki 
glede količine hranil ali fizikalnih lastnosti odstopa od predpi- 
sane kakovosti, s pogojem, da so pomanjkljivosti gnojila 
vidno označene in da je njegova cena ustrezno nižja. Promet 
s takšnim gnojilo dovoli z odločbo organ, pristojen za kmetij- 
sko inšpekcijo. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena se pošlje organiza- 
ciji združenga dela, pri kateri je bil vzorec vzet proizvajalcu 
oziroma uvozniku gnojila in pristojni službi družbenega knji- 
govodstva glede na sedež proizvajalca oziroma uvoznika 
mineralnega gnojila. 

Pritožba zoper odločbe iz prvega odstavka tega člena ne 
zadrži njene izvršitve. 

17. člen 
Če se z analizo ugotovi, da mineralno gnojilo ni predpisane 

ali deklarirane kakovosti, mora proizvajalec oziroma uvoznik 
vrniti znesek neupravičeno prejetega regresa za celo partijo. 
Znesek, ki se vrne, je sorazmeren razliki med fakturirano in 
z analizo ugotovljeno kakovostjo za vse dobavljene količine 
mineralnega gnojila na katere se analiza nanaša. 

Partija po prejšnjem odstavku je količina mineralnega gno- 
jila, proizvedena v nepretrganem produkcijskem procesu in 
surovine enake kakovosti, oziroma količine mineralnega gno- 
jila, ki je bila uvožena z istim prevoznim sredstvom. 

Velikost partije določi deklaraciji organizacija združenega 
dela, ki je gnojilo izdelala. 

Odločbo o vračilu regresa iz prvega odstavka tega člena 
izda pristojna služba družbenega knjigovodstva. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij 

in drugih posegov v prostor z osnutkom zakona 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (v 
nadaljevanju zakon) je podana v 1. podtočki 1. točke LXVII 
amandmaja k ustavi SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 32/89), po 
kateri Skupščina SR Slovenije z zakonom uredi med ostalim 
tudi področje urejanja prostora, pogoje in način rabe ter 
razpolaganje in izkoriščanja prostora ker zemljišč in stvari 
v splošni rabi, ter v določilu XXIV amandmaja k ustavi SR 
Slovenije, po kateri je delovnim ljudem zajamčena pravica, da 
samostojno opravljajo dejavnosti z osebnim delom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

a) 
62. člena zakona predvideva izdajo potrdila po določbaH 

172. člena zakona o splošnem upravnem postopku, po katerih 
pa stranke nimajo pravice do pravnih sredstev. Ustavno 
sodišče SR Slovenije je z odločbo št. Ul 30/89-7 z dne 14 12 
1989 ugotovilo, da določbe 62. člena zakona niso v skladu 
z določbami 269. in 270. člena Ustave SR Slovenije in XL 
amandmaja k Ustavi SR Slovenije. Ugotovitve pristojneg3 
upravnega organa o tem, da za nameravana dela po terfl 
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Zakonu oziroma občinskem odloku zadostuje priglasitev ter 
da dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom in 
da z njimi tudi ne bi bile prizadete pravice ali zakoniti interesi 
drugih oseb, imajo vse elemente upravne stvari in upravnega 
odločanja. O takih ugotovitvah zato ne more biti izdano potr- 
dilo, pač pa upravni akt - to je ugotovitvena odločba, če so 
omenjeni pogoji izpolnjeni in če za nameravana dela ni 
Potrebno lokacijsko dovoljenje. Zoper to odločbo je tudi 
dovoljeno pravno sredstvo. 

b/ 
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

2 določbo 69. člena ne daje možnosti, da lahko strokovne 
Podlage za pripravo prostorskih izvedbenih aktov, izdelujejo 
'udi občani s samostojnim osebnim delom kot poklic. To 
dejstvo pa je eden od razlogov za določen monopolni položaj 
organizacij združenega dela (podjetja in druge organizacije), 
ki so registrirane za opravljanje take dejavnosti; tako stanje 
Pa tudi oža strokovno konkurenco na tem področju. 

c) 
Razlog za spremembo zakona o urejanju naselij in drugih 

Posegov v prostor so tudi odločno prenizke denarne kazni, ki 
ta zakon določa. S spremembo zakona o gospodarskih 

Prestopkih in spremembo zakona o prekrških pa je dana 
Možnost in zahteva, da se višina denarnih kazni v skladu 
2 omenjenima zakonoma ustrezno zviša. 

<■>. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA 
a) 
Temeljno načelo in cilj zakona se pri spremembi 62. člena 

'akona spreminjata, saj bo sedaj upravni postopek v zvezi 
® Priglasitvijo zaključen z odločbo, namesto s potrdilom, pri Cemer bodo strankam v postopku na voljo vsa redna in 
čredna pravna sredstva, s tem pa tudi njihova večja pravna 
Varnost 

b) 
S predlaganimi spremembami zakona naj se uveljavi načelo 

er|akosti samostojnega osebnega dela s podjetji in drugimi 
0r9anizacijami na področju priprave strokovnih podlag za 
Prostorske izvedbene akte, omogoči večjo strokovno konku- r®nco na tem področju, s tem pa tudi višjo kvaliteto strokov- 
nitl rešitev v prostorskih izvedbenih aktih. 

[V- POGLAVITNE REŠITVE, KI NAJ BI JIH 
*SEBOVALZAKON 

a) 
. S področja upravnega odločanja, predpisanega z zakonom, 

Predlagana večja sprememba glede pravnega statusa potr- 
ga o priglasitvi nameravanih del. To potrdilo naj zamenja 

oločba. Po zakonu namreč na potrdilo ni možnosti pritožbe 

v rednem upravnem, postopku, v potrdilih pa se često niso le 
ugotavljala dejstva, temveč postavljali pogoji, niso se prever- 
jale možne posledice predvidenih posegov in podobno, kar 
vse je oteževalo racionalno delo pri odločanju o manjših 
posegih v prostor, zlasti pa pri nepravilnostih ali kasneje pri 
morebitnih sporih. 

b) 
Predlagane spremembe zakona omogočajo, da lahko poleg 

organizacij združenega dela, ki so registrirane za dejavnost 
urbanističnega načrtovanja po 69. členu zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor, strokovne podlage za 
pripravo prostorskih izvedbenih aktov pripravljajo tudi občani 
s samostojnim osebnim delom kot poklic. S tem se izenačijo 
pogoji za opravljanje samostojnega osebnega dela z omenje- 
nimi organizacijami na področju priprave strokovnih podlag 
za prostorske izvedbene akte, s sprostitvijo večje strokovne 
konkurence in uvedbo večje strokovne odgovornosti pri 
opravljanju nalog s tega področja pa oblikujejo pogoji za dvig 
strokovne ravni prostorskih izvedbenih aktov. 

c) 
Glede na omenjene spremembe zakona je treba ustrezno 

spremeniti in dopolniti tudi inšpekcijske določbe. Ker predla- 
gani zakon dovoljuje izdelavo strokovnih podlag za pripravo 
prostorskih izvedbenih aktov tudi s samostojnim osebnim 
delom, je s tem v zvezi kršitev novih zakonskih zahtev sankci- 
onirana. Glede na spremembe zakona o gospodarskih pre- 
stopkih in spremembe zakona o prekrških, ki določajo primer- 
nejše denarne kazni, se temu ustrezno tudi spreminjajo 
denarne kazni v poglavju kazenskih določb zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagane rešitve sicer ne zahtevajo posebnih finančnih 
sredstev, zahtevale pa bodo reorganizacijo in svoj program 
opravljanja strokovnih izpitov za področja urbanističnega 
načrtovanja, za kar zakon predvideva tudi pripravo ustrez- 
nega podzakonskega predpisa. Pričakovati je tudi, da se bo 
povečal obseg - priliv zadev, ki terjajo reševanje na drugi 
stopnji (pritožbe). 

VI. POSTOPEK ZA SPREJEM ZAKONA 

Predlagamo, da se zakon obravnava in sprejema tako, da se 
združita prva in druga faza - da se hkrati obravnava in spre- 
jema predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek, in sicer 
zaradi nujne uskladitve zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor z novimi pogoji, ki veljajo na področju 
osebnega dela in uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča SR 
Slovenije ter zaradi uskladitve s spremembo zakona o gospo- 
darskih prestopkih in s spremembo zakona o prekrških. 

Osnutek 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
^Prostor  

1. člen 
zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 

in radni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) se drugi, tretji, četrti n Peti odstavek 62. člena spremenijo tako, da se glasijo: 
"6e za urejanje prostora pristojni občinski upravni organ 

9°tovi, da za nameravana dela po tem zakonu oziroma po 
v finskem odloku zadostuje priglasitev, ter da ta dela niso 
, nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom, izda o tem 

p stit°rju odločbo o dovolitvi priglašenih del. 
pristojni organ mora izdati odločbo po drugem odstavku 
9a člena najkasneje v 30 dneh po vložitvi pravilno sestav- 

ine priglasitve. 
.Odločba o dovolitvi priglašenih del neha veljati, če investi- 

r ne prične s priglašenimi deli v enem letu po prejemu 
Mravnomočne odločbe. 
Zah0čt3a 0 dovolitvi priglašenih del se lahko spremeni, ariteva za spremembo odločbe vsebuje priloge, ki se nana- 
nan na Predlagane spremembe. Nova odločba, ki deloma aoomesti prejšnjo odločbo, se omeji na predlagane spre- 

membe, če zaradi narave teh sprememb ni potrebno izdati 
nove odločbe.« 

2. člen 
Za 69. členom se dodasta nova 69. a in 69. b člen, ki se 

glasita: 
»69. a člen 

Strokovne podlage za pripravo prostorskih izvedbenih 
aktov izdelujejo tudi občani, ki s samostojnim osebnim delom 
kot poklic opravljajo dejavnosti urbanističnega načrtovanja (v 
nadaljnjem besedilu: načrtovalec). 

Načrtovalec mora za opravljanje nalog iz prejšnjega 
odstavka izpolnjevati naslednje pogoje: * 

- da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja 
urbanističnega načrtovanja; 

- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen 
strokovni izpit s področja urbanističnega načrtovanja. 

Za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ 
predpiše v treh mesecih po sprejemu tega zakona program in 
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način opravljanja strokovnih izpitov s področja urbanistič- 
nega načrtovanja. 

69. b člen 
Za urejanje prostora pristojni republiški upravni organ vodi 

register načrtovalcev.«. 

3. člen 
70. člen se spremeni tako. da se glasi: 
»Organizacije iz 69. člena tega zakona in načrtovalci 

morajo k strokovnim podlagam za pripravo prostorskih izved- 
benih aktov priložiti Izjavo, s katero jamčijo za popolnost in 
strokovno kvaliteto teh podlag. 

Organizacije iz prejšnjega odstavka in načrtovalci vodijo 
evidenco izdelanih strokovnih podlag za pripravo prostorskih 
izvedbenih aktov z viri podatkov, ki so bili uporabljeni pri 
njihovi pripravi «. 

4. člen 
V členih 72, 73, 74, 75 in 79 se beseda »potrdilo« nadomesti 

z besedami »odločba o dovolitvi priglašenih del« v ustreznih 
sklonih. 

5. člen 
V prvem odstavku 79. člena se številka »500.000« nadome- 

sti s številko »100.000«, številka »5.000.000« pa s številko 
»400.000« ter besede »organizacija združenega dela ali 
druga« črtajo. 

V drugem odstavku se številka »50.000« nadomesti s šte- 
vilko »3.000«, številka »300.000« pa s številko »20.000« ter 
besede »organizacije združenega dela ali« črtajo. 

6. člen 
80. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 50.000 do 400.000 se kaznuje za 

gospodarski prestopek pravna oseba, ki: 
1. izdeluje strokovne podlage za pripravo in sprejem prostor- 
skih izvedbenih aktov, pa za ta dela ni registrirana (69. člen); 

2. se pri izdelavi strokovnih podlag za pripravo in sprejem 
prostorskih izvedbenih aktov ne ravna po določbah 70. člena 
tega zakona ali z izjavo potrjuje neresnična dejstva (70. člen). 

Z denarno kaznijo od 500 do 20.000 se kaznuje za gospo- 
darski prestopek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka.« 

7. člen 
Za 80. členom se doda nov 80. a člen, ki se glasi: 

»80. a člen 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 50.000 se kaznuje za prekr- 

šek načrtovalec, ki: 
1. izdeluje strokovne podlage za pripravo prostorskih izved- 

benih aktov, pa ne izpolnjuje pogojev iz 69. a člena tega 
zakona; 

2. se pri pripravi strokovnih podlag za prostorske izvedbene 
akte ne ravna po določbah 70. člena tega zakona ali z izjavo 
potrjuje neresnična dejstva (70. člen); 

8. člen 
81. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka 79. člena 

tega zakona, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
2.500 do 5.000 din.«. 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

a) 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 

naselij in drugih posegov v prostoru (v nadaljevanju: zakon) 
spreminja določbo 62. člen zakona o urejanju naselij in dru- 
gih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) 
tako, da se namesto potrdila o priglasitvi nameravanih del 
izda odločba, zoper katero je možno vložiti vsa pravna sred- 
stva. Z odločbo je treba varovati javne interese, zato se 
v zakonu opusti določba, po kateri se potrdilo o priglasitvi 
lahko izda, če s priglašenimi deli med drugim ne bi bile 
prizadete pravice ali interesi tret/ih oseb. Te - zasebne - inte- 
rese občani lahko varujejo pri rednem sodišču v civilnem 
postopku. Zakon določa pogoje za izdajo odločbe o dovolitvi 
priglašenih del. Kolikor ti pogoji niso izpolnjeni, je treba 
izdajo take odločbe zavrniti. Predlagana sprememba ne pred- 
videva več možnosti, da so dela dovoljena v primeru, če 
upravni organ ne odloči v roku 30 dni. V praksi so upravni 
organi namreč to določbo večkrat namenoma izkoriščali, 
predvsem v primerih, ko bi morali zavrniti izdajo potrdila. 

Tako kot pri lokacijskem dovoljenju naj bi bila možna tudi 
sprememba odločbe o dovolitvi priglašenih del. Ta spre- 
memba je vezana predvsem na inšpekcijske določbe, ki pred- 
videvajo možnost uskladitve tudi za dela, za katera ni 
potrebno lokacijsko dovoljenje. 

Glede na spremenjeni status potrdila je bilo treba ustrezno 
spremeniti tudi posamezne inšpekcijske določbe (5. člen za- 
kona). 

b) 
Z določbo 2. člena predlaganega zakona bo omogočeno, 

da lahko poleg podjetij in drugih organizacij, ki so registri- 
rane za dejavnost urbanističnega načrtovanja, pripravljajo 
strokovne podlage za prostorske izvedbene akte tudi občani 
s samostojnim osebnim delom. Določeni so tudi pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati občan, da lahko opravlja naloge v zvezi 
s pripravo strokovnih podlag za omenjene akte, kakor tudi, da 
republiški upravni organ, pristojen za urejanje prostora vodi 
register teh občanov - načrtovalcev. 

Predlog v 3. členu uvaja novo obveznost tako za podjetje /" 
druge organizacije pri pripravi strokovnih podlag za prostor- 
ske izvedbene akte, kot za občane, ki s samostojnim osebnih 
delom opravljajo naloge urbanističnega načrtovanja. 

c) 
Predlagana nova ureditev zahteva tudi dopolnitev kazen- 

skih določb zakona o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor in sicer zaradi večjega sankcioniranja odgovornost1 

za korektnost in popolnost izdelanih strokovnih podlag za 
prostorske izvedbene akte (6. člen) ter zaradi sankcioniranj# 
odgovornosti občanov, ki s samostojnim osebnim delom p"' 
pravljajo omenjene strokovne podlage, če le-ti kršijo zakon- 
ske zahteve (7. člen). 

V skladu s spremembami zakona o gospodarskih prestop- 
kih in spremembami zakona o prekrških se spreminja tud' 
višina denarnih kazni v razponih, kot jih ta dva zakona dovo- 
ljujeta in ob spoštovanju razmerij višine teh kazni, kot jfi 
določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostof- 

ČLENI ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN 
DRUGIH POSEGOV V PROSTOR, KI SE 
SPREMINJAJO OZIROMA DOPOLNJUJEJO. 

62. člen 
Priglasitev nameravanih del iz 51. člena tega zakona vse- 

buje opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi 
objekt stal, kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim 

objektom ter dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na kat«' 
rem naj bi objekt stal: če gre za začasni objekt, pa tudi daturt1, 

do katerega bo ta objekt stal. 
Če je za urejanje prostora pristojni upravni organ ugotovi'1 

da za nameravana dela po tem zakonu oziroma po občinske^ 
odloku zadostuje priglasitev, ter da ta dela niso v nasproti11 

s prostorskim izvedbenim aktom, in da z njimi tudi ne bi bil® 
prizadete pravice ali zakoniti interesi drugih oseb, naprav' 
uradni.zaznamek na vlogi za priglasitev in izda o tem invest1' 
torju potrdilo. 
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Če pristojni organ ugotovi, da je za nameravano graditev 
Potrebno lokacijsko dovoljenje ali da bi bila graditev 
v nasprotju s prostorskimi izvedbenimi akti, mu izdajo potr- 
dila in odločbo zavrne. 

Pristojni organ mora izdati potrdilo po drugem odstavku 
oziroma odločbo po tretjem odstavku člena v tridesetih dneh 
Po vložitvi pravilno sestavljene priglasitve. Če potrdila v tem 
roku ne izda, se šteje, da so dela dovoljena. 

Potrdilo preneha veljati, če investitor ne začne s priglaše- 
nimi deli v enem letu po prejemu potrdila. 

70. člen 
S samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega 

dela iz prejšnjega člena se uredi način notranje kontrole 
strokovnih podlag za pripravo prostorskih izvedbenih aktov 
2 vidika upoštevanja predpisov s področja urejanja prostora, 
* vidika popolnosti in verodostojnosti uporabljenih podatkov 

z vidika strokovne kvalitete dela. 
V strokovnih podlagah iz prejšnjega odstavka mora organi- 

zacija združenega dela navesti vir podatkov, ki so bili uporab- 
ljeni pri pripravi teh podlag. 

72. člen 
Organ občinske urbanistične inšpekcije opravlja tele na- 

loge: 
nadzoruje izvajanje sprejetih prostorskih izvedbenih aktov; 
- nadzoruje, ali je bilo za dela, ki se izvajajo razen za dela iz 

drugega odstavka 52. člena tega zakona, izdano lokacijsko 
dovoljenje oziroma potrdilo in, ali se posegi v prostor izvajajo v skladu z izdanimi dovoljenji oziroma potrdili; 

- odreja ukrepe po določbah tega zakona; 
- opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 
Poleg opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka lahko organ 

občinske urbanistične inšpekcije sodeluje pri pripravi pro- 
storskih izvedbenih aktov. 

73. člen 
če se gradi ali drugače posega v prostor brez lokacijskega 

dovoljenja ali brez potrdila na zemljišču, kjer po tem zakonu n| mogoče izdati lokacijskega dovoljenja, odredi organ urba- 
nistične inšpekcije, da se objekt ali del objekta ne glede na 
9radbeno fazo odstrani in vzpostavi prejšnje stanje na investi- 
Ojjeve stroške; če investitorja ni mogoče ugotoviti, se objekt 

odstrani na stroške lastnika oziroma upravljalca zemljišča. 
74. člen 

Če se gradi ali drugače posega v prostor brez lokacijskega 
^ovoljenja ali brez potrdila na območju, kjer je sicer graditev 
oovoljena, odredi organ urbanistične inšpekcije, da se grad- 
nja ustavi, dokler investitor ne pridobi lokacijskega dovoljen/a 
°*'roma potrdila. 

Investitor mora za lokacijsko dovoljenje zaprositi ali prig a- 
9raditev v enem mesecu po izdanem ukrepu iz prejšnjega 

odstavka. 
če investitor nadaljuje delo kljub izdanemu ukrepu iz 

Prvega odstavka tega člena ali če za urejanje prostora pri- 
sojni upravni organ lokacijsko dovoljenje oziroma izdajo 

Potrdila zavrne ali če investitor v roku iz prejšnjega odstavka 
e Naprosi za lokacijsko dovoljenje oziroma ne priglasi name- 
tane graditve, odredi organ urbanistične inšpekcije, ca se 
D)ekt oziroma del objekta odstrani na investitorjeve stroške. 

75. člen 
Če se gradbena dela ali drugi posegi izvajajo v nasprotju 

s pogoji, določenimi v lokacijskem dovoljenju oziroma 
v nasprotju z izdanim potrdilom, odredi organ urbanistične 
inšpekcije, da se izvedbena dela uskladijo s pogoji lokacij- 
skega dovoljenja oziroma potrdila. 

Če se dela iz prejšnjega odstavka ne dajo uskladiti, odredi 
organ urbanistične inšpekcije, da se gradnja ustavi, dokler 
investitor ne pridobi spremenjenega lokacijskega dovoljenja 
oziroma potrdila. 

Investitor mora za spremembo lokacijskega dovoljenja 
zaprositi v enem mesecu po izdanem ukrepu iz prvega 
odstavka tega člena. 

Če investitor nadaljuje dela kljub izdanemu ukrepu iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena ali če za ureja- 
nje prostora pristojni upravni organ spremembo lokacijskega 
dovoljenja oziroma potrdila zavrne ali če investitor v roku iz 
prejšnega odstavka ne zaprosi za spremembo lokacijskega 
dovoljenja oziroma potrdila, odredi organ, urbanistične 
inšpekcije, da se objekt ali del objekta na investitorjeve stro- 
ške odstrani in vzpostavi stanje, določeno v lokacijskem 
dovoljenju oziroma potrdilu. 

79. člen 
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 din se kaznuje 

za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba, ki: 

1. gradi oziroma opravlja druga dela brez lokacijskega 
dovoljenja oziroma brez potrdila (50. in 62. člen); 

2. opravi zakoličenje objekta brez lokacijskega dovoljenja 
ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem ali brez soglasja za 
urejanje prostora pristojnega upravnega organa (63. člen); 

3. gradi oziroma izvaja druga dela v nasprotju z lokacijskim 
dovoljenjem oziroma potrdilom (75. člen); 

4. kljub odredbi pristojnega organa urbanistične inšpekcije 
v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ali 
ie ustavi graditve objekta oziroma dela objekta (75. člen); 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba organizacije 
združenega dela ali pravne osebe, ki stori dejanje iz prejš- 
njega odstavka. 

80. člen 
Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 din se kaznuje 

za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba, ki: 

1. izdeluje strokovne podlage za pripravo in sprejem pro- 
storskih izvedbenih aktov, pa za ta dela ni registrirana (69. 
člen). 

Z denarno kaznijo do 200.000 din se kaznuje za gospodar- 
ske prestopek tudi odgovorna oseba organizacija združenega 
dela ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnega 
odstavka. 

Posameznik, ki stori dejanje iz prve, druge, tretje ali četrte 
točke prvega odstavka 79. člena tega zakona se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo od 30.000 do 90.000 din ali z zapo- 
rom do 30 dni. 

Postopek za prekršek iz prvega odstavka ni dopusten, če 
pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o hranilno kreditnih službah 

z osnutkom zakona (ESA 998) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. 
2. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O HRANILNO KRE- 
DITNIH SLUŽBAH Z OSNUTKOM ZAKONA 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da hkrati obravnava In sprejme pred- 
log za izdajo zakona z osnutkom zakona zato, ker gre pri 
zakonu v pretežni meri za usklajevanje obstoječe uredi- 
tve z določili zveznega zakona o bankah in drugih finanč- 
nih organizacijah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za finance, 

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekre- 
tarja za finance, 

- Miša KRANJC-RIGL, republiška svetovalka v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance, 

- Franc POČIVAVŠEK, republiški svetovalec v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance. 

POVZETEK 

S tem zakonom se dosedanji zakon o hranilno kreditnih 
službah in blagajnah vzajemne pomoči usklajuje z določili 
zakona o bankah in drugih finančnih organizacijah in 
sicer v delu, ki se. nanaša na ustanavljanje, notranjo orga- 
nizacijo in upravljanje hranilno kreditnih služb. 

Z zakonom se tudi razširja predmet poslovanja hranilno 

kreditnih služb, ki bodo lahko opravljale plačilni promet 
po nalogu občanov in civilnopravnih oseb, vodile žiro in 
tekoče račune občanov in civilnopravnih oseb ter zbirale 
hranilne vloge in depozite pravnih oseb. 

Dosedanja ureditev je hranilno kreditnim službam dovo- 
ljevala le zbiranje dinarskih hranilnih vlog, ne pa tudi 
vodenje žiro računov in opravljanje plačilnega prometa za 
svoje varčevalce. 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v 6. in 7. 
točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po 
katerih se z zakonom ureja bančništvo ter kreditno monetarna 
in bančna dejavnost. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE 
ZAKONA 

Zadružne hranilno kreditne službe so materialni temelj 
zadružne organiziranosti, posebno v kmetijstvu, kjer imajo že 
več kot stoletno tradicijo. Zadružne hranilno kreditne službe 
so v preteklih dvajsetih letih opravile v kmetijstvu in gozdar- 
stvu pomembno delo pri modernizaciji in povečanju proizvod- 
nje. Kot omejitveni faktor pa se vse bolj kaže dejstvo, da 
hranilno kreditne službe ne morejo nuditi svojim varčevalcem 
celovitega finančnega servisa. 

Ustanavljanje in poslovanje hranilno kreditnih služb (HKS) 
ureja republiški zakon iz leta 1980 (Uradni list SRS, št. 40/80). 
HKS lahko ustanavljajo zadružne organizacije kmetijstva, 
gozdarstva, obrti in stanovanjskega gospodarstva. Najbolj so 
razširjene v kmetijstvu in gozdarstvu, torej tam, kjer je priso- 
ten kmet s svojo tradicijo zadružnega hranilništva (začetki 
leta 1872). 

V okviru kmetijskih zadrug in gozdnih gospodarstev posluje 
danes v Sloveniji 59 HKS. V Sloveniji ni nobene zadružne 
organizacije kmetijstva in gozdarstva, ki ne bi bila ustanovitelj 
HKS s tem, da so številne zadružne organizacije ustanovile 
skupno HKS. Tudi v obrtništvu in stanovanjskem gospodar- 
stvu so začeli ustanavljati HKS (posluje jih 15, v ustanavljanju 
10). 

Glavna dejavnost HKS je zbiranje prostih sredstev kmetov 
in delavcev v zadružništvu ter dajanje kreditov iz teh sedstev 
kmetom in njihovim organizacijam. 

Pretežni del denarja HKS zberejo na način, da se preko 
njihovih hranilnih knjižic izplačujejo kmetom kmetijski pri- 
delki in les, ki jih prodajajo svojim zadrugam oziroma gozd- 
nim gospodarstvom. Pri tem je dosežena velika stopnja raci- 
onalizacije poslovanja z gotovino, kar se želi še izboljšati 

s predlagano zakonsko rešitvijo, da bi HKS opravljale za svoje 
varčevalce tudi plačilni promet. 

V Sloveniji so vsi kmetje, ki sodelujejo z zadružnimi organi- 
zacijami, tudi varčevalci pri HKS. 

Vseh varčevalcev pri HKS je 230.000, stanje hranilnih vlog 
pa 30. 9. 1989 okoli 60 mio din (HKS zbirajo samo dinarske 
hranilne vloge). 85% hranilnih vlog je od kmetov, 15% od 
drugih občanov. 30% hranilnih vlog je vezanih, 70% je avista 
hranilnih vlog. 

Obrestne mere pri HKS so bile do leta 1989 enake kot 
v poslovnih bankah, zaradi hude konkurence podjetniških 
hranilnic pa so morale lani HKS začeti povečevati obrestne 
mere za hranilne vloge in so v povprečju za nekaj odstotkov 
pred poslovnim bankami. 

Plasmaji sredstev HKS so predvsem namenjeni kmetom- 
V preteklih letih, ko so za kredite veljale nizke obrestne mere, 
so HKS približno 50% sredstev plasirale neposredno kmetom, 
40% za obratne potrebe zadružnih organizacij, 10% pa so 
držale denarja v rezervi oziroma na žiro računu in blagajni- 
Trenutna situacija pa je taka, da kmetje kreditov iz teh sred- 
stev ne najemajo zaradi visokih obresti, razen izjemoma za 
manjie premostitve, koristijo pa kredite selektivnega pro- 
gram;,, podprte s primarno emisijo Narodne banke. HKS zato 
svoja sredstva usmerjajo predvsem za obratnas sredstva usta- 
noviteljem, morebitne viške pa odstopajo Zvezi HKS in SOZD 
agroživilstva. 

Dohodkovno HKS poslujejo po načelu vzajemnosti in soji' 
darnoiti, HKS ni profitna ustanova. Razmerje aktivnih in 

pasivrih obresti je naravnano na pokrivanje stroškov poslova; 
nja, morebitni ostanek dohodka je pripadal ustanoviteljem. Ti 
so dožni pokrivati tudi izgube HKS. Teh pa doslej v HKS 
bilo. 

HKS v dvajsetih letih obstoja (prvi zakon HKS je bil spreje' 
leta 1S70) niso nikoli imeli posebnih likvidnostnih težav. Sut»' 
sidira no jamstvo SR Slovenije ni bilo niti enkrat uveljavljeno- 
Do le\a 1980 so morale HKS zaradi likvidnosti imeti pri poslov* 
nih bankah naloženih 10% hranilnih vlog. HKS pa so s® 
prostovoljno odločile, da bodo še naprej imele minimain0 

rezeno v višini 5% pri Zvezi HKS. Za reševanje morebitnih 
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likvidnostnih težav je poleg ustanoviteljev zadolžena Zveza 
HKS. 

HKS ima 330 lastnih blagajn, poleg tega pa je sklenjen 
dogovor z Ljubljansko banko za izplačilo hranilnih vlog HKS. 
Tak dogovor je sklenjen tudi z nekaterimi PTT podjetji, ne pa 
z vsemi. 

Administrativne posle za HKS opravlja 425 delavcev. To so 
v bistvu delavci zadružnih organizacij. Približno polovico jih 
dela izključno za HKS, druga polovica pa svoje delo dopol- 
njuje še z drugim delom v zadružnih organizacijah. S tem je 
poslovanje HKS racionalizirano, stroški zmanjšani, vzpostav- 
ljen pa najtesnejši stik sodelovanja HKS z ustanovitelji. 

HKS je pravna oseba. Pravno torej samostojna, po svojem 
bistvu pa najtesneje vključena v poslovanje zadružnih organi- 
zacij. Je njihov sestavni del in materialni temelj. 

HKS upravljajo ustanovitelji po svojih delegatih. To pa so 
pretežno kmetje. Kmetje torej odločajo o poslovni politiki 
HKS, uporabi sredstev hranilnih vlog, obrestnih merah, itd. 
Zaradi tako postavljene samouprave v HKS tudi ni bilo zgreše- 
nih naložb ali kreditov, ki bi jih kmetje ne mogli vrniti, ker se 
med seboj dobro poznajo. To je največja prednost poslovanja 
HKS in garancija pred rizičnimi naložbami. 

Kljub velikim kritikam, ki jih doživlja organizirano zadružni- 
štvo o zgrešeni oziroma slabi poslovni politiki v zadnjih dvaj- 
setih letih, menimo, da je sistem zadružnega hranilništva pri 
razvoju in modernizaciji kmetijske proizvodnje imel odloču- 
jočo vlogo. 

HKS so s svojimi krediti praktično sodelovale pri vseh 
kmečkih investicijah. V letih 1971-1988 so HKS kreditirale 
ureditev 250.000 stojišč za govedo (novogradnje in adapta- 
cije), 6.500 hektarjev vinogradov in sadovnjakov, nabavo 
36.000 traktorjev, 65.000 drugih kmetijskih strojev ter številne 
druge naložbe v povečanje proizvodnje, kmečki turizem, sta- 
novanjsko gradnjo, potrošne dobrine in nakup delovne dobe 
za kmečko pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zadružne 
organizacije z močnimi HKS ne poznajo likvidnostnih težav. 
Kmetom sproti zagotavljajo plačilo oddanih kmetijskih pridel- 
kov, kar je pri zadružnih odnosih posebno važno. 

Pomanjkljivost v organiziranosti oziroma poslovanju HKS 
danes pa je, da ne nudijo kmetom celovit finančni servis. Po 
zakonu lahko zbirajo le dinarske hranilne vloge, ne smejo 
zbirati deviznih hranilnih vlog, voditi žiro in tekočih računov 
ter opravljati plačilnega prometa za svoje varčevalce. HKS 
zaradi tega zgubljajo veliko potencialnega kapitala, kmetje in 
drugi varčevalci pa imajo težave s prenašanjem gotovine pri 
Poravnavi svojih obveznosti. Še posebno je to aktualno v HKS na področju obrti, kjer so žiro računi in plačilni promet izjem- 
nega pomena za ustanavljanje in poslovanje HKS. 

Zato predlagamo, da se z novim zakonom o hranilno kredit- 
nih službah te pomanjkljivosti odpravijo in zagotovijo nor- 
malni pogoji za razvoj in delo teh za zadružništvo izredno 
Pomembnih finančnih institucij. 

V letu 1989 je bil sprejet novi zakon o bankah in drugih 
'inančnih organizacijah (Uradni list SFRJ, št. 10/89, 40/89, 87/ 
®9), s katerim je bila zvezna zakonodaja usklajena s 4. točko 
XXXIX amandmaja k Ustavi SFRJ, po kateri federacija po 
zveznih organih ureja kreditni in bančni sistem ter določa 
skupne temelje kreditne politike. S sprejetjem tega amand- 
maja je bila namreč razširjena pristojnost federacije, da ne 
Ureja več samo temeljev kreditnega in bančnega sistema 
temveč kreditni in bančni sistem v celoti. Citirani sistemski 
zakon o bankah tako ureja banke in njihovo poslovanje od 
^•"ugih finančnih organizacij, ki jih navaja v 65. členu, pa ureja 
'e Poštno hranilnico in hranilnico, medtem ko drugih hranilno 
kreditnih organizacij in drugih finančnih organizacij ne ureja. za poslovanje hranilno kreditnih organizacij in drugih finanč- 
nih organizacij se neposredno uporabljajo določbe citiranega 
zakona o poslovanju banke, če se HKS ukvarjajo z bančnimi 
Posli. Zato je potrebno veljavni zakon o hranilno kreditnih 
službah in blagajnah vzajemne pomoči uskladiti z zveznim 
zakonom o bankah, zlasti v delu, ki se nanaša na ustanavlja- 
le, notranjo organizacijo in upravljanje HKS. Poleg tega 
Predlagamo nekatere nove rešitve, ki jih narekuje dosedanja 

Glede na to, da se predlagane spremembe nanašajo na 
večino določb veljavnega zakona o HKS in blagajnah vza- 
jemne pomoči, predlagamo, da se navedene spremembe 
zaradi lažjega razumevanja uveljavijo v obliki novega zakona 

(in ne le s spremembami in dopolnitvami obstoječega zakona 
o HKS). 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Osnovno načelo, na katerem temelji zakon je, da so HKS 
vrsta hranilnokreditnih organizacij, ki poslujejo po načelih 
tržne ekonomije kot samostojne finančne organizacije 
v okviru sredstev, s katerimi razpolagajo in upravljajo. 

Po sedanjem zakonu smejo HKS zbirati samo dinarske 
hranilne vloge, najemati kredite, če nimajo zadosti lastnih 
sredstev in dajati kredite svojim članom in ustanoviteljem. 
Zato predlagamo predvsem nekatere novosti, ki bi okrepile 
funkcijo teh služb glede opravljanja plačilnega prometa ter 
vodenja tekočih in žiro računov. 

HKS so lahko pri zadrugah (2. točka 74. člena zakona 
o bankah), zato so ustanoviteljice lahko le zadruge. Skupaj 
z njimi pa so lahko ustanoviteljice tudi druge pravne osebe, ki 
so z zadrugami povezane v določenem organizacijskem ozi- 
roma poslovnem smislu. 

Osnovni dokument za ustanovitev HKS je akt o ustanovitvi, 
ki ga sprejme organ upravljanja. Priprave za ustanovitev HKS 
vodi iniciativni odbor. 

HKS ima statut. Statut je osrednji akt, ki ureja organizacijo, 
poslovanje, organe upravljanja (izvolitev, pristojnosti), odgo- 
vornost za likvidnost HKS, razporejanje rezultatov poslovanja, 
sklade, in druga vprašanja. 

Poslovanje HKS zahteva, da je HKS pravna oseba. Le tako 
lahko opravlja vse posle in stopa v pravni promet. HKS kot 
pravna oseba mora imeti lasten žiro račun in se lahko 
poslovno in organizacijsko povezuje z drugimi pravnimi ose- 
bami. 

HKS se vpiše v sodni register na način in po postopku 
v skladu s predpisi o vpisu v sodni register. 

Po dosedaj veljavnem zakonu je HKS lahko: 
- zbirala hranilne vloge, 
- najemala kredite, 
- dajala kredite članicam (ustanoviteljicam), članom zdru- 

ženih organizacij in bank. 
Z novim zakonom pa predlagamo, da se predmet poslova- 

nja HKS razširi še na: 
- opravljanje plačilnega prometa po nalogu občanov in 

civilno pravnih oseb, 
- vodenje žiro računov in tekočih računov občanov in 

civilno pravnih oseb. 
Dejstvo, da HKS niso smele voditi tekočih in žiro računov 

ter opravljati plačilnega prometa za svoje varčevalce, se je 
pokazalo kot velika ovira pri nadaljnjem razvoju poslovanja 
HKS. Sodoben razvoj denarnega prometa zahteva vse več 
negotovinskega poslovanja, ki se lahko opravlja le s pomočjo 
žiro in tekočih računov. 

Žiro računi so posebej pomembni za razvoj HKS v obrtnem 
zadružništvu, pa tudi veliko kmetov se ukvarja z različnimi 
dopolnilnimi dejavnostmi, tako, da se mora dohodek evidenti- 
rati preko žiro računov. HKS, ki bo vodila žiro račune pa mora 
spoštovati vse predpise, ki se nanašajo na odpiranje in vode- 
nje žiro računov. 

Tudi opravljanje plačilnega prometa za varčevalce je zelo 
pomembno za nadaljnji obstoj in delo HKS. Varčevalec HKS je 
v neenakopravnem položaju v primerjavi z varčevalcem 
banke, ker ne more svojih obveznosti poravnati v breme 
sredstev na hranilni knjižici ali (v bodoče) žiro in tekočega 
računa. HKS je morala doslej gotovino dvigniti na SDK, jo 
odnesti v blagajno (velike razdalje, prevozni stroški, riziko, 
itd.), jo izplačati varčevalcu (npr. kmetu), ta pa je gotovino 
zopet moral odnesti nazaj na pošto, banko ali SDK zaradi 
poravnave svojih obveznosti. Racionalizacija in varnost 
poslovanja z denarjem torej zahtevata sprejetje predlaganih 
rešitev. 

HKS naj imajo zakonsko možnost vodenja tekočih računov 
tako, da bodo občani imeli v HKS enake možnosti razpolaga- 
nja s svojim denarjem, kot pri bankah. 

Varčevalec v HKS je lahko tudi civilna in druga pravna 
oseba, ki lahko ima denar na hranilni knjižici. 

Po zveznem zakonu o bankah in drugih finančnih organiza- 
cijah se za dinarske hranilne vloge pri hranilnicah in drugih 
hranilno kreditnih organizacijah lahko uvede pod pogoji, 
določenimi z zakonom, jamstvo republike, avtonomne pokra- 
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jine oziroma druge družbenopolitične skupnosti in ustanovi- 
teljice (drugi odstavek 76. člena). 

Doslej so za hranilne vloge pri HKS, ki niso bile deponirane 
v banki, primarno jamčile ustanoviteljice HKS, subsidiarno pa 
SR Slovenija. 

S tem zakonom predlagamo, da primarno za hranilne vloge 
pri HKS še naprej jamči ustanoviteljica solidarne in neome- 
jene, subsidiarno pa SR Slovenija. Z vidika likvidnosti in 
jamstva za hranilne vloge je pomembno: 

- da najprej jamčijo za hranilne vloge ustanoviteljice soli- 
darno in neomejeno, 

- da HKS ne sme več kot 50% hranilnih vlog nameniti 
v dolgoročne plasmaje, 

- da mora hranilno kreditna služba imeti v likvidnostni 
rezervi najmanj 5% hranilnih vlog na vpogled, 

- da mora HKS obvezno oblikovati rezerve najmanj v višini 
1% vseh plasmajev oziroma letno najmanj 0,1%, 

- da HKS sme poslovati samo v okviru razpoložljivih sred- 
stev, 

- da se pri morebitnem prenehanju HKS terjatve občanov 
iz naslova hranilnih vlog poravnajo pred poravnavo terjatev 
njenih drugih upnikov. 

V predlogu za izdajo zakona so povzete določbe doseda- 
njega zakona, po katerih HKS kot nebančna in nemonetarna 
ustanova lahko posluje izključno le v okviru razpoložljivih 

sredstev. Dodano je določilo, da HKS ne sme več kot 50* 
sredstev hranilnih vlog plasirati dolgoročno. 

Od skladov je najpomembnejši rezervni sklad, ki se uporab 
Ija za kritje razlike iz poslovanja HKS. 

Z zakonom se omenja možnost, da ima HKS lahko delovflc 

skupnost, če pa administrativne posle za HKS opravljaj'1 

delavci ustanoviteljic, se medsebojni odnosi med HKS N 
ustanoviteljicami uredijo s pogodbo. 

HKS preneha z delom, če tako sklenejo ustanoviteljice, # 
pa gre v stečaj, se uporabijo predpisi, ki urejajo prisiin" 
poravnavo in stečaj. 

Z zakonom ne urejamo več blagajn vzajemne pomoči, k®1 

se lahko ta vprašanja v skladu z zakonom o podjetjih 'r 
drugimi predpisi, neposredno urejajo s splošnimi akti podja'1 

in drugih organizacij. 
V zakonu je predlagana rešitev, da morajo že ustanovljen® 

HKS prilagoditi svoje poslovanje temu zakonu v šestih mes« 
cih od njihove uveljavitve. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagane zakonske rešitve ne zahtevajo novih obvezno«1 

iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti. Te rešitve tu« 
ne zahtevajo dodatnega strokovnega in administrativne«)' 
dela za organe družbenopolitičnih skupnosti in druge up" 
rabnike družbenih sredstev. 

OSNUTEK 

zakona o hranilno kreditnih službah 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
Ta zakon ureja ustanavljanje, upravljanje in poslovanje hra- 

nilno kreditnih služb pri kmetijskih, obrtnih in drugih zadru- 
gah (v nadaljnjem besedilu: zadruge). 

2. USTANAVLJANJE IN STATUS 

2. člen 
Hranilno kreditno službo ustanovijo zadruge. 
Hranilno kreditno službo lahko skupaj z zadrugo ustanovijo 

tudi podjetja in druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: 
ustanoviteljice). 

3. člen 
Ustanoviteljice ustanovijo hranilno kreditno službo z aktom 

o ustanovitvi. 
Če hranilno kreditno službo ustanavlja ena zadruga 

sprejme akt o ustanovitvi organ upravljanja zadruge. Če hra- 
nilno kreditno službo ustanavlja več ustanoviteljic, se njihove 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s po- 
godbo. 

4. člen 
Z aktom o ustanovitvi se določijo predvsem: 
1. imena ustanoviteljic hranilno kreditne službe, 
2. ime in sedež hranilno kreditne službe, 
3. cilji, zaradi katerih se ustanavlja hranilno kreditna 

služba, 
4. dejavnost hranilno kreditne službe, 
5. način zagotovitve pogojev za začetek poslovanja, 
6. prenehanje poslovanja hranilno kreditne službe in druge 

statusne spremembe. 
5. člen 

Hranilno kreditna služba ima statut. Statut hranilno kre- 
ditne službe (v nadaljnjem besedilu: statut) sprejmejo ustano- 
viteljice skupaj z aktom o ustanovitvi hranilne kreditne službe. 

S statutom se določijo: 
1. organizacija in način poslovanja hranilno kreditne 

službe, 
2. organi upravljanja in nadzora in njihovo delovno po- 

dročje, 

3. način imenovanja, pravice, obveznosti in odgovorno' 
delavcev, ki v hranilno kreditni službi opravljajo dela oziro"1 

naloge s posebnimi pooblastili, 
4. pooblastila za podpisovanje in zastopanje hranilno kr® 

ditne službe, . 
5. druga organizacijska vprašanja v zvezi s poslovanji 

hranilno kreditne službe. 

6. člen 
Hranilno kreditna služba je pravna oseba. . 
Pravice, obveznosti in odgovornosti hranilno kredi^ 

službe določajo ta zakon, drugi predpisi in akt o ustano^ 
hranilno kreditne službe. 

7. člen 
Hranilno kreditna služba posluje preko žiro računa. 

8. člen 
Hranilno kreditne službe se lahko združujejo v zveze. 

9. člen 
Hranilno kreditna služba pridobi lastnost pravne osebe1 

lahko prične z delom z vpisom v sodni register. j 
Vpis v sodni register se opravi na zahtevo pooblašč® 

osebe, ki predloži: 
1. priglasitev za vpis v sodni register, 
2. akt o ustanovitvi hranilno kreditne službe, 
3. statut, , 
4. druge listine v skladu s predpisi o vpisu v sodni regis1 

3. POSLOVANJE 
10. člen 

Hranilno kreditna služba opravlja naslednje posle: j 
1. zbira hranilne vloge in depozite občanov in pra*'" 

oseb, 
2. vodi žiro račune in tekoče račune občanov in ciV 

pravnih oseb, (, 
3. opravlja plačilni promet za občane in civilno 

osebe, 
4. najema kredite in daje kredite ustanoviteljicam, o" 

nom in civilno pravnim osebam, J 
5. opravlja denarne in kreditne posle v imenu in za raC 

ustanoviteljic, 
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6. opravlja denarne in kreditne posle v imenu in za račun 
bank in drugih finančnih organizacij, 

7. opravlja druge posle v skladu s posebnimi predpisi. 
11. člen 

Za dinarske hranilne vloge ter žiro račune in tekoče pri 
hranilno kreditni službi jamčijo ustanoviteljice solidarno in 
neomejeno. 

Za dinarske hranilne vloge pri hranilno kreditnih službah 
jamči subsidiarno Socialistična republika Slovenija. 

4. UPRAVLJANJE 
12. člen 

Hranilno kreditno službo upravljajo ustanoviteljice na 
način, ki je določen s statutom. 

Hranilno kreditna služba ima poslovodni organ. Način ime- 
novanja poslovodnega organa, njegove pravice, obveznosti in 
odgovornosti se določajo s ptatutom. 

5. LIKVIDNOST IN RIZIK 

13. člen 
Hranilno kreditna služba sme poslovati samo v okviru raz- 

položljivih zbranih sredstev hranilnih vlog, depozitov in dob- 
ljenih kreditov. 

Hranilno kreditna služba sme prevzeti nove obveznosti kot 
dajalec kredita oziroma deponent le v obsegu, ki ob vsako- 
kratni odločitvi o prevzemu obveznosti ne presega razpoložlji- 
vih sredstev na njenem žiro računu ali v drugih depozitih na 
vpogled oziroma sredstev, zagotovljenih s kreditnimi pogod- 
bami, zmanjšanih za že prevzete, a še ne izplačane obvez- 
nosti. 

14. člen 
Hranilno kreditna služba sme največ 50% sredstev iz hranil- 

nih vlog naložiti v dolgoročne plasmaje. * 
Hranilno kreditna služba mora imeti najmanj 5% vpoglednih 

hranilnih vlog naloženih v likvidnostni rezervi, ki jo je mogoče 
takoj uporabiti. 

15. člen 
Za svoje obveznosti odgovarja hranilno kreditna služba 

2 vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Ce sredstva hranilno kreditne službe ne zadoščajo za 

Poravnavo njenih obveznosti, odgovarjajo ustanoviteljice za 
obveznost hranilno kreditne službe s svojimi sredstvi soli- 
darno in neomejeno. 

16. člen 
če hranilno kreditna služba preneha z delom, se poravnajo 

terjatve občanov iz naslova hranilnih vlog in tekočih računov 
Pred poravnavo terjatev njenih drugih upnikov. 

6. PRIHODEK, DOBIČEK IN SKLADI 

17. člen 
Hranilno kreditna služba ugotavlja prihodke in jih deli 

v skladu z zakonom in statutom. 
Iz ustvarjenega prihodka krije hranilno kreditna služba 

?voje odhodke in zagotavlja sredstva za delovno skupnost, če 
)e ta oblikovana v hranilno kreditni službi. 

Del prihodka, ki ostane po pokritju obveznosti iz prejšnjega 
odstavka, izkaže hranilno kreditna služba kot ustvarjeni dobi- 
tek, ki se na podlagi sklepa organa upravljanja razporedi na: 

1- del za rezerve hranilno kreditne službe, 
2. del za ustanoviteljice, 
3- del za druge sklade hranilno kreditne službe, 

del za delovno skupnost kot participacijo na dobičku 
hranilno kreditne službe. 

18. člen 
. če hranilno kreditna služba ugotovi po zaključnem računu 
'*9ubo, jo pokrijejo ustanoviteljice v skladu s statutom. 

19. člen 
Hranilno kreditna služba ima: 
1- rezerve, 

2. sklad osnovnih sredstev, 
3. druge sklade, če je tako določeno s statutom. 
Skladi hranilno kreditne službe se oblikujejo iz dobička 

hranilno kreditne službe oziroma z vplačilom ustanoviteljic 
v skladu s statutom. 

Sredstva rezerv se uporabljajo za kritje rizika iz poslovanja 
hranilno kreditne službe, kot tudi za druge namene na način 
in pod pogoji, določenimi s statutom. 

20. člen 
Sredstva, ki se po zaključnem računu namenijo za rezerve, 

ne smejo znašati manj kot 0,1% od stanja plasmajev hranilno 
kreditne službe po zaključnem računu za leto, za katero se 
izločijo sredstva v rezerve. 

Ko dosežejo sredstva rezerv najmanj 1% osnove iz prejš- 
njega odstavka, preneha obveznost nadaljnjega izločanja 
sredstev v rezerve. 

7. DELOVNA SKUPNOST 
21. člen 

V hranilno kreditni službi se lahko oblikuje delovna skup- 
nost. Pravice, obveznosti in odgovornosti delovne skupnosti 
se uredijo s statutom. 

Če se v hranilno kreditni službi ne oblikuje delovna skup- 
nost, poverijo ustanoviteljice opravljanje administrativnih in 
drugih poslov s pogodbo eni ali več izmed njih. 

8. PRENEHANJE HRANILNO KREDITNIH SLUŽB 
22. člen 

Hranilno kreditna služba preneha z delom, če tako sklenejo 
ustanoviteljice. 

Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz hranilno kre- 
ditne Službe, če poravna do nje vse svoje obveznosti. Jamstvo 
ustanoviteljice za obveznosti hranilno kreditne službe velja za 
posle, sklenjene do izstopa iz hranilno kreditne službe. 

Za stečaj hranilno kreditne službe se uporabljajo predpisi, 
ki urejajo prisilno poravnavo in stečaj. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 
23. Člen 

Z denarno kaznijo od 1.500 do 450.000 se kaznuje za gospo- 
darski prestopek hranilno kreditna služba, ki naloži v dolgo- 
ročne plasmaje več kot 50% sredstev hranilnih vlog (prvi 
odstavek 14. člena). 

Z denarno kaznijo od 300 do 25.000 se kaznuje za gospo- 
darski prestopek tudi odgovorno osebo v hranilno kreditni 
službi, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

24. člen 

Z denarno kaznijo od 1.500 do 450.000 se kaznuje za gospo- 
darski prestopek hranilno kredtina služba, ki ima manj kot 5% 
vpoglednih vlog v likvidnostni rezervi (drugi odstavek 14. 
ČIGIIB) 

Z denarno kaznijo od 300 do 25.000 se kaznuje za gospo- 
darski prestopek tudi odgovorno osebo v hranilno kreditni 
službi, ki stori dejanje iz prejšnjega odtsavka. 

25. člen 
Z denarno kaznijo od 1.500 do 450.000 se kaznuje hranilno 

kreditna služba, ki izloči v rezerve manj kot 0,1% od stanja 
plasmajev hranilno kreditne službe (prvi odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo od 300 do 25.000 se kaznuje za gospo- 
darski prestopek tudi odgovorno osebo v hranilno kreditni 
službi, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 

Hranilno kreditne službe, ki so bile ustanovljene do uveljavi- 
tve tega zakona, uskladijo svoje poslovanje s tem zakonom 
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

27. člen 
Določbe pogodbe oziroma samoupravnega splošnega akta 

o ustanovitvi hranilno kreditne službe, ustanovljene do uvelja- 
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vitve tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost ustanovite- 
ljic hranilno kreditne službe za njene obveznosti, ostanejo 
v veljavi dotlej, dokler te obveznosti niso poravnane, če pod- 
pisnik pogodbe oziroma samoupravnega splošnega akta 
o ustanovitvi hranilno kreditne službe ne pristopi k ustanovitvi 
hranilno kreditne službe po tem zakonu. 

28. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 

o hranilno kreditnih službah in blagajnah vzajemne pomoč' 
(Uradni list SRS, št. 4 /80). 

29. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem list" 

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
I. Razlogi za sprejetje zakona 

Po sprejetju dopolnil k Ustavi SFRJ so bili sprejeti številni 
novi sistemski zakoni, ki povsem drugače urejajo delovanje 
gospodaskega, s tem pa tudi bančnega sistema, kamor spa- 
dajo tudi hranilno kreditne službe. Za poslovanje hranilno 
kreditnih služb je v okviru nove zakonodaje najpomembnejši 
zakon o bankah in drugih finančnih organizacijah (Uradni list 
SFRJ, št. 10 in 40/89), ki je obstoj hranilno kreditnih služb 
utemeljil v 74. členu, ki glasi: 

»Hranilno-kreditne organizacije so predvsem: 
1) hranilno-kreditne zadruge: 
2) hranilno-kreditne službe pri kmetijskih, obrtnih in drugih 

zadrugah, temeljnih zadružnih organizacijah in temeljnih 
organizacijah kooperantov«. 

S tem zakonom se predlagajo spremembe obstoječe uredi- 
tve hranilno kreditnih služb, ki se nanašajo na usklajevanje 
z zveznim zakonom ter predlagajo nekatere nove rešitve, ki so 
se pokazale kot nujne v dosedanjem delu hranilno-kreditnih 
služb. Ker se te spremembe nanašajo na večino določb veljav- 
nega zakona, predlagamo, da se le-te sprejme v obliki novega 
zakona in ne kot spremembe in dopolnitve sedanjega zakona. 

Združene hranilno kreditne službe so materialni temelj 
zadružne organiziranosti, posebno v kmetijstvu, kjer imajo že 
več kot stoletno tradicijo. Združene hranilno kreditne službe 
so v preteklih 20 letih opravile v kmetijstvu in gozdarstvu 
pomembno delo pri modernizaciji in povečanju proizvodnje. 
Kot omejitveni faktor pa se vse bolj kaže dejstvo, da hranilno 
kreditne službe ne morejo nuditi svojim varčevalcem celovi- 
tega finančnega servisa. Po sedanjem zakonu smejo zbirati 
samo dinarske hranilne vloge, najemati kredite, če nimajo 
zadosti lastnih sredstev in dajati kredite svojim članom in 
ustanoviteljem. Zato so s spremembami in dopolnitvami 
zakona predlagane predvsem tri bistvene novosti, ki bi okre- 
pile funkcijo teh služb in sicer: 

- vodenje žiro računov in tekočih računov civilno pravnih 
oseb ter občanov 

- opravljanje plačilnega prometa za občane in civilno 
pravne osebe 

- zbiranje hranilnih vlog in depozitov pravnih oseb. 
Osnova za sprejem republiškega zakona o hranilno kredit- 

nih službah je zvezni zakon o bankah in drugih finančnih 
organizacijah in sicer 2. točka 74. člena zakona (Uradni list 
SFRJ, številka 10 in 40/89). Zvezni zakon ureja samo ustanav- 
ljanje in poslovanje bank, ne ureja pa ustanavljanja in poslo- 
vanja drugih finančnih organizacij, razen Poštne hranilnice in 
hranilnic. Zvezni zakon sicer nikjer izrecno ne določa, da se 
za poslovanje drugih finančnih organizacij sprejmejo republi- 
ški zakoni, razen implicitno v 3. členu zakona, ki določa: »Za 
poslovanje banke in druge finančne organizacije se uporab- 
ljajo določbe drugih zakonov, če s tem zakonom ni določeno 
drugače.« 

II. Obrazložitev predlaganih posameznih rešitev 

1. Ustanavljanje in upravljanje 
Zakon izhaja iz določila 2. točke 74. člena zakona o bankah, 

ki določa, da so HKS lahko le pri zadrugah, ki so njihove 
ustanoviteljice. Skupaj z njimi pa so lahko ustanoviteljice tudi 
druge organizacije, ki so z zadružnimi povezane v določenem 
organizacijskem oz. poslovnem smislu. 

Osnovni dokument za ustanovitev HKS je akt o ustanovitvi, 
ki ga sprejme organ upravljanja. 

HKS ima statut, in je osrednji akt, s katerim se ureja organi- 
zacija poslovanja, organi upravljanja (izvolitev, pristojnosti). 
S statutom se ureja vprašanje odgovornosti za likvidnost HKS, 
vprašanje razporejanja rezultatov poslovanja, skladov, itd. 

2. Pravni status 
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HKS je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovol' 
nostmi, ki jih ima po tem zakonu, drugih predpisih in nottf' 
njih aktih. Poslovanje HKS zahteva, da je HKS samostoj 
pravna oseba. Le tako lahko opravlja posle, predvidene v 1' 
členu zakona in vstopa v pravni promet. HKS kot prav 
oseba mora imeti lasten žiro račun in se lahko poslovno 
organizacijsko povezuje z drugimi pravnimi osebami. 

HKS se vpiše v sodni register na način in po postopa 
v skladu s predpisi o vpisu v sodni register. 

3. Poslovanje 
Pomembna novost tega zakona je v razširitvi predme 

poslovanja HKS. Po dosedaj veljavnem zakonu je HKS lahko 
- zbirala hranilne vloge, 
- najemala kredite, 
- dajala kredite članicam (ustanoviteljicam), članom 

zadružnih organizacij, delavcem članic in drugim občanom 
- opravljala denarne in kreditne posle v imenu in za račUf 

zadružnih organizacij in bank. 
Z dopolnitvami zakona se predmet poslovanja HKS razi'1 

še na: 
- vodenje žiro računov in tekočih računov občanov 1 

civilno pravnih oseb, 
- opravljanje plačilnega prometa za občane in civil 

pravne osebe, 
- zbiranje hranilnih vlog in depozitov pravnih oseb. 
Sodoben razvoj denarnega prometa zahteva vse več ne9c' 

tovinskega poslovanja, ki se lahko opravlja le s pomočjo 
računov in tekočih računov, zato se s predlaganim zakon0 , 
omogoča tudi hranilno kreditnim službam vodenje tekočih" 
žiro računov ter opravljanje plačilnega prometa za svoje w 
čevalce. Praksa je namreč pokazala, da je dosedanja prepc 

ved opravljanja teh poslov velika ovira za nadaljnji raz^ 
hranilno kreditnih služb. . 

Žiro računi so posebej pomembni za razvoj HKS v obrtni 
zadružništvu, pa tudi veliko kmetov se ukvarja z različni 
dopolnilnimi dejavnostmi, od katerih se mora dohodek ^, 
dentirati preko žiro računov. HKS, ki bo vodila žiro račune P 
mora upoštevati vse predpise, ki so določeni za odpiranje1 

vodenje žiro računov. , 
Tudi opravljanje plačilnega prometa za varčevalce je izirl 

nega pomana za nadaljnji obstoj in delo HKS. Varčevalec H*} 
je v neenakopravnem položaju v primerjavi z varčevale6, 
v banki, ker ne more svojih obveznosti poravnati v bre"J 
sredstev na hranilni knjižici ali na žiro in tekočem raču'1 ( 
Racionalizacija in varnost poslovanja z denarjem zahtevi 
spremembe sedanjih rešitev. HKS naj imajo zakonsko rt0' 
nost vodenja tekočih računov tako, da bodo občani 
v HKS enake možnosti naložbe in razpolaganja s sv°l 
denarjem kot pri bankah. 

4. Jamstvo za hranilne vloge 
Po zakonu o bankah in drugih finančnih organizacijah se 

// 

dinarske hranilne vloge pri hranilnicah in drugih hran"' iil" 
kreditnih organizacijah lahko uvede pod pogoji, določen m 

<A n, jamstvo republike, avtonomske pokrajine, 
e družbenopolitične skupnosti in ustanoviteljice< 

z zakonom, 
roma druge družbenopolitične skupnosti 
odstavek 76. člena zakona) J 

Z novim zakonom je predlagano, da za hranilne vloge rj 
HKS primarno jamčijo ustanoviteljice, in sicer solidarno 
neomenjeno, subsidiarno pa jamči SR Slovenija pod P°K 
jem, da je poslovanje HKS usklajeno z določbami ' ; 
zakona. Z vidika likvidnosti in jamstva za hranilne v!o9e 

pomembno: j 
- da najprej jamčijo za hranilne vloge ustanoviteljice s 

damo in neomenjeno, J 
- da HKS ne sme več kot 50% hranilnih vlog nameni'1 

dolgoročne plasmaje.č p 
- da mora HKS imeti v likvidnostni rezervi najmanl 

hranilnih vlog na vpogled, 
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- da mora HKS oblikovati rezervni sklad najmanj v višini 
1% vseh plasmajev oz. letno najmanj 0,1%, 

- da HKS sme poslovati samo v okviru razpoložljivih sred- 
stev, 

- da se pri morebitnem prenehanju službe terjatve obča- 
nov iz naslova hranilnih vlog poravnajo pred poravnavo terja- 
tev njenih drugih upnikov. 

Za sredstva na tekočih in žiro računih jamčijo ustanovite- 
ljice. 

5. Likvidnost In rizik 
Povzete so določbe dosedanjega zakona, ki je določal, da 

HKS kot nebančna in nemonetarna ustanova lahko posluje 
izključno le v okviru razpoložljivih sredstev. HKS torej ne 
more izvajati multiplikacije denarja. Dodano je določilo, da ne 
sme več kot 50% sredstev hranilnih vlog plasirati dolgoročno. 

Za obveznosti HKS odgovarja najprej HKS z vsemi sredstvi, 
s katerimi razpolaga, če pa ta ne zadoščajo, jamčijo za obvez- 
nosti HKS ustanoviteljice (povzeto po dosedanjem zakonu). 

6. Prihodek, dobiček, skladi 
HKS ni profitna ustanova, kljub temu pa mora poslovati po 

bančnih načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti. Razpo- 
reditev morebitnega dobička in ustanovitev skladov je pov- 
zeta po zakonu, ki ureja to vprašanje za banke. O razporeditvi 

dobička odločajo ustanoviteljice po organu upravljanja HKS. 
Lahko ga razporedijo na ustanoviteljice, ali pa sklade HKS 
(lastni skladi) oz. na del za delovno skupnost, če je ta obliko- 
vana v HKS. Če ima HKS izgubo, jo pokrijejo ustanoviteljice. 

Od skladov je najpomembnejši rezervni sklad, ki se uporab- 
lja za kritje rizika iz poslovanja HKS. 

7. Delovna skupnost 
Administrativne posle za HKS opravljajo delavci ustanovite- 

ljic. Le dve HKS sta v smislu dosedanjega zakona oblikovali 
delovno skupnost. Po določilih novega zakona se še naprej 
dopušča možnost, da ima HKS lastno delovno skupnost, če 
pa administrativne posle za HKS opravljajo delavci ustanovi- 
teljic, se medsebojni odnosi med HKS in ustanoviteljicami 
uredijo s pogodbo. 
8. Prenehanje HKS 

HKS preneha z delom, če tako sklenejo ustanoviteljice, če 
pa gre v stečaj, se v tem postopku uporabijo predpisi, ki 
urejajo prisilno poravnavo in stečaj. 

9. Uskladitev z novim zakonom 
V prehodnih določbah je določeno, da morajo že ustanov- 

ljene HKS prilagoditi svoje poslovanje spremembam in dopol- 
nitvam tega zakona v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o varstvu udeležencev vojne 

s predlogom zakona (ESA 1015) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 22. 
2. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU 
UDELEŽENCEV VOJNE S PREDLOGOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, za seje zborov Skupščine SR 
Slovenije dne 28. 3. 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem 
postopku, ker gre predvsem za spremembo pravne 
narave predpisa, ki ureja varstvo udeležencev vojne: iz 
družbenega dogovora o priznavalninah udeležencev 
NOV v zakon, in za poenotastavitev upravnega postopka 
za uveljavljanje pravic varstva udeležencev vojn. Poeno- 
stavitev upravnega postopka bi pomenila racionalizacijo 

POVZETEK 

Zakon zaokrožuje in zaključuje dograjevanje sistema 
varstva udeležencev vojne, ki je doslej že urejeno za voja- 
ške invalide v zakonu o vojaških invalidih (Ur. I. SRS. št. 
28/88in 5/90), za civilne invalide pa v zakonu o civilnih 
invalidih vojne (Ur. I. SRS, št. 28/88 in 5/90). 

Pri zakonu gre predvsem za spremembo pravne narave 
predpisa, ki ureja varstvo udeležencev vojn: iz družbenega 
dogovora v zakon. Zato so v zakonu enake ali podobne 
rešitve, kot so že uveljavljene z družbenim dogovorom 
o priznavalninah udeležencev NOV (Ur. I. SRS, št. 4/87) ter 
s kriteriji in merili za določanje višine stalnih Driznavalnin 

in zmanjšanje obsega upravno-strokovnega in admini- 
strativnega dela. To bi dosegli predvsem z ukinitvijo 
vsakoletne »prevedbe« denarnih prejemkov upravičen- 
cev, to je vakoletnega ponovnega uveljavljanja pravice 
in določanja višine teh prejemkov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide, 
- Vladimir DEJAN, republiški podsekretar v Republi- 

škem komiteju za borce in vojaške invalide, 
- Marjeta TASIČ, pomočnica predsednika Republi- 

škega komiteja za borce in vojaške invalide. 

in drugih oblik varstva. Zakon ureja varstvo udeležencev 
vojne in opredeljuje upravičence, oblike varstva, pogoje za 
pridovitev varstva in višine posameznih oblik varstva in 
financiranje varstva. 

Zakon ureja tudi poenostavitev upravnega postopka za 
uveljavljanje pravic varstva udeležencev vojne, ki pomeni 
racionalizacijo in zmanjševanje obsega upravno-strokov1 

nega in administrativnega dela. To pa naj bi dosegli pred- 
vsem z ukinitvijo vsakoletne »prevedbe« denarnih prejem- 
kov upravičencev, t.j. vsakoletnega ponovnega uveljavlja- 
nja pravice in določanja višine teh prejemkov za okrog 
14.000 upravičencev. 

PREDLOG 

za izdajo zakona o varstvu udeležencev vojne 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o varstvu udeležencev vojne je podana v naslednjih določbah ustave SR Slovenije: 
-■ v 238. členu, ki določa, da borci narodnoosvobodilne vojne, žrtve fašističnega nasilja, borci za severno mejo in 

slovenski vojni dobrovoljci uživajo posebno družbeno var- 
stvo. 

- v 20. točki drugega odstavka 314. člena, ki določa, da 
republika zagotavlja in skrbi za varstvo borcev narodnoosvo- 
bodilne vojne, borcev za severno mejo in slovenskih vojnih 
dobrovoljcev, žrtev fašističnega nasilja, 

- v 15. točki prvega odstavka 321. člena, ki določa, da 
Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja varstvo borcev 
narodnoosvobodilne vojne, borcev za severno mejo in sloven- 
skih vojnih dobrovoljcev ter žrtev fašističnega nasilja. 
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II. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA, NAČELA IN CILJI 

Varstvo udeležencev NOV, udeležencev drugih vojn ter 
nekaterih žrtev fašističnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: 
udeleženci vojne) urejajo družbeni dogovor o priznavalninah 
udeležencem NOV (Ur. I. SRS. št. 4/87; v nadaljnjem besedilu: 
družbeni dogovor) in na njegovi podlagi sprejeti odloki občin- 
skih skupščin. Ob spremljanju stanja in v analizah o uresniče- 
vanju družbenega dogovora je bilo ugotovljeno, da je varstvo 
udeležencev vojne vsebinsko ustrezno urejeno. Priznaval- 
nina, kot najpomembnejša socialna pravica iz družbenega 
dogovora je namreč glede pogojev za njeno pridobitev in 
določitev njene višine vezana na prejemke upravičenca in 
njegovih vzdrževanih družinskih članov ter na znesek najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo, za udeležence NOV pa 
je odvisna tudi od vrste in časa udeležbe posameznega upra- 
vičenca v vojni. 

V skladu z družbenim dogovorom so bile s predpisi občin- 
skih skupščin urejene in so se uresničevale tudi »druge oblike 
varstva«. 

Glede na navedeno, vsebinske spremembe družbenega 
dogovora niso potrebne, izpostavljena pa so vprašanja pravne 
narave in oblike predpisa, ki ureja varstvo udeležencev vojne 
ter zahteve za doslednejšo uporabo pravil upravnega 
postopka pri uveljavljanju pravic upravičencev in tudi za 
poenostavitev posameznih opravil v zvezi s tem. 

Vprašanje pravne narave in oblike predpisa se zastavlja 
zlasti glede na to, da je po določbi 15. točke prvega odstavka 
321. člena Ustave SR Slovenije predvideno, da se varstvo 
udeležencev vojne ureja z zakonom. 

V zvezi z zahtevo po doslednejši uporabi pravil upravnega 
postopka je izpostavljeno, da je po družbenem dogovoru 
dopustna diskrecija pri odločanju o pravicah in višini posa- 
meznih oblik varstva, kar ne zagotavlja enake pravne varnosti 
upravičencev NOV na celotnem območju republike. 

Poenostavitev upravnega postopka za uveljavljanje pravic 
varstva udeležencev vojne izhaja iz zahtev po racionalizaciji 
dela državne uprave. Občinski upravni organi vsako leto opra- 
vijo »prevedbo« vseh odločb za okrog 14.000 upravičencev do 
priznavalnine, kar je povezano z zbiranjem številnih dokazil 
o prejemkih upravičencev in njihovih družinskih članov ter 
z ugotavljanjem drugih pogojev in okoliščin, ki vplivajo na 
pravico in višino prejemkov, pred izdajo odločbe pa morajo 
upravičence tudi zaslišati. Takšna ureditev pomeni obremeni- 
tev ne samo za upravne organe, pač pa predvsem za vsako 
leto starejše in bolne upravičence. Pri tem pa je zlasti 
pomembno dejstvo, da pri veliki večini upravičencev že več 
zaporednih let niso bile ugotovljene relevantne spremembe 
v pogojih za pridobitev oziroma nadaljnji obstoj pravic. 

Sredstva za uresničevanje varstva udeležencev vojne se 
v skladu z dogovorom o splošni porabi zagotavljajo v občin- 
skih proračunih. Merila za globalni obseg porabe sredstev za 
priznavalnine oblikuje Repubiški komite za borce in vojaške 
invalide. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Glede na določila Ustave SR Slovenije navedena pod I. se 

predlaga, da se varstvo udeležencev vojne uredi z zakonom 
Za zakonsko ureditev tega področja govori tudi zahteva f 
potreba po čim enotnejšem izvajanju varstva udeležence" 
vojne na celotnem območju republike. Vsebinske rešitve 
o pogojih za pridobitev posamezne pravice in o določita 
višine prejemkov so v predlogu zakona enake ali podobne ko1 

v družbenem dogovoru ter z njimi usklajenimi kriteriji in meril' 
o določanju višine priznavalnine in drugih oblik varstva, ki jif 
je sprejel odbor udeležencev družbenega dogovora. Z vgradi' 
tvijo teh kriterijev in meril v zakon in z omejitvijo diskrecijsk6 

pravice ter nadaljnjo možnostjo njene uporabe samo pri odi"' 
čanju o pravici in višini »drugih oblik varstva« bo omogočen" 
enotno izvajanje programov varstva udeležencev vojne na 
celotnem območju republike. 

Zaradi ocenjene potrebe in zahtev po poenostavit^ 
postopka se predlaga ukinitev vsakoletne »prevedbe« prizna 
valnin. Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja v odloč' 
bah, ki bodo v teh zadevah v skladu s predlaganim zakon on1 

izdane v letu 1990 se bodo odmerjeni zneski priznavalnin i0 

drugih oblik pomoči v bodoče le še usklajevali z rastjo naj: 
nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Pristojni občinsk' 
upravni organi pa bi poleg obveznosti spreminjanja odločb 
zaradi prijavljenih tekočih sprememb, vsaka tri leta preverja" 
dejansko stanje in v primeru ugotovljenih sprememb o tel1 

zadevah ponovno odločali po postopku in na način kot je t" 
določeno z zadnjimi spremembami zakona o spremembah i" 
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (Ur. I. SRS, št. 5/90)- 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo novih finančnih i" 

materialnih sredstev, ki se bodo zagotavljala v okviru bilanc6 

splošne porabe občin v letu 1990. 
Sredstva za financiranje varstva udeležencev vojne se bod" 

kot doslej tudi po predlaganem zakonu zagotavljala v obči'1' 
skih proračunih, skladno z usmeritvami o višini rasti splošn6 

porabe in dogovorom o izvajanju politike na področju splošne 

porabe. K izračunanemu obsegu se prištejejo ovrednoten8 

merila republiškega komiteja za borce in vojaške invalide z3 

financiranje varstva udeležencev vojne, kar predstavlja sK^' 
pen obseg dogovorjene porabe za posamezno občin0 

Občini, ki ji ocenjeni prilivi prihodkov ne zadoščajo za pokritji 
tako izračunanega obsega dogovorjene porabe, se primanj'* 
Ijaj pokriva z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračun* 

Na podlagi predlaganega zakona bo moral republi^ 
upravni organ, pristojen za zadeve borcev po nadzorstven1 

pravici in z uporabo v zakonu na novo uvedenega institut3 

revizije skrbeti za uveljavitev in izvajanje zakona ter za zakon^ 
tost izdanih upravnih odločb. Po uveljavitvi tega zakona pa5® 
bo že v letu 1991 v občinskih upravnih organih občutnj 
zmanjšal obseg strokovnih nalog in administrativno-tehničnip 

opravil na tem področju. 

PREDLOG 

zakona o varstvu udeležencev vojne 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

S tem zakonom se ureja varstvo udeležencev narodnoosvo- 
bodilne vojne (NOV) in oboroženega antifašističnega boja 
v drugih deželah in zavezniških vojskah, borcev za severno 
mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev ter tistih žrtev fašistič- 
nega nasilja, katerih varstvo ni urejeno s posebnim zakonom 
(v nadaljnjem besedilu: udeleženci vojne). 

2. člen 
Udeleženci vojne, ki so upravičenci do varstva po tem 

zakonu (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) so: 
1. udeleženci NOV, ki so vstopili v NOV do 31. 12. 1944 in 

jim je čas udeležbe v NOV po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju do 15. maja 1945. leta dvojno vštet 
v pokojninsko dobo, 

2. udeleženci NOV, ki so vstopili v NOV do 31. 12. 1944
jf 

jim je čas udeležbe v NOV po predpisih o pokojninske^ 
invalidskem zavarovanju do 15. maja 1945. leta dvojno v# 
v pokojninsko dobo, 

3. jugoslovnski državljani, ki se jim čas, prebit v oborožen'[ 
formacijah antifašističnega gibanja ali v oboroženem antifa.< 
stičnem boju v drugih deželah in v zavezniških vojskah do \ 

in invalidsk8 maja 1945. leta po predpisih o pokojninskem 
zavarovanju dvojno šteje v pokojninsko dobo, 

4. borci za severno mejo v letih 1918 in 1919 in sloven1 ,5» 
vojni dobrovoljci iz vojn 1912-1918 (v nadaljnjem bese' 
borci za severno mejo in vojni dobrovoljci), J 

5. žrtve fašističnega nasilja z najmanj 20 odstotno inva
r, 

nostjo, ki ne izpolnjujejo pogojev za uveljavitev statusa up 
vičenca po zakonu o civilnih invalidih vojne. 
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3. člen 
Upravičenci do varstva po tem zakonu so tudi družinski 

člani (zakonec, otroci, posvojenci, starši ter posvojitelji) pad- 
lih in umrlih udeležencev vojne iz 1. in 4. točke 2. člena tega 
zakona. 

Družinski člani iz prejšnjega odstavka tega člena pridobijo 
pravico do varstva, če so pridobitno nezmožni po predpisih 
o vojaških invalidih in niso sklenili zakonske zveze. 

II. OBLIKE VARSTVA 

4. člen 
Oblike varstva so: 
1. priznavalnina, 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč, 
3. druge oblike varstva. 

1. Priznavalnina 

5. člen 
Pravico do priznavalnine imajo upravičenci, če skupni 

mesečni prejemki upravičenca in njegovega zakonca, deljeni 
na upravičenca, zakonca in vzdrževane družinske člane na 
osebo ne presegajo zneska najnižje pokojnine za polno 
Pokojninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto (v 
nadaljnjem besedilu: najnižja pokojnina). 

Za vzdrževane družinske člane se štejejo otroci, posvojenci, 
starši in posvojitelji, ki so pridobitno nezmožni po predpisih 
o vojaških invalidih in nimajo lastnih rednih prejemkov ali so 
njihovi redni prejemki nižji od zneska najnižje pokojnine iz 
decembra preteklega leta oziroma njihov letni dohodek iz 
kmetijske dejavnosti ne presega zneska najnižje pokojnine iz 
decembra preteklega leta, ter živijo z upravičencem, ki jih je 
Po zakonu dolžan preživljati, v skupnem gospodinjstvu. 

6. člen 
Prejemki, ki se upoštevajo pri odločanju o pravici do prizna- 

valnine, so vsi redni prejemki, razen prejemkov po zveznih 
Predpisih o vojaških invalidih, civilne invalidnine, dodatkov za 
Postrežbo in tujo pomoč ter drugih prejemkov, za katere je 
s Posebnimi predpisi določeno, da se pri ugotavljanju premo- 
ženjskega stanja ne upoštevajo. 

Za dohodek iz kmetijske dejavnosti se štejeta katastrski 
dohodek in dohodek iz kmetijstva, ugotovljen po dejanskem 
dohodku, iz preteklega leta, ki sta bila podlaga za odmero 
davka. 

Če je kmetijsko zemljišče oddano v zakup, se šteje kot 
dohodek mesečni znesek zakupnine. 

Ce je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrski 
dohodek ne upošteva. 

Prejemki se upoštevajo v zneskih iz decembra preteklega 
'®ta razen osebnega dohodka iz delovnega razmerja, ki se 
uPošteva v mesečnem povprečju iz preteklega leta. 

7. člen 
Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasled- 

ni®ga meseca po nastanku spremembe, izguba rednih pre- 
dnikov pa od prvega dne naslednjega meseca, ko je upraviče- 
ne sporočil spremembo občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za zadeve borcev. 

Sprememba števila družinskih članov iz 5. člena tega 
*akona. ki ima za posledico povečanje priznavalnine, se upo- s,eva od prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec 
sPoročil spremembo občinskemu upravnemu organu, pristoj- 
nemu za zadeve borcev, sprememba števila družinskih čla- 
n?v. ki imajo za posledico zmanjšanje ali izgubo priznaval- n'ne, pa se upošteva od prvega dne naslednjega meseca po 
nastanku. 

8. člen 
li 'Mesečni znesek priznavalnine se določi v odstotku od raz- 

med zneskom najnižje pokojnine in deležem prejemkov 

Zn § ružinske9a elana (v nadaljnjem besedilu: razlika) in 

- 100% razlike za udeležencev NOV s priznano pokojnin- 
sko dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 1942, ter za borce 
za severno mejo in vojne dobrovoljce, najmanj pa 50% naj- 
nižje pokojnine; 

- 90% razlike za udeležencev NOV s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - pred 9. 9. 1943 
oziroma 13. 10. 1943, najmanj pa 30% najnižje pokojnine; 

- 80% razlike za udeležence NOV s priznano pokojninsko 
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - po 9. 9. 1943 oziroma 
13. 10. 1943 in od leta 1944, najmanj pa 10% najnižje pokoj- 
nine. 

- 60% razlike za druge upravičence, najmanj pa 10% naj- 
nižje pokojnine. 

Za upravičence, ki jim priznavalnina predstavlja edini vir 
preživljanja, se po prejšnjem odstavku odmerjena priznaval- 
nina poveča za 20%. 

Za upravičence, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti, 
se po prvem odstavku odmerjena priznavalnina zmanjša za 
20%, vendar ne more znašati manj kot 10% najnižje pokoj- 
nine. 

Družinskim članom iz 3. člena tega zakona pripada enak 
znesek priznavalnine, kot bi šel upravičencu. 

2. Dodatek za postrežbo in tujo pomoč 

9. člen 
Udeležencem vojne iz 1. točke <2. člena tega zakona, ki 

prejemajo priznavalnino in jim je neogibno potrebna 
postrežba in tuja pomoč za vse ali za večino osnovnih življenj- 
skih potreb, ali so slepi ali nepokretni in ne izpolnjujejo 
pogojev za uveljavitev te ali podobne pravice po drugih pred- 
pisih, pripada dodatek za postrežbo in tujo pomoč. 

Prejemnikom priznavalnine iz prejšnjega odstavka, ki 
neogibno potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za vse 
osnovne življenjske potrebe oziroma so slepi ali nepokretni, 
pripada dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje v višini 
60 odstotkov najnižje pokojnine. 

Prejemnikom priznavalnine, ki neogibno potrebujejo stalno 
postrežbo in tujo pomoč za večino osnovnih življenjskih 
potreb, pripada dodatek za postrežbo in tujo pomoč II. stop- 
nje v višini 40 odstotkov najnižje pokojnine. 

3. Druge oblike varstva 

10. člen 
Druge oblike varstva so zlasti: enkratne ali občasne 

denarne pomoči, ki se podelijo udeležencem vojne, če zaidejo 
v težje socialne razmere, v primeru bolezni ali smrti udele- 
ženca vojne ali družinskega člana, v primeru elementarnih 
nesreč ali drugih podobnih okoliščin. 

Druge oblike varstva so tudi: žepnina za oskrbovance 
v domovih, doplačila k stroškom v socialnovarstvenih organi- 
zacijah, zimska pomoč, prispevki za sosedsko pomoč in pri- 
spevki k stroškom zdravljenja. 

11. člen 
Pri odločanju o dodelitvi posameznih drugih oblik varstva 

ter pri odmeri njihove višine se upoštevajo premoženjske, 
socialne in zdravstvene razmere upravičenca in njegove dru- 

Druge oblike varstva lahko znašajo najmanj 20%, največ pa 
150% zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo 
v mesecu vložitve zahtevka. 

III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVIC 

13. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic po tem zakonu se začne na 

zahtevo upravičenca ali na predlog Zveze združenj borcev 
NOV Slovenije, Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
1918-1919 ali Zveze društev civilnih invalidov vojne. 

14. člen 

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji občinski 
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upravni organ, pristojen za zadeve borcev. Pri odločanju 
o drugih oblikah varstva si pridobi mnenje ustrezne organiza- 
cije iz 13. člena tega zakona. 

Občinski upravni organ, pristojen za zadeve borcev najmanj 
vsaka tri leta po uradni dolžnosti ugotavlja nastanek spre- 
memb okoliščin, na podlagi katerih je bilo odločeno o prizna- 
valnini in dodatku za postrežbo in tujo pomoč. V primeru 
ugotovljene spremembe ponovno odloči o pravici do teh 
prejemkov in o njihovi višini. 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se upo- 
rabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku in 
zakona o vojaških invalidih, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

15. člen 
Glede načina usklajevanja denarnih prejemkov, načina kon- 

trole izplačevanja teh prejemkov, povračila prejemkov, do 
katerih upravičenec ni imel pravice, kriterijev za ugotavljanje 
upravičenosti do dodatka za postrežbo in tujo pomoč, 
postopka revizije ter stroškov postopka in izvrševanja odločb 
se uporabljajo določila zakona o vojaških invalidih in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov. 

IV. FINANCIRANJE VARSTVA 

16. člen 
Sredstva za uresničevanje pravic po tem zakonu se zagotav- 
ljajo v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. 

Za druge oblike varstva se v proračunih družbenopolitičnih 
skupnosti nameni najmanj 15% in največ 20% skupnega zne- 
ska letne porabe sredstev za priznavalnine in dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč, odvisno od števila upravičencev in 
njihovih življenjskih razmer. 

Natančnejša merila za določanje obsega sredstev in za 
odmero višine drugih oblik varstva predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve borcev. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 
O zahtevkih za dodelitev priznavalnine udeležencev vojn« 

vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, ki še niso bili pravne 
močno rešeni, se odloči po predpisih, ki so veljali do uveljavi' 
tve tega zakona. 

18. člen 
O pravici do priznavalnine in do dodatka za postrežbo 

tujo pomoč ter o nujni višini za udeležence vojne, ki 
pravico do teh prejemkov uveljavili po predpisih, ki so velj^ 
do uveljavitve tega zakona, odločijo v skladu s tem zakonoij 
občinski upravni organi, pristojni za zadeve borcev v roku 

šestih mesecev po njegovi uveljavitvi. 
Udeleženci vojne, ki jim je bila priznana pravica do prizn* 

valnine v skladu s 5. in 8. členom družbenega dogovor 

o priznavalninah udeležencev NOV (Ur. I. SRS, št. 4/87), ob"' 
žijo pravico do priznavalnine tudi po uveljavitvi tega zakof 
v višini, v kateri se je izplačevala do uveljavitve tega zako^ 
Drugim dosedanjim prejemnikom priznavalnine, ki ne \zp°. 
njujejo pogojev za priznanje pravice do priznavalnine po tej 
zakonu pa se priznavalnina izplačuje še do 31. 12. 19^ 
v višini, v kateri se je izplačevala do uveljavitve tega zakon* 

Odločbe iz prvega odstavka je treba predložiti v revizij 
v 8 dneh po preteku roka za pritožbo. Revizijo teh odlo^ 
opravi republiški upravni organ, pristojen za zadeve bore6 

v šestih mesecih od prejema odločbe v revizijo. 

19.člen 
Od dneva uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljaj 

družbeni dogovor o priznavalninah udeležencev NOV (Ur^ 
SRS, št. 4/87) in občinski odloki o priznavalninah udelženc® 
NOV. 20. člen 

Ta zakon začne veljati 1. maja 1990. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljna značilnost zakona je, da uzakonja z družbenim 
dogovorom o priznavalninah udeležencev NOV (Ur. I. SRS, št. 
4/87, v nadaljnjem besedilu: družbeni dogovor), že uveljavljen 
sistem varstva udeležencev vojne. Sledeč družbenemu dogo- 
voru zakon opredeljuje upravičence, oblike varstva, pogoje za 
pridobitev varstva in višino posameznih oblik varstva ter 
financiranje varstva. 

Zakon krog upravičencev po družbenem dogovoru pov- 
zema tako, da upravičence taksativno našteva v 2. in 3. členu, 
opušča pa izjeme iz 5. in 8. člena družbenega dogovora. 

Osnovna oblika varstva udeležencev vojne je priznavalnina, 
ki je v zakonu, tako kot tudi že v družbenem dogovoru, glede 
pogojev za njeno pridobitev in določitev njene višine vezane 
na prejemke upravičenca in njegovega zakonca ter na znesek 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Za priznaval- 
nino je, na podlagi že uveljavljene prakse, v zakonu povzeto, 
da se določi v mesečnem denarnem znesku, njena višina pa je 
odvisna od premoženjskega stanja upravičenca in njegovega 
zakonca, za udeležence NOV pa tudi od časa udeležbe v NOV 
in znaša lahko največ 100% razlike med prejemki upravičenca 
in zneskom najnižje pokojnine. Zneski priznavalnin so se do 
sedaj odmerjali na osnovi meril in kriterijev, ki jih je določal 
odbor udeležencev družbenega dogovora, pri odločanju 
o višini priznavalnine pa je sodelovala tudi komisija za vpraša- 
nja borcev občinske skupščine. Z vgraditvijo kriterijev in meril 
za določanje višin priznavalnin v zakon, se omejuje v družbe- 
nem dogovoru dovoljena diskrecija in zagotavlja enak tret- 
man in enaka pravna varnost udeležencev vojne na celotnem 
območju republike. 

Dodatek za postrežbo in tujo pomoč kot dopolnilno pravico 
k priznavalnini opredeljuje že družbeni dogovor. V zakonu je 
ta pravica urejena enako kot v zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (Ur. I SFtS, št. 5/90). 
To pravico imajo udeleženci NOV, ki so vstopili v NOV do 31. 
12. 1944 in prejemajo priznavalnino, če jim je neogibno 
potrebna postrežba in tuja pomoč za vse ali za večino osnov- 
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nih življenjskih potreb, nimajo pa te ali podobne pravit 
zagotovljene po drugih predpisih. 

Glede ugotavljanja upravičenosti do dodatka za postrež^^ 
in tujo pomoč bodo veljali kriteriji, ki so predpisani v zako" 
o vojaških invalidih. Po določbah tega zakona bo potekal. 
postopek usklajevanja zneskov priznavalnine in dodatkov1 

postrežbo in tujo pomoč glede na uskladitve pokojnin ^ 
letom. 

Druge oblike varstva udeležencev vojn so v zakonu, eflBh 
kot v družbenem dogovoru, pogojene s premoženjskimi, S0C 

alnimi in zdravstvenimi razmerami upravičencev in njeg0, 
družine, v katere zaidejo zaradi bolezni, nezgode ali s"1, 
družinskega člana ali zaradi elementarnih in drugih nes'e 

Osnova za odmero denarnega zneska drugih oblik varstvB^ 
limitirana na 150% zneska najnižje pokojnine za polno po*0 

ninsko dobo v mesecu vložitve zahtevka. 
V procesualnih določbah zakona se nekatere doseda™, 

določbe družbenega dogovora usklajujejo z zakon0, 
o splošnem upravnem postopku, glede načina usklajevB" 
denarnih prejemkov, načina kontrole izplačevanja teh Pre^( 
kov, povračila prejemkov, do katerih upravičenec ni 
pravice, kriterijev za ugotavljanje upravičenosti do dodati 
postrežbo in tujo pomoč, postopka revizije ter stroš% 
postopka in izvrševanja odločb, pa se uporabljajo do!°cj 
zakona o vojaških invalidih in na njegovi podlagi izdBr 

predpisov. ( 

Na področju financiranja zakon dosledno sledi sisterfu ,. 
je dogovorjen z družbenim dogovorom, tako da se 
uveljavljenem načinu sredstva zagotavljajo v okviru prof& : 
nov družbenopolitičnih skupnosti. V ta sistem je vgrajen0 

se izvaja tudi načelo solidarnosti. 
Zakon v prehodnih in končnih določbah ureja nekB,e„ 

vprašanja, ki se nanašajo na prehod od dosedanje urediti' 
družbenem dogovoru na zakonsko ureditev. 
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Predlog, da se zakon o varstvu udeležencev vojne 
sprejme po skrajšanem postopku 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se zakon 
o varstvu udeležencev vojne sprejme po skrajšanem postopku 
v skladu s 312. členom poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
tako da se hkrati obravnavata predlog za izdajo zakona in 
zakonski predlog. 

Predlagani zakon povzema vsebino dosedanjega družbe- 
nega dogovora o priznavalninah udeležencev NOV, na pod- 
lagi katerega so občinske skupščine s svojimi odloki urejale 

priznavalnine in druge oblike varstva udeležencev NOV in 
drugih vojn ter žrtev fašističnega nasilja. Gre za pravnosi- 
stemsko uskladitev normativne ureditve tega področja, ki ga 
je v skladu z ustavo potrebno urejati z zakonom, ne pa 
z družbenim dogovorom in občinskimi odloki. Ne gre torej za 
vsebinske spremembe, ampak le za manj zahtevno prravnosi- 
stemsko uskladitev normativne ureditve na tem področju. 
Zato je predlog za skrajšani postopek utemeljen v določbi 3. 
alinee 2. odstavka 312. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

PREDLOG, 

da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ 

s sprejetjem nove ustave  

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 
je na 26. seji dne 19. februarja 1990 sklenila predlagati, 
zborom Skupščine SR Slovenije, da na sejah dne 7. 
marca 1990 sprejmejo naslednji 

SKLEP 

1. Skupščina SR Slovenije v tem sestavu ne bo raz- 
pravljala in odločala o soglasju k predlogu Predsedstva 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, da se 

začne postopek za spremembo ustave SFRJ s sprejet- 
jem nove ustave, ki ga je Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
poslal v soglasje skupščinam republik in skupščinama 
avtonomnih pokrajin v smislu 2. odstavka 400. člena 
ustave SFRJ. 

2. Skupščina SR Slovenije priporoča skupščini novega 
sklica, da po svojem konstituiranju sama sprejme odloči- 
tev o načinu razprave in odločanja o soglasju k predlogu 
Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ s sprejetjem nove ustave. 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 14. februarja 1990 
sklenil poslati skupščinam republik in skupščinama avto- 
nomnih pokrajin predlog Predsedstva Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ s sprejetjem nove ustave, ki je bil 
predložen po 399. členu ustave Socialistične federativne 
republike Jugoslavije, da bi dale soglasje v smislu drugega 
odstavka 400. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

Zvezni zbor predlaga, naj skupščine republik in skupš- 
čini avtonomnih pokrajin ta predlog, da se začne postopek 
za spremembo ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije s sprejetjem nove ustave, proučijo do 15. 
marca 1990. 

V prilogi vam pošiljamo predlog Predsedstva Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, da se začne 
postopek za spremembo ustave SFRJ s sprejetjem nove 
ustave. 

PREDSEDNIKU SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije je na seji dne 25. januarja 1990 oblikovalo predlog, 
da se začne sprememba Ustave SFRJ s sprejetjem nove 
ustave in se odločilo, da ga predloži Zveznemu zboru 
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v nadaljnji postopek. 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije poudarja, da so se priprave in sama izdelava pred- 

loga začeli v času, ko so ekonomska gibanja in politični 
odnosi v državi skrajnje neugodni, zato je bilo potrebno to 
delo pospešiti, hkrati pa je vse to oteževalo premostitev 
razlik v pogledih na ključna vprašanja ustavne reforme. 
Predsedstvo želi, da bi se že pri pripravljanju predloga čim 
bolj premostile te razlike in posamezne rešitve strokovno 
utemeljile, zato je vključilo v pripravljanje besedila pred- 
loga predstavnike predsedstev in strokovnjake za ustavno 
pravo iz vseh republik in avtonomnih pokrajin ter pred- 
stavnike zveznih organov, družbenopolitičnih organizacij 
ter posameznih organov in institucij federacije. Večkrat je 
z istim namenom konsultiralo predsedstva vseh republik 
in avtonomnih pokrajin in v glavnem upoštevalo njihove 
predloge in sugestije. 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugo- 
slavije ugotavlja, da je bila glede večine vprašanj dosežena 
visoka stopnja soglasja. 

Med pripravljanjem predloga so bila izražena tudi mne- 
nja, da se v besedilo predloga ne vključujejo »ideološke« 
kategorije, kot so socializem, samoupravna socialistična 
družba, samoupravljanje, delovni ljudje, družbenopoli- 
tične skupnosti itd. 

V konsultacijah s predsedstvi socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin pred oblikovanjem 
predloga Predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije so se pokazale največje razlike glede vprašanj 
odnosov v federaciji in zastopanosti pokrajin ter glede 
njihove udeležbe pri odločanju v federaciji. 

Da bi se v naslednji fazi postopka za sprejetje nove 
Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
našla ustrezne rešitve, so nekatera odprta vprašanja 
podana v alternativah. 

PREDSEDNIK dr. Janez Drnovšek 

Izhajajoč iz predlogov in pobud občanov in delovnih ljudi, 
^Jmovih organizacij in skupnosti, izraženih tudi v večletni 
azpravi o delovanju političnega sistema socialističnega 

.Soupravljanja in o amandmajih k ustavi SFRJ iz leta 1988, 6r 'z jasno izraženega soglasja pristojnih organov federacije, 
-®Publik in pokrajin in sklepa Zveznega zbora Skupščine FRj z dne 22. oktobra 1988, da je potrebno pripraviti novo 
stavo Socialistične federativne republike Jugoslavije, ter 

9'ede ria potrebo, da se s sprejetjem nove celovite ustave 
^r|speva k hitrejšemu ekonomskemu, kulturnemu in sploš- emu civilizacijskemu napredku jugoslovanske socialistične 

skupnosti, k doslednemu spoštovanju, razširjanju in bogatitvi 
človekovih pravic in svoboščin ter popolne enakopravnosti 
narodov in narodnosti, za kar sedanja ustava ne daje dovolj 
osnov, je Predsedstvo Socialistične federativne republike 
Jugoslavije na seji dne 25. januarja 1990 odločilo, da na 
podlagi 399. člena ustave Socialistične federativne republike 
Jugoslavije da Zveznemu zboru Skupščine Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije 
PREDLOG 
DA SE ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE SFRJ 
S SPREJETJEM NOVE USTAVE 
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I. RAZLOGI, TEMELJNI CILJI SPREJETJA NOVE 
USTAVE IN NJENA ZASNOVA 

V najširši politični, znanstveni in strokovni javnosti je bilo 
izraženo popolno soglasje, da je mogoče neugodne procese 
v ekonomskih, socialnih in političnih odnosih jugoslovanske 
družbe obvladati le z vseobsežno in korenito družbeno, s tem 
pa tudi ustavno reformo, ki bi s svoje strani omogočala in 
zagotavljala stabilen in uspešen ekonomski in družbeni raz- 
voj, demokratične družbene odnose, popolno varstvo svoboš- 
čin in pravic človeka in občana ter enakopravnost narodov in 
narodnosti. 

Taka družbena reforma terja graditev konsistentnega eko- 
nomskega in političnega sistema, ki bo omogočil in spodbujal 
ustvarjanje pogojev Za čim večjo ustvarjalnost, delo in motivi- 
ranost vsakega posameznika in vseh družbenih sil, s tem pa 
tudi za uspešnejši materialni in duhovni razvoj vse družbe. 

Pri tem se izhaja iz prepričanja, da se mora tudi s sprejetjem 
nove ustave zagotoviti nadaljnje razvijanje, bogatitev in krepi- 
tev temeljnih vrednot, na katerih temelji jugoslovanska fede- 
racija, utemeljena na načelih Avnoja: socializma, samouprav- 
ljanja, demokracije, svoboščin in pravic človeka in občana, 
enakopravnosti narodov in narodnosti, federativnega značaja 
skupnosti, neodvisnosti države, splošne liudske obrambe, 
prizadevanja za mir in sodelovanje v svetu ter enakopravnosti 
vseh ljudi, narodov in držav. Nova ustava naj bi prispevala 
k demokratičnemu reševanju družbenih nasprotij ter k stabil- 
nemu in hitrejšemu materialnemu in družbenemu razvoju 
naše države, kar bi ji omogočilo, da se enakopravno vključuje 
v svetovni ekonomski in družbeni napredek ter da ohrani in 
nadalje krepi svojo neodvisnost, ugled in vpliv v svetu. 

Glavni namen sprejetja nove ustave Socialistično federa- 
tivne republike Jugoslavije je poiskati v ustavni ureditvi reši- 
tve, ki bodo prispevale, da se jugoslovanska socialistična 
družba naprej razvija kot ekonomsko uspešna, demokratična, 
napredna in humana. 

Z novo ustavo je treba obogatiti in dosledno varovati svo- 
boščine in pravice človeka in občana ter jamčiti svobodno 
združevanje, vštevši tudi politično, demokratične odnose, 
nacionalno in drugo popolno enakopravnost, zaradi česar je 
potrebno tako nadaljnje razvijanje različnih oblik socialistič- 
nega samoupravljanja, kot tudi politični pluralizem. Ustava 
Socialistične federativne republike Jugoslavije kot temeljni in 
najvišji, predvsem pravni akt, naj bi zagotovila obstoj in delo- 
vanje pravne države, ki bo socialistična in demokratična. 

Z ustavnimi spremembami je treba zagotoviti spoštovanje 
individualnih in kolektivnih pravic in dolžnosti občanov in 
delovnih ljudi ter samostojnost in motiviranost gospodarskih 
subjektov v tržnih razmerah in v lastninskem pluralizmu. 
Z ustavo je treba izključiti vsako obliko neformalnega in 
nezakonitega vpliva političnih dejavnikov na odločanje 
o pogojih za gospodarjenje in o razširjeni družbeni reproduk- 
ciji. 

Z novo ustavo Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije je treba zagotoviti obrambo in varnost države, njen neod- 
visen položaj, odprtost do sveta in vključevanje v napredne 
civilizacijske tokove ter znanstveno-tehnološki razvoj ter 
ohranitev in varstvo človekovega življenjskega okolja. 

Vse to naj bi bil tudi temelj razvoja socialistične demokra- 
tične skupnosti ter delovanja ekonomskega in političnega 
sistema. 

Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije 
je glede na namen, pomen in obseg potrebnih sprememb, 
zlasti še, ker je nujno, da so konsistentne, mnenja, da je treba 
ustavo spremeniti tako, da se sprejme nova ustava Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije, ki pa bi ohranila tudi 
tiste rešitve iz veljavne ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije, ki so v skladu z zasnovo in cilji nove ustave 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Nova ustava naj bi na jasen, jedrnat in konsistenten način 
izrazila pravno in politično bistvo ter okvir jugoslovanske 
družbe in Socialistične federativne republike Jugoslavije kot 
zvezne države in socialistične demokratične skupnosti in naj 
bi bila v tem smislu brez odvečnih idejno-političnih, deklara- 
tivnih sestavin. 

V njej naj bi bili določeni temelji takega ekonomskega in 
političnega sistema, ki bo odpiral čim večje možnosti za 
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ustvarjalnost in motiviranost posameznika, svobodo gospo 
darskih subjektov in svobodo samoorganiziranja ljudi v org8 

nizacije in skupnosti. Ustava Socialistične federativne rep" 
blike Jugoslavije naj bi poleg tega podrobneje normiraj1 

svoboščine in pravice človeka in občana, odnose v federac'1 

ter pristojnosti in organizacijo federacije. Posebej je tre" 
v skladu z enotnimi temelji ekonomskega in politične?' 
sistema zagotoviti pravico do samoorganiziranja socialisti' 
nih republik. 

Kot takšna naj bi vsebovala nujna pravna sredstva, da bis 

realizirala kot akt najvišje pravne moči in avtoritete. 
V ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije I 

treba določiti smotrnejši postopek za njene spremembe, ki® 
vseboval obvezno soglasje vseh socialističnih republik. 

ALTERNATIVA 1: V postopku spremembe ustave Socia'j 
stične federativne republike Jugoslavije bi bilo treba pred"1 

deti tudi soglasje socialističnih avtonomnih pokrajin. 
ALTERNATIVA 2: V novi ustavi Socialistične federativne repy 

blike Jugoslavije bi bilo treba določiti smotrnejši postopek2 

njene spremembe. 

II. TEMELJNA USTAVNA NAČELA IN SMERI 
SPREMEMB 

V preambuli je treba na jedrnat način izraziti nastan® 
socialistične Jugoslavije. Preambula naj bi strnjeno izrazi 
tudi temeljne sestavine družbene in ustavne ureditve Socia1 

stične federativne republike Jugoslavije. 

A. TEMELJNA USTAVNA NAČELA 

Nova ustava naj bi v uvodnem normativnem delu strnje^ 
izrazila temeljna načela in temeljne sestavine družbene ' 
ustavne ureditve Socialistične federativne republike JugoS18 

vije: J 
1. Jugoslavija je socialistična federativna republika P<"°s" 

voljno združenih narodov, organiziranih v socialistične repj 
blike, ki temelji na pravici narodov do samoodločbe, všte^ 
tudi pravico do odcepitve, in socialistična demokrati^ 
skupnost občanov in delovnih ljudi enakopravnih narodov i 
narodnosti. J 

ALTERNATIVA: Za besedo »republike« dodati besede:" 
socialistični avtonomni pokrajini v njihovem okviru«. J 

2. Ustavne določbe o družbenem položaju, svoboščina" 
pravicah človeka in občana naj bi izhajale iz stališča, da 
človek, njegova svoboda in osebna sreča največja vrednota 
cilj socializma. Ustavne svoboščine in pravice človeka ,, 
občana naj bi zagotovile telesno, moralno, duhovno in P°\ 
tično celovitost posameznika. i 

3. Načelo ustavnosti in zakonitosti naj bi bilo merilo j 
obnašanje vseh in vsakega ter merilo odnosov med pravfljj 
akti, izraža pa: utemeljenost funkcij oblasti in samouprav. 
nja z ustavo in zakonom, izključitev samovolje in nasjN 
subjektivizma in arbitrarnosti občanov in njihovih dru$'j 
državnih in samoupravnih organov ter izvršiteljev drugih R 
nih funkcij, učinkovito ustavno varstvo individualnih in ko'e 

tivnih pravic. J 
Ustavnost in zakonitost ter varstvo svoboščin in pra, 

občanov zagotavljajo tudi sodišča kot neodvisni organ1'/ 
izvršujejo svojo funkcijo na podlagi ustave, zakonov in sp1 

nih aktov. < I 
4. Odnosi pri proizvodnji in delitvi materialnih in duhoVJl 

dobrin so pogojeni z blagovnim značajem proizvodnje j 
s tržiščem in različnimi oblikami lastnine na sredstvi" j 
proizvodnjo, ki delujejo kot kapital v enakopravnih pogojuj 
gospodarjenje in v svobodni tržni konkurenci, popolni pra.j 
varnosti in enakem pravnem varstvu. V skladu s temi pog?',1 
določata položaj in funkcija vseh ustvarjalcev materialnn 
duhovnih dobrin v različnih oblikah upravljanja, odločanj 
vpliva na pogoje in rezultate dela, da bi se omejilo in p'e 

stilo ekonomsko izkoriščanje in politično podrejanje. J 
V skladu s celoto teh opredelitev je nujno opredeliti J 

vlogo države pri urejanju odnosov proizvodnje, menjal 
delitve. J 

5. Pri snovanju političnega sistema je treba izhajati iz oV. 
delitve, da so temeljni nosilci oblasti in upravljanja obča^, 
delovni ljudje, pri uresničevanju nacionalne enakopraV1, 
pa narodi in narodnosti. Z novo ustavo je treba omo{J° 
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nadaljnji razvoj demokratičnih socialističnih odnosov. V poli- 
tičnem sistemu je treba zagotoviti svobodo občanov in delov- 
nih ljudi, da izražajo svoje interese in potrebe prek raznih 
oblik političnega in drugega organiziranja in združevanja. 

Občani in delovni ljudje s svobodnim, neposrednim in taj- 
nim glasovanjem volijo člane vseh skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti. Proučiti je treba možnost, da se ohrani doseda- 

• nji način volitev delegatov v Zbor republik, in pokrajin. 
Organizacija in delovanje političnega sistema temelji na 

načelu volilnosti, zamenljivosti in demokratične kontrole vseh 
nosilcev državnih, javnih in drugih družbenih funkcij. 

6. Odnose v federaciji je treba graditi po načelu, da občani 
(in delovni ljudje), narodi in narodnosti uresničujejo svoje 
suverene pravice v socialističnih republikah oziroma v sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajinah v skladu z njihovimi ustavnimi 
Pravicami in dolžnostmi, v federaciji pa takrat, kadar je to 

! v skupnem interesu določeno z ustavo Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije. 

Načelo uresničevanja skupnih interesov narodov naj se 
'Zrazi tako, da se v ustavi Socialistične federativne republike 
Jugoslavije določijo vprašanja, ki so bistvenega pomena za 
nacionalno enakopravnost in o katerih se odloča s soglasjem 
socialističnih republik kot federalnih enot in držav. 

Socialistični avtonomni pokrajini kot družbenopolitični 
skupnosti sta ustrezno zastopani tudi v federaciji v skladu s svojimi posebnimi interesi ter zagotavljanjem enakopravno- 
sti narodov in narodnosti. Temeljne pravice avtonomije 
v Jugoslovanski federaciji se določijo in zavarujejo z ustavo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Federacija bi morala biti učinkovita država, pogoj za to pa 
!e. da ima svoje ekonomske in druge funkcije ter pooblastila 
ln mora razpolagati z učinkovitimi sredstvi za uresničevanje 
skupnih interesov na vsem ozemlju Socialistične federativne 
rePublike Jugoslavije. 

7- Nova ustava naj bi izrazila zasnovo splošne ljudske 
obrambe kot obrambne strategije države, s katero se varujejo 
svoboda, neodvisnost, suverenost, teritorialna neokrnjenost, 
2 ustavo določena ureditev, enotnost sistema oboroženih sil 
'er njihovo mesto in vloga, pravice in dolžnosti občanov in 
drugih družbenih subjektov na tem področju. 

8 Jugoslavija temelji svoje mednarodne odnose na načelih 
spoštovanja suverenosti in enakopravnosti vseh držav, nev- 
mešavanja v notranje zadeve drugih držav, neodvisnosti, 
neuvrščenosti in mirnega reševanja mednarodnih sporov. Pri 
aktivnem sodelovanju s subjekti mednarodne skupnosti spo- tuje Jugoslavija ustanovno listino Organizacije združenih 
narodov ter druge mednarodne pravne akte in instrumente. 
Socialistična federativna republika Jugoslavija se zavzema za 
spoštovanje pravic narodnih manjšin, vštevši tudi pravice 
°elov narodov Jugoslavije, ki živijo v drugih državah. 

B TEMELJNE SMERI USTAVNIH SPREMEMB 

V skladu s temeljnimi načeli je treba ustavo Socialistične 
ederativne republike Jugoslavije spremeniti v naslednjih 

smereh: 

a) Svoboščine, pravice in dolžnosti človeka in občana 
sph '2haiai°č iz potrebe po dograditvi'in izpopolnitvi določb danje ustave Socialistične federativne republike Jugosla- 

le ]e treba z novo ustavo še dosledneje izraziti stališče, da se 

in Sec'an'e zgodovinsko uresničevanje človekovih svoboščin £1 Pravic sprejme kot civijizacijska pridobitev in kot rezultat 
ovekove vsestranske emancipacije in razvoja. Na tem teme- 

Sv'h 'z..,e9a 'zhaja celotni ekonomski in politični sistem, oboščine in pravice človeka in občana so istočasno tudi 
'a 23 delovanje državnih organov, ki mora biti v funkciji 

jjotavljanja teh svoboščin in pravic, 
adaljnja humanizacija medčloveških odnosov terja 

drU4|L.ne sPremembe, na podlagi katerih se bodo zagotovili 
tite 6n' 'n ma,eria'ni Pogoji za razširjanje in vsebinsko boga- 
Sn ^ sv°b°ščin in pravic človeka in občana ter za njihovo 
gostovanje in učinkovito varstvo. 

indi ^0,re'5no )e celovito, konsistentno in natančno določiti ohi* ua'ne pravice, svoboščine in dolžnosti človeka in 
bi| ana' Pr'tem pa spoštovati tudi načelo realnosti, tako da bi 

zajamčene samo tiste pravice in svoboščine, ki jih je 
Mogoče tudi uresničevati. 

V ta namen je potrebno: 
- razglasiti, da je načeloma dovoljeno vse, kar ni z ustavo 

ali zakonom izrecno prepovedano, da so meje svoboščin in 
pravic določene samo s spoštovanjem enakih pravic in svo- 
boščin drugih ter z ustavnimi omejitvami; 

- ustavne določbe na tem področju razširiti tudi z nekate- 
rimi novimi pravicami, ki so kot rezultat sodobnih civilizacij- 
skih dosežkov razglašene tudi v mednarodnih listinah (var- 
stvo človekovega okolja, pravice do osebne in družbene var- 
nosti ter druge pravice); 

- vzpostaviti skladnost med svoboščinami, pravicami in 
dolžnostmi človeka in občana ter spremembami v lastninskih 
razmerjih, blagovni proizvodnji in tržnem gospodarjenju ter' 
v političnem sistemu; 

- zagotoviti enakopravnost vseh občanov ne glede na poli- 
tična in verska prepričanja ter nacionalno pripadnost, vštevši 
pravico in svobodo občana, da se opredeli kot Jugoslovan ali 
pa da se nacionalno ne opredeli; 

- natančno ustavnopravno oblikovati določbe o pravicah 
in svoboščinah in tako odpraviti možnosti za njihovo subjekti- 
vistično in arbitrarno razlago tako z zakoni in drugimi predpisi 
kot tudi z njihovo uporabo po državnih organih, vendar pa 
tudi onemogočiti, da bi organi in organizacije s svojim polo- 
žajem in nezakonito uporabo ali zlorabo povzročali škodo 
pravicam in svoboščinam občanov (vsi imetniki podatkov, 
tisk, radio, televizija in podobne organizacije); 

- z ustavo zagotoviti pravno, ekonomsko in politično sub- 
jektivnost občanov pri uresničevanju ter najširšem varstvu 
ustavnih svoboščin in pravic. Posebej bi bilo treba omogočiti 
sodno in drugo varstvo pravic in svoboščin, zajamčenih 
z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije, pri 
sodnih in drugih organih federacije. Pri tem je treba obravna- 
vati tudi možnost preobrazbe sedanjih in uvajanje novih var- 
stvenih mehanizmov, vštevši tudi enotno kazenskopravno var- 
stvo, t. j. odgovornost za tiste, ki kršijo ustavne pravice in 
svoboščine, ter posebne oblike in institucije varstva pravic 
občanov; 

- razširiti načelo neposredne uporabe ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije ter določiti načelo, da se 
smejo določene pravice in svoboščine, zajamčene z ustavo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, omejevati 
samo z ustavo ali, kadar je to nujno, z zveznim zakonom, 
vendar pod pogoji in v mejah, ki bi jih natančno predpisala 
ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

b) Ustavnost in zakonitost, pravosodni sistem in ustavno 
sodstvo 

3. Z ustavnimi rešitvami se morajo dograditi in zagotoviti 
nujni pogoji za dosledno spoštovanje načela ustavnosti in 
zakonitosti pri vseh pravnih subjektih in njegovo učinkovito 
varstvo. S tem je mišljeno tudi natančno določanje meja 
uporabe pooblastil nosilcev oblasti, državnih in vseh drugih 
organov in organizacij ter temeljev njihove odgovornosti pred 
ustavo in zakonom. 

Pogoj za dejansko in dosledno uporabo ustavnosti in zako- 
nitosti je predvsem enotnost ustavnopravne ureditve države. 
Zato je treba zagotoviti tudi usklajenost vseh drugih pravnih 
aktov z Ustavo SFRJ, da bi se enotno uporabljali zvezni zakoni 
in da bi bil položaj vseh pravnih subjektov na vsem ozemlju 
SFRJ enakopraven. Do odločitve Ustavnega sodišča Jugosla- 
vije je treba zagotoviti tudi prednost zveznega zakona, če je 
republiški oziroma pokrajinski zakon v nasprotju z njim. 

4. Kot temeljno načelo je treba zagotoviti, da ima vsaka 
družbenopolitična skupnost pooblastila za izvajanje svojih 
aktov, ki jih lahko delegira drugim organom, vendar z neod- 
tujljivo pravico tistega, ki je splošni akt sprejel, da zagotovi, 
njegovo izvajanje. Upoštevajoč stališče o odpravi hierarhičnih 
odnosov med organi različnih družbenopolitičnih skupnosti 
je treba zaradi učinkovitejšega in doslednejšega izvrševanja 
zakonov in drugih predpisov njihova razmerja urediti po 
načelu hierarhije predpisov 

Z ustavo bi bilo treba prožneje urediti razmerje med držav- 
nim in samoupravnim pravom. 

Zaradi doslednejšega varstva ustanovnosti je treba izključiti 
možnost, da zakonske norme veljajo tudi potem, ko Ustavno 
sodišče Jugoslavije z odločbo ugotovi, da niso v skladu 
z ustavo oziroma da je republiški ali pokrajinski zakon 
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v nasprotju z zveznim zakonom, in tako iz pravne ureditve 
odpraviti možnost, da se neustavno ali protizakonito stanje 
nadaljuje. 

Natančno je treba določiti značaj in pravni učinek stališča 
Ustavnega sodišča Jugoslavije o nasprotju republiške ustave 
oziroma pokrajinske ustave z ustavo SFRJ. Ohraniti je treba 
tudi obveznost ustavnega sodstva, da spremlja pojave, ki so 
pomembni za uresničevanje ustavnosti in zakonitosti, in da 
stori, kar je nujno, za njuno varstvo. 

5. Da bi se zagotovila večja stopnja enotnega varstva ustav- 
nih pravic in svoboščin na vsem ozemlju države in učinkovito 
uresničevala sodna funkcija, je treba z novo ustavo določiti 
načela pravosodnega sistema glede oblikovanja, pristojnosti 
in sestave rednih sodišč, volitve in razrešitve sodnikov. 

Z ustavnimi spremembami je treba potrditi in še dosledneje 
izraziti neodvisnost in samostojnost pri opravljanju sodne 
funkcije kot bistvenega elementa in garancije ustavnosti in 
zakonitosti. Bistven pogoj za neodvisno in samostojno izvrše- 
vanje sodne funckije je, da se sodnikom zajamči ustrezna 
imuniteta in izrazi jasna opredelitev, da so redna sodišča 
hkrati tudi organi državne oblasti in družbene skupnosti 
v celoti. To se lahko zagotovi s preciziranjem veljavnih ustav- 
nih določb, zlasti o izvolitvi sodnikov brez omejitve ponovne 
izvolitve, z določitvijo natančnih pogojev, pod katerimi se 
lahko razrešijo, in s konstituiranjem odgovornosti za tiste, ki 
na kakršenkoli način ogrožajo neodvisnost sodnikov. 

Proučiti je treba, ali je v novih razmerah potrebno samou- 
pravno sodstvo. 

6. V skladu s pristojnostmi federacije in njeno obveznostjo, 
da zagotovi enotno uporabo zveznih predpisov na območju 
SFRJ in varstvo določenih svoboščin in pravic občanov, 
zajamčenih z ustavo SFRJ, v mejah, določenih z zveznim 
zakonom, je treba proučiti potrebo po preobrazbi Zveznega 
sodišča v vrhovno sodišče federacije. 

7. Določiti je treba, da javna tožilstva izvršujejo svoje funk- 
cije samo na podlagi ustave in zakonov. Natančno je treba 
določiti vlogo in pooblastila zveznega javnega tožilca, zlasti 
glede zagotavljanja enotne uporabe zveznih zakonov. 

8. Popolnejše in učinkovitejše varstvo ustavnosti in zakoni- 
tosti je treba zagotoviti tudi z nadaljnjim uveljavljanjem vloge 
ustavnega sodstva v skladu s spremembami v političnem 
sistemu v pristojnosti federacije in na področju svoboščin, 
pravic in dolžnosti človeka in občana. V ustavi SFRJ je treba 
določiti tudi načela o ustavnem sodstvu. 

V skladu s težnjo po kompleksnejšem varstvu določenih 
ustavnih svoboščin in pravic je treba razširiti pristojnost 
ustavnih sodišč v vseh primerih, kadar se kršijo s posamičnim 
aktom ali dejanjem, če za tako varstvo ni pristojno drugo 
sodišče. 

Prav tako bi morala ustavna sodišča na zahtevo ali na lastno 
pobudo ocenjevati ustavnost programskih in drugih aktov 
političnih strank in drugih oblik organiziranja in združevanja 
občanov. 
c) Ekonomski sistem 

9. Da bi omogočili čim večjo svobodo ekonomskih subjek- 
tov, ekonomskega sistema ne bi bilo treba z ustavo SFRJ 
podrobno urejati in ne z njo predpisati obveznost zakonskega 
in samoupravnega normiranja tam, kjer sta potrebni in zaže- 
leni na ekonomski logiki motivirani samoiniciativa in svoboda 
delovanja in samoorganiziranja gospodarskih in drugih sub- 
jektov. 

Na podlagi ustreznih veljavnih ustavnih amandmajev 
s področja ekonomskega sistema in izkušenj držav z naj- 
uspešnejšimi ekonomijami je treba z ustavo SFRJ določiti 
rešitve, s katerimi bodo ustvarjeni pogoji za graditev moder- 
nega, tržno usmerjenga gospodarstva, ki bo sposobno zago- 
tavljati popolno ekonomsko učinkovitost in uspešnejši druž- 
beni in ekonomski razvoj države in se enakopravno in inten- 
zivno vkjučevati v svetovne ekonomske tokove ter hitro in 
uspešno sprejemati in uporabljati rezultate znanstveno-teh- 
ničnega napredka in biti pod vplivom svetovnega trga. 

10. Z ustavo je treba ekonomske odnose urediti v skladu 
z blagovnim značajem gospodarstva, s trgom kot osnovnim 
mehanizmom koordinacije proizvodnje, menjave, delitve in 
porabe, na katerem se vrednotijo vsi dejavniki proizvodnje in 
rezultati dela. S tem je mišljeno svobodno gibanje dejavnikov 
proizvodnje (blaga in storitev, kapitala, delovne sile in znanja) 

na enotnem jugoslovanskem trgu, odprtem nasproti svetov- 
nemu trgu. V skladu s tem je treba omogočiti in zagotoviti 
popolno svobodo izbire oblik poslovnega organiziranja in 
delovanja. Zato se morata z novo ustavo zajamčiti svoboda 
podjetništva vseh oblik lastnine in načelo, da je dovoljena 
vsaka gospodarska in delovna dejavnost, razen tiste, ki je 
izrecno z zakonom omejena ali prepovedana. 

11. Z ustavo je treba zagotoviti svobodno opravljanje 
gospodarske dejavnosti na podlagi lastninskega pluralizma in 
enakopravnosti vseh oblik lastnine. Ustava mora varovati in 
jamčiti lastnikom pravico upravljanja in prilaščanja. 

Na področju gospodarske in družbene infrastrukture je 
treba omogočiti državno ter vse druge oblike lastnine. 

Če država nastopa kot eden izmed gospodarskih subjektov 
v določeni gospodarski dejavnosti, ne sme bit njen položaj 
privilegiran v primerjavi z drugimi gospodarskimi subjekti, ki 
sodelujejo v tej dejavnosti. 

Z ustavo je treba zajamčiti pravice tujih oseb pri naložbah in 
poslovanju na jugoslovanskem trgu. 

Eden izmed pogojev za tržno gospodarstvo je drugačno 
konstituiranje družbenolastninskih razmerij v oblike lastnine 
z določenim nosilcem pravic in obveznosti. Ta razmerja je 
treba z novo ustavo natančno določiti. Ob spoštovanju trga in 
ekonomskih zakonitosti je treba z ustavo preprečiti tako preo- 
brazbo družbene lastnine, ki dopušča nekontrolirano in eko- 
nomsko neupravičeno prelivanje družbene lastnine v zasebno 
lastnino in porabo. 

12. Samoupravljanje je treba tudi ustavno drugače oprede; 
liti in definirati. Zaposleni morajo na podlagi dela sodelovati 
pri upravljanju podjetja, katerega nosilci so predvsem vlaga- 
telji sredstev. Z vidika posameznika ima torej samoupravljanje 
značaj soupravljanja oziroma vpliva na upravljanje. Delo in 
rezultati dela, ustvarjeni z ustvarjalno sposobnostjo in inova- 
cijami, morajo biti samostojna podlaga za prilaščanje 
Z ustavo je treba torej zagotoviti pravico do deleža pr' 
dobičku na podlagi dela in na podlagi sredstev oziroma vlože- 
nega kapitala v sorazmerju z dejanskim prispevkom in vlože- 
nimi sredstvi. 

Zagotoviti je treba pluralizem oblik in vsebin samoupravlja- 
nja, udeležbe pri odločanju in vpliva zaposlenih oziroma 
upravljanja v pogojih tržne ekonomije in lastninskega plura- 
lizma. 

Država mora varovati in spodbujati ustrezne oblike samou- 
pravljanja in soodločanja v različnih oblikah organiziranja 
gospodarskih in drugih subjektov. 

Pri določanju samoupravnih pravic delavcev je treba vso 
pozornost posvetiti temu, da bo njihov družbenoekonomski in 
samoupravni položaj zagotavljal motivacijo in materialno 
zainteresiranost in bo tako v funkciji povečanja proizvodnje, 
učinkovitosti poslovanja in večje delovne storilnosti. 

Z ustavnimi spremembami je treba poudariti samostojno in 
odgovorno vlogo poslovodne funkcije in jo jasno razmejiti od 
samoupravljanja v procesu upravljanja podjetja ter drugih 
organizacij in institucij. 

13. V novi ustavi je treba jasno določiti ekonomske funkcije 
države. Zagotoviti je treba, da država v procesu družben® 
reprodukcije ne prizadene samostojnosti in svobode gospo- 
darskih subjektov. Njena osnovna funkcija je načeloma, da 
jamči samostojnost poslovnih subjektov in zagotavlja konku- 
renčne pogoje delovanja trga vseh proizvodnih dejavnikov 
Zato mora imeti država ekonomske pristojnosti predvsem 
glede varstva trga pred monopolom in nelojalno konkurenco, 
v infrastrukturnih in drugih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena, na področju ekologije, predpisovanja standar- 
dov, finančne kontrole ipd. 

Za zagotovitev nemotenega delovanja enotnega jugoslo- 
vanskega trga in enakopravnih pogojev za gospodarjenje ie j 
treba omogočiti, da federacija - zaradi skupnega interes* 
republik in pokrajin - ureja in vodi določeno makroekonom- 
sko in stabilizacijsko politiko, za kar mora imeti tudi ustrezn6 

pristojnosti na področju kreditno-monetarnega, devizneg3 

oziroma zunanjetrgovinskega sistema, davčnega sistema f 
sistema delitve ter da z družbenim planiranjem usmeri* 
gospodarski in družbeni razvoj. ( 

14. v novi ustavi je treba ohraniti obveznost in odgovornos 
republik in avtonomnih pokrajin za lasten razvoj in za razvol 
federacije ob upoštevanju tržno verificiranih komparativni, 
prednosti, razlik in specifičnosti. V novi ustavi je treba doloc' 
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rešitve, s katerimi se spodbuja ekonomska enotnost države in 
Opravi rešitve, ki omogočajo obstoj t.i. nacionalnih eko- 
nomij. 

2 ustavo je treba zagotoviti pravico občanov in delovnih 
,udi v republiki in avtonomnih pokrajinah, da odločajo o svo- 
lenn delu in rezultatih dela. 

Občani in delovni ljudje v republiki svobodno razpolagajo 
'naravnimi bogastvi v skladu z ustavo SFRJ in ustavo repu- 
Nike, v pokrajini pa tudi v skladu z ustavo avtonomne pokra- 
dle. 

15. Z ustavo SFRJ je treba določiti načela solidarnosti in 
^ajemnosti, da bi se zagotovili socialna varnost in varstvo 
plovnih ljudi in občanov ter skladnejši gospodarski in druž- 
ini razvoj države. 

16. Ustava SFRJ naj bi dala take rešitve v sistemu planira- 
la, ki ustrezajo potrebam sodobne države, v kateri gospodar- 
no temelji na tržnem poslovanju. 

Družbeno planiranje mora biti indikativno, tako da planski akti ne vsebujejo neposrednih obveznosti za gospodarske 
s,Jbjekte. Republiki je treba omogočiti, da z davki zbira sred- 
stva tudi za t.i. »razvojne sklade«, prek katerih lahko država 
na podlagi razpisa sofinancira različne gospodarske pro- 
9fame in vpliva na usmerjanje razvoja. 

Urediti je treba sodobno razmerje med trgom in planom, 
p katerim bi se ohranila avtonomija gospodarskih subjektov. Hri tem je treba določiti, da je funkcija sistema planiranja 
Jjsmerjanje družbenoekonomskega razvoja in da je planiranje ae'a in razvoja pravica vseh gospodarskih in družbenih sub- 
jektov družbenopolitičnih skupnosti, z zakonom pa je treba 
določiti, kateri subjekti imajo obveznost planiranja. 

17. Družbene dejavnosti kot proizvodni dejavniki dela in 
razvoja in hkrati področja zadovoljevanja življenjskih potreb 
^udi morajo ustvarjati dohodek oziroma pridobivati dobiček 
v skladu z njihovim prispevkom prek skladov iz združenih 
Sredstev, iz proračunov ali na podlagi prodaje proizvodov in 
^oritev na trgu. V odvisnosti od narave dejavnosti in vrste 
Proizvodov in storitev se lahko v družbenih dejavnostih anga- 

lrajo sredstva različnih lastninskih oblik in v zvezi s tem 
Offlogočijo različne oblike organiziranja in upravljanja. 

18. Na posameznih področjih infrastrukture, ki imajo 
P°men za vse gospodarstvo in družbo, kot so energetika, 
pleznica, ceste, vodno gospodarstvo ipd., je treba omogočiti 
Judi uvedbo mešanih lastninskih oblik in ustanovitev t.i. javnih 
n drugih podjetij z različnimi organizacijskimi oblikami 

uPravljanja ob ustrezni regulativni, antimonopolni in kon- r°lni funkciji države. 
2 ustavo je treba državi dati pooblastila, da zagotovi organi- 

*lranje velikih sistemov, na področju elektrogospodarstva, 
*6lezniškega prometa in poštno-telefonsko-telegrafskega 
Prometa za območje vse države, da bi se zagotovili tehnična 
Ur>kcionalnost pri delu, tehnološka enotnost delovnega pro- 

cesa ter smotrno in učinkovito delovanje teh sistemov na 
Sem ozemlju SFRJ. 

19- Glede na pomen dobrin splošnega pomena (kot so 
*6nijišče, gozdovi, vode, vodni tokovi, morje in morska obala, 
U°brine v splošni rabi ter nepremičnine in druge stvari, ki so 
P°sebnega kulturnega in zgodovinskega pomena) je treba 
počiti rešitve, s katerimi bodo zagotovljeni njihovo učinko- 
lto varstvo, uporaba in upravljanje. 
20. Listava mora določiti načelo prostovoljnosti za vse 

PPlike interesnega organiziranja in združevanja v gospodar- 
ju in družbenih dejavnostih, vštevši tudi gospodarske zbor- 
ne in druge asociacije gospodarstva. 
, 21. Varstvo in zboljšanje življenjskega okolja je treba dolo- 
''i kot enega izmed najpomembnejših dejavnikov celotnega 

<yužbenega razvoja in sestavni del proizvodnih stroškov ter 
počiti pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu s sodob- 
nirri pristopom in znanstvenimi dognanji na tem področju. 

Politični sistem 
22. V okviru načel in temeljnih rešitev na področju politič- 

na sistema so potrebne spremembe, ki bi vzpostavile vza- 
^Tinost elementov ekonomske in politične enakopravnosti, ki 
^0rajo posameznikom, narodom in narodnostim Jugoslavije 
zagotoviti osnovne družbene pogoje, brez katerih ni mogoče 

resničevati zajamčenih političnih in drugih pravic. Politični lstem mora biti institucionalno in normativno racionaliziran. 

23. Z nadaljnjim razvojem političnega sistema je mišljeno: 
— da so temeljni subjekti političnega sistema kot nosilci 

oblasti in upravljanja drugih družbenih zadev občani in 
delovni ljudje, pri uresničevanju nacionalne enakopravnosti 
pa tudi narodi in narodnosti; 

— da občani in delovni ljudje neposredno in po svojih 
predstavnikih sodelujejo pri odločanju o vprašanjih širšega 
družbenega pomena, tako da se popolnoma uresniči demo- 
kratično in učinkovito sprejemanje in izvajanje družbenih 
odločitev ter javnost in kontrola dela vseh nosilcev državnih, 
javnih, samoupravnih in drugih družbenih funkcij in poobla- 
stil; 

— jasna razmejitev državne oblasti od samoupravnega 
odločanja v organizacijah združenega dela družbenopolitič- 
nih organizacijah in drugih organizacijah in skupnostih. 

24. Nova ustava mora uveljaviti in dosledneje razčleniti 
neodtujljive pravice in svoboščine sindikalnega, političnega 
in drugega organizaranja, združevanja in delovanja. S pravico 
in svobodo političnega organiziranja je mišljeno tudi organizi- 
ranje v politične stranke. Svojo zakonitost in vpliv na odloča- 
nje v pravni državi smejo različne oblike političnega in dru- 
gega organiziranja in združevanja zasnovati samo na podpori 
občanov in delovnih ljudi, izraženi na svobodnih in demokra- 
tičnih volitvah. 

Z ustavo morajo biti zagotovljena pravna sredstva, vštevši 
tudi ustavnosodno varstvo, da bi bile zajamčene svoboščine 
in pravice do sindikalnega in političnega organiziranja in 
delovanja, ter učinkovita sredstva za preprečevanje njihove 
zlorabe. Določiti je treba, da morajo vse oblike organiziranja 
in združevanja temeljiti na demokratičnih načelih, vštevši tudi 
javnost njihovega dela in javno kontrolo virov sredstev ter 
načina njihovega financiranja. 

Svobode političnega in drugega združevanja in delovanja 
ne sme nihče uporabiti za ogrožanje z ustavo zajamčenih 
svoboščin in pravic človeka in občana, za zbujanje narodnost- 
nega, verskega in rasnega sovraštva niti za nasilno spre- 
membo ustavne ureditve in za ogrožanje teritorialne neokr- 
njenosti in neodvisnosti države, za slabšanje njene obrambne 
sposobnosti in ne za ogrožanje vrednot, določenih z medna- 
rodnimi akti, ki jih je ratificirala naša država. 

25. Za nadaljnji razvoj in varstvo socialistične samou- 
pravne družbe in njenih temeljnih vrednot je treba izdelati 
trden in učinkovit sistem odgovornosti vseh subjektov, zlasti 
pa nosilcev državnih, javnih, samoupravnih in drugih družbe- 
nih funkcij in pooblastil, ter zagotoviti njegovo dosledno 
uresničevanje. V ta namen je treba razmejiti njihove pravice in 
dolžnosti ter zagotoviti dobro organizirano družbeno kon- 
trolo nad njihovim delom, vštevši tudi enostavnejši in učinko- 
vitejši postopek volitev, zamenljivosti in odpoklica vseh nosil- 
cev državnih, javnih, samoupravnih in drugih družbenih 
funkcij. 

26. Funkcionalna delitev med nosilci zakonodaje, izvršilne 
in sodne oblasti mora biti natančnejša. Skupščine kot 
temeljni organ oblasti morajo biti zakonodajna telesa, ki spre- 
jemajo odločitve in demokratično politično kontrolirajo in 
nadzorujejo izvršilne in upravne organe, ki imajo ustrezno 
samostojnost in odgovornost. 

Pri volitvah, organiziranju in delovanju skupščin družbeno- 
političnih skupnosti je treba zagotoviti uporabo predstavni- 
škega načela, ko gre za zbor občanov je treba uporabiti 
načela predstavniške demokracije, če pa se v strukturi skupš- 
čin oblikujejo zbori dela, se lahko obrži tudi delegatsko na- 
čelo. 

27. Izvršilnim organom oblasti je treba dati širša poobla- 
stila, povečati njihovo odgovornost in njihovo delo bolj osa- 
mosvojiti, pri čemer se ne sme zmanjšati njihova odgovornost 
skupščini (kar vključuje tudi njeno pravico, da razreši izvršilni 
organ). 

Z ustavo je treba ustvariti pogoje za konstituiranje odgo- 
vorne, smotrne, kompetentne in učinkovite uprave in jo orga- 
nizirati po individualnem načelu. 

28. Z ustavnimi spremembami je posebno pomembno 
zagotoviti in zavarovati popolno demokratizacijo volilnega 
sistema, v katerem bodo volilci, politične stranke in druge 
oblike organiziranja in združevanja svobodno in neposredno 
predlagali in kandidirali, občani pa s tajnimi volitvami volili 
svoje predstavnike izmed več kandidatov, nosilcev različnih 
programov. 
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29. Za demokratizacijo procesa odločanja je treba z ustav- 
nimi spremembami zagotoviti širšo uporabo in vpliv zborov 
občanov, narodne pobude, referenduma in drugih oblik vpliva 
delovnih ljudi in občanov na izvajanje oblasti kot demokratič- 
nih institucij neposrednega izražanja njihove volje pri odloča- 
nju o bistvenih vprašanjih družbenega razvoja. 

Z ustavo je treba posebej urediti uporabo referenduma 
v vsej državi. 

30. Z ustavo SFRJ je treba določiti načela organiziranja 
občine kot samoupravne skupnosti, v kateri občani demokra- 
tično in samoupravno zadovoljujejo svoje različne interese in 
potrebe. Hkrati je treba občino določiti kot družbenopolitično 
skupnost, v kateri se organizirajo, opravljajo in financirajo 
določene funkcije oblasti, določene z ustavo. 

Glede na velikost, razvitost in krajevne razmere je treba 
omogočiti konstituiranje več tipov občin ter različne oblike 
njihovega združevanja v mestne in druge skupnosti v odvisno- 
sti od potreb in interesov delovnih ljudi in občanov. 

V ovkiru samoupravnega položaja občine je krajevna skup- 
nost oblika demokratičnega in samoupravnega organiziranja 
občanov in zadovoljevanja njihovih potreb. 

31. Določene pravice občanov, delovnih ljudi, organizacij 
in skupnosti ter njihovih organov smejo ob izrednih razmerah 
omejiti samo posebej pooblaščeni državni organi. Izredne 
razmere se razglasijo, ko je ogrožena z ustavo SFRJ določena 
ureditev, z ustavo SFRJ pa je treba natančno določiti; kdaj se 
smejo razglasiti. Izredne razmere na vsem ozemlju SFRJ ali 
njenem delu razglasi Predsedstvo SFRJ. 

e) Federacija in odnosi v federaciji 
32. Z novo ustavo SFRJ je treba zagotoviti, da Socialistična 

federativna republika Jugoslavija deluje kot demokratična 
federacija, v kateri se dosledno spoštujejo človekove svoboš- 
čine in uresničujejo pravice in dolžnosti vseh njenih občanov, 
uresničuje nacionalna enakopravnost narodov in narodnosti 
in demokratično usklajujejo skupni interesi občanov, delov- 
nih ljudi, narodov in narodnosti. V skladu s tem mora biti 
ustavno izražen razvoj družbe v smeri demokratizacije in 
deetatizacije, svobode gospodarskih subjektov v pogojih bla- 
govne proizvodnje in tržne menjave ter popolnejšega uresni- 
čevanja pravic družbenopolitičnih skupnosti do samoorgani- 
ziranja. 

Socialistične republike bi na podlagi enotnih načel in teme- 
ljev ekonomskega in političnega sistema, določenih v ustavi 
SFRJ, socialistični avtonomni pokrajini pa tudi na podlagi 
določb ustave republike samostojno in svobodno urejale eko- 
nomske odnose, institucije političnega sistema in svojo notra- 
njo organizacijo. 

Načelo samoodločbe narodov vsebuje tudi polovico do 
odcepitve. V ustavi SFRJ je treba natančno razčleniti posto- 
pek morebitne odcepitve. 

33. Federacija ima kot demokratična socialistična država in 
skupnost polno državnopravno in politično subjektivnost 
v okviru z ustavo SFRJ določenih pristojnosti oziroma pravic 
in obveznosti, s čimer je mišljeno, da razpolaga z zakonodaj- 
nimi, izvršilno-upravnimi in sodnimi pooblastili, s katerimi bo 
zagotovljeno učinkovito in kakovostno uresničevanje teh pra- 
vic in obveznosti. 

34. Z ustavo SFRJ se urejajo odnosi socialističnih republik 
kot držav in federalnih enot v zvezni državi. V okviru varstva 
svoboščin in pravic občanov, ki jih daje ustava SFRJ, je 
zajamčena enakopravnost vsakega naroda in vsake narod- 
nosti. 

35. Z ustavo SFRJ je zajamčena politično-teritorialna avto- 
nomija socialističnih avtonomnih pokrajin, ki temelji na njiho- 
vih posebnostih kot družbenopolitičnih skupnosti, katere 
izhajajo iz nacionalne sestave prebivalstva in iz družbenoeko- 
nomskih, zgodovinskih in kulturnih posebnosti, in so kot take 
predstavljene v organih federacije na način in v obsegu, kot to 
določa ustava SFRJ. 

Pokrajini bi bili neposredno predstavljeni v organih federa- 
cije in bi enakopravno z republikami odločali o tistih vpraša- 
njih, v katerih je izražena njihova posebnost in zajamčena 
enakopravnost pri uresničevanju pravic občanov ne glede na 
nacionalno pripadnost. 

36. V novi ustavi bi bilo treba določiti, da federacija pod 
pogoji, določenimi z ustavo SFRJ, zagotavlja svoboščine in 

pravice človeka in občana, načela in temelje ekonomskega in 
političnega sistema, suverenost in teritorialno neokrnjenost, 
varnost in obrambo države, mednarodni položaj in odnose 
z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 

Federaciji je treba določiti taka pooblastila, ki zagotavljajo 
enake pogoje za gospodarjenje oziroma omogočajo enotno 
ureditev in varstvo enotnega jugoslovanskega trga ter enako- 
pravnost gospodarskih subjektov znotraj njega, s čimer je 
mišljeno tudi določanje temeljnih mehanizmov makroeko- 
nomskega usmerjanja, kot so: kreditno-monetarni, davčni, 
devizni sistem in politika ter ekonomski odnosi s tujino. 
Z enotnostjo jugoslovanskega trga je mišljena tudi določitev 
standardov na določenih področjih, spoštujoč pri tem evrop- 
ska in svetovna merila. 

V tem smislu je treba določiti tudi pristojnosti posameznih 
organov federacije na področjih zagotavljanja svobode in 
samostojnosti organiziranja gospodarskih dejavnosti na trgu, 
zagotavljanja njihove konkurence in onemogočanje mono- 
pola in vseh oblik zapiranja trga. 

37. Razvojna politika, merila, mehanizmi in sredstva za 
njeno izvajanje, kar je v skupnem interesu republik in pokra- 
jin, se določijo na podlagi njihovega soglasja. 

Določiti je treba obveznost in odgovornost federacije za 
spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih in 
zagotoviti smotrnejše rešitve, ki bodo učinkovitejše in uspeš- 
nejše v skupnem interesu. 

38. V okviru z ustavo določenih načel in temeljev ekonom- 
skega in političnega sistema bi federacija urejala tudi sistem 
varstva človekovega okolja, pomemben za vso državo. 

39. Z novo ustavo je treba zagotoviti učinkovitejši sistem 
financiranja funkcij federacije in v okviru tega posebej JLA, 
tako da bi se zagotovili ustrezni viri prihodkov federacije. 

40. Za uresničevanje dosledne in enotne uporabe zveznih 
zakonov in zagotavljanje pravne varnosti in enakopravnosti 
vseh pravnih subjektov je treba določiti za federacijo popol- 
nejša in učinkovita pooblastila, ki omogočajo njihovo izvaja- 
nje, ne glede na to, kdo jih izvaja in ne glede na to, ali so tudi 
drugi odgovorni za njihovo izvajanje. 

41. V novi ustavi je treba zagotoviti natančno delitev pri- 
stojnosti, smotrnejšo organizacijo in učinkovitejše delovanje 
vseh organov federacije, ustrezne odnose in natančnejšo 
delitev pristojnosti med njimi. 

42. Glede na uporabo politično-demokratičnega in naci- 
onalnega načela pri konstituiranju organov federacije bi bilo 
treba v Skupščini SFRJ ustanoviti: 

- zbor občanov, v katerem bi bili poslanci voljeni po terito; 
rialnih volilnih enotah po načelu sorazmerne zastopanosti 
vseh občanov Jugoslavije. 

ALTERNATIVA 1: Na koncu prejšnjega odstavka je treba 
dodati besede: »in ob ustreznem korektivu, ki bi zagotovil tudi 
določeno minimalno zastopanost vsake federalne enote.« 

ALTERNATIVA 2: Besedilo v prejšnji alinei je treba nado- 
mestiti z naslednjim besedilom: »zbor občanov, v katerem bi 
se poslanci v odvisnosti od pristojnosti zborov Skupščine 
SFRJ po možnosti volili po načelu paritetne zastopanosti 
z enakim številom poslancev iz vsake republike in z manjšim 
ustreznim številom iz vsake avtonomne pokrajine, ali po 
načelu sorazmerne zastopanosti. 

- zbor republik in pokrajin, ki bi bil sestavljen po načelu 
paritetne zastopanosti republik in ustrezne zastopanosti po- 
krajin. 

ALTERNATIVA (glede na strukturo Skupščine SFRJ): 
V Skupščini SFRJ bi bilo treba poleg zbora občanov in zbora 
republik in pokrajin v skladu s socialno-razrednim načelo^1 

ustanoviti tudi zbor dela, v katerega bi bili delovni ljudje 
voljeni po načelu funkcionalne zastopanosti različnih delov- 
nih področij. 

43. V Skupščini SFRJ je treba obdržati načelo enodomnega 
odločanja. Dvodomno odločanje je treba določiti za primere, 
ki so predvideni v veljavni ustavi SFRJ (288. člen). 

V ustavi SFRJ je treba določiti vprašanja, ki so bistvenega 
pomena za nacionalno enakopravnost, o katerih se v zboru 
republik in avtonomnih pokrajin. V ustavi bi bilo treba natanč- 
neje določiti, za katera vprašanja ni potrebno soglasje skupš- 
čin socialističnih avtonomnih pokrajin. 

44. Zvezni izvršni svet mora biti načelno postavljen i" 
ustavno konstituiran kot izvršilni organ Skupščine SFRJ z ele- 
menti, ki bi krepili njegovo pozicijo tudi kot vlade. V skladu 
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® tem je treba razčleniti pravice, dolžnosti in odgovornosti 
Jeznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov na 
Področju pobud za sprejemanje ukrepov, zlasti pri sprejema- 
nju podzakonskih aktov in izvajanju zveznih predpisov. 

V okviru odnosov Zveznega izvršnega sveta in Skupščine 
SFRJ je treba obravnavati smotrnost uvedbe institucije dele- 

{Sirane zakonodaje. 
Zvezni izvršni svet naj bi na predlog mandatarja, ki ga 

določi Predsedstvo SFRJ, izvolil Skupščino SFRJ, ki ji je 
°dgovoren in ki mu lahko izjavi nezaupnico. 

45. Predsedstvo SFRJ mora biti ustavno bolj izraženo kot 
0r9an federacije in je treba v skladu s tem predvideti možnost: 

ALTERNATIVA 1: da njegove člane voli Skupščina SFRJ na 
Predlog skupščin republik in pokrajin; 

ALTERNATIVA 2: da njegove člane volijo skupščine repu- 
in avtonomnih pokrajin, razglasi pa ga Skupščina SFRJ; 

ALTERNATIVA 3: da ga volijo vsi občani SFRJ, pri čemer je 
treba zagotoviti obvezno zastopanost vsake republike in 
pokrajine s po enim članom predsedstva. 

46. Poleg pristojnosti, ki se nanašajo na zagotovitev enako- 
pravnosti narodov in narodnosti in na uresničevanje skupnih 
interesov v federaciji — posebej na področju ljudske 
obrambe, državne varnosti in zunanje politike - bi moralo 
Predsedstvo SFRJ še naprej obdržati funkcijo najvišjega 
kolektivnega organa vodstva in poveljevanja oboroženim 
silam SFRJ v miru in vojni. 

Pristojnosti Predsedstva SFRJ bi bilo treba dopolniti s poo- 
blastili glede razglasitve izrednih razmer in v zvezi s tem 
sprejemanja ustreznih ukrepov, ki so potrebni s stališča var- 
nosti in obrambe države in varstva njene ustavne ureditve. 

Treba je znova preučiti sedanji odnos med Predsedstvom 
SFRJ in Skupščino SFRJ ter Zveznim izvršnim svetom. 

predlog 

Predsedstva SR Slovenije o federaciji in odnosih v federaciji* 

(alternativa) 

1- Odnosi v federaciji temeljijo na prostovoljnosti, enako- 
pravnosti in na doslednem spoštovanju raznolikosti, specifič- 
ni in samostojnosti članic federacije. Suverena pravica 
prodov oziroma članic federacije je, da samostojno oprede- 
lujejo svoj politični status in urejajo vprašanja svojega eko- 
n°rriskega, socialnega in kulturnega razvoja. 

Na zvezni ravni naj se torej uresničujejo le tiste pristojnosti 
ederacije, ki jih na podlagi soglasnega dogovora nanjo pre- 
dejo vse republike. To so: zunanja politika, obramba, 
pUpni temelji ekonomskega in političnega sistema, skupni 
"r9 in financiranje skupaj dogovorjenih funkcij. Sicer pa vse 
'adeve urejajo in uresničujejo državljani, narodni in narodno- 
stl v republikah in avtonomnih pokrajinah. 

Seveda pa se članice federacije medsebojno dogovorijo, da 
oodo skupaj urejale in uresničevale tudi druga vprašanja iz 

v°ie pristojnosti. 
. 2. Narodom in državljanom v republikipripada trajna, celo- 
ta in neodtujljiva pravica do samoodločbe, katere vsebina je 
Svobodno določanje političnega statusa in svobodno zago- 
tavljanje ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja, in Kl vsebuje tudi pravico do odcepitve in združitve. 

V Ustavi SFRJ je treba povzeti določbe republiških ustav 
° Postopku odcepitve. Odcepitev je mogoče razglasiti na 
Podlagi referenduma, v katerem je za odcepitev glasovala več 

01 ena polovica vseh državljanov republike, ki imajo volilno 
Pravico. 
I ?\pri opredeljevanju ekonomskih funkcij federacije je treba znajati iz izhodišča, da federacija ni subjekt s svojim lastnim 
®*°nomskim interesom, temveč so republike avtentični in 
overeni nosilec ekonomskega interesa za lasten razvoj in za 
^Pen razvoj v dogovorjenem obsegu. 

. pri opredeljevanju skupnih temeljev ekonomskega sistema 
je 'reba upoštevati potrebo zagotoviti skupni trg blaga, stori- 
®v, kapitala in delovne sile, in v okviru tega svobodo, enako- 
pravnost in konkurenco gospodarskih subjektov na trgu, pre- 
prečevanje monopolov in drugih tržnih zlorab, ter onemogo- 

zapiranje trga, prav tako pa tudi nečelo, da se z odloči- varni na ravni federacije ne more opravljati prerazporejanje 
Q°nodka med podjetji in med članicami federacije, 
tih pod,a9'teh kriterijev se republike dogovorijo o elemen- ti nionetarnega, deviznega, carinskega in zunanjetrgovin- 

Kega sistema ter statusa gospodarskih subjektov. Vsi drugi 
erneljni elementi gospodarskega sistema so lahko skupni le 
'°likšni meri, kolikor se republike o tem posebej dogovorijo. 

8_ 
G,ede na dejstvo, da je za odločanje o začetku postopka za 

Xermbo ustave SFRJ potrebno soglasje vseh skupščin sociali- 
stvo* e i" socialističnih avtonomnih pokrajin, se je Predsed- 
v j° 

SFRJ odločilo, da poda predloge Predsedstva SR Slovenije 
konii 9l-8lnem besedilu kot alternativne rešitve z namenom, da se 
liih i 'rano nadaliuie delo v zvezi z novo ustavo in da se v nasled- 
naii. • posebej med javno razpravo, poiščejo tudi za ta vprašanja a'b°liše rešitve. 

Tak dogovor vsebuje tudi pooblastila za realizacijo po 
ustavno določenem postopku v organih federacije. 

3. Federacija lahko financira razvojne naloge (zlasti na 
področju infrastrukture) le po posebnem pooblastilu in na 
podlagi soglasja republik in pokrajin. Pri odločanju o teh 
vprašanjih ni možen začasen ukrep. 

4. Temelj solidarnosti na ravni federacije je prostovoljnost 
ter konsenz glede določanja kriterijev in obsega pomoči 
z vnaprejšnjim upoštevanjem ekonomske sposobnosti repu- 
blike, ki pomoč daje. 

5. Načelo večinskega odločanja v enonacionalnih skupno- 
stih je demokratičen način odločanja. Vendar pa to ne velja za 
odločanje v večnacionalnih skupnostih, zlasti v večnacional- 
nih federativnih skupnostih. Sodoben razvoj demokracije 
terja upoštevanje narodov ter zaščito in varstvo manjšin preko 
vključevanja načela soglasja članic pri odločanju v federaciji. 

To pomeni, da je treba odločitve v federaciji, ki so bistve- 
nega pomena za položaj in enakopravnost narodov, spreje- 
mati s soglasjem. 

Zato ob upoštevanju ustreznega varstva manjšin - tako 
narodnosti kot drugače mislečih - večinsko odločanje po 
načelu »en človek, en glas« v republiki ali v avtonomni pokra- 
jini ne more biti sporno. Nikakor pa tak princip ne more biti 
sprejet v naši federaciji, saj bi lahko vodil v trajno preglasova- 
nje manj številnih narodov in republik. O zadevah, ki so za 
narode in federalne enote vitalnega pomena, je zato nujno 
treba zagotoviti institut odločanja s soglasjem. Odstopanje od 
tega načela lahko ogrozi sam obstoj naše večnacionalne 
skupnosti. 

Opredelitve o vitalnih interesih narodov in federalnih enot 
v sedanji ustavi naj bodo podlaga za oblikovanje nove ustave. 

6. Skupščina Jugoslavije na) bo enodomna in naj bo sestav- 
ljena po paritetnem načelu. O zadevah iz svoje pristojnosti naj 
odloča vedno, kadar bi to zahtevala skupščina katerekoli 
republike, na podlagi soglasja. 

7. Zvezno vlado naj voli Zvezna skupščina. Predsedstvo 
Jugoslavije naj predlaga možne kandidate za predsednika 
vlade; ta ima položaj mandatorja in predlaga druge člane 
vlade. Zvezna vlada je v okviru svoje pristojnosti samostojna 
in odgovorna Skupščini Jugoslavije, ki jo lahko v vsakem 
trenutku odpokliče ali glasuje o njeni nezaupnici. 

Ministri naj bodo zadolženi za posamezne resorne upravne 
organe in naj vodijo njihovo delo. Obstajati mora tudi nepo- 
sredna povezava in odgovornost zveznih upravnih organov 
Skupščini Jugoslavije. 

8. Predsedstvo Jugoslavije je kolektivni šef države,kar naj 
odraža federavitno ureditev države. Člane Predsedstva Jugo- 
slavije naj volijo republiške skupščine, republiške ustave pa 
lahko določijo tudi, da jih volijo državljani v republikah in 
pokrajinah neposredno. Predsedstvo naj ima točno določene 
integrativne, reprezentativne in protokolarne funkcije. 

Predsedstvo naj praviloma odloča s soglasjem vseh članov, 
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le izjemoma - v primerih, določenih v ustavi - pa s tričetrtin- 
sko večino. 

9. Zaradi specifičnega zgodovinskega razvoja in nacionalne 
sestave so AP postale konstitutivni element federacije in je 
zato treba zagotoviti razvijanje njihove avtonomije. Ker pa te 
družbenopolitične skupnosti niso države, ne morejo imeti 
predstavnikov v Predsedstvu Jugoslavije, sodnikov v Ustav- 
nem sodišču Jugoslavije, prav tako pa ne morejo biti v Skupš- 
čini Jugoslavije subjekt odločanja na podlagi konsenza, tem- 
več odločajo le v okviru delegacije SR Srbije. 

10. Posamezne zvezne institucije naj se razmestijo v raz- 
lične kraje po vsej Jugoslaviji (v skladu z možnostmi in potre- 
bami ter glede na racionalno organizacijo dela). Proučiti je 
treba tudi rešitev, po kateri naj se ozemlje, na katerem imajo 
zvezni organi svoj sedež, izvzame iz pravnega režima repu- 
blike in se zanj oblikuje poseben režim. Razmisliti velja tudi 
o posebnem statusu in pravnem režimu glavnega mesta Jugo- 
slavije. 

11. Predsedstvo Jugoslavije naj bo ob ureditvi, da temeljna 
vprašanja o uporabi in razvoju JLA in o razvoju vojaškega 
industrijskega kompleksa določa Skupščina Jugoslavije na 
podlagi soglasja republik, kot vrhovni poveljnik oboroženih 
sil predlaga osnove strategije in razvoja obrambe in skrbi za 
uresničevanje obrambne politike. 

Odločitev o razglasitvi izrednih razmer sprejme Skupščina 
Jugoslavije s soglasjem skupščin vseh republik in avtonom- 
nih pokrajin. Skupščina Jugoslavije lahko razglasi izredne 
razmere na celotnem območju Jugoslavije oziroma na 
območju posamezne republike ali pokrajine na predlog Pred- 
sedstva Jugoslavije, če izjemna splošna nevarnost ogroža 
obstanek Jugoslavije oziroma njeno ustavno ureditev. Pred- 
log je v Predsedstvu Jugoslavije sprejet, če zanj glasujejo vsi 
člani. Skupščina Jugoslavije, ob soglasju skupščin republik in 

avtonomnih pokrajin, z zakonom določi, kakšni ukrepi, s kate- 
rimi se lahko začasno omejijo posamezne ustavne pravice in 
svoboščine, se lahko sprejmejo v izrednih razmerah. Uporabo 
izrednih ukrepov v izrednih razmerah odredi Skupščina Jugo- 
slavije ali po njenem pooblastilu Predsedstvo Jugoslavije, 
v soglasju s predsedstvi republik in avtonomnih pokrajin. 

V primeru vojne ali ob neposredni vojni nevarnosti, če se 
Skupščina Jugoslavije ne more sestati, pa razglasi izredne 
razmere in odredi izredne ukrepe Predsedstvo Jugoslavije, ki 
mora svojo odločitev predložiti v potrditev Skupščini Jugosla- 
vije, brž ko se ta lahko sestane«. 

Na podlagi pobude za spremembo ustave SFRJ je Predsed- 
stvo SFRJ mnenja, da mora biti celotni postopek sprejetja 
nove Ustave SFRJ spodbuda za najustreznejše rešitve, ki 
bodo na socialističnih temeljih omogočile nenehni napredek 
SFRJ v celoti in vseh njenih delov. 

Predsedstvo SFRJ je mnenja, da je treba po postopku, 
določenem v ustavi SFRJ, začeti in voditi najširšo javno raz- 
pravo o rešitvah v novi ustavi. Predsedstvo pričakuje, da se 
bodo vse organizirane socialistične sile, predvsem pa Sociali- 
stična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije ter delegacija in 
delegati v skupščinah, angažirali, da ustvarijo pogoje za naj- 
širšo demokratično izjavljanje in ustvarjalni prispevek delov; 
nih ljudi, znanstvene in strokovno najkreativnejše misli pf' 
konstruktivni razčlenitvi in iskanju ustavnopravnih rešitev, ki 
bodo prispevali k prihodnjemu uspešnemu razvoju if 
napredku naše države. 

Zato je potrebno popolno usklajeno delo pri spremembah 
ustave SFRJ in delu v zvezi s spremembami ustav republik in 
ustav avtonomnih pokrajin, da bi se organizirala enotna druž- 
benopolitična in demokratična akcija v zvezi z ustavnimi spre- 
membami in graditvijo usklajenih ustavnih rešitev v našem 
ustavnem sistemu v celoti. 

S SEJE PREDSEDSTVA SKUPSCINE SR SLOVENIJE 

POBUDA 

za ustanovitev Znanstvenega foruma 

Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je na zadnji seji 
22. 2. 1990 razpravljalo tudi o pobudi za ustanovitev 
Znanstvenega foruma Slovenije. Sklep o ustanovitvi je 
sprejela Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije na 
zasedanju 13.12.1989. 

PODLAGA 

Ustavni zakon je s 1. januarjem 1990 odpravil samou- 
pravne interesne skupnosti in ustvaril nova družbena raz- 
merja. Pri tem pa ni bila odpravljena samo sporna oblika 
organiziranosti Raziskovalne skupnosti Slovenije, ene od 
SIS, marveč tudi vsebina razmeroma avtonomnega nasto- 
panja znanosti. Omeniti velja nadalje, da je skupščina RSS 
delovala tudi kot »četrti« zbor Skupščine SRS. S spre- 
membno razmerja SZDL do političnih subjektov pa se 
spreminja tudi doslej integrativna vloga Sveta za znanost 
pri SZDL. Obe sistemski spremembi pomenita raziskoval- 
cem izziv in zahtevo, vzpostaviti nov avtonomen mehani- 
zem, ki bo kar najbolje izražal potrebe in aspiracije znan- 
stvenih ustvarjalcev, hkrati pa bo deloval kot institucija 
v prid stvarnega, znanstveno utemeljenega razvoja 
družbe. 

Svet za znanost pri RK SZDL Slovenije je na svoji seji 11. 
oktobra 1989 obravnaval gradivo »Razmišljanja ob pri- 
pravi novega zakona o raziskovalni dejavnosti (ter ukinitvi 
Raziskovalne skupnosti Slovenije)«, kjer je med drugim 
opredeljen tudi Znanstveni zbor Slovenije, kot ena od 
pobratenih kontrolnih zank. Misel o znanstvenem zboru je 
zorela, načelno so jo podprli tudi nekateri drugi politični 

subjekti, in Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije je 
sprejela pobudo, da se oblikuje ZNANSTVENI FORUM kot 
neodvisno telo, ki bo v razmerju do državnih organov in do 
strankarskih političnih programov zrcalilo in zastopalo 
avtonomno »stanovsko« stališče znanosti. 

OSNUTEK ZAMISLI ZA ZNANSTVENI FORUM 

Slovenija in Jugoslavija se morata nujno usmeriti v raz- 
vijanje INOVATIVNE DRUŽBE. Smotrno je, da se ZNAN- 
STVENIKI organizirajo na način, ki jim bo omogočil čim 
neposredneje prispevati k USTVARJALNOSTI in CELOVI- 
TOSTI pri razmisleku v pripravah odločitev in pri spremlja- 
nju (nadzoru) njihovega uresničevanja, in to za VSE 
BISTVENE NOVOSTI v družbenih okoliščinah poslovanja 
in drugega delovanja. Gospodarstveniki imajo, na primer, 
možnosti za tak vpliv v obliki gospodarske zbornice, 
odvetniki v obliki odvetniške zbornice. Znanstveniki so 
doslej imeli del take možnosti pri Raziskovalni skupnosti 
Slovenije. Po ukinitvi Raziskovalne Skupnosti Slovenije pa 
se kaže poleg organov, ki se že ustanavljajo po ustavnem 
zakonu, tudi potreba po SAMOORGANIZIRANJU znanstve- 
nikov. Iz sprejetih ustavnih in drugih dokumentov veje 
INTERES DRUŽBE za tak vpliv znanosti. Zato naj se usta- 
novi ZNANSTVENI FORUM SLOVENIJE, ki bo pomenil 
INSTITUCIONALIZIRANO AVTONOMIJO IN ODGOVOR- 
NOST ZNANSTVENIKOV SRS. 

1. Znanstveni forum naj bi kot samoorganizacijski druž- 
beni organ vnašal znanstveni razmislek (utemeljenost, 
ustvarjalnost, celovitost) pri sistemskih rešitvah na VSEH 
RELEVANTNIH PODROČJIH družbenega življenja, skupš- 
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čini SRS naj bi zagotavljal in pripravljal znanstveno premi- 
šljeno MNENJE k programsko-političnim, ustavnim in 
zakonskim gradivom, o katerem naj bi razpravljala in odlo- 
čala Skupščina SRS in/ali Skupščina SFRJ, še zlasti pa 
k tistim, ki zadevajo raziskovanje in izobražovanje. Organi- 
zacija dela »foruma« naj bi temeljila na projektno sestav- 
ljenih skupinah, ki bodo omogočale interdisciplinirno 
sodelovanje VSEH NAJVIDNEJŠIH ZNANSTVENIKOV 
z določenega področja, ne glede na to v kateri raziskovalni 
organizaciji imajo svoj sedež. »Forum« naj bi na svojem 
letnem zasedanju opravil strnjen pregled nad opravljenim 
in načrtovanim delom ter obravnaval poročilo resornega 
ministra za preteklo leto in smernice za naprej. Prav tako 
naj bi nadaljeval pozitivna izročila skupščine RSS (o pod- 
mladku — 2000 mladih raziskovalcev, razvoju znanstve- 
nega in drugega raziskovalnega dela, o merilih za kadrov- 
ske rešitve na področju znanosti v upravi, gospodarstvu in 
v raziskovalni sferi, o materialnih in drugih družbenih 
pogojih za znanstveno delo ipd ). Forum naj bi sodeloval 
pri nastajanju novih oblik organiziranosti, kot so skladi, 
znanstvene agencije in podobno. 

K naštetim družbenopolitičnim nalogam znanstvenega 
foruma spadajo zlasti še naslednje: 
- Znanstveni forum je nosilec »stanovskega« interesa 
znanosti in njene samoorganizacije ter sam pri sebi pre- 
soja rezultate znanstvenega dela, ugotavlja njihovo pro- 
pulzivnost, mednarodno primerljivost in komunikabilnost, 
oblikuje hipoteze o mejah in ovirah za uspeh in razvoj 
znanosti in sooča te svoje ugotovitve in hipoteze s podla- 
gami za delovanje državnih organov, zlasti vladnih in par- 
lamentarnih teles. 
- Znanstveni forum v vseh fazah priprav sodeluje v razpravi 

° nacionalnem znanstvenem programu in o potrebnem 
deležu javnih financ za izpeljavo izbranega nacionalnega pro- 
gama in njihovem upravljanju. 

Aktivno spremlja vse dejavnosti državnih oreganov, ki 
Spodbujajo ali morebiti zavirajo interes gospodarstva in jav- n'h služb za znanost in inovativnost. 

- Znanstveni forum se izreka o zadevnih vprašanjih vlad- 
nega programa, o ponujenih modelih delitve resorjev v vladi, 
0 Ponujeni strukturi in organizaciji državne uprave in o drugih 
vPrašanjih, ki zadevajo položaj znanosti in univerze, pa tudi 
° splošnih kriterijih, ki jih morajo izpolnjevati nosilci zadevnih 
Qržavnih funkcij. 

- Znanstveni forum spodbuja državno, regionalno in sve- 
tovno sodelovanje med znanstveniki in znanstvenimi instituci- • 
jami ter pričakuje potrebne pospeševalne ukrepe od državnih 
organov; posebno skrb namenja sodelovanju med sloven- 
skimi znanstveniki v slovenskem kulturnem prostoru in 
v svetu (»tretja univerza«). 

2. Zato predlagamo, 
- da obe slovenski univerzi, Poslovna skupnost združenih 

raziskovalnih organizacij Slovenije (ZROS) in Slovenska aka- 
demija znanosti in umetnosti ustanovijo Znanstveni forum 
Slovenije; 

- da Znanstveni forum sestavljajo po strokah izvoljeni 
(izbrani) akivni in uveljavljeni RAZISKOVALCI, ne glede na 
organizacijo oziroma njihovo delovno razmerje, v skupnem 
številu okrog 60-80 članov, za izbiro članov foruma pa se 
lahko uporabi načelo organizacije iz prakse RSS (za izvajalski 
del), vsaj za prvi sklic foruma, in načelo znanstvene odlič- 
nosti; 

- da ima Znanstveni forum svoje delovno telo PREDSED- 
STVO; prvo predsedstvo bo operativno sestavljeno iz pred- 
stavnikov obeh slovenskih univerz, SAZU in ZROS (skupno 
okrog 15 članov); to predsedstvo imenuje znanstveni forum 
na prvem zasedanju, z mandatom do trajnega konstituiranja 
znanstvenega foruma; 

- da Znanstveni forum sprejme potrebne AKTE za ustanovi- 
tev in registracijo, za svoje delovanje ter za delo predsedstva 
in drugih morebitnih teles; 

- da svoje razmerje do Znanstvenega foruma Slovenije 
opredelita Skupščina SR Slovenije in Predsedstvo SR Slove- 
nije. 

POBUDA ZA JAVNO RAZPRAVO 

Iniciativna skupina za ustanovitev Znanstvega foruma Slo- 
venije je na svojem sestanku 5. februarja 1990 sprejela zgor- 
nje gradivo, ki ga objavljamo. Z objavo želi vzpodbuditi vse 
zainteresirane, da se pridružijo akciji in prispevajo svoje 
poglede in predloge, v obliki javne razprave in neposredno 
iniciativni skupini (v drugem primeru na naslov: prof. dr. 
Srdjan Bavdek, prorektor, Univerza E. Kardelja v Ljubljani, Trg 
osvoboditve 11), če je mogoče do 15. februarja 1990. Prvo, 
ustanovno zasedanje znanstvenega foruma bo predvidoma 
v prvi pefovici marca 1990. 

Na podlagi 141. člena Poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije je Predsedstvo Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
pobude Iniciativnega odbora za ustanovitev Znanstvenega 
foruma Slovenije na svoji seji 22. 2.1990 sprejelo naslednji 

SKLEP 

1. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije se je seznanilo 
s pobudo Iniciativnega odbora za ustanovitev Znanstve- 
nega foruma Slovenije in jo podpira. 

2. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije bo v okviru 
programa dela Skupščine SR Slovenije in njenega izvrš- 
nega sveta zagotavljalo vključevanje Znanstvenega 
foruma Slovenije v proučevanje temeljnih družbenih vpra- 
šanj, zlasti pri pripravah in spremljanju izvajanja ustavnih 

in zakonskih rešitev na področju raziskovanja in izobraže- 
vanja, zagotavljalo medsebojno sodelovanje in obvešča- 
nje pri pripravljanju predlogov odločitev za zbore Skupš- 
čine SR Slovenije. 

3. Generalni sekretar Skupščine SR Slovenije zagotovi, 
da je Znanstveni forum Slovenije seznanjen z gradivi in 
drugimi podlagami, potrebnimi za vsestransko presojo 
temeljnih družbenih vprašanj, za katera je to predvideno 
po programu dela Skupščine SR Slovenije ali na predlog 
delovnih teles, Izvršnega sveta, Sindikata, Gospodarske 
zbornice Slovenije oziroma drugih subjektov, vključenih 
v skupščinsko odločanje. 

4. Vsa druga vprašanja medsebojnega sodelovanja ure- 
jata neposredno Predsedstvo Znanstvenega foruma Slo- 
venije in Predsedstvo Skupščine SR Slovenije. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

POPRAVEK 
Republiška uprava za jedrsko varnost nas je ob- 

vestila, da je v stališču Izvršnega sveta do zahteve 
delegatov Skupščine občine Brežice za zbor občin 
skupščine SR Slovenije v zvezi z zaprtjem Nuklear- 
ne elektrarne Krško, objavljenem v Poročevalec, št. 
4, 19. 2. 1990, str. 80 napačna navedba. 

Pravilno besedilo se glasi: »... V odgovoru je 
slovenska delegacija predstavila zakonsko regu- 
lativo (moratorij za nove gradnje) in obvestila, da 
je naročena študija o energetski strategiji, v kateri 
bo obdelana tudi možnost za gospodarski razvoj 
Slovenije brez Nuklearne elektrarne Krško. ...« 

POPRAVEK 
V Poročevalcu št. 4, 19. 2. 1990, je bilo objavljeno 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
pobude Skupnosti srednjih šol Ljubljana in skupine 
delegatov iz Mesta Ljubljane v zvezi z dopolnitvijo 
59. člena zakona o stavbnih zemljiščih, z napač- 
nim besedilom v zadnjem odstavku. Ta se pravilno 
glasi: 

Glede na navedeno Izvršni svet SR Slovenije po- 
bude Skupnosti srednjih šol Ljubljana za dopolni- 
tev 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih ne sprej- 
me, kajti na osnovi novih sistemskih rešitev in 
usmeritev se bodo sredstva za nadomestila za upo- 
rabo stavbnih zemljišč, kakor tudi za pokrivanje 
drugih obveznosti družbenih dejavnosti zagotavlja- 
la iz republiškega proračuna in to v višini dejanskih 
obveznosti, ne pa pavšalno kot do sedaj. 

ZBOR OBČIN 

Stališče 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 Skupš- 

čine SR Slovenije dala pobudo, da pristojni organi proučijo 
možnost, da se v zakonu o zaposlovanju razširi krog upravi- 
čencev 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 pobud izvršni 

svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja: 
da je v vrsti dokumentov Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije, ki se nanašajo na politiko zaposlovanja posebej 
poudarjena problematika zaposlovanja mladih, šolanih 
kadrov, kakor tudi problematika njihove materialne in soci- 
alne varnosti za čas čakanja na zaposlitev (Analiza izvajanja 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti, Smeri aktivne politike zaposlovanja); 

- da je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v gradivu smeri 
aktivne politike zaposlovanja sprejel izhodišče, da je v dogra- 

jevanju zakonodaje potrebno za iskalce prve zaposlitve opre- 
deliti nove oblike zaposlovanja in tistih pravic iz zavarovanja 
za primer brezposelnosti, ki bodo pripomogle k njihovi čimhi- 
trejši vključitvi v delo (n. p. krediti, namenska sredstva za 
začetek dela oziroma pripravništvo, izobraževanje ipd.), pa 
tudi določeno materialno pomoč (pod pogoji premoženj- 
skega cenzusa družine). 

3. 
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

sprejema naslednje stališče: 
Pobuda skupine delegatov iz občine Tržič za Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije za razširitev kroga upravičencev do 
denarne pomoči na iskalce prve zaposlitve bo na ustrezen 
način upoštevana v postopku priprave novega zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki naj bi bil 
sprejet v prihodnjem letu. 

Stališče do pubude 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 finan- 
ciranju splošnih družbenih potreb v delu, ki se nanaša na 
financiranje družbenopolitičnih organizacij. 

Stališče do pobude. 
V skladu s sprejetimi amandmaji k Ustavi SR Slovenije se 

pripravlja tudi zakon o političnem združevanju. V tem zakonu 
je predvideno tudi urejanje financiranja političnih organizacij. 
Navedena pobuda skupine delegatov za ustrezno dopolnitev 
obstoječe ureditve financiranja splošnih družbenih potreb je 
torej smiselno že zajeta v predvideni zakonodajni dejavnosti 
v tekočem in prihodnjem letu. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije do pobude občinske 
skupščine Ljubljana Moste-Polje 
za spremembo zakonodaje na 
področju financiranja zaklonišč 

Delegati občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje so 20/ 
12-1989 sprejeli pobudo za spremembo zakonodaje na 
področju financiranja zaklonišč in sicer, da se uvede morato- 
rij nad sredstvi, ki jih namenjamo za zaklonišča. Ta sredstva 
pa naj bi preusmerili v razvoj "gospodarstva. 

Gradnjo zaklonišč in drugih zaščitnih objektov ter vrste 
prispevkov za gradnjo zaklonišč ureja zvezni zakon o splošni 
ljudski obrambi (Ur. list SFRJ št. 21/82); republiški zakon 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list 
SRS, št. 35/82) te še nekateri drugi republiški predpisi to 
obveznost samo konkretizirajo (določajo tehnične normative 
za gradnjo, vrsto zaklonišč, območja obvezne gradnje, višino 
prispevkov itd.). Glede na nevedeno sta možni opustitev grad- 
nje zaklonišč in opustitev plačevanja prispevkov za njihovo 
gradnjo le s spremembo zveznih predpisov. Vendar pa je 
stališče Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, da bo 
predlagal spremembo zveznega zakona za ljudsko obrambo 
šele po sprejemu nove zvezne ustave, kar pomeni, da v kraj- 
šem času ne bo možno v celoti realizirati takšnih in podobnih 
ponbud. T udi sicer se s strokovnega stališča zastavlja vpraša- 
nje upravičenosti opustitve ali mirovanja gradnje zaklonišč, 
ker gre za enega najpomembnejših trajnih zaščitnih ukrepov 

Zavedajoč se problemov pri financiranju graditve zaklonišč, 
ki so še posebej izraziti v sedanjih razmerah družbenogospo- 

64 poročevalec 



darske krize, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne glede 
na navedeno, v predlogu sprememb in dopolnitev zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki so že 
predložene Skupščini SR Slovenije, predlagal tudi spre- 
membo zakona v tistem delu, ki se nanaša na obveznost 
graditve zaklonišč (201., 202., 204. in 205. člen zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti). Bistvo 
sprememb v predlogu zakona je, da se odpravijo določbe, ki 
določajo obveznost graditve zaklonišč, osnovo in višino pri- 
spevka za graditev zaklonišč. V postopku dopolnjevanja 
ustreznih določb zveznega zakona o splošni ljudski obrambi, 
ki urejajo graditev zaklonišč, pa se bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zavzemal za racionalnejšo ureditev tega 
področja. Na ta način se posredno uveljavlja začasno prene- 
hanje obvezne graditve zaklonišč in pobiranje prispevkov v ta 
namen, tako kot se predlaga v pobudi delegatov občinske 
skupščine Ljubljana Moste-Polje. Razpložljiva sredstva, ki 
bodo na računih za graditev zaklonišč ob uveljavitvi zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti pa naj bi se uporabila za 
najnujnejše vzdrževanje že zgrajenih zaklonišč, predvsem 
v začetnem obdobju po prenehanju graditve zaklonišč in 
pobiranja prispevka za njihovo gradnjo. 

Z navedenimi predlogi in aktivnostmi se bo zmanjšala učin- 
kovitost sistema za zaščito in reševanje, ki se jo bo poskušalo 
delno nadomestiti z izpolnjevanjem drugih gradbenotehnič- 
nih ukrepov ter doslednejšim upoštevanjem interesov zaščite 
in reševanja pri vseh posegih v prostor. 

Odgovor na stališče skupine delegatov 
iz Občine Nova Gorica za zbor občin 
Skupščine SR Slovenije do odgovora 
Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
na pobudo za spremembo zakona 
o evidenci nastanitve občanov in 
o registru prebivalstva 

Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
do odgovora Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na 
pobudo za spremembo zakona o evidenci nastanitve občanov 
in o registru prebivalstva sprejela naslednje stališče: 

»Skupina delegatov za Zbor občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Nova Gorica je proučila odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije na podano pobudo za spremembo 
zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebival- 
stva. 

Delegacija se z odgovorom Izvršnega sveta le delno strinja. 
Iz odgovora je razvidno, da se Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije strinja le s pobudo, da je dolžan tisti, ki prijavlja 
stalno prebivališče, predložiti dokaz o pravici prebivanja na 
določenem naslovu, glede ostalih vprašanj pa je mnenja, da 
sedanji zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva omogoča pravočasno preverjanje podatkov in 
ugotavljanje fiktivnega prebivališča, medtem ko bi morali 
predpisi, ki urejajo druga področja (npr. socialna), določati, 
pod katerimi pogoji lahko občani uveljavljajo svoje pravice. 
Ker ta vprašanja z drugimi predpisi niso urejena tako, da bi 
preprečevali možnost zlorab s pridobitvijo stalnega prebiva- 
lišča, ugotavljamo, da konkretnih težav in problemov, ki smo 
jih poskušali nekazati v pobudi, ne bomo mogli v praksi 
učinkoviteje razreševati. Želeli pa bi poudariti in opozoriti na 
'o, da točne evidence o nastanitvi občanov, ki bi dejansko 
odražala stanje na terenu, se ne da zagotavljati brez dokaza 
o pravici prebivanja na določenem naslovu. 

Pričakujemo, da se bodo podane pobude upoštevale v kas- 
nejših postopkih pri spremembi navedenega zakona«. 

Na navedeno stališče odgovarjamo naslednje: 
Že po sedaj velajvnem tretjem odstavku 6. člena Zakona 

o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva 
(Uradni list SRS, št. 5/83) lahko uradna oseba, ki ob prejemu 
prijave podvomi v resničnost podatkov, navedenih v prijavi, 
zahteva od občana ustrezna dokazila. To pa 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. Ponovno poudarjamo, da je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije že v tazi spreminjanja tega zakona 
leta 1983 predlagal, da je dolžan tisti, ki prijavlja stalno prebi- 
vališče, predložiti dokaz o pravici prebivanja na določenem 
naslovu, vendar pa smo bili s strani Zakonodajno pravne 
komisije opozorjeni, da bi s tem kršili 183. člen Ustave SFRJ, 
ki pravi, da je občanom zagotovljena svoboda gibanja in 
nastanitve. Ker smo še vedno mnenja, da bi občan, ki prijavlja 
stalno prebivališče, moral predložiti dokaz o pravici bivanja 
na določenem naslovu, bomo pobudo delegatov iz Nove 
Gorice vsebinsko oblikovali že pri predlogu za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Stališče Izvršnega sveta do pobude 
skupine delegatov za gospodarsko 
področje 27. okoliš, Krško za Zbor 
združenega dela Skupščine SR 
Slovenije za zakon o renti (uveljavitev 
le-te v ostalih zakonih) 

1. Skupina delegatov z gospodarskega področja Posavja 
smiselno predlaga, da se z zakonom uredi zajemanje rente 
zaradi posledic posegov v prostor predvsem v primerih, ko 
gre za odlaganje radioaktivnih odpadkov, posebnih in komu- 
nalnih odpadkov ter gradnjo hidroelektrarn, avtocest, hitre 
železnice, itd. 

2. Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do 
pobude je naslednje: 

Tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji je bilo v preteklih letih 
izdelanih več študij oziroma raziskovalnih nalog, ki so obrav- 
navale oblike in načine zajemanja rente. V večini teh nalog so 
bile obravnavane tiste oblike rente, ki so vezane na prodajo 
- nakup ali uporabo zemljišč, ne pa na posledice, ki jih 
posamezni zgrajeni objekti povzročajo okolju. Menimo, da 
v primerih, ki jih skupina delegatov našteva v pobudi, ni jasno, 
ali gre za zajemanje rente ali za vprašanja odškodnin oziroma 
nadomestil zaradi negativnih ekoloških učinkov na okolje, ki 
so nastali z gradnjo oziroma delovanjem objektov (predvsem 
pa odlagališč radioaktivnih in posebnih odpadkov). 

V zvezi s tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, 
da: 

- investitor objektov plača enkratno odškodnino pri prido- 
bivanju zemljišča, kar je že urejeno z zakonom; zemljišča se 
pridobivajo na podlagi pogodb v svobodnem pravnem pro- 
metu oziroma na podlagi razlastitvenih odločb ali pogodb, ki 
nadomeščajo razlastitve. 

Vse večja zavest posameznikov in družbe glede varovanja 
okolja in kmetijskih zemljišč, dosedanja visoka stopnja infla- 
cije ter zaostreni pogoji gospodarjenja narekujejo spre- 
membo določil zakona o razlastitvi, ki urejajo tovrstne 
odškodnine po načelu pravične odškodnine. 

Spremembe in dopolnitve tega zakona pripravlja Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo; 

- uporabnik stavbnega zemljišča redno plačuje poseben 
prispevek v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih oziroma 
dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na 
katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 
ljišča, in meril za določanje višine tega nadomestila; pri izra- 
čunu je upoštevana tudi namembnost zemljišča (bodoča 
dejavnost, ki se bo opravljala na zemlijšču); 

- z zakonom je že urejeno plačevanje odškodnin (po nače- 
lih odškodninskega prava), kadar so ugotovljeni škoda, njen 
protipravni izvor, vzročna zveza med nastankom škode in 
posledicami ter je znan povzročitelj škode. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da pobuda dele- 
gatov smiselno opozarja zlasti na dolgoročne posledice, ki se 
pojavijo z zakasnelim delovanjem predvsem odlaganja radio- 
aktivnih in posebnih odpadkov, oz. na podobne posledice 
različnih posegov v prostor. 

Pripravlja se študija o oblikah in višini odškodnin oziroma 
nadomestil družbenopolitičnim skupnostim in posamezni- 
kom zaradi gradnje trajnega odlagališča radioaktivnih odpad- 
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kov, ki bo opredelila oblike in merila za določanje nadomestil, 
način njihovega plačila, rok plačevanja ter prejemnike nado- 
mestil. Ta študija bo podlaga za ugotavljanje odškodnin za 
podobne vrste onesnaževalcev. Izvajalac študije je Elektro- 
projekt Zagreb, predvidoma pa bo zaključena do 30. 4. 1990. 

Glede na navedeno IS Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da 
je potrebno nadaljevati delo tako na področju zajemanja vseh 

oblik rente (predvsem tiste, kjer je dobiček rezultat izjemni/1 

pogojev poslovanja), kot tudi na področju ugotavljanj* 
odškodnin. Zato bo imenoval posebno medresorsko komisij" 
ki bo nadaljevala delo na obeh področjih. Rezultati del' 
komisije se bodo vključevali v sistem financiranja, ki bo zaje' 
v posebnem sistemskem zakonu oz. v zakonih za posamezni 
dejavnosti. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN 

V kateri fazi je postopek sprejemanja 
zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij? 

Skupina delegatov iz obči- 
ne Tolmin za zbor občin 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavila Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije tole 
delegatsko vprašanje: 

»V kakšni fazi je postopek 
za sprejem republiškega za- 
kona o izvrševanju kazenskih 
sankcij?« 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije daje na postavljeno 
delegatsko vprašanje tale od- 
govor: 

Skupščina SR Slovenije je 
na seji zbora občin in zbora 
združenega dela dne 22/11- 
1988 sprejela osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju kazen^ 
skih sankcij in naložila Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slove- 
nije, da pripravi predlog za- 
kona. 

Po prvotnem delovnem pro- 
gramu Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije je bil rok za 
predložitev zakonskega pred- 
loga Skupščini SR Slovenije 4. 
trimesečje 1989, tako da bi ga 
mogla pristojna zbora Skupš- 

čine SR Slovenije obravnavati 
na eni izmed sej v decembru 
1989. 

Pri pripravi besedila zakon- 
skega predloga pa se je poka- 
zalo, da bo potrebno nekatere 
zakonske določbe uskladiti 
z drugimi zakoni, predvsem 
z zakonom o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu 
Skupščine SRS ter o republi- 
ških upravnih organih, z zako- 
nom o podjetjih in z zakonom 
o delovnih razmerjih. Ker na- 
vedeni zakoni takrat še niso 
bili sprejeti, je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pred- 
lagal Skupščini SR Slovenije, 
da se obravnavanje predloga 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij odloži do 
sprejetja omenjenih zakonov. 

Skupšina SR Slovenije je 
glede na povedano uvrstila 
predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona 
o izvrševanju kazenskih sank- 
cij v svoj delovni progam za 3. 
trimesečje 1990. 

O onesnaženosti reke Koritnice in 
ukrepih za izboljšanje stanja 

Skupina delegatov z občine 
Tolmina za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije z odpadni- 
mi vodami rudnika Rajbelj in 
Italije. Potok Roja je pritok re- 
ke Koritnice, ki se izteka v re- 
ko Sočo. Odpadne vode rud- 
nika Rajbelj poslabšujejo tudi 
kakovost vode reke Koritnice 
in Soče, ekološko ogrožajo 
oba vodotoka, zmanjšujejo 
možnost za uporabo vode ter 
posredno ogrožajo zdravje 
ljudi in živali. 

Zato je skupina delegatov 
na podlagi 41. čl. Poslovnika 
Skupščine SR Slovenije po- 
stavila naslednja delegatska 
vprašanja: 

1. Ali so italijanski organi 
obvestili naše organe, da bo- 

do preusmerili strupene od- 
padne vode na našo stran 
- In če so jih - katere? 

2. Kakšne konkretne ukre- 
pe je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejel, da bi 
preprečil protizakonito izpuš- 
čanje strupenih odplak preko 
državne meje v reko Korit- 
nico? 

3. Kaj lahko Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije nare- 
di, da bi preprečil onesnaže- 
vanje enega od najbolj ohra- 
njenih predelov Slovenije in 
zaščitil prebivalstvo v dolini 
Soče — Koritnice, ko doseda- 
nje zahteve in opozorila ne 
dajejo nobenih rezultatov? 

4. Kdo je dolžen stalno 
spremljati in analizirati stop- 

njo onesnaženosti reke Korit- 
nice? 

5. Kdo je dolžan povrniti 
stroške premestitev črpališč 
vode zaradi onesnaženosti 
reke Koritnice in Soče? 

6. Kdaj bo rudnik Rajbelj 
nehal usmerjati onesnaženo 
vodo v reko Koritnico? 

Ob tem delegati navajajo, 
da so prebivalci KS Log pod 
Mangartom sprejeli sklep, da 
v kolikor pristojni republiški 
organi ne bodo hitro in učink- 
voito ukrepali bodo sami pre- 
prečili dostop odpadnih voda 
iz italijanskega ozemlja v reko 
Koritnico. O tem svojem ukre- 
pu pa ne bodo obvestili nobe- 
nega organa. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije na postavljena vpra- 
šanja odgovarja naslednje: 

1. Pristojni italijanski organi 
niso uradno in po redni in 
mednarodni pravno ustaljeni 
poti obvestili jugoslovanske 
strani o preusmerjanju odpad- 
ne vode Rudnika Rajbelj v po- 
tok Rojo in reko Koritnico. Po 
dostopnih podatkih so odpad- 
ne vode pred letom 1976 odte- 
kale v povodje reke Žilice na 
italijanski strani. 

Po izjavah domačinov in ne- 
katerih predstavnikov organov 
občine oziroma Koritnico prvič 
v letu 1976. 

2. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je po svojih pred- 
stavnikih v jugoslovansko-itali- 
janski komisiji za vodno go- 
spodarstvo, potem ko so ga 
v letu 1985 pristojni organi ob- 
čine Tolmin prvič uradno ob- 
vestili 

o izpuščanju odplak v potok 
Rojo, na osmem rednem zase- 
danju mešane jugoslovansko 
italijanske komisije za vodno 
gospodarstvo, na katerem so 
sodelovali tudi predstavniki Iz- 
vršnega sveta občine Tolmin, 
ki je bilo dne 12. 9. 1986, opo- 
zoril na nedopustnost spušča- 
nja odpadnih voda iz rudnika 
Rajbelj v Rojo oziroma Koritni- 
co in predložil pisno doku- 
mentacijo o problematiki 
onesnaževanja voda na naši 
strani čez državno mejo. 

Italijanska stran se je z izjavo 
v zapisniku s tega zasedanja 
zavzemala, da bo problem res- 
no proučila. Na tem zasedanju 

italijanska stran ni želela Pff 

drobneje razpravljati, češ d> 
nima nobenih predhodnih cfr 
vestil in podatkov. 

Poleg tega je junija 198® 
predsednik jugoslovanske dc 
legacije v mešani komisiji 
vodno gospodarstvo s pismo"1 

opozoril predsednika italija"' 
ske delegacije na dokument,1(1 

ga je jugoslovanska stran W" 
bruarja 1986 izročila italijansk' 
delegaciji ter zahteval njihf* 
odgovor oz. izjavo, kako bod° 
stvar uredili. Vendar na to P1' 
smo ni dobil odgovora. Na de* 
vetem zasedanju mašane ko* 
misije za vodno gospodarstvo 
ki je bilo 20. maja 1987 v Trst" 
je italijanska stran potrdil 
svojo odgovornost za onesnS' 
ževanje potoka Roje in Koritn1' 
ce z odplakami rudnika Rajbe>l 
in predlagala proučitev mož' 
nosti za gradnjo čistilne nap'3 

ve ob koncu izpustnega kanal* 
iz rudnika na jugoslovansi" 
strani. Jugoslovanska stran p* 
je predlagala italijanski drug0 

tehnologijo čiščenja odpl3* 
v samem rudniku s podob"0 

napravo, ki je že uspešno del"" 
vala v rudniku Mežica. Bilo le 

več strokovnih posvetov, je i<3' 
lijanska stran izjavila, da 
rudnik sploh zaprla ker njeg? 
vo nadaljnje izkoriščanje nl 

več ekonomsko upravičeno 
Na desetem zasedanju m* 

šane komisije za vodnogosp^j 
darstvo, ki je bilo 12. oMob'° 
1988 v Novi Gorici, je italija^ 
ska stran v zvezi z obravnav3' 
no zadevo v zapisniku izjavil® 
da bo rudnik omejil proizvo^ 
njo in da je onesnaževanje " 
zmanjšano, da pa bodo nepf®' 
klicno ustavili proizvodni0 

v rudniku do konca leta 198°' 
Po podatkih, s katerimi razp0' 
laga Republiški komite za va'- 
stvo okolja in urejanje prost"' 
ra je onesnaževanje z odpadaj' 
mi vodami rudnika Rajbe' 
v zadnjem obdobju resnič'1" 
časovno in deloma količins* 
omejeno, vendar še traja. 

Predsednik jugoslovans* 
delegacije v tej komisiji pa ' 
predsedniku italijanske de® 
gacije v decembru 1989 pos'3 

pismo, v katerem ga opozarl 
na neizpolnjene italijanske o" 
veznosti glede nedopustne^ 
podaljševanja onesnaževani3' 
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ki je ekološko škodljivo, poleg 
tega pa upravičeno povzroča 
nerazpoloženje in ogorčenje 
lokalonega prebivalstva in pri- 
naša škodo tudi za gospodar- 
ski razvoj območja Soške do- 
line. 

3. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije z vsemi razpoložljivi- 
mi političnimi in pravnimi 
sredstvi vztraja, da se zagoto- 
vila italijanske strani o prene- 
hanju obratovanja Rudnika 
Rajbelj in izpuščanja odpadnih 
voda v potok Rojo oziroma re- 
ko Koritnico uresničijo in da 
ne bo več pristal na podaljša- 
nje rokov po letu 1990. Na 
enajstem rednem zasedanju 
jugoslovansko - italijanske 
komisije za vodno gospodar- 
stvo, ki bo v marcu 1990 leta, 
bo vztrajal pri teh stališčih. 

4. Po zakonu o vodah in hi- 
drometeorološki službi mora 
stanje kakovosti voda v SR 
Sloveniji spremljati Hidrome- 
terološki zavod SR Slovenije. 
V skladu s svojimi programi je 
Hidrometeorološki zavod SR 
Slovenije opravljal redne razi- 
skave reke Soče s pritokom 
Koritnice že pred letom 1985, 
vendar v analize vode niso bile 
vključene preiskave težkih ko- 
vin v Koritnici. Za dokumenta- 
cijske zahtevke do italijanske 
strani je v letu 1985 Hidromete- 
orološki zavod vključil v razi- 
skave tudi težke kovine in pre- 
ostale parametre onesnaževa- 
nja, ki so značilni za odpadne 
vode iz rudnika Rajbelj. Poseb- 
ne raziskave izven rednega 
Programa so bile opravljene 
v letih 1986, 1988 in 1989 na 
Potoku Roje glede analiz vode 
in usedlin v potoku. 

5. Črpališča, na katera vpli- 
va reka Soča, so naslednja: čr- 
pališče v Bovcu, zajetje Moči- 
la, črpališče Prilesje in Mr- 
miek. Črpališče pitne vode 
v Bovcu se napaja iz podatalni- 
°e, na katero vpliva Soča. Vo- 
dovod Močila ima le zajetje vo- 
de iz Soče, v Prilesju se voda iz 
Soče infiltrira v črpališča, ki je 
ob Soči, v Mrzleku pa se voda 
ob sušnih obdobjih iz zajetja 
Mrzleka meša z vodo iz Soče. 

Sistematsko nadzira kako- 
vost pitne vode Zavod za soci- 
a'no medicino in higeno Nova 
Gorica. Analize zavoda kažejo, 
da je voda iz vodovodov Moči- 
la. Prilesje in Mrzlek glede tež- 
kih kovin neoporečna kar po- 
meni, da v pitni vodi koncen- 

tracije težkih kovin po pravilni- 
ku niso presežene. Za vodovod 
Bovec analize na težke kovine 
še tečejo. 

Iz analiz usedlin iz območja 
črpališč je razvidno, da so kon- 
centracije kadmija in svinca 
v letu 1987 in 1988 povečane, 
v letu 1989 pa so se zopet zni- 
žale, zvišala se je tudi koncen- 
tracija živega srebra v letu 
1988 v primerjavi z letom 1985. 

Poleg teh rezultatov so zani- 
mivi tudi izvidi vsebine filtra iz 
vodovoda Močila, kjer je bil fil- 
trni material močno onesna- 
žen s težkimi kovinami, sicer 
pa je voda ves čas higiensko 
neoporečna. 

Ocena o možnostih zapira- 
nja vodnih zajetij ni možna, saj 
vodovodi nimajo rezervnih 
vodnih virov in bi njihova iz- 
ključitev imela katastrofalne 
posledice, sicer pa mora na 
podlagi veljavnega zakona 
o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/81/ 
stroške za premestitev črpališč 
vode zaradi onesnaženosti po- 
vrniti neposredni povzročitelj 
omrežja. 

6. Že iz navedenih odgovo- 
rov je razvidno, da bi moral 
rudnik Rajbelj v skladu z med- 
narodno sprejeto obveznostjo, 
za katero jamči italijanska dr- 
žava, že konec leta 1989 pre- 
nehati onesnaževati vodo po- 
toka Roje in Koritnice. Neurad- 
no pa so predstavniki avto- 
nomne dežele Furlanije -Julij- 
ske Krajine in rudnika Rajbelj 
napovedali, da bodo rok za 
prenehanje delovanja rudnika 
verjetno prisiljeni podaljšati 
največ za eno leto. O tem bo 
dokončno sprejeto stališče na 
enajstem rednem zasedanju 
jugoslovansko-italijanske ko- 
misije za vodno gospodarstvo 
v marcu 1990. 

O obvestilu, da bodo prebi- 
valci KS Log pod Mangartom 
sami fizično preprečili dostop 
odpadnih voda iz italijanske 
strani v potok Rojo in reko Ko- 
ritnico in o tem ne bodo obve- 
stili nobenega pristojnega or- 
gana na jugoslovanski strani, 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije meni, da organi in orga- 
nizacije občine Tolmin v skla- 
du z zveznimi in republiškimi 
predpisi niso pristojni za nepo- 
sredno urejanje ali celo eno- 
stranske ukrepe glede vodne- 
ga režima, ki imajo vpliv čez 
državno mejo. 

družbenopolitični zbor 

O postopkih za imenovanje novega 
generalnega direktorja Tanjuga 

Delegat Zoran Thaler je 
v *vezi s postopki za imeno- 

vanje novega generalnega di- 
rektorja TANJUG-a postavil 

na seji družbenopolitičnega 
zbora 22. 11. 1989 več vpra- 
šanj, na katera je predstavnik 
IS S SRS tudi na isti seji odgo- 
voril. 

Zoran Thaler je v pisni obli- 
ki 8.12. 89. poslal predsednici 
DPZ svoje mnenje, da namreč 
ni zadovoljen z vsebino odgo- 
vora in postavil IS S SRS do- 
datna vprašanja, »na katera 
zaradi nujnosti primera želim 
odgovor še na isti seji.« Zoran 
Thaler je postavil naslednja 
vprašanja: 

1. Zakaj IS S SR Slovenije ni 
pravočasno evidentiral kandi- 
data za mesto generalnega 
direktorja TANJUG-a iz SR 
Slovenije v rednem roku do 
12. oktobra in kdo je za to od- 
govoren? 

2. Kako je mogoče, da je 
lahko IS S SRS v podaljšane 
roke evidentiral kandidata, ki 
mesta generalnega direktorja 
TANJUG-a sploh ne bi mogel 
opravljati zaradi zdravstvenih 
razlogov, in kdo je za to odgo- 
voren? 

3. Kako si IS S SRS razlag- 
ga dopis sekretarja Sekretari- 
ata za informiranje ZlS-a, naj 
IS S SRS pošlje usklajen 
predlog, isti dan, kot je IS 
S SRS še posredoval svoj 
predlog? Ali je ta dopis mogo- 
če razumeti tako, da predlog 
IS S SRS z dne 18. oktobra ni 
bil usklajen v SR Sloveniji in 
kdo bi ga moral s kom uskla- 
diti? 

4. Zakaj je sedanji kandidat 
za generalnega direktorja TA- 
NJUG-a iz SR Slovenije bil 
evidentiran šele zadnji dan 
podaljšanega roka in še ta- 
krat brez pisnega soglasja ko- 
ordinacijskega odbora za ka- 
drovska vprašanja pri Pred- 
sedstvu Republiške konferen- 
ce SZDL Slovenije — in kdo je 
za to odgovoren? 

5. Ali je IS S SR Slovenije, 
ko govori o soglasni podpori 
sedanjemu kandidatu za ge- 
neralnega direktorja TA- 
NJUG-a, seznanjen, da RK 
ZSMS v okviru RK SZDL ni da- 
la svojega soglasja k predla- 
ganemu kandidatu? 

6. Ali je IS S SR Slovenije 
seznanjen, da je RK ZSMS ob- 
vestila koordinacijski odbor 
za kadrovska vprašanja pri 
Predsedstvu RK SZDL o svo- 
jem kandidatu? 

7. Kdo je odgovoren za to, 
da IS S SR Slovenije nima ni- 
kakršnih uradnih informacij 
o sedanjem poteku dogod- 
kov, ki naj bi pripeljali do ime- 
novanja noveba generalnega 
direktorja TANJUG-a? Kaj je 
in kaj bo še IS S SR Slovenije 
storil, da bi si jih pridobil. 

Na dodatna vprašanja Z. 
Thalerja odgovarjamo: 

1. Kot smo pojasnili že v pr- 
vem odgovoru sta sekretariat 
IS za kadrovska vprašanja oz. 
RKI takoj po prejemu prvega 
obvestila o začetku postopka 
za imenovanj, novega general- 
nega direktorja TANJUG-a ob- 
vestila vodstvo RK SZDL oz. 
pristojna telesa RK SZDL za 
informiranje in kadrovsko poli- 
tiko. S tem je bil v SR Sloveniji 
začet postopek evidentiranja, 
in to na SZDL, ki je še vedno 
nosilka postopka evidenti- 
ranja. 

Zaradi ustavne in zakonsko 
opredeljene vloge SZDL na po- 
dročju javnega obveščanja je 
utemeljeno, da mora tudi po- 
stopek evidentiranja kandida- 
tov v SRS za vodilna mesta v t. 
i. zveznih javnih glasilih pote- 
kati v okviru SZDL. 

Predstavniki IS so večkrat 
v prvotno predlaganem roku, 
to je do 12. 10., opozarjali 
predstavnike RK SZDL, da mo- 
rajo biti morebitni kandidati iz 
SRS evidentirani v določenem 
roku. 

Iz RK SZDL oziroma Koordi- 
nacijskega odbora za kadrov- 
ska vprašanja pri P RK SZDL je 
Sekretariat IS za kadrovska 
vprašanja prejel predlog za 
tov. Jegliča 18. oktobra in so 
ga takoj, kot smo že pojasnili 
v prvem odgovoru, poslali pri- 
stojni službi pri ZIS-u. 

2. Tov. Jeglič ni bil evidenti- 
ran v podaljšanem roku, am- 
pak z zamudo v rednem roku 
na podlagi uradnega obvestila 
pristojne službe ZIS. O zdrav- 
stvenih razlogih, zaradi katerih 
tov. Jeglič ne bi mogel kandi- 
dirati za mesto generalnega di- 
rektorja TANJUG-a, je bil Se- 
kretariat IS za kadrovska vpra- 
šanja obveščen naknadno. 

3. Za tolmačenje dopisa Se- 
kretariata za informiranje pri 
ZIS bi moral delegat Z. Thaler 
zahtevati pojasnila od sekre- 
tarja za informacije ZlS-a. 

V IS S SRS pa menimo, da 
tolmačenje, ki ga sicer v obliki 
vprašanja postavlja Z. Thaler, 
nima osnove. Kot smo že zapi- 
sali v prejšnjih dveh točkah, 
smo sicer z zamudo poslali 
predlog za tov. Jegliča, in po 
naključju je bil to isti dan, ven- 
dar prej, preden smo prejeli 
ponovni (dodatni) poziv za evi- 
dentiranje. 

Kot smo že omenili v prvem 
odgovoru je bil predlog za tov. 
Jegliča evidentiran na RK 
SZDL. Postopek usklajevanja 
v okviru RK SZDL urejajo nje- 
na pravila. Sekretariat za ka- 
drovska vprašanja ni imel raz- 
loga dvomiti, da je postopek 
v okviru SZDL izpeljan v skla- 
du s temi pravili. V skladu 
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z vlogo in pristojnostjo komisi- 
je IS S SRS za kadrovske in 
administrativne zadeve pa je 
bil predlog obravnavan in pod- 
prt tudi v tej komisiji. 

4. S ponovnim pozivom, ki 
smo ga prejeli 18. 10. oz. v po- 
daljšanem roku, sta Sekretari- 
at za kadrovska vprašanja in 
RKI takoj seznanila vodstvo RK 
SZDL. Jak Koprive ni bil, kot 
pravi Z. Thaler, »evidentiran 
šele zadnji dan podaljšanega 
roka«, ampak je Sekretariat za 
kadrovska vprašanja, to je zad- 
nji dan podaljšanega roka že 
poslal predlog. 

Pq katerih opravljenih kon- 
zultacijah je bil oblikovan 
predlog za tov. Koprivca, smo 
odgovorili že v prvem odgovo- 
ru (Tč. 5.) 

5. Koordinacijski odbor pri 
Predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije je ob- 
vestil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, da nima pripomb 
k predlaganemu kandidatu za 
direktorja TANJUG tov. Jaku 
Koprivcu. 

6. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je bil seznanjen, da 
je Republiška konferenca Zve- 
ze socialistične mladine Slove- 
nije koordinacijskemu odboru 
za kadrovska vprašanja pri 
predsedstvu Republiške kon- 
ference SZDL Slovenije pred- 

lagala svojega kandidata, ven- 
dar je bila ta kandidatura po 
dana po končanem zadnjem 
roku za predlaganje možnih 
kandidatov za navedeno dolž- 
nost. 

7. V svojem prvem odgovo- 
ru je IS jasno poudaril, da »za- 
enkrat« še nismo prejeli urad- 
nih informacij o vseh evidenti- 
ranih kandidatih oz. nimamo 
informacij, kdaj bodo vse dane 
predloge obravnavala pristoj- 
na telesa ZK SZDL in TANJUG. 
Torej, do trenutka dajanja od- 
govora Z. Thalerja nismo imeli 
teh informacij! To pa ne pome- 
ni, da jih nismo tudi do takrat 
iskali, oz. skušali pridobiti, za- 
to očitek Z. Thalerja ni uteme- 
ljen. 

Po informacijah Zveznega 
izvršnega sveta je komisija za 
kadrovska vprašanja obravna- 
vala devet evidentiranih kandi- 
datov iz posameznih republik 
in pokrajin ter po konzultaci- 
jah s predsednikom Zveznega 
izvršnega sveta predlagala dva 
kandidata, in sicer Rista Laza- 
rova, člana Predsedstva CK ZK 
Makedonije in Ratka Butulija, 
podpredsednika IS Skupščine 
SR Srbije. Tak predlog je Zvez- 
ni izvršni svet poslal v mnenje 
koordinacijskemu odboru za 
kadrovska vprašanja pri Zvezni 

konferenci Socialistične zveze 
Jugoslavije, ta pa je za mnenje 
o tem predlogu zaprosila RK 
SZDL. Kot članica KO za ka- 
drovska vprašanja pri RK 

SZDL je ta predlog prejej® 
v obravnavo dne 11. 12. 1" 
tudi RK ZSMS. 

Ta predlog bo obravnaval t"' 
di svet TANJUG 14. 12. 1989- 

O finančnem obračunu svetovnega 
veslaškega prvenstva na Bledu 

Delegat Družbeno-politič- 
nega zbora tov. Zoran Thaler 
|e postavil naslednji vpraša- 
nji, ki se nanašata na finančni 
obračun svetovnega vesla- 
škega prvenstva na Bledu: 

1. Koliko denarja je sloven- 
ski proračun prispeval na 
konto vseh aktivnosti v zvezi 
s tem SP na Bledu? 

Zahtevamo datumsko opre- 
deljeno dinamiko sredstev, ki 
so se zato angažirala (tako, 
da bomo lahko ugotovili real- 
no vrednost, ter ali je ta vred- 
nost v skladu s sklepi, ki jih je 
takrat sprejela skupščina 
SRS); 

2. Glede na velik delež slo- 
venskega proračuna pri tem 
SP zahtevamo, da se skupšči- 
ni poda s strani Odbora za 
pripravo SF finančno poroči- 
lo. Iz tega bomo ugotovili ali 
je pozitivno stanje doseženo 
z vračilom sredstev republi- 

škemu proračunu, ali pa 
v pozitivno bilanco vključei 
tudi sredstva republiške! 
proračuna. 

V zvezi s tem posreduje " 
vršni svet Skupščina SR Slo^ 
nije, naslednja usklajena 0" 
govora: 

1. Po podatkih Republik, 
ga sekretariata za finance : 

izvedbo svetovnega veslaš^ 
ga prvenstva na Bledu I®' 
1989 iz republiškega prorai 
na niso bila dodeljena sr®1 

stva, marveč se je ta priredit' 
financirala iz drugih virov. 

2. V pogovoru s predsta^11 

kom organizacijskega komitf 

ja za organizacijo svetovne? 
veslaškega prvenstva na Ble^ 
smo ugotovili, da finan^ 
obračun še ni dokončno izd' 
lan. Po zagotovilih predstav"! 
ka tega komiteja bo konici 
poročilo dostavljeno Skup^r 

ni SR Slovenije v januaff 
1990. 
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Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik). Aleš čerin. Primož Heinz, Marko 
Boris Gabrič. Janez Lah. Janez Lukač. Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič. Anka Štrukelj-Fras. Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik ^ s\i 
Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ Aljas Riza (predsednik). 
Berovič, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač. inž Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin. Milan Krnič. Zoran Miškovič, 
Ajder - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragtša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13. telefon (011) 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 7 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1990 se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun Skupščina SR Slov 

Ljubljana, 50100-845-50204 - NaroČninske zadeve telefon (061) 219-914 
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