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SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora in Zbora združenega dela Skupščine Republike Slom 
ob obravnavi predloga zakona o posebnem prispevku solidarnosti za odpravlja 
posledic poplav v letu 1990   

Družbenopolitični zbor in Zbor združe- 
nega dela sta v nadaljevanju 7. seje 8. 
11. 1990 ob obravnavi predloga zakona 
o posebnem prispevku solidarnosti za 
odpravljanje posledic poplav v letu 1990 
na podlagi 260. člena poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije sprejela na- 
slednji: 

SKLEP 
Delegati Družbenopolitičnega zbora in 

Zbora združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije bodo za odpravo posledic 
poplav v letu 1990 prispevali po 2000,00 
(z besedo: dva tisoč) dinarjev namensko 
za nabavo terenskega reševalnega vozila 

za Zdravstveni dom Luče. Morebil" J 
ostalo razliko od tega zneska pa bi 'J 
redili najbolj ogroženim krajevnih y 
nostim po prioritetah in nalogah, k'3 
nastale v okviru organov krajevnih Jj 
nosti glede na največjo ogrožen"5' 
poplav. 
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DODATNI SKLEPI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predlogi 
zakona o posebnem prispevku solidarnosti za odpravljanje posledic poplav v l&' 
1990 

Družbenopolitični zbor je v nadaljeva- 
nju 7. seje 8.11.1990 ob obravnavi pred- 
loga zakona o posebnem prispevku so- 
lidarnosti za odpravljanje posledic po- 
plav v letu 1990 na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednje dodatne sklepe: 

DODATNI SKLEP I. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

venije naj prouči možnosti, da tistim, ki 
so ostali brez stanovanjske hiše ali brez 
proizvodnih sredstev omogoči na- 
slednje: 

1. izbriše se jim vse kredite, da ne bi 
plačevali za nekaj, kar več ne obstaja, 

2. omogoči naj se jim najemanje kreditcKT 
po bistveno bolj ugodnih pogojih, kot so 
sedaj v veljavi, 

3. pri nabavi materiala za gradnjo hiš in 
novih strojev naj se jim oprosti plačila 
vseh davščin. 

DODATNI SKLEP II. 
Ustrezni inšpekcijski organi naj naredi- 

jo analizo vodnih odpadkov. V bodoče pa 
bi bilo treba poskrbeti za ustrezna skla- 
dišča za posebne odpadke. 

DODATNI SKLEP III. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 

venije naj prouči mmožnosti, da so plači- 

la posebnega prispevka oproščeni ^ 
vezanci, ki so utrpeli škodo v višjem 
sku, kot bi bil njihov prispevek sol 
nosti. 

DODATNI SKLEP IV. i 
Skupščina Republike Slovenije 

enem od prihodnjih zasedanj celo ^ 
prouči posledice poplav in vse okO||S 

ne, ki so jih povzročile. 

DODATNI SKLEP V. i 
Izvršni svet Skupščine Republike 

venije naj opravi analizo, v kolikšni ^ 
napačna urbanizacija lahko vpliva 
možnosti nastanka tako velikih škod 

SKLEP in DODATNI SKLEPI 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o sistemu obrambe pred točo  

Družbenopolitični zbor je v nadaljevanju 
7. seje 8. 11. 1990 ob obravnavi predlo- 
ga za izdajo zakona o sistemu obrambe 
pred točko na podlagi 277. člena poslov- 
nika Skupščine Republike sprejel na- 
slednji: 

SKLEP 
Predlog za izdajo zakona o prenehanju 

veljavnosti zakona o sistemu obrambe 
pred točo se ne sprejme. 

Družbenopolitični zbor je sprejel tudi 
naslednje: 

DODATNE SKLEPE 
1. Izvršni svet Skupščine Republike 

Slovenije naj poskrbi za celovitejšo študi- 
jo o možnih učinkih posameznih elemen- 
tov obrambe pred točo ter o posledicah, 
ki jih ukinitev tega zakona lahko povzro- 
či. V študiji je potrebno vključiti tudi 
vprašanja ekologije - stopnjo onesnaže- 

nosti podtalnice in tal, ki jih povzro1 

kemične snovi zaradi obrambe Pr' 
točo. 

M 
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2. Izvršni svet naj poskrbi tudi za P1 

učitev možnosti vključitve zvonov ozi , 
ma zvonenja v sistem obrambe proti to^ 

3. Pri pripravi dodatnih študij naj s oP 
lujejo vse strokovne institucije in st'0 

kovnjaki, ki so sodelovali pri izvaja'1'. 
dosedanjega sistema obrambe P'e 

točo. 

DODATNI SKLEP 
Zbora občin Skupščine republike Slovenije ob obravnavi in sprejemu predloga 
zakona o posebnem prispevku solidarnosti za odpravljanje posledic poplav v letu 
1990 

Zbor občin Skupščine Republike Slo- 
venije je na nadaljevanju 7. seje dne 8. 
11.1990 ob obravnavi In sprejemu pred- 
loga zakona o posebnem prispevku so- 
lidarnosti za odpravljanje posledic po- 
plav v letu 1990 na podlagi 260. člena 

poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
Zbor nalaga Izvršnemu svetu, da ob- 

vesti Skupščino Republike Slovenije 

o načinu uporabe sredstev, zbranih P 
tem zakonu, ter da jo sproti obve$c 

o uporabi teh sredstev. .. 
Odbor Skupščine Republike Slovenil 

za splošno gospodarske zadeve 1,31 

spremlja porabo teh sredstev. 
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SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
zakona o posebnem prispevku solidarnosti za odpravljanje posledic poplav v letu 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je na svoji 9. seji dne 
8. novembra 1990 ob obravnavi predlo- 
ga zakona o posebnem prispevku soli- 
darnosti za odpravljanje posledic po- 
plav v letu 1990 na podlagi zadnjega 
odstavka 358. člena prečiščenega be- 
sedila ustave Republike Slovenije spre- 
jel naslednji 

SKLEP 
1. »Problematika reševanja posledic 

katastrofalnih poplav v Sloveniji« se uvr- 
sti kot 1. točka sej zborov dne 20. novem- 
bra 1990, na kateri bodo zbori skupaj 
obravnavali to vprašanje, ki je skupnega 
pomena za zbore, ko bodo znane po- 
drobnejše ocene stanja in višina škode 
kot osnova za določitev vseh aktivnosti 
za postopno reševanje oziroma odpravo 
posledic. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj ob pripravi te obravnave 

upošteva pobude zborov ob obravnavi 
zakona o posebnem prispevku solidarno- 
sti, še posebej pa naj prouči možnosti 
oprostitve plačila carine in davkov pri 
nabavah opreme za odpravljanje posle- 
dic naravne katastrofe. 

3. Zbor združenega dela daje pobudo 
Družbenopolitičnemu zboru in Zboru ob- 
čin, da to vprašanje, ki je skupnega po- 
mena za zbore zbori obravnavajo skupaj. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine Republike Slovenije na predlog skupne komisije 
za usklajevanje predloga zakona o turistični taksi z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije je na predlog skupne 
komisije za usklajevanje predloga za iz- 
dajo zakona o turistični taksi z osnut- 
kom zakona na seji zbora dne 8. novem- 
bra 1990 sprejel naslednji 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o turistični 

taksi z osnutkom zakona se sprejme. 

2. Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naj pri pripravi predloga zako- 
na prouči in ustrezno upošteva stališča, 

pripombe in predloge delovnih teles in 
delegatov Skupščine Republike Slove- 
nije 

3. Pri pripravi predloga zakona naj Iz- 
vršni svet Skupščine Republike Slovenije 
sodeluje s predstavniki Turistične zveze 
Slovenije. 
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Predlog za izdajo STANOVANJSKEGA ZAKONA s tezami ESA167 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 31. seji 
dne 31. 10. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO STANOVANJSKEGA 
ZAKONA S TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. čelna začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za varstvo okolja in urejanja prostora, 
- Maver JERKIČ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Mira BECELE, pomočnica republiškega sekretarja za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona s tezami bodo 
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor zdru- 
ženega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga 

bo tudi Odbor skupščine za urejanje prostora ter stanovanj- 
ska in komunalna vprašanja kot matično delovno telo. 

POVZETEK: 

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona s tezami 
najavlja obsežne reformne posege na stanovanjskem 
področju, pri čemer se želi ustvariti pogoje za uveljavitev 
tržnih odnosov tudi na stanovanjskem področju, udejaniti 
načelo, da vsakdo sam razrešuje svoje stanovanjsko vpra- 
šanje, pri čemer država vzpodbuja hitrejše razreševanje 
stanovanjskih vprašanj ter zagotavlja pomoč pri pridobitvi 
stanovanj v najem in pri uporabi stanovanj, zagotoviti 
oddajo stanovanj v najem praviloma za nedoločen čas, 
vzpostaviti financiranje stanovanjske dejavnosti na nače- 
lih javnih financ ter s predpisi uvesti racionalno in teh- 
nično ter ekološko neoporečno stanovanjsko gradnjo, 
prenovo in upravljanje, vključno s potrebo po nadaljnjem 
razvoju stroke na tem področju, ki se sicer sprotno pre- 
verja na stanovanjskem trgu. 

V zvezi z realizacijo omenjenih načel teze določajo, da 
s stanovanjski in stanovanjskimi hišami v bodoče uprav- 
ljajo lastniki, ki odločajo tudi o najemnini, ki je poslej 
njihov prihodek. 

Zakon zagotavlja celovito varstvo pravic najemnikov, pri 
čemer država lahko neposredno posega v oblikovanje 
najemnin, v kolikor se ugotovi kakršnokoli monopolno 
obnašanje s tem v zvezi. 

Stanovanjska pravica na stanovanjih v družbeni lastnini 
s sklenitvijo najemne pogodbe preneha, dosedanja stano- 
vanjska razmerja se preoblikujejo v najemna razmerja za 
nedoločen čas. 

V tezah je predvidena v okviru celovite pomoči družini 
tudi pomoč pri pridobitvi socialnih stanovanj v najem ter 
pomoč pri plačevanju najemnine. Podrobnejše pogoje in 
merila ter postopek s tem v zvezi naj bi predpisal podza- 
konski akt. 

V tezah je predvideno razreševanje vprašanj lastninjenja 
stanovanj v družbeni lastnini in sicer tako, da pravne 
osebe, ki imajo pravico uporabe na stanovanjih in stano- 
vanjskih hišah, postanejo lastniki teh stanovanj in stano- 
vanjskih hiš. Občina postane lastnik stanovanjskega 
sklada, pridobljenega s sredstvi solidarnosti na področju 
stanovanjskega gospodarstva ter stanovanjskega sklada 
splošnega ljudskega premoženja. 

Lastniki so dolžni prodati ta stanovanja imetnikom sta- 
novanjske pravice na teh stanovanjih, kolikor le-ti to 
zahtevajo, z njihovo privolitvijo se stanovanja lahko pro- 
dajo tudi drugim uporabnikom, stanovanjski zakon pa naj 
bi določil pogoje za odkup. 

V tezah so posebej opredeljene pristojnosti občin in 
republike na stanovanjskem področju. Upoštevaje 
ustavno razmejitev njunih pristojnosti je ena od njihovih 
osrednjih nalog zagotavljanje pogojev za razreševanje sta- 
novanjskih vprašanj ob sočasnem ustvarjanju pogojev za 
oddajanje stanovanj na neprofitnih načelih s ciljem razre- 
ševanja stanovanjskih vprašanj najširših slojev prebival- 
stva, ki si z graditvijo oz. najemom ne morejo rešiti stano- 
vanjskega vprašanja, kakor tudi zagotavljanje izgradnje 
socialnega fonda in fonda za intervencije na stanovanj- 
skem trgu. 

PREDLOG ZA IZDAJO stanovanjskega zakona 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v drugi pod- 

točki 1. točke amandmaja LXVII k Ustavi Republike Slovenije, 
po kateri ureja Skupščina Republike Slovenije v okviru pravic 
in dolžnosti republike z zakonom tudi stanovanjsko gospo- 
darstvo. V 

Ustavna podlaga je podana tudi: v 28. točki drugega 
odstavka 314. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da 
v okviru z Ustavo in zakoni določenih pravic in dolžnosti 
Republika Slovenija po republiških organih določa temelje 
stanovanjske politike in usmerja razvoj stanovanjskega 
gospodarstva; v 10. točki 321. člena Ustave Republike Slove- 
nije, po kateri Republika Slovenija z zakonom ureja lastnin- 
ska, zemljiška in druga stvarnopravna razmerja ter stanovanj- 
ska razmerja, promet z nepremičninami, pogodbena in druga 
obligacijska razmerja; v drugem odstavku 1. točke amand- 
maja XXVII, po katerem lahko lastnik da stanovanjsko hišo ali 
stanovanje v uporabo drugemu in na tej podlagi pridobiva 
prihodek, pod pogoji in na način, ki jih določa zakon; v šesti 
alinei drugega odstavka I.točke XXXIX amandmaja k Ustavi 

Republike Slovenije, po kateri delovni ljudje in ob4®5| 
v občini skrbijo za smotrno stanovanjsko gradnjo; in v XX* 
ter LXV amandmaju k Ustavi Republike Slovenije, kjer I 
podana možnost, da se na področju stanovanjskega gosp0 

darstva uredijo posebnosti financiranja v okviru javnih finan 

206. člen Ustave Republike Slovenije, po katerem je obča^ 
zajamčeno, da pridobi stanovanjsko pravico na stanova^ 
v družbeni lastnini, v predlogu za izdajo stanovanjske^ 
zakona ni posebej razdelan, saj je pri oblikovanju predloga1 

izdajo stanovanjskega zakona s tezami upoštevano dejstv_ 
da osnutek nove Ustave Republike Slovenije opušča 
vanjsko pravico, vsebuje pa opredelitev, da Republika SIV 0 
nija ustvarja pogoje, da si državljani lahko pridobijo primer11 

stanovanje. Stanovanjski zakon naj bi začel veljati po spr 

jetju nove ustave Republike Slovenije. 

V tem kontekstu predvidevamo prenehanje stanovanjs^ 
pravice z dnem sklenitve najemne pogodbe 
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II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
2.1.1. Stanovanjsko gospodarstvo je urejeno z zakonom 

o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 3/81, 34/ 
83, 24/85, 1/86 in 11/88), zakonom o stanovanjskih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84), zakonom o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88)in zakonom o pravicah na 
delih stavb (Uradni list SRS, št.19/76). Navedeni zakoni teme- 
ljijo na načelu, da so delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih kot nošilci odločanja 
o skupnem prihodku v tem okviru tudi nosilci odločanja 
o sredstvih za reševanje svojih stanovanjskih vprašanj in 
skupaj z delovnimi ljudmi in občani nosilci odločanja o vseh 
vprašanjih stanovanjske politike v temeljnih organizacijah, 
delovnih skupnostih, krajevnih skupnostih (sveti stanoval- 
cev), skupnostih stanovalcev in samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih. 

Normativna ureditev na stanovanjskem področju temelji na 
konceptu ustavne ureditve iz leta 1974 in že odpravljenih 
predpisih (zakon o združenem delu, zakon o planiranju, 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in drugih), 
po vsebini pa je prilagojena razmeram dogovorne ekonomije. 

2.1.2. Stanovanjska politika se je kot sestavni del razvojne 
politike v vsem povojnem obdobju obravnavala pretežno 
v funkciji socialne politike in zaščite standarda, na taki osnovi 
pa je destabilizirajoče vplivala na tokove gospodarskega in 
družbenega razvoja. Razumljivi? je, da je sestavni del razvoja 
stanovanjskega gospodarstva tudi socialna politika, ki pa 
mora biti določena po obsegu in namenih ter virih in načinu 
financiranja, v tem okviru pa zagotovljena v občini. 

2.1.3. Ena od večjih zablod samoupravnega urejanja druž- 
beno ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva je bila samoupravna organiziranost v stano- 
vanjskem gospodarstvu in obvezen prenos stanovanj in sta- 
novanjskih hiš v družbeni in zasebni lastnini v gospodarjenje 
skupnostim stanovalcev. Stanarina je postala prihodek skup- 
nosti stanovalcev, kar je zelo zmanjšalo interes lastnikov za 
gospodarjenje. 

2.1.4. Bistveno oviro za učinkovito urejanje in uveljavljanje 
tržnih in drugih odnosov nasploh na stanovanjskem področju 
predstavlja tudi institut stanovanjske pravice - trajne in 
zajamčene, na osnovi 164. člena Ustave SFRJ in 206. člena 
Ustave Republike Slovenije. Operacionalizacija stanovanjske 
pravice v zakonu o stanovanjskih razmerjih pa stanovanjsko 
pravico še razširja kot prenosljivo pravico na številne uporab- 
nike stanovanja. Na navedeni ustavni in zakonski podlagi je 
stanovanjska pravica na družbenih stanovanjih in pravica,1 

pridobljena (z odločbo) na stanovanjih fizičnih oseb pravi- 
loma močnejša od lastninske pravice. 

2.1.5. Na stanovanjskem področju tudi ni bila vzpostavljena 
jasna razmejitev med strokovnimi, samoupravnimi in uprav- 
Ijalskimi pristojnostmi in nalogami, tako pri investiranju kot 
pri gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini, kar se je odrazilo pri neustrezni, predvsem 
Pa neracionalni organiziranosti samoupravnih in upravljal- 
skih struktur. 

2.1.6. Posebne težave na področju organiziranja in izvajanja 
stanovanjske gradnje in prenove ter z njo vezanih problemov 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč predstavlja pro- 
storsko načrtovanje in neustrezna stavbno zemljiška politika. 
Problemi izvajanja stavbno zemljiške politike v občinah izha- 
jajo iz zahtevnega sistema planiranja na eni strani, na drugi 
strani pa so rezultat izvajanja predpisov infrastrukturnih 
dejavnosti in lastninsko pravnih odnosov, kjer so individualni 
interesi v stalnem nasprotju s širšimi družbenimi interesi. 

2.1.7. V celotnem obdobju po uveljavitvi nove stanovanjske 
zakonodaje se je družba vselej znova odrekala neštetokrat 
deklariranim ciljem na področju stanarin, solidarnost in vza- 
lemnost v stanovanjskem gospodarstvu pa ob sicer pomemb- 
nih materialnih rezultatih nista nikoli pridobili nekaterih funk- 
cij, ki bi bile nujne, to je, da bi bili dovolj selektivni, vzpodbuje- valni in individualno usmerjeni. 

Sistem financiranja in kreditiranja stanovanjskega gospo- 
darstva, vezan na varčevanje in kreditiranje, predvsem pa 
Poslovanje bank, je neprilagojen potrebam stanovanjskega 
gospodarstva, v celoti je bil odvisen od zvezne zakonodaje ter 
obeležen s številnimi administrativnimi ukrepi, ki povzročajo 
številne neustrezne rešitve. 

Vse manjša učinkovitost pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj na eni strani, na drugi strani pa globoka ekonomska 
kriza v zadnjih letih, je realno zmanjšala materialno podlago 
stanovanjskega gospodarstva, to pa pomeni v sedanjih pogo- 
jih vse manjše možnosti državljanov, da rešijo svoje stano- 
vanjsko vprašanje. 

2.1.8. V povojnem obdobju je bilo več poizkusov prenove 
stanovanjske politike in stanovanjskega gospodarstva oz. sta- 
novanjskih reform. Izvedene so bile določene spremembe 
v zakonodaji, niso pa bila rešena temeljna vprašanja, ker je 
Skupščina SR Slovenije ob razpravah o stanju v stanovanj- 
skem gospodarstvu vselej zavzela stališča, da ni razlogov za 
spreminjanje zakonodaje v temeljnih usmeritvah. Tako ni pri- 
šlo do razmejitev socialnih od ekonomskih elementov v stano- 
vanjskem gospodarstvu, posledica tega pa je bila, da se je 
nadaljevala stanovanjska politika, po kateri je stanovanje 
ostalo socialna, ne pa tudi ekonomska kategorija. 

2.2.1. Sprejeti ustavni amandmaji k Ustavi Republike Slove- 
nije (Uradni list SRS, št. 32/89 in Uradni list RS 8/90) omogo- 
čajo dejansko odpravo večine anahronističnih sistemskih 
rešitev na stanovanjskem področju ter uvajanje tržnih odno- 
sov v stanovanjsko gospodarstvo, brez omejevanja različnih 
lastninskih oblik stanovanj, lastnikom stanovanj pa zagotav- 
ljajo lastninska upravičenja. Nujna je še odprava sedanjih 
ustavnih določb glede instituta stanovanjske pravice, ki opre- 
deljuje stanovanjsko pravico kot zajamčeno pravico z garan- 
cijo trajnosti rabe stanovanja pod pogoji, določenimi z zako- 
nom. To ustavno normo je treba s sprejetjem nove Ustave 
ddpraviti, oz. radikalno spremeniti v smeri preoblikovanja 
stanovanjske pravice v pogodbeni odnos med lastnikom in 
najemnikom stanovanja. 

2.2.2. Sprememba zakonodaje na stanovanjskem področju 
temelji na sprejetih ustavnih amandmajih Republike Slovenije 
in predvidenih nadaljnih spremembah družbenoekonomskih 
odnosov na tem področju, razvidnih iz razprav o novi Ustavi 
Republike Slovenije, s ciljem uveljavljanja tržnih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva, po načelu, da vsakdo 
sam rešuje svoje stanovanjsko vprašanje, država pa z instru- 
menti stanovanjske, davčne in kreditne politike ustvarja 
pogoje za realizacijo tega cilja in načela. Socialno ogroženim 
občanom država pomaga pri pridobivanju in uporabi stano- 
vanj, z intervencijsko funkcijo pa preprečuje in odpravlja 
anomalije na trgu stanovanj. 

2.2.3. Glede na sprejete sistemske spremembe stanovanjski 
zakon opušča dosedanje urejanje samoupravne organizirano- 
sti stanovanjskega gospodarstva. Dosedanje številne določbe 
o planiranju pa stanovanjski zakon ob upoštevanju koncepta 
razvojnega načrtovanja vgrajuje v opredeljevanje stanovanj- 
ske politike v razvojne in prostorske načrte. Zagotavljanje 
sredstev za potrebe stanovanjskega gospodarstva navezuje 
na sistem javnih financ in uveljavljanje tržnosti v stanovanj- 
skem gospodarstvu, ob sočasni interventni vlogi države pri 
gradnji socialnega fonda ter fonda za intervencije na stano- 
vanjskem trgu, zagotavljanju pomoči pri plačevanju najemnin 
ter stimulativnih ukrepih pri gradnji in prenovi. 

2.2.4. Področje prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini v bodoče ne bi urejali s posebnim zako- 
nom kot doslej, kajti glede na enakopravnost lastnin ni več 
potrebe omeievanja prometa stanovanj v družbeni lastnini. 

2.2.5. Področje stanovanjskega zadružništva je doslej ure- 
jeno v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu. Zvezni zakon 
o zadrugah (Uradni list SFRJ št. 3/90), ki sicer ni odražal 
specifičnosti stanovanjskega zadružništva v Republiki Slove- 
niji, se po ustavnem zakonu za izvedbo ustavnega amandmaja 
XCVI k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 37/90) ne 
uporablja v Republiki Sloveniji. Področje stanovanjskega 
zadružništva bo urejeno v republiškem zakonu o zadružni- 
štvu, ki je že pripravljen. 

2.2.6. Glede na navedeno je smotrno, da se ob usklajevanju 
in pripravi nove stanovanjske zakonodaje pripravi en stano- 
vanjski zakon, ki bi urejal stanovanjska področja, dosedaj 
urejena v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, zakonu 
o stanovanjskih razmerjih, zakonu o pogojih za prodajo sta- 
novanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini ter zakonu 
o pravicah na delih stavb. 

2.2.7. V Republiki Sloveniji imamo po stanju 1.1.1990 skupaj 
687.590 stanovanjskih enot. 

Poročevalec 5 



V zasebni lastnini je 458.558 stanovanjskih enot s površino 
33.950.353 m*u22. 

Družbeni stanovanjski fond zajema 229.032 stanovanjskih 
enot s površino 12.056.280 m*u22. Od tega je 27.249 solidar- 
nostnih stanovanj in 28.900 stanovanj, ki predstavljajo 
splošno ljudsko premoženje. 

V strukturi stanovanj prevladujejo dvosobna (34%), sledijo 
jim trosobna (27%) in enosobna stanovanja (18%). Povprečna 
površina stanovanj v Sloveniji je 66,9 m*u22, v zasebnem 
fondu 74 m*u22 in v družbenem 52,6 m*u22. 

Starostna struktura stanovanj kaže, da je bilo največ stano- 
vanj zgrajenih med leti 1971 - 1980 in sicer 26,3%, 18% vseh 
stanovanj je starih med 21 in 30 leti, stanovanja, stara do 10 
let, predstavljajo v starostni strukturi 15,3%. Kar 15,2% vseh 
stanovanj pa je bilo zgrajenih pred letom 1918, torej so stara 
več kot 72 let. 

V Sloveniji je bilo ob popisu leta 1981 594.571 gospodinj- 
stev. Z oceno do leta 1990 se je to število povečalo na 602.571 
gospodinjstev. 

2.2.8. Uskladitev stanovanjske zakonodaje je po ustavnem 
zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev k Ustavi Sociali- 
stične Republike Slovenije (Uradni list SRS, 32/89) potrebno 
opraviti do 31.12.1990. 

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA 
3.1.1. S stanovanjskim zakonom se ustvarjajo pogoji za 

uvedbo enakopravnih tržnih odnosov pri nakupu, financira- 
nju, vzdrževanju in uporabi stanovanj in stanovanjskih hiš 
v vseh lastninskih oblikah stanovanj, brez omejitve obsega 
lastnine. 

3.1.2. Stanovanjsko vprašanje rešuje vsakdo sam z gradnjo, 
nakupom ali najemom stanovanja; država vzpodbuja hitrejše 
razreševanje stanovanjskih vprašanj z olajšavami tistim, ki 
bodo stanovanja oddajali na neprofitnih osnovah, po potrebi 
tudi sama gradi socialni fond in fond za intervencije na 
stanovanjskem tržišču ter skrbi za pomoč pri pridobitvi stano- 
vanj v najem in pri uporabi stanovanj. 

3.1.3. S stanovanji in stanovanjskimi hišami upravljajo nji- 
hovi lastniki, ki o najemnini kot svojem prihodku odločajo 
sami, vendar država lahko neposredno posega v oblikovanje 
najemnin v primerih monopolističnega obnašanja lastnikov 
na tem področju, kar lahko privede do motenj v stanovanjski 
preskrbi. 

3.1.4. Lastniki stanovanj ali stanovanjskih hiš v bodoče 
oddajajo stanovanja v najem s sklenitvijo najemne pogodbe, 
to je na podlagi obligacijskega odnosa med lastnikom stano- 
vanja in najemnikom, pri čemer se najemna pogodba sklepa 
praviloma za nedoločen čas. 

3.1.5. Z zbiranjem in distribuiranjem finančnih sredstev 
prek sistema javnih financ republika in občina skrbita za 
smotrno stanovanjsko gradnjo, stimulirata reševanje stano- 
vanjskih vprašanj z lastnimi sredstvi, izvajata tako socialno 
politiko na stanovanjskem področju, ki bo selektivno zajela 
določene skupine prebivalstva, financirata nacionalni ozi- 
roma občinski program v stanovanjskem gospodarstvu in po 
potrebi intervenirata pri odpravi anomalij na trgu stanovanj. 

3.1.6. Država z ukrepi tekoče gospodarske politike, kakor 
tudi fiskalno in kreditno politiko, ustvarja pogoje za oddajanje 
stanovanj na neprofitnih načelih s ciljem čimhitrejše razreši- 
tve stanovanjskih vprašanj najširših slojev prebivalstva, ki si 
z graditvijo oz. najemom na trgu ne morejo rešiti stanovanj- 
skega vprašanja. 

3.1.7. S stanovanjskim zakonom se rešuje vprašanja lastni- 
njenja stanovanj v družbeni lastnini ter vprašanje lastninjenja 
stanovanjskih podjetij. 

3.1.8. Republika s predpisi in priporočili uvaja racionalnost, 
tehnično ter ekološko neoporečnost stanovanjske izgradnje 
ter tehnološke in funkcionalne inovacije stanovanjske grad- 
nje in prenove. 

Republika z zakonom uvaja stanovanjsko inšpekcijo. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 
Z namenom, da se na enem mestu uredijo stanovanjska 

področja, dosedaj urejena v različnih zakonih, bo stanovanj- 
ski zakon urejal oz. opredeljeval: 

1. pojem stanovanja in stanovanjske hiše; 
2. lastninsko pravna upravičenja; 
3. organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah 

4. upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami; 
5. stanovanjska najemna razmerja; 
6. pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanj- 

skem področju; 
7. inšpekcijsko nadzorstvo; 
8. privatizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš ter stano- 

vanjskih podjetij; 
9. kazenske določbe; 

10. prehodne in končne določbe. 
4.1. Pojem stanovanja in stanovanjske hiše 
4.1.1. Zakon modificira dosedanjo opredelitev stanovanja' 

upoštevaje funkcionalno tehnični in statusni vidik, pri čeme' 
določa tudi prostore za različne namene, ki po zakonu n« 
štejejo za stanovanja. 

Pojasnila pojmov se nanašajo tudi na stanovanjsko hišo tef 

skupne prostore, dele, objekte in naprave večstanovanjsk® 
hiše, kamor sodi tudi funkcionalno in skupno funkcionaln" 
zemljišče. 

4.1.2. Zakon sicer v posebnem poglavju opredeljuje pristoj- 
nosti in naloge občine in republike na stanovanjske^ 
področju, izdvojeno pa že v tem poglavju določa, kater® 
smernice in podzakonske akte je potrebno sprejeti na ravni 
republike, da se vsebinsko zaokroži normativno urejanje tipo- 
logije in standardizacije stanovanj, vzdrževanja stanovanj te' 
ugotavljanja uporabne vrednosti stanovanj in stanovanjski!1 

hiš in njihove kategorizacije. 
4.2. Lastninsko pravna upravičenja 

4.2.1. Izhajajoč iz ustavnega načela enakopravnosti lastni"' 
skih oblik, brez omejevanja obsega lastnine, zakon v te"1 

poglavju opredeljuje vrsto lastnine. 
4.2.2. Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami j® 

povsem prost, pri čemer pa ima najemnik stanovanja pred- 
kupno pravico, ki jo zakon v tem poglavju tudi podrobn" 
opredeli. 

Zakon razširja dosedanje oblike prometa s stanovanji in 

stanovanjskimi hišami tudi na promet po idealnih deležih. 
4.3. Organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah 
4.3.1. Po zakonu morajo lastniki v večstanovanjski hiš' 

zaradi urejanja medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanje^1 

s stanovanji in stanovanjsko hišo, skleniti pogodbo. 
Zakon podrobneje opredeljuje vsebino medsebojn6 

pogodbe, s katero lastniki dogovorijo tudi način upravljanj 
stanovanjske hiše ter skupnih prostorov, delov, objektov f 
naprav stanovanjske hiše. 

V medsebojni pogodbi, ki ima pravni učinek tudi naspro'! 
poznejšim pridobiteljem posameznih delov stavbe, se določ' 
tudi pooblaščeno osebo (upravnika hiše). 

4.3.2. Zakon v tem poglavju ne opredeljuje posebej organ'' 
ziranosti najemnikov. Predvideva pa se lahko, da bodo kaS' 
nejše odločitve najemnikov glede opravil v zvezi z upravlj3' 
njem in izvrševanjem hišnega reda, ki jih bodo lastniki prepu' 
stili v izvajanje najemnikom, ohranjale že utečene oblike org3' 
niziranosti, še posebej ker zakon omogoča, da posamezn1 

lastnik za svojega zastopnika v zvezi z upravljanjem s stanova' 
nji pooblasti najemnika v isti hiši. 

4.3.3. Zakon v tem poglavju uvaja stanovanjsko zbornic" 
Slovenije. 

4.4. Upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
4.4.1. Z zakonom se uveljavlja temeljno načelo, da s stanO' 

vanji in stanovanjskimi hišami upravljajo lastniki, ne glede 
to, ali v stanovanju prebivajo ali ne. 

4.4.2. Zakon uvaja pojem upravljanja s stanovanji in stanO' 
vanjskimi hišami, ki obsega vzdrževanje, prenovo, obratov3' 
nje hiše, vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcion3'" 
nega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega okolja ter storiti 
s tem v zvezi. Zakon vse naštete pojme tudi pojasnjuje. 

4.4.3. Stanovanjske storitve, to je različne storitve v zvezJ 
z upravljanjem, lahko po zakonu opravlja le za to dejavnos' 
registrirana fizična ali pravna oseba, ker je eden izmed clljeV 

zakona gotovo tudi višja strokovnost na tem področju. 
4.4.5. Zakon podrobno opredeljuje dolžnosti lastnikov 

v zvezi z upravljanjem stanovanj in stanovanjskih hiš, zat° 
predvideva, da kolikor lastniki tega ne zagotovijo, dolo® 
začasnega izvajalca nalog občinski upravni organ, pristoje(1 

za stanovanjske zadeve in sicer v breme lastnikov. 
Preurejanje podstrešij v stanovanja ali druge namene (a'®' 

Ijeji) povzroča zaenkrat številna vprašanja v zvezi z lastn1' 
štvom, zato zakon izrecno določa, da je skupne prostor®1 
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dele, objekte in naprave stanovanjske hiše, na katerih imajo 
lastniki idealne deleže, možno preurediti oz. stavbo nadzidati, 
če investitor sklene ustrezno pogodbo z vsemi lastniki, ki 
lahko določa tudi druge pogoje, ki jih mora investitor izpolniti 
zaradi predvidenih gradbenih del v stanovanjski hiši. 

4.4.6. Po zakonu predpiše hišni red občina z odlokom. 
4.5. Stanovanjska najemna razmerja 

4.5.1. Zakon nadomešča dosedanjo stanovanjsko pravico 
z najemnim razmerjem. Zakon izrecno določa, da se najemna 
pogodba sklepa praviloma za nedoločen čas. 

V vsebinskih sklopih tega poglavja zakona, ki zadevajo 
obvezne sestavine najemne pogodbe, pravice in obveznosti 
lastnika stanovanja, pravice in obveznosti najemnika stanova- 
nja, odpoved najemne pogodbe in uporabo stanovanja, je 
zakon podrobno razdelal najemno razmerje, izhajajoč pri tem 
tudi s potrebe, da se celovito zaščitijo pravice najemnikov. 

Po zakonu lahko lastnik odpove najemno pogodbo zaradi 
krivdnih razlogov na strani najemnika, pri čemer mora lastnik 
predhodno pisno opozoriti najemnika o odpovednem raz- 
logu, da bi lahko ta krivdni razlog tudi odpravil. 

Ce se mora najemnik izseliti iz stanovanja iz razlogov, ki 
niso nastali po njegovi krivdi, mu mora lastnik odpovedati 
najemno pogodbo najmanj tri leta pred izselitvijo, razen v pri- 
meru, da lastnik stanovanje potrebuje zase. V tem primeru je 
odpovedni rok eno leto. V primeru, da je omenjeni rok iz 
različnih razlogov krajši, mu mora lastnik priskrbeti najem 
drugega primernega stanovanja. 

Odpoved najemne pogodbe se v primeru spora rešuje pri 
rednem sodišču, pri čemer se spori štejejo za nujne. 

Po zakonu je potrebno najemno pogodbo v roku 30 dni po 
sklenitvi predložiti občinski upravi za družbene prihodke. 

Varstvo pravic najemnikov zakon institucionalizira. Predvi- 
deva namreč, da se pri skupščini občine ustanovi svet za 
varstvo pravic najemnikov, ki je sestavljen zgolj iz njihovih 
predstavnikov. Omenjeni svet spremlja uresničevanje obvez- 
nosti lastnikov in predlaga skupščini ustrezne ukrepe. 

Vse zakonske določbe v zvezi z stanovanjskim najemnim 
razmerjem in najemno pogodbo se smiselno uporabljajo tudi 
za podnajemna razmerja. 

4.5.2. Najemnino lastniki oblikujejo prosto, vendar v pri- 
meru monopolističnega ravnanja lastnikov, ki ima za posle- 
dico motnje v stanovanjski preskrbi, občina neposredno 
poseže v oblikovanje najemnin in z odlokom določi najvišjo 
stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 

Kot oderuške najemnine bi po zakonu štele najemnine, ki za 
več kot 50 % presegajo povprečno najemnino v občini za 
podobna ali ista stanovanja. 

Po zakonu ima najemnik pravico zahtevati, da ustreznost 
višine najemnine preveri občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve. 

4.5.3. Zakon predvideva pomoč občanom pri pridobitvi sta- 
novanja najem ali uporabi stanovanja. Kriterije in merila za 
upravičenost do pomoči bo določil republiški upravni organ, 
pristojen za socialne zadeve, skupaj z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za stanovanjske zadeve, v podzakon- 
skem aktu. 

4.6. Pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanj- 
skem področju 

4.6.1. Zakon opredeljuje pristojnosti ter naloge občine na 
stanovanjskem področju, izhajajoč pri tem iz njenih funkcij 
Pri izvajanju občinskega stanovanjskega programa, financira- 
nju področja prek sistema javnih financ, zaščite najemnikov 
ter normativne funkcije. 

4.6.2. Občinski stanovanjski program zajema predvsem 
ukrepe občine in potrebno materialno podlago zanj v zvezi 
z izgradnjo socialnega fonda in fonda za intervencije na 
stanovanjskem področju, ukrepe občine, ki vzpodbujajo 
ostalo gradnjo in prenovo stanovanj v občini kakor tudi 
ukrepe v zvezi z zagotavljanjem pomoči pri razreševanju sta- 
novanjskih vprašanj. 

4.6.3. Zakon zavezuje občino, da ima za stanovanjska vpra- 
šanja pristojen upravni organ, občina pa lahko v okviru prora- 
čuna oblikuje sklad, za opravljanje z lastnimi stanovanji in 
skladom pa v okviru pristojnega upravnega organa lahko 
oblikuje direkcijo, ki zagotavlja izvajanje vseh potrebnih stori- 
tev. 

4.6.4. Zakon opredeljuje tudi pristojnosti in naloge repu- 
blike na stanovanjskem področju. Poleg opredeljevanja sta- 

novanjske politike v razvojnem in prostorskem načrtu repu- 
blike, je ena od osrednjih nalog vsekakor opredeljevanje 
nacionalnega stanovanjskega programa ter zagotavljanje 
sredstev za njegovo izvedbo. 

4.6.5. Nacionalni stanovanjski program je dejansko zbir 
najpomembnejših ukrepov, ki naj uveljavijo celovito stano- 
vanjsko reformo, pri tem še posebej vlogo neprofitnega sek- 
torja, model stanovanjske izgradnje, ki naj bo racionalna in 
ekološko prijazna, večjo pestrost stanovanjske ponudbe, upo- 
števaje prostorski vidik kakor tudi interesna, konkurenčna in 
organizacijska razmerja na stanovanjskem področju. 

Izhodišče za realizacijo nacionalnega stanovanjskega pro- 
gram so ukrepi za vzpostavitev tržnih odnosov na stanovanj- 
skem področju, ki naj udejanijo načelo, da vsakdo sam razre- 
šuje svoje stanovanjsko vprašanje z nakupom lastnega stano- 
vanja ali z najemom stanovanja, ob intervencijski pomoči 
države pri razreševanju stanovanjskih vprašanj. 

4.7. Inšpekcijsko nadzorstvo 
4.7.1. Zakon določa, da naj nadzor nad izvajanjem zakona 

opravlja republiška stanovanjska inšpekcija, ki je doslej ni 
bilo. 

4.8. Privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stano- 
vanjskih podjetij 

4.8.1. Zakon na področju lastninjenja stanovanjskega 
sklada, ki je v družbeni lastnini, določa, da pravne osebe, ki 
imajo pravico uporabo na stanovanjih in stanovanjskih hišah, 
postanejo z dnem uveljavitve zakona lastniki teh stanovanj in 
stanovanjskih hiš, republika in občine pa postanejo lastniki 
stanovanj in stanovanjskih hiš, na katerih so imele pravico 
uporabe delovne skupnosti državnih organov, kakor tudi sta- 
novanj in stanovanjskih hiš, namenjenih nosilcem družbenih 
funkcij. 

4.8.2. Občina postane lastnik tudi stanovanjskega sklada, 
pridobljenega s sredstvi solidarnosti na področju stanovanj- 
skega gospodarstva ter stanovanjskega sklada splošnega 
ljudskega premoženja. 

Lastniki so na zahtevo dolžni prodati stanovanje imetniku 
stanovanjske pravice, z njegovo privolitvijo pa tudi drugemu 
uporabniku, pri čemer zakon posebej določa pogoje nakupa. 

4.8.3. Po zakonu se predvideva za lastninjenje stanovanj- 
skih podjetij uporabo zakona o privatizaciji podjetij, kolikor 
stanovanjska podjetja niso ustanovljena kot javna podjetja. 

4.9. Kazenske določbe 
4.9.1. Zakon predpisuje sankcije v primeru neizpolnjevanja 

ali kršitev posameznih določil tega zakona. 
4.10. Prehodne in končne določbe 
4.10.1. Stanovanjska pravica preneha z dnem sklenitve 

najemne pogodbe. 
4.10.2. Zakon določa rok šest mesecev po uveljavitvi zakona 

za sprejem vseh potrebnih podzakonskih aktov kakor tudi 
občinskih odlokov. 

4.10.3. Lastniki stanovanj v večstanovanjskih hišah so 
dolžni v roku 30 dni po uveljavitvi zakona pričeti s postopkom 
sklepanja medsebojnih pogodb. 

Skupnosti stanovalcev oziroma pooblaščene organizacije, 
ki opravljajo strokovne naloge pri gospodarjenju s sanovanj- 
skimi hišami, so dolžne v roku šest mesecev po uveljavitvi 
zakona prenesti na lastnike sredstva, pravice in obveznosti, 
kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter vse drugo premoženje 
po stanju 31.12.1990. 

4.10.4. Občani, ki so bili imetniki stanovanjske pravice do 
dneva veljavitve zakona, pa jim je ta pravica prenehala, imajo 
pravico z lastnikom skleniti najemno pogodbo ali pa lahko 
stanovanje odkupijo. Najemno pogodbo je lastnik dolžan 
skleniti za nedoločen čas najkasneje v treh mesecih po uvelja- 
vitvi zakona. 

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo le iz krivdnih razlo- 
gov na strani občana, v kolikor pa se mora občan izseliti iz 
stanovanja iz razlogov, ki niso nastali po njegovi krivdi, odpo- 
vedni rok ne sme biti krajši kot dve leti od uveljavitve zakona, 
razen v primeru, da mu lastnik priskrbi drugo najemno stano- 
vanje. 

4.10.5. Za vsa stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve 
zakona dodeljena stanovanjska pravica, pa najemnino do 
konca leta I992 določa država, konkretno republiški upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve. Iz državne regulative 
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glede oblikovanja najemnin so izločena le stanovanja in sta- 
novanjske hiše v zasebni lasti, na katerih je dodeljena pravica 
uporabe ter stanovanja in stanovanjske hiše v družbeni last- 
nini po izselitvi imetnika stanovanjske pravice. 

4.10.6. V roku dveh let po uveljavitvi zakona bi občani lahko 
zahtevali vračilo lastne udeležbe ali pa priznanje idealnega 
deleža na stanovanju. To pravico bi imeli tudi tisti občani, ki 
so sicer dobili vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna 
vrednost vračila zmanjšana za več kot polovico. 

4.10.7. Zakon zahteva dokončno odpravo sostanovalskih 
razmerij in sicer v roku največ enega leta od uveljavitve 
zakona, pri čemer je enemu od sostanovalcev primerno sta- 
novanje dolžan zagotoviti tisti, ki je sostanovaisko razmerje 
ustanovil. 

4.10.8. Po zakonu ima lastnik družinske stanovanjske hiše 
ali stanovanja, kot posameznega dela stavbe, ki ga zaseda 
imetnik pravice do uporabe v takem stanovanju, pravico do 
vselitve in proste razpolage z lastnim stanovanjem, brez 
obveznosti do nadomestitve zasedenega stanovanja z drugim 
primernim stanovanjem v roku enega leta od uveljavitve tega 
zakona. 

Vselitev lastnika v svoje stanovanje naj bi zagotovil tisti, ki 
je tako stanovanje dodelil. 

4.10.9. Uporabniki hišniških stanovanj, ki ob uveljavitvi tega 
zakona ne opravljajo hišniških funkcij so dolžni v roku enega 
leta po uveljavitvi zakona izprazniti hišniško stanovanje ne da 
bi jim pripadali kakršnikoli prostori, razen v primeru, če pride 
z lastniki hiše do drugačnega dogovora. 

Če pa se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja zagotoviti 
občina. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
5.1.1. Zaradi sprejetja zakona se materialne obveznosti 

TEZE za stanovanjski zakon 

občin in republike sicer ne bodo povečale, spremenile pa se 
bodo naloge in pristojnosti na tem področju, ob istočasni 
koreniti spremembi načina financiranja stanovanjskega i" 
drugih področij. 

Predvidoma se bodo sredstva za stanovanjsko gospodar- 
stvo zbirala in distribuirala s sistemom javnih financ, ob 
učinkovitejšem izvajanju davčne politike, ukinilo pa se bo 
dosedanje združevanje sredstev za te namene iz novo ustvar- 
jene vrednosti. 

5.1.2. Naloge in obveznosti občin in republike, ki so izhajale 
iz dosedanje normativne ureditve se bodo skrčile oz. ukinile, 
(gospodarjenje, planiranje), hkrati pa bodo nastale nove, kar 

bo zahtevalo spremenjeno distribuiranje predvidoma ena- 
kega realnega obsega sredstev za te namene. Nove naloge in 
pristojnosti občin in republike, ki bodo na stanovanjske^ 
področju zahtevale zagotavljanje sredstev za svojo izvedbo, 
bodo predvsem izvajanje nacionalnega in občinskih stano- 
vanjskih programov, stimuliranje gradnje in prenove if1 

pomoč pri razreševanju stanovanjskih vprašanj ter zagotovi- 
tev primernih stanovanj vsem dosedanjim imetnikov pravic® 
do uporabe stanovanj na lastniških stanovanjih in hišnikort1' 
ki se bodo morali izseliti iz hišniških stanovanj iz nekrivdnil1 

razlogov. 
5.1.3. Zakon bo prispeval k ustreznejši organiziranosti, vefil' 

racionalnosti in učinkovitosti pri upravljanju s stanovanji 
stanovanjskimi hišami ter ustvarjal pogoje za stimuliranj® 
vlaganj na stanovanjsko področje. 

5.1.4. Predlagani stanovanjski zakon bo zahteval spre- 
membe in dopolnitve Pravilnika o minimalnih tehničnih in 

drugih normativih in standardih za vzdrževanje stanovanjiri 

stanovanjskih hiš v družbeni lastnini, Enotne metodologije 
določanje in evidentiranje stanarin v SR Sloveniji, odloko^ 
občin o hišnem redu, kakor tudi nove splošne akte stanodaja'" 
cev o oddaji stanovanj in stanovanjskih hiš v najem ali zakup- 

I. UVODNE DOLOČBE 
1. teza 

S stanovanjskim zakonom se ureja: 
- pojem stanovanja in stanovanjske hiše; 
- lastninsko pravna upravičenja; 
- organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah; 
- upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami;, 
- stanovanjska najemna razmerja; 
- pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanj- 

skem področju; 
- inšpekcijsko nadzorstvo; 
- privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stanovanj- 

skih podjetij; 
- kazenske določbe; 
- prehodne in končne določbe. 

II. POJEM STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE 
2. teza 

Za stanovanje šteje po tem zakonu skupina prostorov, 
namenjenih za bivanje, ki praviloma predstavljajo funkci- 
onalno celoto z lastnim vhodom in ki omogočajo trajno upo- 
rabo, ne glede na to, ali so prostori v stanovanjski hiši ali 
v drugi zgradbi. 

Pomožni prostori so prostori, ki spadajo k stanovanju in so 
njegov sestavni del„ne glede na to, ali so v stanovanjski hiši 
ali izven nje, kot npr": balkoni, terase, loggie, kleti, drvarnice, 
garaže in drugi pomožni prostori. 

Za stanovanje po tem zakonu s statusnega vidika se šteje 
stanovanje, ki ga uporablja lastnik za zadovoljevanje svojih 
stalnih ali začasnih stanovanjskih in drugih potreb ter 
najemno stanovanje, ki ga lastnik oddaja v najem. 

Za stanovanje po tem zakonu se ne štejejo: 
1. prostori za začasno prebivanje (začasna prebivališča na 

stavbiščih, prostori v provizoričnih objektih, ipd.); 
2. prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev posameznikov 

(samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za osta- 
rele in drugi skupinski nastanitveni objekti); 

3. prostori, ki se od časa do časa uporabljajo za počitek ali 
oddih, ne omogočajo pa trajnega bivanja; 

4. prostori za turistične nastanitvene zmogljivosti. 

3. teza 
Za stanovanjsko hišo po tem zakonu se šteje enostano- 

vanjska hiša in večstanovanjska hiša. 
Za stanovanjsko hišo po tem zakonu se šteje tudi hiš?, 

v kateri so tudi poslovni ali drugi nestanovanjski prostori' 
vendar so stanovanja v pretežni večini, glede na celotno 
površino hiše. 
4. teza 

Za skupne prostore večstanovanjske hiše se po ten1 

zakonu štejejo podstrešja, stopnišča, hodniki, pralnice, suši'' 
niče, kleti, zaklonišča, kolesarnice, delavnice za hišnike, pr°' 
stori za odlaganje smeti in drugi prostori, ki služijo večstanO" 
vanjski hiši kot celoti. 

Za skupne dele in naprave večstanovanjske hiše se po ten| 
zakonu z gradbeno tehničnega vidika štejejo temelji, nosiin 
zidovi, stropovi, streha, dimniki, svetlobni jaški, dvigala, elek- 
trično, kanalizacijsko, vodovodno in telefonsko omrežje, plin' 
ska in toplovodna napeljava, naprave za ogrevanje 'n 

podobno. 
Za skupne dele večstanovanjske hiše šteje po tem zakon" 

tudi hišniško stanovanje. 
Za skupne prostore, dele, objekte in naprave večstano- 

vanjske hiše se po tem zakonu štejejo tudi deli, objekti in 
naprave, ne glede na to, ali so nameščeni v posebni stavbi a' 
pa so del druge stavbe (skupna kotlovnica, skupni hidrofori ^ 
objekti zunanje ureditve, ki služijo bivanju na funkcionalnenj 
in skupnem funkcionalnem zemljišču) in ki služijo hiši ko 
celoti ali večim stanovanjskim hišam. 
5. teza rt. 

Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše je po ten 
zakonu tisto zemljišče, ki je neposredno namenjeno njen 
redni rabi in brez katerega ne more funkcionirati kot npr^ 
dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, prostori za stepanl 
preprog, prostori za smetnjake, prostori za igro, počitek, ip°_ 

Skupno funkcionalno zemljišče je po tem zakonu zemljisc 

iz prvega odstavka te teze, kadar služi večim stanovanjskin 
hišam neposredno ali posredno in ne sodi med dobrin 
v splošni rabi. 
6. teza , 
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Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve, predpiše: 

- tipologijo stanovanj, pripadajoče površinske normative, 
pripadajočo zunanjo ureditev stanovajske hiše, funkcionalni 
standard stanovanj in izvedbo gradnje z vidika kvalitete, upo- 
rabnosti in trajnosti; 

— pravilnik o merilih za ugotavljanje uporabne vrednosti 
stanovanj in stanovanjskih hiš in njihovo kategorizacijo 
z metodologijami, kot osnovami za določanje izhodiščne 
najemnine (stroškovna najemnina), izhodiščne prometne 
vrednosti stanovanj, minimalnega davka na promet stanovanj 
m stanovanjskih hiš in davka na posest stanovanj in stano- 
vanjskih hiš. 
III. LASTNINSKO PRAVNA UPRAVIČENJA 
I ■ teza 

Stanovanje kot posamezni del stanovanjske hiše je lahko 
v lastnini pravnih ali fizičnih oseb (etažna lastnina). 

Stanovanje v etažni lastnini je lahko tudi v solastnini. 
Skupni prostori, deli, objekti in naprave v večstanovanjski 

niši so v solastnini vseh etažnih lastnikov, pri čemer je idealni 
delež vsakega etažnega lastnika sorazmeren površini njego- 
vega stanovanja, glede na skupno površino etažne lastnine 
v celi hiši. 
8. teza 

Vsak solastnik ima pravico zahtevati, da se njegov idealni 
delež stavbe spremeni v etažno lastnino na določenem skup- 
nem prostoru v stavbi, če je to glede na vrednost idealnega 
deleža, velikost stavbe, število prostorov, njihovo razporedi- 
tev, funkcionalno zasnovo, tehnično izvedljivost in dostop- 
nost, mogoče. 

Če se vsi solastniki strinjajo glede spremembe idealnih 
deležev stavbe v etažno lastnino, morajo o tem skleniti 
Pogodbo v pisni obliki. 

Ce ne pride do sporazuma, odloči o zahtevi za spremembo 
'dealnih deležev stavbe v etažno lastnino sodišče v nepravd- 
nem postopku. 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
9- teza 

Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je prost. 
'0. teza 

Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je možen tudi 
Po idealnih deležih. 
II ■ teza 

Pogodba, s katero se prenese lastninska pravica na stano- 
vanjski hiši oz. na posameznem delu stanovanjske hiše oz. 
'dealnem deležu, mora biti pisna. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je 
nična. 
Predkupna pravica 12. teza 

Najemnik ima predkupno pravico. 13. teza 
Lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stanovanjsko 

niso, ga mora ponuditi s priporočenim pismom ali z vlogo po 
sodišču naprodaj najemniku in mu sporočiti ceno ter druge 
Prodajne pogoje. 

Ce tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponujena 
naprodaj, ne izjavi v 30 dneh od prejema ponudbe, da 
Ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje ali sta- 
ovanjsko hišo drugemu, vendar samo pod enakimi ali manj 

u9odnimi pogoji. 
Ce je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene 

zplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le, 
izroči tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponu- 

jena naprodaj v roku iz prejšnjega odstavka ponudniku ali 
Položi pri sodišču ves znesek, ki ga je treba po ponudbi 
'/Plačati v gotovini. — 14., teza 

Ce proda lastnik stanovanje ali stanovanjsko hišo, pa ga ne 
Ponudi predkupnemu upravičencu v smislu prejšnje teze ali 
aa proda po ugodnejših pogojih, kot jih je ponudil predkup- 
• mu upravičencu, lahko predkupni upravičenec s tožbo zah- 

va, naj se prodaja razveljavi in naj lastnik ob enakih pogojih 
jemu proda stanovanje ali stanovanjsko hišo. 
Prodajalec je dolžan predkupnemu upravičencu predložiti 

Pogodbo na vpogled v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe 
2 drugo osebo. M y 

Tožba zaradi kršitve predkupne pravice se lahko vloži v 30 
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dneh od dneva, ko je predkupni upravičenec dobil pogodbo 
na vpogled. 

Če prodajalec ne predloži predkupnemu upravičencu 
pogodbe na vpogled, lahko predkupni upravičenec pogodbo 
izpodbija v roku 30 dni od dneva, ko je izvedel za pogodbo, 
vendar ne dlje kot eno leto po vpisu pogodbe v zemljiško 
knjigo. 

Tožnik mora v roku za vložitev tožbe zaradi kršitve pred- 
kupne pravice položiti pri sodišču, na katerega območju je 
stavba, zneske, ali garancijo za zneske, ki so na račun kup- 
nine po sklenjeni pogodbi zapadli v plačilo do dneva vložitve 
tožbe. 
15. teza 

Če stanovanja ne kupi predkupni upravičenec, se njegov 
položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. 
Pridobivanje prihodka 
16. teza 

Lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš imajo pravico do 
pridobivanja prihodka od oddaje stanovanj ali stanovanjskih 
hiš v najem drugemu, pod pogoji, določenimi s tem zakonom.' 
17. teza 

Republika v primeru, ko se lastnik zaveže, da bo oddajal 
stanovanja za najemnino, ki ne bo presegala dvakratne izho- 
diščne najemnine, lastniku beneficira obrestno mero za 
najete kredite, ali mu nudi garancijo pri najemanju kreditov, 
oz. predpiše davčne olajšave pri izgradnji in oddajanju najem- 
nih stanovanj, kar opredeli z nacionalnim programom. 

Olajšave iz prejšnjega odstavka republika določi tudi za 
tiste občane, ki si z graditvijo ali nakupom prvič rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje. 
IV. ORGANIZIRANOST LASTNIKOV V VEČSTANOVANJSKIH 
HIŠAH 
18. teza 

Lastniki v večstanovanjski hiši (ali v več hišah) morajo 
zaradi urejanja medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem 
s stanovanji in stanovanjsko hišo ter vzdrževanjem funkci- 
onalnega zemljišča oz. skupnega funkcionalnega zemljišča, 
skleniti medsebojno pogodbo. 
19. teza 

S pogodbo iz prejšnje teze lastniki opredelijo: 
- idealne deleže na skupnih prostorih, delih, objektih in 

napravah vsakega lastnika, ki se določi v sorazmerju z vred- 
nostjo njegovega posameznega dela stanovanjske hiše glede 
na skupno vrednost stanovanjske hiše, če niso že predhodno 
določeni: 

- način upravljanja stanovanjske hiše ter skupnih prosto- 
rov, delov, objektov in naprav stanovanjske hiše; 

- obseg opravil v zvezi z upravljanjem in izvrševanjem 
hišnega reda, če se prepusti najemnikom;; 

- morebitnega pooblaščenega zastopnika posameznega 
lastnika, ki je praviloma najemnik v isti hiši. 

V pogodbi se določi tudi pooblaščena pravna ali fizična 
oseba (upravnik hiše) in meje pooblastil pri sklepanju pravnih 
poslov s tretjimi osebami. 

Določbe pogodbe med lastniki imajo pravni učinek tudi 
nasproti poznejšim pridobiteljem posameznih delov stavbe. 

Pogodbo iz predhodne teze je dolžna pooblaščena oseba iz 
drugega odstavka te teze registrirati pri pristojnem občin- 
skem upravnem organu, ki vodi register pogodb, najkasneje 
v petnajstih dneh po sklenitvi. 
20. teza 

Lastniki večih stanovanjskih hiš sklenejo medsebojno 
pogodbo, s katero uredijo način upravljanja skupnega funkci- 
onalnega zemljišča ter objektov in naprav. 

Stanovanjska zbornica Slovenije 
21. teza 

Stanovanjska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica) je samostojno poslovno - strokovno združenje, ki 
je pravna oseba. 
22. teza 

Člani zbornice so: 
- lastniki najemnih stanovanj in stanovanjskih hiš; 
- izvajalci stanovanjskih storitev. 

23. teza 
Za uveljavljanje zakonskih pravic lastnikov najemnih stano- 

vanj in stanovanjskih hiš, za zagotavljanje njihovega korekt- 
nega nastopa na trgu stanovanj ter za spodbujanje konku- 
rence med izvajalci stanovanjskih storitev, zbornica opravlja 
naslednje naloge: 
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1. predpiše pogoje, katerim morajo ustrezati stanovanja in 
stanovanjske hiše, da se lahko oddajajo v najem; 

2. predpiše metodologijo za oblikovanje višine najemnine; 
3. predpiše način spremljanja višine najemnine; 
4. vodi evidenco lastnikov najemnih stanovanj; 
5. vodi evidenco o praznih najemnih stanovanjih, njihovi 

strukturi, lokaciji in pogojih najema; 
6. predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati subjekti, da 

lahko opravljajo stanovanjske storitve, predvsem pa: 
. stopnjo strokovne izobrazbe; 
. usmeritev; 
. tehnično opremljenost izvajalcev stanovanjskih sto- 

ritev; 
7. predpiše pogoje za izbris posameznega izvajalca stano- 

vanjskih storitev iz članstva v zbornici; 
8. posreduje pri sklepanju najemnih pogodb ter v imenujn 

za račun lastnikov stanovanj in stanovanjskih hiš sklepa 
najemne pogodbe; 

9. posreduje sklenjene pogodbe pristojni občinski upravi za 
družbene prihodke; 

10. zagotavlja kvalitetno in učinkovito strokovno pomoč 
svojim članom; 

11. predpiše kodeks etike (dobre poslovne običaje); 
12. zastopa interese članov pred državnimi organi pri obli- 

kovanju davčnega sistema in stanovanjske politike s sodelo- 
vanjem v postopku njihovega sprejemanja; 

13. spodbuja uvajanje novih tehnologij; 
14. organizira izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

kadrov in izdaja ustrezna spričevala; 
15. opravlja druge naloge v interesu članov. 

24. teza 
Naloge iz 5.in 14. točke prejšnje teze izvršuje zbornica kot 

javno pooblastilo. 
Potrdila, spričevala in druge listine, ki jih izdaja zbornica pri 

izvrševanju javnih pooblastil, so javne listine. 
25. teza 

Delo zbornice je javno. 
Način zagotavljanja javnosti dela zbornice se določi s statu- 

tom. 
Organi zbornice 
26. teza i 

Zbornico uporavljajo njeni člani preko svojih predstavnikov 
v organih zbornice. 
27. teza 

Organa zbornice sta upravni odbor in predsednik zbornice. 
28. teza 

Upravni odbor je organ upravljanja zbornice, ki ga sestav- 
ljajo predstavniki članov, izvoljeni v skladu s statutom zbor- 
nice, tako, da je zagotovljena teritorialna zastopanost članov. 
29. teza 

Predsednik zbornice predstavlja zbornico, vodi njeno delo 
in izvršuje sklepe organov. 
30. teza 

V zbornici se lahko ustanovijo in organizirajo tudi druge 
oblike dela in organi v skladu s statutom. 

Podrobnejše določbe o nalogah vsebuje statut zbornice. 
31. teza 

S statutom zbornice se določijo zlasti: naloge zbornice, 
pristojnost organov, sestava in način odločanja organov, pra- 
vice in obveznosti članov ter njihovih predstavnikov v organih 
zbornice, način sodelovanja z drugimi zbornicami in držav- 
nimi organi, javnost dela, obveščanje članov, način financira- 
nja zbornice, postopek sprejemanja splošnih aktov in naloge 
strokovne službe. 
Častno sodišče 
32. teza 

Pri zbornici deluje časno sodišče, ki skrbi za razvijanje, 
uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev. 

Častno sodišče odloča in sankcionira kršitve dobrih poslov- 
nih običajev, kršitve predpisov in drugih splošnih aktov ter 
sklepov zbornice, če je tako določeno z njenim statutom. 

Častno sodišče obravnava te kršitve, odloča o odgovornosti 
ter izreka kršilcem ukrepe, ki so določeni v statutu. 
33. teza 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega 
sodišča urejajo statut in drugi splošni akti zbornice. 
Sredstva za delo zbornice 
34. teza 

Sredstva za delo zbornice se pridobijo kot članarina, ki jo 

plačujejo njeni člani ter kot plačilo za opravljene storitve iz 
dejavnosti zbornice in iz drugih virov v skladu s statutom in 
drugimi splošnimi akti zbornice. 

Višino članarine in roke plačevanja določi upravni odbor 
zbornice. 

Zbornica za vsako leto sprejema finančni načrt in zaključni 
račun. 

Za opravljanje določenih zadev ter za izvajanje določenih 
nalog, za katere je zainteresiranih več članov zbornice, lahko 
člani združujejo svoja sredstva ter ustanavljajo posebne 
namenske sklade na način, ki ga določi splošni akt zbornice. 
Strokovna služba 
35. teza 

Strokovna in administrativno-tehnična in druga opravila za 
zbornico opravlja njena strokovna služba, ki se organizira 
v skladu s splošnim aktom zbornice. 
36. teza 

Akt o organizaicji in delu strokovne službe in akt, s katerim 
se urejajo delovna razmerja delavcev, sprejme organ zbornice 
v skladu z zakonom in statutom zbornice. 
V. UPRAVLJANJE S STANOVANJI IN STANOVANJSKIMI 
HIŠAMI 
37. teza 

Upravljanje s stanovanji in stanovanjskimi hišami obsega 
vzdrževanje, prenovo, obratovanje hiše, vzdrževanje funkci- 
onalnega in skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za var- 
stvo bivalnega okolja ter storitve s tem v zvezi. 

Za vzdrževanje štejejo materialna vlaganja in drugi ukrepi, 
ki prispevajo, da se ohranja oz. bistveno ne zmanjša prvotna 
uporabna vrednost v času rabe stanovanja in skupnih prosto- 
rov, delov, objektov in naprav. 

Za prenovo štejejo materialna vlaganja, ki prispevajo, da se 
bistveno poveča obstoječa uporabna vrednost stanovanjske 
hiše. 

Obratovanje hiše zajema storitve v zvezi s skupno uporabo 
stanovanjske hiše in stanovanja, ki so praviloma stalne 
narave. 

Vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega 
zemljišča ter skrb za varstvo bivalnega okolja zajema opravila 
in stroške z namenom zagotoviti smotrno vzdrževanje in 
skrbno ravnanje z okoljem stanovanjske hiše. 
38. teza 

Med storitve v zvezi z upravljanjem štejejo predvsem orga- 
nizacijske, finančne, administrativno tehnične, plansko 
- programerske in podobne storitve (stanovanjske storitve)- 
39. teza 

Stanovanjske storitve lahko opravlja fizična ali pravna 
oseba, ki je registrirana za storitve iz predhodne teze in je član 
zbornice. 
40. teza 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo stanovanjske storitve, 
so člani zbornice. 
41. teza 

S stanovanji in stanovanjskimi hišami upravljajo lastniki 
stanovanj in stanovanjskih hiš, pri čemer so v pravicah in 
obveznostih glede upravljanja izenačeni, ne glede na to ali 
v stanovanju prebivajo ali ne. 
42. teza 

Glede načina sprejemanja odločitev v zvezi z upravljanjem, 
se uporabljajo predpisi s področja lastninskih razmerij. 
Dolžnosti in pravice lastnikov v zvezi z upravljanjem stano- 
vanj in stanovanjskih hiš 
43. teza 

Stroški upravljanja bremenijo lastnika v sorazmerju z ideal- 
nim deležem, ki ga ima na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah stanovanjske hiše. 

Kolikor služijo skupni prostori, deli, objekti in naprave zgolj 
posameznim delom stavbe, bremenijo stroški upravljanja last- 
nika v sorazmerju z njegovim idealnim deležem glede na 
skupno vrednost tistega dela stavbe, v katerem je to stano- 
vanje. 
44. teza 

Lastniki so dolžni zagotoviti, da so stanovanja, skupni pro- 
stori, deli, objekti in naprave v stanovanjskih hišah usposob- 
ljeni za normalno rabo, pri čemer morajo upoštevati predpise, 
ki urejajo obvezni minimum vzdrževanja in druge predpise. 

Obvezni minimum vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih 
hiš predpiše republiški upravni organ, pristojen za stanovanj- 
ske zadeve. 
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45. teza 
Kolikor lastniki ne zagotovijo, da so stanovanja, skupni deli, 

objekti in naprave usposobljeni za normalno rabo, določi 
začasno izvajalca nalog občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve in sicer v breme lastnikov stanovanjske 
hiše. 

Izvajanje strokovnih nalog v teh primerih se opravi na pred- 
log pristojne stanovanjske inšpekcije. 
46. teza 

Lastnik mora zagotoviti popravila v svojem stanovanju na 
svoje stroške, če je to potrebno, da se odvrne škoda, ki jo 
Povzroča njegov posamezni del stavnovanjske hiše za posa- 
mezni del stanovanjske hiše drugega lastnika ali za dele 
stanovanjske hiše, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti ali pa 
samo posameznemu delu stanovanjske hiše drugega lastnika. 

Lastnik mora zagotoviti popravila iz prvega odstavka te teze 
najkasneje v roku 15 dni. 
47. teza 

Lastnik sme v skladu z gradbenimi in urbanističnimi pred- 
pisi na svoje stroške preurediti posamezni del stanovanjske 
hiše, če s takimi prezidavami ne posega v posamezen del 
stanovanjske hiše drugega lastnika ali v dele stanovanjske 
hiše, ki služijo staovanjski hiši kot celoti ali posameznemu 
delu stanovanjske hiše drugega lastnika. Lastnik ne sme 
izvršiti na svojem posameznem delu stanovanjske hiše prezi- 
dav, ki bi utegnile kaziti zunanji videz stanovanjske hiše, 
zmanjševati varnosti ali stabilnosti stanovanjske hiše ali pa 
skupnega ali posameznega dela stanovanjske hiše drugega 
lastnika, ali drugače škodovati tem delom stanovanjske hiše. 
48. teza 

Skupne prostore, dele, objekte in naprave stanovanjske 
hiše, na katerih imajo lastniki idealne deleže, je možno pre- 
urediti oz. stavbo nadzidati, če investitor sklene ustrezne 
Pogodbo z vsemi lastniki. 

Pogodba iz prejšnjega odstavka določa tudi način in 
Pogoje, ki jih mora investitor izpolniti zaradi predvidenih 
9radbenih del. 

Če pride do preureditve ali nadzidave, je posledica spre- 
memba idealnih deležev iz prve alinee 19. teze. 
49. teza 

Hišni red predpiše občina z odlokom. 
Hišni red se predpiše z namenom, da se zagotovijo pogoji 

za nemoteno uporabo stanovanj in stanovanjskih hiš ter skup- 
nih prostorov, delov, objektov in naprav, ter da se določijo 
obveznosti, ki jih imajo stanovalci. 

VI. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA 
50. teza 

Lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše odda stanovanje 
ali stanovanjsko hišo v najem drugemu s sklenitvijo najemne 
Pogodbe. , . 

Najemna pogodba se sklepa praviloma za nedoločen čas. 
Lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, ki sam uporablja 

stanovanje, odda v podnajem posamezni del stanovanja oz. 
stanovanjske hiše s sklenitvijo podnajemne pogodbe, ki se 
sklepa praviloma za določen čas. 

Pogodba iz prvega in tretjega odstavka te teze se sklepa 
\ Pisni obliki, sicer se šteje, da je pogodba nična. 
51. teza 

Za najemnika po tem zakonu se šteje oseba, ki sklene 
najemno pogodbo z lastnikom stanovanja ali stanovanjske 
hiše. 
52. teza 

Lastnik stanovanja odda stanovanje, najemnik stanovanja 
Pa uporablja najeto stanovanje, po določbah tega zakona in 
najemne pogodbe. „ 
Obvezne sestavine najemne pogodbe 

teza 
Poleg sestavin po zakonu o obligacijskih razmerjih mora 

Najemna pogodba po tem zakonu vsebovati vsaj še: 
. ~ opis stanovanja, lego, opremljenost, način uporabe skup- n'h prostorov, delov, objektov in naprav; 
- podatke o osebah, ki bodo skupaj z najemnikom uporab- 

ile stanovanje; 
- določila o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank 

Pfi uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše; 

- način plačevanja in višino najemnine; 
- način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najem- 

nini; 
- določila o tekočem vzdrževanju stanovanja in način pre- 

verjanja tega določila; 
- čas trajanja najemnega razmerja, če se izjemoma daje 

stanovanje v najem za določen čas; 
- način predaje stanovanja lastniku. 
Lastnik je dolžan v roku 30 dni po sklenitvi predložiti 

najemno pogodbo občinski upravi za družbene prihodke, in 
občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske 
zadeve, ki zavrne nepopolno pogodbo. 
Pravice in obveznosti lastnika stanovanja 
54. teza 

Lastnik stanovanja in stanovanjske hiše po tem zakonu in 
najemni pogodbi je dolžan: 

- izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni 
pogodbi v stanju, ki najemniku stanovanja omogoča nor- 
malno rabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi irr 
standardi; 

- vzdrževati skupne prostore, dele, objekte in naprave 
v stanovanjski hiši v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno 
rabo stanovanja ter skupnih delov, objektov in naprav stano- 
vanjske hiše; 

- odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem 
stanovanju. 
55. teza 

Pravice lastnika stanovanja po zakonu in najemni pogodbi 
so: 

- pobiranje najemnine za oddano stanovanje v skladu 
z zakonom; 

- odločanje o prenehanju najemnega razmerja, pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom. 
Pravice in obveznosti najemnika stanovanja 
56. teza 

Najemnik stanovanja po tem zakonu in najemni pogodbi je 
dolžan: 

- uporabljati najeto stanovanje v skladu s pogodbenim 
namenom; 

- odgovarjati za škodo, nastalo pri uporabi stanovanja; 
- dopustiti vstop lastniku oz. njegovemu pooblaščencu 

v stanovanje za preveritev pravilne uporabe in vzdrževanja 
stanovanja; 

- nositi stroške popravil v stanovanju, ki so posledica 
normalne rabe stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in 
standardi; 

- obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za katerih 
odpravo odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi; 

- plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki 
se plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo. 

Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen 
čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od 
lastnika pisno odločitev o morebitnem podaljšanju najemne 
pogodbe, sicer je dolžan izprazniti stanovanje v pogodbenem 
roku. 
57. teza 

Pravice najemnika stanovanja so:- izvrševanje popravil 
v stanovanju, če je popravilo neodložljivo, da se zavaruje 
življenje ali zdravje stanovalcev, ali zavaruje stanovanje in 
oprema v njem pred večjo škodo ter povračilo stroškov, ki so 
nastali v zvezi s temi popravili; 

- pravica do odškodnine za škodo zaradi opustitve dejanj 
na strani lastnika z možnostjo kompenzacije lastnih stroškov 
z znižanjem najemnine. 
Svet za varstvo pravic najemnikov 
58. teza 

Pri skupščini občine se ustanovi svet za varstvo pravic 
najemnikov, ki je sestavljen iz njihovih predstavnikov. 

Svet spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov in pred- 
laga skupščini ustrezne ukrepe. 
Odpoved najemne pogodbe 
59. teza 

Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi 
zato navajal razloge, s 90 dnevnim odpovednim rokom. 
60. teza 

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo: 
- če uporablja najemnik ali osebe, ki z njim stanujejo 
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stanovanje v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo; 
- če najemnik oz. osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 

uporabe stanovanja povzročajo škodo na stanovanju ali skup- 
nih prostorih, delih, objektih in napravah v stanovanjski hiši; 

- če najemnik ne plača najemnine in stroškov, ki se plaču- 
jejo poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, 
dvakrat zaporedoma ali dva meseca v zadnjem letu; 

- če najemnik oz. osebe, ki z njim stanujejo z načinom 
uporabe stanovanja motijo druge stanovalce v njihovi uporabi 
stanovanja; 

- če najemnik izvršuje v stanovanju in vgrajeni opremi 
spremembe brez poprejšnjega soglasja lastnika; 

- če najemnik zamenja najeto stanovanje brez soglasja 
lastnika z drugim najemnikom; 

- če stanovanje uporablja poleg najemnika oseba, ki ni 
navedena v najemni pogodbi; , 

- če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez 
soglasja lastnika; 

- če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 
66. teze ter v primerih iz šeste alinee 53. teze. 

Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik 
ni predhodno pisno opozoril najemnika o odpovednem raz- 
logu, da bi ta v roku, ki ne sme biti krajši kot 30 dni, odpravil 
razloge iz prejšnjega odstavka. 
61. teza 

Če se mora najemnik izseliti iz stanovanja iz razlogov, ki 
niso nastali po njegovi krivdi, mu mora lastnik odpovedati 
najemno pogodbo najmanj tri leta pred izselitvijo. 

V primeru, da je lastnik stanovanja fizična oseba in stanova- 
nje potrebuje zase, je odpovedni rok iz prvega odstavka te 
teze eno leto. 

V primeru, da je rok iz prvega in drugega odstavka krajši, 
mu mora lastnik priskrbeti najem drugega primernega stano- 
vanja. 

Za primerno stanovanje se po tem zakonu šteje stanovanje 
po pravilniku iz 6. teze, upoštevaje število oseb iz najemne 
pogodbe. 
62. teza 

Če najemnik stanovanja umre ali stanovanje preneha upo- 
rabljati zaradi razveze zakonske zveze, lahko lastnik stanova- 
nja odpove najemno pogodbo osebam, ki so bile navedene 
v najemni pogodbi, le na način, določen v 61. tezi tega 
zakona. 
63. teza 

Najemna pogodba se v primeru spora odpoveduje s tožbo 
pri rednem sodišču. 

Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti krajši kot 60 
dni in ne daljši od 90 dni. 

Spori se štejejo za nujne. 
Uporaba stanovanja 
64. teza 

Najemnik stanovanja lahko uporablja najeto stanovanje 
v skladu z določbami tega zakona in najemno pogodbo tudi 
za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju, ali oddajo 
komu drugemu kot podnajemniku. 
65. teza 

Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavno- 
sti v stanovanju mora najemnik pridobiti pisno soglasje last- 
nika in soglasje pristojnega stanovanjskega organa. 

Za oddajo v podnajem zadošča soglasje lastnika. 
66. teza 

Najemnik stanovanja ne sme izvrševati sprememb v stano- 
vanjskih prostorih ter vgrajeni opremi in napravah v stanova- 
nju brez predhodnega pisnega soglasja lastnika. 
67. teza 

Najemnik stanovanja je dolžan dopustiti vstop v stanovanje, 
da se izvršijo v stanovanju dela v zvezi z popravili in izboljša- 
vami v stanovanjski hiši, pa jih drugače ni moč izvršiti ali pa le 
z nesorazmernimi stroški. Popravila oz. izboljšave se morajo 
izvršiti v najkrajšem možnem času in z motnjami, ki najmanj 
prizadanejo najemnika. 

Lastnik je o nameravanih posegih v stanovanje dolžan 
najemnika opozoriti v primernem roku. 

Določba prvega odstavka te teze se uporablja tudi za tistega 
lastnika, ki stanovanje uporablja sam. 
68. teza 

Po prenehanju najemnega razmerja je najemnik dolžan 
izročiti lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, 

pri tem se upoštevajo spremembe, do katerih je prišlo pri 
normalni rabi stanovanja, razen če se ne dogovorita drugače. 
69. teza 

Najemnik ima pravico do povrnitve neamortiziranega dela 
koristnih vlaganj v stanovanju, ki jih je izvršil s soglasjem 
lastnika. 
70. teza 

Za tistega, ki uporablja tuje stanovanje, pa z lastnikom ni 
sklenil najemne pogodbe, se šteje po tem zakonu, da uporab- 
lja stanovanje nezakonito. 

Lastnik lahko kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev stanova- 
nja pri pristojnem sodišču. Spori se štejejo za nujne. 
Stanovanjska najemnina 
71. teza 

Stanovanjsko najemnino (v nadaljnem besedilu: najem- 
nina) lastniki oblikujejo prosto (tržna najemnina). 
72. teza 

Najemnina, ki jo lastniki oblikujejo, vsebuje poleg izho- 
diščne najemnine še na trgu uveljavljeno profitno stopnjo. 

73. teza 
Izhodiščna najemnina vsebuje poleg minimalne amortiza- 

cije, ki je določena s posebnimi predpisi, še stroške, ki zago- 
tavljajo, da so stanovanja in stanovanjske hiše vzdrževane 
skladno s predpisom iz 44. teze ter pogodbene in zakonske 
obveznosti. 
74. teza 

V primeru, da lastniki stanovanj ravnajo monopolistično in 
zaradi tega prihaja do motenj v stanovanjski preskrbi, lahko 
občina z odlokom začasno, vendar ne za več kot šest mese- 
cev, predpiše najvišjo stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 

Za monopolistično ravnanje se po tem zakonu šteje pred- 
vsem sporazumevanje o višini najemnine ali zaračunavanje 
najemnine, ki je rezultat anomalij na stanovanjskem trgu. 
76. teza 

Za oderuško najemnino se po tem zakonu šteje najemnina, 
ki za več kot 50 % presega povprečno najemnino v občini za 
podobno ali enako kategorijo in lokacijo stanovanj. 
76. teza 

Najemnik ima pravico zahtevati preveritev ustreznosti višine 
najemnine pri občinskem upravnem organu, pristojnem za 
stanovanjske zadeve. 
77. teza 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za podnajemna 
razmerja. 
Pomoč pri pridobitvi oz. uporabi stanovanj 
78. teza 

Občani, katerih skupni prihodek na člana družine, ne pre- 
sega zajamčenega osebnega dohodka, so v okviru celovite 
pomoči družini upravičeni do pomoči pri pridobitvi stanova- 
nja v najem ali uporabi stanovanja. 
79. teza 

Kot pomoč pri pridobitvi stanovanj šteje dodelitev social- 
nega stanovanja v najem, kot pomoč pri uporabi stanovanja 
pa šteje pomoč pri plačevanju najemnine. 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občani, da so 
upravičeni do pomoči pri pridobitvi socialnega stanovanja 
v najem, so: 

- da občan oz. osebe, ki z njim stalno stanujejo ni najemnik 
oz. lastnik stanovanja oz. je najemnik neprimernega stano- 
vanja; 

- da ima občan stalno prebivališče na območju občine, 
v kateri je zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja; 

- da občan oz. kateri izmed članov njegove družine ni 
lastnik počitniške hiše; 

- da občan ali za delo sposoben član družine ni neupravi- 
čeno nezaposlen. 

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občani, da so 
upravičeni do pomoči pri uporabi najetega stanovanja, so: 

- da občan ne oddaja stanovanja ali dela stanovanja v pod- 
najem; 

- da občan ne uporablja stanovanja ali dela stanovanja za 
poslovne prostore ali za obrtno dejavnost, razen kadar gre za 
delo invalida na domu; 

- da nihče od družinskih članov občana ni lastnik vselji- 
vega stanovanja, vseljive stanovanjske hiše ali počitniške 
hiše; 

- da občan glede na število članov družine ne zaseda 
nadstandardnega stanovanja in ni odklonil ponujene zartie- 
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njave za primerno stanovanje, za katero je sposoben v večji 
meri pokrivati stroške. 

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati občani, da so upravičeni 
do pomoči pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem zade- 
vajo stanovanjske razmere, število družinskih članov, skupni 
prihodek na družinskega člana ter premoženjsko stanje in 
socialno zdravstvene razmere. 

Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati občani, da so upravičeni 
do pomoči pri plačevanju najemnine, zadevajo višino najem- 
nine, število družinskih članov ter skupni prihodek na člana 
družine. 
80. teza 

Občani iz 79. teze morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določi 
republiški upravni organ, pristojen za socialne zadeve skupaj 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za stanovanjske 
zadeve, v podzakonskem aktu. 

V podzakonskem aktu se opredeli podrobnejše pogoje in 
rnerila ter postopek za pridobitev socialnega stanovanja 
v najem oz. pomoč pri plačevanju najemnine. 

Vil. PRISTOJNOSTI IN NALOGE OBČINE IN REPUBLIKE NA 
STANOVANJSKEM PODROČJU 
Občina 
81. teza 

Občina ima na stanovanjskem področju poleg že opredelje- 
nih pristojnosti še naslednje pristojnosti in naloge: 

- izvaja občinski stanovanjski program; 
- zagotavlja sredstva za stimuliranje graditve in prenove ter 

za pomoč pri razreševanju stanovanjskih vprašanj (beneficira- 
le obrestne mere za stanovanjske kredite, vključno s hipote- 
karnimi krediti, premiranje namenskega stanovanjskega var- 
čevanja, pomoč pri plačevanju najemnin, davčne olajšave, 

- določa minimum stanovanjske površine, ki se dodeli 
v najem enemu najemniku; 

- zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in 
sredstva za stimuliranje neprofitnih oblik graditve in prenove; 

- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo 
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno 
2 zunanjim videzom stanovanjskih hiš; 

- skrbi za stanovanjski informacijski sistem (vključno s sta- 
tistiko najemnin). 
®2. teza 

Občinski stanovanjski program zajema predvsem: 
- obseg, lokacijo in dinamiko gradnje občinskih stanovanj 

(socialni fond in fond za intervencije na stanovanjskem trgu); 
- ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo gradnjo in prenovo 

stanovanj v občini; 
- način stimuliranja graditve in prenove ter pomoči pri 

razreševanju stanovanjskih vprašanj; 
- specifične stanovanjske programe v občini; 
- način izvajanja pomoči pri pridobitvi oz. uporabi stano- 

vanj. 
teza 

Občina lahko v okviru proračuna oblikuje sklad (stanovanj- 
ski sklad) za financiranje stanovanjskega programa in izvaja- 
le stimulativne funkcije. 

V skladu se poleg dela sredstev iz proračuna zbirajo sred- 
stva od odprodaje občinskih stanovanj, anuitete od kreditov, 
danih iz sredstev solidarnosti in vzajemnosti ter neporabljena 
sredstva najemnin. 

Za upravljanje z lastnimi stanovanji in skladom v okviru za 
stanovanjska vprašanja pristojnega upravnega organa lahko 
oblikuje direkcijo, ki zagotavlja izvajanje vseh potrebnih stori- 
!®v s tem v zvezi, 

teza 
Naloge, ki jih ima občina po tem zakonu, izvaja pristojen 

uPravni organ. 
Republika 
85. teza 

Republika ima na stanovanjskem področju poleg že opre- 
deljenih pristojnosti še naslednje pristojnosti in naloge: 

- opredeljuje stanovanjsko politiko v razvojnem in prostor- 
skem načrtu republike; 

~ opredeljuje nacionalni stanovanjski program ter zagotav- 
'Ja sredstva za njegovo izvedbo; 

~ skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost; 
~ predpiše način izvajanja celovitega informacijskega 

sistema na stanovanjskem področju ter skrbi za njegov 
razvoj; 

- določa eksperimentalne projekte za graditev in prenovo 
stanovanj in stanovanjskih hiš. 
86. teza 

Globalne opredelitve razvoja stanovanjskega gospodarstva 
opredeli republika z nacionalnim stanovanjskim programom. 
Varianta: 

Nacionalni stanovanjski program mora biti v skladu z naci- 
onalnim razvojnim načrtom. 
87. teza 

Nacionalni stanovanjski program vsebuje vidike uresniče- 
vanja celovite stanovanjske reforme in model stanovanjske 
izgradnje v Republiki Sloveniji. 

V tem okviru se opredeli predvsem: 
- razmerja med trgom stanovanj, lastno skrbjo občana za 

stanovanje in socialnimi korektivi (vloga neprofitnega sek- 
torja); 

- politika racionalne in ekološko prijazne gradnje stano- 
vanj, pestrost stanovanjske ponudbe, vidike prostorske raz- 
poreditve; 

- interesna, konukrenčna in organizacijska razmerja na 
stanovanjskem področju. 
88. teza 

Za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa spre- 
jema republika ukrepe za vzpostavitev tržnih odnosov na 
stanovanjskem področju, ki bodo omogočali občanom razre- 
ševanje stanovanjskih vprašanj z nakupom lastnega stanova- 
nja ali najemom primernega stanovanja. 

Ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama so predvsem: 

- vzpodbujanje graditve najemnih in lastniških stanovanj 
različnih kategorij z ustrezno davčno in zemljiško politiko, 
olajšavami pri pridobitvi in odplačilu kreditov in stimulacijo 
vseh oblik organiziranja občanov za dosego tega cilja; 

- usmerjanje socialne politike na stanovanjskem področju, 
ki bo selektivno zajela določene skupine prebivalstva, ki si ne 
bi mogli sami razrešiti stanovanjsko vprašanje; 

- sofinanciranje specifičnih bivalnih potreb določenih sku- 
pin prebivalstva; 

- stimuliranje skladnejšega regionalnega razvoja, poseli- 
tvene in demografske politike, kot korektiv osnovnega načela 
uravnovešenosti med prilivi in odlivi za občino. 
VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
89. teza 

Inšpekcijsko nadzorsto nad izvajanjem tega zakona in pred- 
pisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo organi republi- 
ške stanovanjske inšpekcije (v nadaljnem besedilu: organi 
inšpekcije). 
90. teza 

Organi inšpekcije nadzorujejo, kako lastniki in najemniki 
stanovanj upoštevajo določbe tega zakona ter na njegovi 
podlagi izdane predpise ter tehnične normative in standarde 
in odrejajo ukrepe po določbah tega zakona. 
91. teza 

Če lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ne zagotovi, da 
je stanovanje ter skupni prostori, deli, objekti in naprave, 
usposobljeno za normalno rabo, inšpekcijski organ z odločbo 
odredi rok za izvedbo potrebnih del. 

Po preteku tega roka predlaga občinskemu upravnemu 
organu, da ukrepa skladno s 45. tezo tega zakona. 
92. teza 

Če lastnik stanovanja ne zagotovi popravila, pa je to 
potrebno, da se odvrne škoda, ki jo povzroča njegov posa- 
mezni del stanovanjske hiše na posamezni del stanovanjske 
hiše drugega lastnika ali na skupne prostore, dele, objekte in 
naprave v stanovanjski hiši, inšpekcijski organ z odločbo 
odredi rok za odpravo napake. 

Če lastnik v danem roku ne odpravi napake, odredi inšpek- 
cijski organ, da se napaka odpravi na stroške lastnika. 
93. teza 

Če najemnik stanovanja opravlja v stanovanju dovoljeno 
dejavnost v nasprotju z dovoljenjem upravnega organa ali 
brez soglasja lastnika, odredi inšpekcijski organ z odločbo, 
da s takimi deli preneha do pridobitve ustreznega dovoljenja 
oz. soglasja lastnika. 
94. teza 

Če najemnik ali lastnik, ki v stanovanju prebiva, ne dopusti 
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vstop v stanovanje, da se izvršijo v stanovanju dela v zvezi 
s popravili in izboljšavami v stanovanjski hiši, pa jih ni 
mogoče drugače izvršiti, ali pa le z nesorazmernimi stroški, 
odredi inšpekcijski organ z odločbo izvedbo popravil v stano- 
vanju in rok za dokončanje. 
95. teza 

Če ugotovi inšpekcijski organ, da zaradi dogovarjanja 
o višini najemnine prihaja do motenj v stanovanjski preskrbi, 
opozori pristojni občinski upravni organ, da je potrebno spre- 
jeti odlok, s katerim naj se začasno določi najvišjo stopnjo 
profita k izhodiščni najemnini. 
96. teza 

Inšpekcijski organ poroča o odrejenih ukrepih pristojnemu 
republiškemu organu za stanovanjske zadeve najmanj dva- 
krat na leto. Poročilo mora vsebovati tudi predlog ustreznih 
ukrepov. » 
97. teza 

Za republiškega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki 
ima visokošolsko izobrazbo arhitekturne ali gradbene smeri. 

IX. PRIVATIZACIJA STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ 
TER STANOVANJSKIH PODJETIJ 
98. teza 

Republika in občine postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, na katerih so 
imele pravico uporabe delovne skupnoti upravnih organov ter 
lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, namenjenih za nosilce 
družbenih funkcij. 
99. teza 

Druge pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na stanova- 
njih in stanovanjskih hišah, postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastniki teh stanovanj. 
100. teza 

Občina postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnik 
stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s sredstvi solidar- 
nosti na področju stanovanjskega gospodarstva ter stanovanj 
in stanovanjskih hiš splošnega ljudskega premoženja. 
101. teza 

Lastniki iz 98., 99. in 100 teze so dolžni prodati na zahtevo 
imetniku stanovanjske pravice, z njihovo pisno privolitvijo pa 
tudi drugemu uporabniku, stanovanje oz. stanovanjsko hišo. 

Imetnik stanovanjske pravice oz. uporabnik ima pri nakupu 
pravico do 30% popusta od vrednosti stanovanja oz. stano- 
vanjske hiše. 

Preostalo kupnino je kupec dolžan poravnati na naslednji 
način: 

- najmanj 20% v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe; 
- preostanek v roku 10 let, pri čemer mora anuiteta ohra- 

njati realno vrednost. 
Za določitev vrednosti stanovanja iz drugega odstavka te 

teze se uporablja korigirana revalorizirana vrednost stanovanj 
in stanovanjskih hiš, ki jo določi republiški upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve. 
102. teza 

Imetnik stanovanjske pravice oz. uporabnik lahko uveljavlja 
pravico do nakupa stanovanja iz 101. teze v roku dveh let po 
uveljavitvi tega zakona. 
103. teza 

Ne glede na 101. tezo, pa lastnik iz 100. teze ne sme 
odprodati stanovanj in stanovanjskih hiš splošnega ljudskega 
premoženja, ki so bila lastnikom odvzeta z nacionalizacijo ali 
zaplembo, do sprejema posebnih predpisov. 
104. teza 

Stanovanjska podjetja se privatizirajo v skladu z zakonom 
o privatizaciji podjetij, kolikor niso ustanovljena kot javna 
podjetja. 

V primeru, da so ustanovljena kot javna podjetja, je njihov 
lastnik ustanovitelj. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 
105. teza 

Z denarno kaznijo najmanj din se kaznuje za prekršek 
lastnika stanovanja: 

1. ki ne sklene pogodbe iz 18. teze brez utemeljenih raz- 
logov; 

2. ki ne zagotovi popravila stanovanja iz 46. teze v roku 15 
dni; 

3. ki ne prispeva k stroškom za popravila iz 43. teze. 

4. ki se ne vseli v lastno stanovanje v primeru iz drugega 
odstavka 61. teze. 
106. teza 

Z denarno kaznijo najmanj ... din se kaznuje za prekršek 
pooblaščena oseba iz drugega odstavka 19. teze, ki najkas- 
neje v 15. dneh po sklenitvi pogodbe ne registrira nedsebojne 
pogodbe iz 18. teze pri pristojnem občinskem upravnem 
organu, ki vodi register pogodb 
107. teza 

Z denarno kaznijo najmanj din se kaznuje za prekršek 
lastnik: 

1. ki odda stanovanje brez sklenitve najemne pogodbe iz 50. 
teze; 

2. ki sklene najemno pogodbo z lažnimi podatki (prvi odsta- 
vek 53. teze); 

3. ki ne predloži najemne pogodbe v predpisanem roku 
občinski upravi za družbene prihodke (drugi odstavek 53. 
teze); 

4. ki zaračuna oderuško najemnino iz 75. teze; 
5. ki sklene pogodbo o opravljanju stanovanjskih storitev 

z osebo, ki ni registrirana za opravljanje teh storitev. 
108. teza 

Z denarno kaznijo najmanj din se kaznuje za prekršek 
prodajalec, ki pogodbe o prodaji stanovanja ne predloži na 
vpogled najemniku stanovanja iz drugega odstavka 14. teze. 
109. teza 

Z denarno kaznijo najmanj   din se kaznuje pravna ali 
fizična oseba, ki opravlja storitve iz 39. teze, pa ni za to 
registrirana ali ni član zbornice. 
110. teza 

Z denarno kaznijo najmanj ... din se kaznuje za prekršek 
najemnik oz lastnik, ki ne dopusti vstopa v stanovanje v pri- 
merih iz prveqa odstavka 66. teze. 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
111. teza 

Stanovanjska pravica preneha z dnem sklenitve najemne 
pogodbe. 
112. teza 

Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve, predpiše podzakonske akte iz 6., 44. in 80. teze v roku 
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
113. teza 

Občina je dolžna sprejeti odloke skladno z določbami tega 
zakona v roku šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. V tem 
roku je dolžna zagotoviti lastnikom stanovanj tudi seznam 
njihovih stanovanj in njihovo revalorizirano vrednost ter 
podatke o imetnikih stanovanjske pravice oz. imetnikih pra- 
vice do uporabe stanovanj v zasebni lasti; 
114.teza 

Če je v stanovanjski hiši več lastnikov, so ti dolžni v roku 30 
dni po uveljavitvi tega zakona pričeti s postopkom sklepanja 
pogodbe iz 18. teze. 
115. teza 

Skupnosti stanovalcev oz. pooblaščene organizacije, ki 
opravljajo strokovne naloge in opravila pri gospodarjenju 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami po 77. členu zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, so dolžne v roku šest mese- 
cev po uveljavitvi tega zakona prenesti na lastnika sredstva, 
pravice in obveznosti, kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter 
vse ostalo premoženje po stanju na dan 31. 12. 1990. 
116. teza 

Lastniki sklenejo najemno pogodbo z občani, ki imajo sta; 
novanjsko pravico, najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

Najemno pogodbo je lastnik dolžan skleniti za nedoločen 
čas. 

Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz prvega odstavka 
te teze najemniku v primeru iz prvega odstavka 61. teze, 
vendar ne pred potekom dveh let od sklenitve najemne 
pogodbe, razen v primeru iz tretjega odstavka 61. teze. 

Po smrti občana iz prvega odstavka te teze, se pravica 
sklenitve najemne pogodbe oz. nakupa stanovanja, prenese 
na osebo, ki jo izmed sebe določijo člani njegove družine, ki 
so z njim najmanj dve leti pred smrtjo živeli v skupnem 
gospodinjstvu. 
117. teza 

Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve 
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tega zakona dodeljena stanovanjska pravica, vsebuje izho- 
diščno najemnino in profitnostopnjo.ki jo do konca leta 1992 
določa republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. 

Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in 
stanovanjske hiše v zasebni lasti, ter za stanovanja in stano- 
vanjske hiše iz prvega odstavka te teze po izselitvi imetnika 
stanovanjske pravice, ki je to pravico imel do uveljavitve tega 
zakona, 
118. teza 

V roku dveh let po uveljavitvi tega zakona lahko občan 
zahteva vračilo lastne udeležbe ali pa priznanje idealnega 
deleža na stanovanju. 

Pravico iz prejšnega odstavka ima tudi občan, ki je dobil 
vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna vrednost vrnjenega 
zneska zmanjšana za več kot polovico. 

Pravica iz 1. in 2. odstavka se v primeru smrti upravičenca 
prenese na njegove dediče. 
119. teza 

Sostanovalska razmerja, ki so obstajala na dan uveljavitve 
tega zakona, ostajajo v veljavi še največ eno leto. 

Najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka je dolžan tisti, ki je 
sostanovalsko razmerje ustanovil, le-to odpraviti. 
120. teza 

Lastnik stanovanja oz. stanovanjske hiše, na"katerem ima 
kdo pravico do uporabe stanovanja, ima pravico do vselitve in 
proste razpolage s stanovanjem, po preteku enega leta od 
uveljavitve tega zakona, oz. po izselitvi tistega, ki ima pravico 
do uporabe stanovanja. 

Primerno stanovanje je imetniku pravice do uporabe dolžan 
priskrbeti tisti, ki mu je pravico uporabe dodelil oziroma 
njegov pravni naslednik, če se z lastnikom ne sporazume 
kako drugače. 
121. teza 

Uporabniki hišniških stanovanj, ki ob uveljavitvi tega 
zakona ne opravljajo hišniških funkcij, so dolžni v roku enega 
leta, po uveljavitvi zakona izprazniti hišniško stanovanje, ne 
da bi jim pripadali kakršnikoli prostori, če ne pride z lastniki 
hiše do drugačnega dogovora. 

Če se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja priskrbeti 
občina. 
122. teza 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. zakon o stanovanjsketfi gospodarstvu (Uradni list SRS, 

št. 3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88); 
2. zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/ 

82 in 14/84); 
3. zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stano- 

vanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88); 
4. zakon o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/ 

76). 
123. teza 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

dodatna pojasnila k nekaterim 
POGLAVJEM TEZ  

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona je bil že v fazi 
delovnega gradiva predstavljen javnosti in istočasno posredo- 
yan v oceno širokemu krogu zainteresiranih subjektov od 
'zvršnih svetov vseh slovenskih občin, poslanskim klubom 
Političnih strank v Skupščini, strokovnim organizacijam, Sta- 
novanjsko komunalni banki Ljubljana, d.d. in širšemu krogu 
strokovnjakov, ki se ukvarjajo s stanovanjskim gospodar- 
stvom. Prav tako je bil predlog za izdajo stanovanjskega 
zakona usklajen z mejnimi resorji, obravnaval pa ga je tudi 
Strokovni svet, sestavljen iz strokovnjakov pravne in grad- 
beno arhitekturne stroke. Odziv, ki ga je pripravljalec pred- 
'°ga za izdajo stanovanjskega zakona dobil, je bil v tolikšni 
meri pozitiven, da meni, da je v predloženi obliki primeren za 
obravnavo na seji Izvršnega sveta. V predlogu za izdajo stano- 
vanjskega zakona so smiselno vgrajene vse pripombe in 
sugestije, za katere predlagatelj meni, da ne posegajo 

v zastavljen koncept predloga za izdajo stanovanjskega 
zakona. 

Med razpravami so bila najpogosteje izpostavljena odprta 
vprašanja glede formalnih postopkov pri sprejemanju novih 
republiških sistemskih zakonov, ki se pripravljajo na podlagi 
osnutka nove Ustave Republike Slovenije, saj bi jih bilo kljub 
določilom ustavnega zakona, da je potrebno uskladitev zako- 
nodaje z amandmaji k Ustavi Republike Slovenije opraviti do 
31.12.1990, nesmiselno pripravljati izključno na temelju 
Ustave iz leta 1974 in amandmajev k Ustavi Republike Slove- 
nije. 

Predlagatelj je prepričan, da bo nova Ustava Republike 
Slovenije sprejeta pred stanovanjskim zakonom, zato ne vidi 
nobene ovire za obravnavo predloga za izdajo stanovanj- 
skega zakona na Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije. 

Glede na to, da gre za predlog za izdajo stanovanjskega 
zakona s tezami, v teh pojasnilih izpostavljamo samo nekatera 
določila, ki se nam glede na novost urejanja in spremembe, ki 
jih bodo povzročile, zdijo še posebej vredne pozornosti. 
Pojem stanovanja in stanovanjske hiše 

V tem poglavju so definirani pojmi stanovanje, pomožni 
prostori, stanovanjska hiša, skupni prostori, deli, objekti in 
naprave stanovanjske hiše, ki vsebujejo tudi funkcionalno in 
skupno funkcionalno zemljišče. Menimo namreč, da je ne 
glede na to, da je to zemljišče površinsko opredeljeno že 
v prostorsl ih aktih, potrebno s tem zakonom določiti njegovo 
vsebino, si j je glede na svojo namembnost tesno povezano 
s stanovanjsko hišo in namenjeno njeni redni kot tudi razšir- 
jeni rabi. 

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona našteva tudi pro- 
store, ki izjemoma sicer služijo prebivanju, vendar se ne 
štejejo za stanovanja, saj ali ne izpolnjujejo tehničnih zahtev 
ali pa se uporabljajo za prebivanje v krajšem časovnem 
obdobju. Za vse te prostore, čeprav na prvi pogled spominjajo 
na stanovanja, ne morejo veljati določila, ki jih predvideva 
predlog za izdajo stanovanjskega zakona. 
Lastninsko pravna upravičenja 

Upoštevajoč enakopravnost lastninskih oblik predlog za 
izdajo stanovanjskega zakona na povsem drugačen način 
ureja lastnino, saj ne ščiti posebej družbene lastnine. 
V posebnem poglavju namreč določa, da pravne osebe, ki so 
imele pravico uporabe na stanovanjih in stanovanjskih hišah 
v družbeni lastnini, pridobijo lastninsko pravico po uveljavitvi 
tega zakona. S tem odpade tudi dvojno urejanje lastninske 
pravice na stanovanjih in skupnih delih, objektih in napravah 
v večstanovanjskih hišah. Dosedanji zakon o pravicah na 
delih stavb (Uradni list SRS, št. 19/76) je namreč določal, da 
imajo etažni lastniki na skupnih delih in napravah v večstano- 
vanjski hiši skupno trajno pravico uporabe, če je stavba 
v družbeni lastnini, če pa stavba ni v družbeni lastnini, pa so ti 
deli njihova skupna lastnina. 

Predlagana ureditev, ki v 7. tezi določa, da je stanovanje kot 
posamezni del stanovanjske hiše lahko v lastnini pravnih ali 
fizičnih oseb (etažna lastnina), skupni prostori, deli, objekti in 
naprave v večstanovanjski hiši pa v solastnini vseh etažnih 
lastnikov, poenostavlja tako promet s skupnimi prostori, deli, 
objekti in napravami, kakor tudi vpis lastnine v zemljiško 
knjigo, ter istočasno na široko odpira možnosti preureditev in 
nadzidav stanovanjskih hiš z ustreznejšim urejanjem premo- 
ženjskih razmerij. 

Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini sedaj ureja zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86, 
46/88), ki bo zaradi že prej navedenih razlogov po sprejetju 
tega zakona razveljavljen. Promet s stanovanji je torej ne 
glede na vrsto lastnine prost in ga delno omejuje zgolj pred- 
kupna pravica najemnika stanovanja, ki mu zagotavlja, da pod 
enakimi pogoji odkupi stanovanje, ki ga ima v najemu. 
Pomembno je poudariti, da se tudi v primeru, ko najemnik ne 
želi stanovanja kupiti, položaj, ki mu je zagotovljen v že 
sklenjeni najemni pogodbi, ne sme pooslabšati. 
Pridobivanje prihodka 

Do sprejetja ustavnih amandjamev k Ustavi Republike Slo- 
venije pridobivanje prihodka z oddajo stanovanj sicer ni bilo 
prepovedano, vendar pa je bilo omejeno z zakonsko ureditvijo 
stanovanjskega maksimuma. Z odpravo le-tega predvide- 
vamo povečan interes lastnikov za nakup stanovanj z name- 
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nom njihove oddaje. Predlog za izdajo stanovanjskega 
zakona predvideva, da najemnino lastnik prosto oblikuje in jo 
tudi sam pobira. Seveda pa je potrebno zakonsko urediti 
morebitne anomalije, ki bi se zaradi pretiranega dvigovanja 
najemnin pojavile na trgu. Poleg omejevanja pa je ena 
pomembnejših funkcij države tudi spodbujanje nastajanja 
različnih neprofitnih oblik reševanja stanovanjskih potreb 
z graditvijo najemnega fonda stanovanj. 20. teza namreč 
določa, da lahko republika v primeru, da se lastnik zaveže, da 
bo oddajal stanovanje za znosno najemnino (dvakratna izho- 
diščna najemnina), takemu lastniku pomaga z garancijo ali pa 
mu beneficira obrestno mero pri najetih kreditih. Iste ugodno- 
sti se predvidevajo tudi za tiste občane, ki si bodo z graditvijo 
ali nakupom prvič reševali svoje stanovanjsko vprašanje. 
Organiziranost lastnikov v večstanovanjskih hišah 

Zaradi normalnega funkcioniranja večstanovanjskih hiš in 
urejanja odnosov v zvezi z upravljanjem med posameznimi 
lastniki, naj bi predlog za izdajo zakona predpisal obvezno 
sklenitev pogodbe ter njeno vsebino. Lastniki naj bi obvezno 
v pogodbi določili tudi pooblaščeno pravno ali fizično osebo 
in meje njenih pooblastil. Na ta način bo olajšano komunicira- 
nje med najemniki in lastniki, kakor tudi sklepanje pravnih 
poslov v zvezi z upravljanjem hiše s tretjimi osebami. Pooblaš- 
čena oseba naj bi v praksi prevzela posle upravnika hiše 
v klasičnem pomenu. 

Določilo o obvezni registraciji pogodb pri občinskem 
upravnem organu omogoča občini pregled nad lastniki posa- 
meznih stanovanj, kar olajšuje njihovo funkcijo prt izvajanju 
intervencij v primerih, ko lastniki zanemarjajo svojo dolžnosti 
v zvezi z vzdrževanjem stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Stanovanjska zbornica Slovenije 

Za uveljavljanje zakonskih pravic lastnikov najemnih stano- 
vanj in stanovanjskih hiš ter za zagotavljanje njihovega 
korektnega nastopa na trgu najemnih stanovanj in spodbuja- 
nje konkurence med izvajalci stanovanjskih storitev naj bi se 
ustanovila stanovanjska zbornica Slovenije kot samostojno 
poslovno združenje, ki je pravna oseba. Člani zbornice naj bi 
bili tisti lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, ki stanovanja 
ali stanovanjske hiše oddajajo ter tiste pravne in fizične 
osebe, ki izvajajo stanovanjske storitve. 

Stanovanjska zbornica naj bi določala pogoje, katerim 
morajo ustrezati stanovanja, da se sploh smejo oddajati 
v najem, predpisala naj bi metodo za oblikovanje višine 
najemnine ter način spremljanja višine le-te. Pomembno je 
tqdi določilo, ki pooblašča zbornico, da naj predpiše pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati subjekti za opravljanje stanovanjskih 
storitev ter pogoje za izbris posameznega izvajalca stanovanj- 
skih storitev iz članstva te zbornice. 

Pomembna bi bila tudi funkcija zbornice pri vodenju evi- 
dence lastnikov najemnih stanovanj ter pri zbiranju podatkov 
o razpoložljivih stanovanjih, ki jih bo možno najeti. Zbornica 
naj bi tudi posredovala pri sklepanju najemnih pogodb 
v imenu in na račun lastnika stanovanja. Zbornica naj bi 
izvrševala tudi javna pooblastila, ki so določena z zakonom. 
Potrdila, spričevala in druge listine, ki bi jih izdajala zbornica 
pri izvrševanju javnih pooblastil, bi imele značaj javne listine. 

V okviru zbornice bi delovalo častno razsodišče, ki bi tudi 
odločalo o odgovornosti in bi izrekalo kršilcem ukrepe, ki bi 
bili določeni s statutom. 

Zbornica naj bi se financirala iz članarine svojih članov, iz 
plačil za opravljene storitve iz dejavnosti zbornice in iz drugih 
virov v skladu s statutom in splošnimi akti zbornice. 
Stanovanjska najemna razmerja 

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona naj bi kot eno od 
bistvenih sistemskih novosti uveljavil najemno razmerje pri 
uporabi stanovanj in sicer s sklenitvijo najemne pogodbe, ki 
naj bi se sklenila praviloma za nedoločen čas. 

V vsebinskih sklopih tega poglavja predloga za izdajo sta- 
novanjskega zakona, ki zadevajo obvezne sestavine nejemne 
pogodbe, pravice in obveznosti lastnika stanovanja, pravice 
in obveznosti najemnika stanovanja, odpoved najemne 
pogodbe in uporabo stanovanja, je podrobno razdejano 
najemno razmerje, z namenom primerne zaščite najemnika. 

Predlog za izdajo predvideva, da lahko lastnik odpove 
najemno pogodbo iz krivdnih razlogov na strani najemnika, 
pri čemer mora lastnik predhodno pisno opozoriti najemnika 
o odpovednem razlogu, da bi lahko ta krivdni razlog tudi 
odpravil. 

Če se mora najemnik izseliti iz stanovanja iz razlogov, ki 
niso nastali po njegovi krivdi, mu mora lastnik odpovedati 
najemno pogodbo najmanj tri leta pred izselitvijo, razen v pri- 
meru, ko stanovanje potrebuje zase, v tem primeru je odpo- 
vedni rok eno leto. V primeru, da je omenjeni rok iz različnih 
razlogov krajši, mu mora najemodajalec priskrbeti najem dru- 
gega primernega stanovanja. Iste zaščite je deležna tudi 
oseba, ki ostane v stanovanju po smrti najemnika ali po 
razvezi zakonske zveze. Odpoved najemne pogodbe se v pri- 
meru spora rešuje pri rednem sodišču, pri čemer se spori 
štejejo za nujne. Predlog za izdajo predvideva, da mora last- 
nik najemno pogodbo v roku 30 dni po sklenitvi predložiti 
občinski upravi za družbene prihodke. 

Predlog za izdajo stanovanjskega zakona predpisuje 
obvezne sestavine najemne pogodbe, od katerih se ena 
nanaša na dopustitev vstopa lastnika ali njegovega pooblaš- 
čenca v stanovanje, ki ga je oddal, da bi se lastnik lahko 
prepričal, kako najemnik vzdržuje oz. uporablja stanovanje. 
O načinu preverjanja se morata lastnik in najemnik dogovoriti 
v pogodbi in s tem preprečiti morebitno šikaniranje najem- 
nika s strani lastnika. 

Ena od bistvenih sestavin pogodbe je tudi določanje načina 
plačevanja najemnine in njene višine. Način mora biti tak, da 
bo najemnik \anaprej seznanjen z okoliščinami, ki bi utegnile 
vplivati na spremembo višine najemnine. 

Najemnik naj bi smel skladno z predlogom za izdajo stano- 
vanjskega zakona uporabljati stanovanje tudi za opravljanje 
dovoljene dejavnosti, seveda ob soglasju lastnika stanovanja. 
Brez soglasja lastnika najemnik ne sme zamenjati stanovanja, 
niti ga dati v podnajem ali na stanovanju ali vgrajeni opremi 
izvrševati rekonstrukcije. 

Po predlogu za izdajo zakona naj bi štel tisti, ki uporablja 
tuje stanovanje, pa z lastnikom ni sklenil najemne pogodbe za 
nezakonito vseljenega in lahko lastnik kadarkoli s tožbo pred 
rednim sodišem zahteva njegovo izselitev. 
Stanovanjska najemnina 

Najemnino lastniki oblikujejo prosto, vendar morajo pri tem 
upoštevati nekaj omejevalnih določb, ki jih predvideva pred- 
log za izdajo zakona. 

Da bi lastnik lahko določil višino najemnine, predlog za 
izdajo zakona določa, kaj vsebuje izhodišna najemnina, kateri 
lahko lastnik doda še profitno stopnjo, ki se prosto oblikuje 
na trgu. Če bi tako oblikovana najemnina presegla za več kot 
50 % povprečno najemnino za enako kategorijo stanovanj 
v občini, se po predlogu za izdajo stanovanjskega zakona 
šteje za oderuško najemnino in predvideva sankcije za last- 
nika. V občinah, kjer bi prišlo do množičnega navijanja najem- 
nin, kar bi povzročilo motnje pri stanovanjski preskrbi, ima 
občina pravico sprejeti odlok, s katerim določi najvišjo stop- 
njo profita. 

Menimo, da je na tak način možno zadostiti tako interesom 
lastnika, kakor tudi zavarovati najemnika pred neupravičenim 
poviševanjem najemnin. 
Pristojnosti in naloge občin in republike na stanovanjskem 
področju 

V tem poglavju predlog za izdajo stanovanjskega zakona 
poverja izvajanje določenih nalog, ki se tičejo zadovoljevanja 
stanovanjskih potreb in zagotavljanja pomoči pri dodeljeva- 
nju in uporabi stanovanj občinam. Način in ukrepe za izvrše- 
vanje svojih nalog pa naj bi občine opredelile v svojih stano- 
vanjskih programih. 

Naloge, ki naj bi jih imele občine, bi po predlogu za izdajo 
zakona izvajal pristojen upravni organ. 

Predlog za izdajo zakona opredeljuje tudi pristojnosti in 
naloge republike na stanovanjskem področju, kjer je kot 
osrednja naloga republike predvideno sprejetje nacionalnega 
programa. 

Nacionalni stanovanjski program je dejansko zbir najpo- 
membnejših ukrepov, ki naj uveljavijo celovito stanovanjsko 
reformo, pri tem še posebej vlogo neprofitnega sektorja, 
model stanovanjske izgradnje, ki naj bo racionalna in ekolo- 
ško prijazna, večjo pestrost stanovanjske ponudbe, upošte- 
vaje prostorski vidik, kakor tudi interesna, konkurenčna in 
organizacijska razmerja na stanovanjskem področju. 

Izhodišče za realizacijo nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama so ukrepi za vzpostavitev tržnih odnosov na stanovanj- 
skem področju, ki naj udejanijo načelo, da vsakdo sam razre- 
šuje svoje stanovanjsko vprašanje z nakupom lastnega stano- 
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vanja ali z najemom stanovanja, ob intervencijski pomoči 
države pri razreševanju stanovanjskih vprašanj. 
Viri potrebnih sredstev 

Možni viri za zagotovitev potrebnih sredstev za izvajanje 
stanovanjskega programa na občinskem in republiškem 
nivoju so: davek na premoženje, prometni davek na prodajo 
stanovanj in davek od dohodka iz premoženja in premoženj- 
skih pravic. 

Po ocenah je trenutno v Republiki Sloveniji 226.106 družbe- 
nih stanovanj ter 457.274 zasebnih stanovanj. Stanovanjski 
fond trenutno vrednotimo z gradbeno prodajno vrednostjo 
točke, ki znaša 37,00 din (prodajno vrednost točke razbreme- 
njujemo za prispevke za komunalne storitve in infrastrukturo). 
Upoštevamo povprečno število točk na stanovanje, v družbe- 
nem sektorju 246 točk in zasebnem sektorju 205 točk, ter 
povprečno število m2 stanovanjske površine, v družbenem 
sektorju 52,6 m2 in v zasebnem 74 m . 

Na osnovi navedenih podatkov ocenjujemo, da znaša vred- 
nost stanovanjskega sklada v družbenem sektorju 
108.339.455.945,00 din, v zasebnem sektorju pa 
256.871.428.856,00 din. 

V izračunu možnega zajemanja sredstev za stanovanjsko 
gospodarstvo sta upoštevana davek od premoženja v višini 
0,5% od vrednosti stanovanj in prometni davek od prodaje 
stanovanj v višini 2% od prodajne vrednosti, linearno za vse 

davčne upravičence. 
Ob predpostavki, da se v enem letu odproda 4,24% stano- 

vanjskega sklada (0,44% družbenega in 3,80% zasebnega), ki 
se ga obdavči z 2% davkom ter da se obdavči celotni stano- 
vanjski sklad v družbeni in zasebni lasti z 0,5% davkom, bi iz 
tega naslova zbrali 2.030.859.782,00 din sredstev za stano- 
vanjsko gospodarstvo. 

Ocenili smo tudi obseg sredstev, ki bi jih v Sloveniji lahko 
zbrali iz naslova davka od dohodka iz premoženja in premo- 
ženjskih pravic od oddaje stanovanj. Ocena je izdelana za 
družbeni stanovanjski fond na podlagi stroškovne najemnine 
(2,5% od vrednosti), povečane za 1% profita na povprečnem 
stanovanju 55 m2 z vrednostjo 10.500 din za m2 površine. 60% 
tako oblikovane najemnine predstavlja strošek za lastnika, 
40% najemnine pa še dohodek lastnika, ki hkrati predstavlja 
tudi davčno osnovo. Izračunali smo, da bi davčna osnova za 
omenjeno stanovanje znašala letno 8.085 din in bi bila obdav- 
čena po stopnji 65%. Lestvica stopenj za izračun davka je 
namreč progresivna in je v Ljubljani od 15% -65%. Davčni 
zavezanec bi torej letno plačal 5.255 din davka. Na ta način 
ocenjujemo, da bi v Sloveniji iz naslova davka od dohodka iz 
premoženjskih pravic od oddaje stanovanj zbrali 
1.014.000.000 din. 

V spodnji tabeli je prikazan možen obseg sredstev, ki bi se 
zbrala iz naslova vseh omenjenih davkov v Sloveniji. 

Lastništvo 
Prodani 

sklad 
Prometni davek 
2% od prodajne 

vrednosti 

Davek na 
premoženje 

0.5 % 
Družbeni 
Zasebni 
Skup a j: 

0,44% 
3,80% 
4,24% 

9.583.070 
195.222.286 
204.805.356 

Davek iz dohodka 
na premoženje Skupaj 

541.697.287 
1.284.357.144 
1.826.054.431 

1.014.000.000 

1.014.000.000 

1.565.280.357 
1.479.579.430 
3.044.859.787 

Na osnovi trenutno veljavne zakonodaje se za potrebe sta- 
novanjskega gospodarstva v letu 1990 združujejo sredstva 
s prispevno stopnjo na osnovi bruto osebnih dohodkov iz 
dobička oz. iz dohodka. Povprečna prispevna stopnja za 
solidarnostni prispevek za stanovanjsko gospodarstvo na 
nivoju občin znaša v povprečju 1,7%, na nivoju republike pa 
0,1%.Ob navedenih prispevnih stopnjah načrtujemo, da bi se 
v Republiki Sloveniji v celem letu 1990 združilo približno 
2.100.000.000 zaradi izredno velikih refundacij v drugem pol- 
letju 1990 pa ocenjujemo, da se bo za solidarnost na stano- 
vanjskem področju zbralo približno 1.700.000.000,00 din. 

Ocena vrednotenja neposrednih finančnih učinkov davka 
na premoženje, prometnega davka in davka na dohodek od 
oddaje stanovanj nam torej pokaže, da bi na ta način lahko 
skoraj podvojili obseg sredstev, ki jih sedaj zbiramo s pri- 
spevno stopnjo iz dobička za potrebe stanovanjskega gospo- 
darstva. 

Pri tem bi želeli poudariti tudi to, da se bodo sredstva 
zbirala pri občinah tudi od odprodanih občinskih stanovanj, 
od vrnjenih kreditov, danih iz sredstev solidarnosti in vzajem- 
nosti za graditev, nakup in prenovo stanovanj ter od odstanka 
sredstev iz najemnin. 
Inšpekcijski nadzor 

Predlog za izdajo zakona ima posebno poglavje, ki je name- 
njeno ureditvi inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem 
določil zakona, kar je novost na stanovanjskem področju. 

Podrobno so našteta dejanja in opustitve lastnikov in 
najemnikov stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se nadzirajo, 
hkrati pa so predvideni tudi ukrepi, ki jih predpiše stanovanj- 
ska inšpekcija v primeru opustitve oz. kršitve posameznih 
določb. Predlog za izdajo zakona predvideva, da bo inšpekcij- 
ski nadzor opravljal organ republiške stanovanjske inšpek- 
cije, določa pa tudi, da mora imeti oseba, ki naj bi bila 
imenovana za republiškega inšpektorja visokošolsko izo- 
brazbo arhitekturne ali gradbene smeri. 
Privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš ter stanovanj- 
skih podjetij 

To poglavje je namenjeno privatizaciji družbenih stanovanj 
in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini. Glede na to, da 
določbe osnutka zakona o privatizaciji veljajo samo za 
Podjetja in še to samo za tista podjetja, ki na podlagi odločitve 
organa upravljanja trajno prenesejo izvenposlovna sredstva 
med poslovna sredstva in ker določilo o prenosu ni prisilno, je 

bilo potrebno v tem poglavju določiti titularja družbene last- 
nine tako za tista družbena podjetja, ki izvenposlovnih sred- 
stev ne bodo prenesla med poslovna sredstva, kakor tudi za 
vse tiste pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na stanova- 
njih in stanovanjskih hišah, pa niso zajete v osnutku zakona 
o privatizaciji. 

Za zagotavljanje enakopravnosti občanov pri odkupu druž- 
benih stanovanj predlagatelj v tem delu predloga za izdajo 
stanovanjskega zakona določa tudi pogoje, pod katerimi naj 
bi se v dveh letih po uveljavitvi zakona prodajala stanovanja 
v družbeni lastnini bivšim imetnikom stanovanjske pravice. 
Pri tem je v kar največji meri sledil osnutku zakona o privatiza- 
ciji, saj uvaja 30% popust pri nakupu, 20% polog v roku 60 dni 
po sklenitvi pogodbe, za preostanek kupnine pa naj bi veljal 
odplačilni rok 10 let. 

Lastnik stanovanja je zavezan prodati stanovanje, če to 
zahteva imetnik stanovanjske pravice oz. drug uporabnik sta- 
novanja s pisno privolitvijo imetnika. 

Na tak način bo večini imetnikov stanovanjske pravice omo- 
gočen odkup stanovanja v katerem živi, posebej še zaradi 
določila 118. teze, ki priznava idealni delež vsem, ki so plačali 
lastno udeležbo. Zbrana pa bodo tudi znatna sredstva, ki 
bodo omogočala izvedbo nacionalnega programa na stano- 
vanjskem področju. 

Primerjali smo odkup in najem dvosobnega stanovanja 
s kvadraturo 57m2 in vrednostjo 10.500 za rrr stanovanjske 
površine. Izračun je narejen za 18 let staro stanovanje, 30 let 
in 60 let staro stanovanje. 

Pri izračunu prodajne vrednosti smo upoštevali 30% popust 
na vrednost stanovanja, 20% polog in odplačilno dobo 10 let. 

starost vrednost - 30% polog 20 ostanek mesečna 
dolga anuiteta 

18 let ~549XI64 384.345 . 76.869 307.476 2.562,30 
30 let 509.324 356.527 71.305 285.222 2.376,80 
60 let 388.427 271.899 54.380 217.519 1.812,70 

Za iste tipe stanovanj smo izračunali tudi najemnino v višini 
3,5% od vrednosti stanovanja. Tudi v tem primeru smo upo- 
števali vrednost 10.500 din za m2 stanvoanjske površine. 
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starost vrednost najemnina najemnina 
 - letna - mesečna 
18 let 549.064 19.217 1.601 
30 let 509.324 17.826 1.486 
60 let 388.427 13.595 1.133 

Mesečna anuiteta za odkup stanovanja je v vseh primerih 
približno 60% višja od najemnine za isto stanovanje, kar 
dokazuje, da bi bil za večino imetnikov stanovanjske pravice 
odkup stanovanja sprejemljiva rešitev. 
Kazenske določbe 

Zakon predpisuje sankcije v primeru ko lastniki, najemniki, 
pravne ali fizične osebe kršijo posamezna določila tega 
zakona. 
Prehodne in končne določbe 

Predlog za izdajo zakona predvideva prenehanje stanovanj- 
ske pravice z dnem sklenitve najemne pogodbe, kar je glede 
na dejstvo, da osnutek Ustave Republike Slovenije opušča 
stanovanjsko pravico, povsem logična posledica. 

Posebej pomembne so določbe, ki ščitijo dosedanjega 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo obrtnega zakona je XXIV. 

amandma k Ustavi Republike Slovenije, po katerem je delov- 
nim ljudem zajamčena pravica, da samostojno opravljajo 
dejavnosti 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 z vidika zavarovanja življenja ki 
zdravja ljudi, varnosti in obrambne sposobnosti države. 
Z zakonom se določijo načini zaposlovanja in združevanja 
v zadrugo, skupnost ali drugo organizacijo. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Obrtni zakon (Ur. I. SRS, št. 35/88 in 24/89) je vse do 

sprejetja ustavnih amandmajev (Ur. I. SFRJ, št. 70/88 in Ur. I. 
SRS, št. 32/88) in zakona o podjetjih (Ur. I. SFRJ, št. 77/88 in 
40/89) predstavljal edino zakonsko podlago za vključevanje 
zasebnikov in njihovega kapitala v gospodarski sistem. Zasle- 

imetnika stanovanjske pravice in osebe, ki so z njim najmanj 
dve leti pred smrtjo živele v skupnem gospodinjstvu. Predlog 
za izdajo stanovanjskega zakona namreč predvideva, da mora 
lastnik stanovanja z bivšim imetnikom stanovanjske pravice 
obvezno skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas in je ne 
more odpovedati razen iz krivdnih razlogov na strani najem- 
nika še dve leti po uveljavitvi tega zakona. Predvideva se, da je 
ta rok potreben, da se bodo na trgu stanovanj ustvarile mož- 
nosti, da bo trg najemnih stanovanj zaživel. 

Do konca leta 1992 naj bi republiški upravni organ, pristo- 
jen za stanovanjske zadeve določal tudi najvišjo profitno 
stopnjo, ki jo smejo zaračunavati lastniki stanovanj, na katerih 
je bila do uveljavitve zakona pridobljena stanovanjska pra- 
vica. 

Po uveljavitvi stanovanjskega zakona naj bi bili občani, ki 
so plačali lastno udeležbo, upravičeni zahtevati vračilo le-te 
v realnem znesku, ali pa priznanje idealnega deleža na stano- 
vanju ali stanovanjski hiši. Predvideva se, da bo ta določba 
vzpodbudila odkupe stanovanj ali stanovanjskih hiš, kar je 
tudi najidealnejši način lastninjenja. Ta pravica se nanaša tudi 
na dediče upravičenca. 

dujoč razvojne tendence je zakon ob zadnji novelaciji odprl 

možnosti za zasebno podjetništvo v okviru gospodarskih in 

drugih dejavnosti ne da bi ustrezno uredil vprašanje pravne 
subjektivitete (status nosilcev osebnega dela), s čimer bi 
zagotovil potrebno varnost v pravnem prometu. 

Veljavni obrtni zakon opredeljuje dejavnosti, ki jih lahko 
opravljajo delovni ljudje s samostojnim osebnim delorr>' 
s sredstvi v lasti občanov v 1., 8. in 9. členu ter pri tem izhaja iz 
načela, da je dovoljeno vse kar ni posebej prepovedano 
z zakonom. Pojmovanje osebnega dela je široko ter omogoča' 
da se pod tem imenom v okviru veljavnega obrtnega zakona 
izvajajo tudi številne druge dejavnosti, ki pa po vsebini ip 

naravi niso združljive z obrtjo. Tako zakon vsebuje številn® 
določbe, ki z vsebino obrtništva glede na dejavnost niso 
združljive in predstavljajo podjetniške značilnosti oziron13 

elemente, ki so l?ili v republiški zakon vnešeni zato, ker vse do 
sprejetja zakona o podjetjih ni bilo druge možnosti vključeva* 
nja občanov - zasebnikov v gospodarski sistem. 

Predlog za izdajo OBRTNEGA ZAKONA s tezami ESA 168 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 31. seji 
dne 31. 10. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO OBRTNEGA ZAKONA S TE- 
ZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo,, 

- Irena DOBRAVC-TATALOVIČ, svetovalka republi- 
škega sekretarja za drobno gospodarstvo. 

Predlog za izdajo obrtnega zakona s tezami bodo obravna- 
vali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela te Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 

Odbor skupščine za podjetništvo in obrt kot matično delovno 
telo. 

PREDLOG ZA IZDAJO obrtnega zakona 
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Omenjeni elementi podjetništva so: 
- možnost opravljanja več različnih dejavnosti in to celo 

v primeru, če nosilec obrti sam ne izpolnjuje strokovnih pogo- 
jev za opravljanje dejavnosti, ima pa zaposlenega delavca, ki 
predpisane pogoje izobrazbe izpolnjuje, 

- široka opredelitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot 
obrt, po vsebini pa z obrtjo nimajo ničesar skupnega (trgo- 
vina, prometna dejavnost, intelektualne storitve gospodar- 
skega značaja in druge dejavnosti, ki niso prepovedane z za- 
konom), 

- opravljanje več različnih po vsebini nezdružljivih dejav- 
nosti, v več poslovnih prostorih, ki so lahko fizično ločeni med 
seboj in locirani na območju različnih občin po celotni repu- 
bliki Sloveniji, 

- limit zaposlenih delavcev, ki je za obratovalnico do 20 
delavcev in v skupni obratovalnici do 100 zaposlenih, ki se 
lahko povečuje z dovoljenjem pristojnega občinskega organa 
kar praktično pomeni, da veljavni obrtni zakon ne vsebuje več 
omejitev glede števila zaposlenih delavcev. 

Obrtna dejavnost je urejena v posebnih obrtnih zakonih 
tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji in tudi to dejstvo predstavlja 
določen argument in težo, da se oblikuje nov obrtni zakon in 
se tako tudi na tem področju izgradi zakonodajo primerljivo 
s sodobno zakonodajo držav v Evropi. 

Vpogled z zakonsko ureditev obrti pri sosedih (primerjava 
italijanske, nemške in avstrijske zakonodaje) prikazuje predla- 
gatelj v prilogi I. 

Zakon o podjetjih je ustvaril možnosti za uresničevanje 
podjetniške iniciative posameznikov na področju gospodar- 
ske dejavnosti. Na področju negospodarskih dejavnosti bo to 
uredila druga zakonodaja. 

In ocene stanja izhaja, da celotni družbenoekonomski raz- 
voj zahteva ekonomičnejše in v svetu že poznane strokovne 
rešitve tudi na področju obrtne zakonodaje. Zato je potreben 
nov obrtni zakon, ki celovito določa obrtno in obrti podobno 
dejavnost, definira obrtnike, obrtno podjetje, opredeljuje sta- 
tus obrtnika ter druge elemente značilne za obrtni način dela. 

III. NAČELA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE 
Zakon izhaja iz načela, da obrtno dejavnost predstavlja tista 

proizvodnja izdelkov, ki nastanejo z obdelavo materiala, poliz- 
delkov ali njihovim sestavljanjem in kjer obrtnik sodeluje 
v proizvodnji tudi z ročnim delom, kar zahteva tudi njegovo 
strokovno usposobljenost (izobrazbo). Obrt zaradi načina 
proizvodnje ne prinaša dohodka iz kapitala, ampak predvsem 
iz dela. 

Obrt predstavlja po obsegu zaradi načina proizvodnje 
manjši proizvodni proces, obrtnik v poslovnem prometu 
nastopa kot fizična oseba, ki nima namensko ločenega pre- 
moženja. 

Obrt kot dejavnost mora temeljiti na osebnem delu ter 
strokovnem znanju specificiranem za potrebe obrti. Potrebno 
bo vzpostaviti ustrezen izobraževalni sistem ter sistem prever- 
janja znanj. V izobraževanju bo potrebno vpeljati vajeništvo, 
mojstrske izpite in temu ustrezno prilagoditi celoten sistem 
izobraževanja. Le tako bo namreč zagotovljen izpolnjen pogoj 
predpostavke pravilne izpolnitve prevzete obveznosti. 

To področje bo urejala področna zakonodaja. 
Obrtno dejavnost naj odpre tisti, ki je za obrt strokovno 

usposobljen in razpolaga tudi s praktičnimi znanji, potrebnimi 
za opravljanje obrtne dejavnosti. 

Poglavitne rešitve predlaganega zakona so: 
Zakon opredeljuje vse bistvene pojme, ki so potrebni za 

razumevanje vsebine obrtne dejavnosti, kot so: obrtna dejav- 
nost, obrti podobna dejavnost, obrtnik-fizična oseba, obrtno 
podjetje. Pravilnik oziroma podzakonski predpis bo taksa- 
tivno določal obrtne dejavnosti kot tudi obrtem podobne 
dejavnosti, kar pomeni, da predlagatelj vsebinsko določa obrt 
tako, da je področje obrti določeno na vsebinsko omejen krog 
obrtnih in obrti podobnih dejavnosti. V izogib togosti, ki je 
lahko posledica taksativnega določanja tovrstnih dejavnosti, 
pa predlagatelj uvaja pooblastila resornega ministra oziroma 
varianto Izvršnega sveta, da se te dejavnosti lahko širijo ozi- 
roma spreminjajo glede na zahteve in potrebe fleksibilnega 
tržnega sistema, v katerem gospodarski in tehnološki razvoj 
povzroča nastajanje novih dejavnosti oziroma druge spre- 
membe. 

Predlagatelj zakona izhaja iz dejstva, da so v družbeni 

delitvi zajete tudi take pridobitne dejavnosti, do katerih mora 
država zavzeti posebno pozornost. Sem sodijo dejavnost, ki 
so nevarne za življenje in zdravje ljudi, kot so proizvodnja 
razstreliv, orožja, strupenih snovi ipd. Glede tovrstnih dejav- 
nosti veljajo v številnih državah posebne določbe oziroma 
sistemi, ki gredo v dve smri. Po eni strani je dovoljenje za 
opravljanje tovrstnih dejavnosti omejeno na določena, pravi- 
loma javna podjetja, s čimer se druga podjetja in posamezniki 
za odpravljanje teh dejavnosti izvzeti. Poleg tega sistema je 
v svetu razvit še drugi (tim. koncesijski sistem), ki v načelu 
pripušča k opravljanju takih dejavnosti tudi druga podjetja, 
toda samo ob pridobitvi dovoljenja v zakonu določenega 
upravnega organa. To so dejavnosti, ki so po vsebini obrato- 
vanja nevarne za okolje oziroma nevarne za varstvo in življe- 
nje ljudi, zato morajo imeti nosilci teh dejavnosti posebna 
dovoljenja pristojnih upravnih organov. 

Predlagatelj ohranja v zakonu možnost, da lahko obrtnik 
opravlja eno ali več dejavnosti ob izpolnjevanju strokovnih 
pogojev ter drugih pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje 
določenih dejavnosti ter omogoča obrtniku, ki sam ne izpol- 
njuje zahtevanih pogojev izobrazbe, opravljati dejavnost tudi 
z redno zaposlitvijo delavca, ki te strokovne pogoje ima. 
V variantnem predlogu, pa predlagatelj omejuje pravico do 
opravljanja obrtne dejvnosti le na tise, ki osebno izpolnjujejo 
zahtevane pogoje strokovne izobrazbe - nosilec obrtne dejav- 
nosti. 

Zakon določa pogoje za opravljanje obrtne dejavnosti. Kot 
posebni pogoj je predpisana strokovna izobrazba za dolo- 
čeno vrsto poklica in potrebno znanje oziroma pridobljena 
strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje dolo- 
čene obrtne dejavnosti. Natančnejši pogoji bodo določeni 
s podzakonskim aktom (pravilnikom). Predlagatelj predvideva 
tudi izjemo glede pogojev strokovne izobrazbe, ki se zahte- 
vajo po zakonu. V praksi se namreč pojavljajo dejavnosti, ki 
so po vsebini raritete in jih znajo opravljati le določeni ljudje 
s posebnimi spretnostmi, ne glede na izpolnjevanje formalnih 
pogojev izobrazbe. V to skupino spadajo predvsem izumira- 
joče obrti, ki so po vsebini naša nacionalna dediščina in 
nekatere druge dejavnosti. V izjemo glede zahtevanih formal- 
nih pogojev strokovne izobrazbe sodijo tudi izumitelji, ki 
imajo na podlagi patentov pravico do obrtnega izkoriščanja 
svojih izumov, ter avtorji v njihovo korist registriranih vzorcev 
in modelov. Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno v takih 
izjemnih primerih odstopiti od zahteve izpolnjevanja formal- 
nih pogojev izobrazbe ter dopustiti opravljanje obrtne dejav- 
nosti že na podlagi izkustvenih znanj in ročnih spretnosti. 
Prav tako, pa ni odveč ponovno poudariti nujno spremembo 
obstoječega šolskega sistema, ki bo omogočil šolanje stro- 
kovnjakov ter ponovno vzpostavil tudi potrebo po praktičnem 
izkustvu z vpeljevanjem vajeništva, mojstrskih ter pomočni- 
ških izpitov. Z vzpostavitvijo takega šolskega sistema bo 
zagotovljena tudi večja varnost v pravnem prometu ter dolo- 
čena odgovornost posameznikov za prevzete obveznosti. 

Predlagatelj v zakonu ohranja obstoječi sistem glede 
postopka ustanovitve obrti fizične osebe s tem, da natančneje 
opredeljuje pojem obratovalnice, ki je sinonim za poslovne 
prostore ter poslQvni sedež obrtnika. Obrtnik osebno dela 
v obrtni dejavnosti, vodi in organizira delovni proces in je 
odgovoren za zakonitost dela v obrtni dejavnosti, katere nosi- 
lec je. Obrtno dovoljenje se glasi na njegovo ime ter je vezano 
na njegovo osebo in ni prenosljivo. 

Predlagatelj opredeljuje opravljanje obrtne dejavnosti kot 
postranske dejavnosti tim. popoldansko obrt. Zaradi številnih 
predlogov, ki so si med seboj v nasprotju glede urejanja 
tovrstnega instituta, predlagatelj predvideva predloge zakon- 
skih rešitev v variantah. Tako se predlaga ohranitev instituta 
popoldanske obrti, nespremenjena glede na dosedanje ureja- 
nje. Prvi variantni predlog v celoti odpravlja popoldansko 
obrt, drugi variantni predlog pa opravljanje popoldanske obrti 
časovno limitira, po prehodu določenega roka pa je obvezen 
prehod v redno obrt oziroma prenehanje dejavnosti. Predla- 
gatelj se zavzema za ohranitev instituta popoldanske obrti, saj 
pomeni enega od možnih načinov dela posameznika, odpira 
nove možnosti iniciative posameznikov ter omejevanje mono- 
polnih položajev in s tem pospeševanje tržne konkurence. 
Prav tako je tovrstna oblika za vzpodbujanje nastajanja novih 
enot drobnega gospodarstva. Z zahtevanim soglasjem, ki ga 
mora posameznik, ki želi opravljati popoldansko obrt prido- 
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biti od delodajalca, pa se vnaša konkurenčna klavzula, ki 
onemogoča nelojalno ravnanje posameznikov na tem po- 
dročju. 

Poglavitna novost zakona je uvedba obrtnega podjetja, 
torej pravne osebe. Vzpostavitev obrtnega podjetja je 
v zakonu sistematična in logična nadgradnja statusa obrtnika 
kot fizične osebe, ki se zaradi obsega svojega poslovanja, 
zahtevnosti delovnega procesa in drugih elementov mora 
oblikovati v višjo pravno obliko-obrtno podjetje. Obvezen 
prehod določa zakon z izpolnitvijo pogoja 20 redno zaposle- 
nih delavcev. Predlagatelj se ne poslužuje drugih opisnih 
elementov zaradi praktično težke izvedbe dokazovanja le-teh. 
Obrtno podjetje se registrira kot pravna oseba, pri pristojnem 
sodišču na podlagi določb zakona o podjetjih, tega zakona ter 
podzakonskega predpisa, ki ureja pogoje in način registracije 
za vse pravne osebe. Obrtno podjetje je v predmetu poslova- 
nja v celoti izenačeno z ostalimi pravnimi osebami, posebnost 
pa predstavlja osebno delo lastnika obrtnega podjetja. Za 
obveznosti v pravnem prometu odgovarja obrtno podjetje 
s svojim premoženjem kot tudi lastnik s svojim osebnim 
premoženjem. Namen predlagatelja je tudi vzpostaviti eno- 
stavnejši sistem poslovanja za tovrstne gospodarske subjekte 
kar izhaja predvsem iz narave njihove dejavnosti in manjšega 
obsega poslovanja. Pri tem se misli predvsem na ustrezno 
dograditev zakonodaje, ki ureja finančno poslovanje teh sub- 
jektov ter zahtevane knjigovodske evidence. 

Cilj novega zakonskega urejanja tega področja je vsebinska 
ureditev obrtne dejavnosti ter vgraditev tega področja 
v pravni sistem kot enega pomembnih gospodarskih področij. 
Nova ureditev obrtne dejavnosti bo prispevala k ustvarjanju 
novih enot drobnega gospodarstva, izkušnje sosednjih dežel 
so namreč pokazale, da so se v letih gospodarske recesije 
velika podjetja prestrukturirala ter odpustila na tisoče delav- 
cev. Nove enote drobnega in srednjega gospodarstva pa so 
ustvarile številna nova produktivna mesta. Prav zaradi teh 
elementov ima drobno gospodarstvo, katerega element je 
tudi obrtništvo, tako pomembno vlogo pri prestrukturiranju 
celotnega slovenskega gospodarstva. Temu cilju mora slediti 
celotna zakonodajna politika, ki mora biti usmerjena k poeno- 
stavitvi in pospeševanju razvoja tega področja gospodarstva. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagani zakon ne zahteva finančnih in drugih admini- 

strativnih sredstev za izvedbo iz proračuna družbenopolitič- 
nih skupnosti, niti novih materialnih obveznosti za podjetja in 
druge pravne osebe. Z zakonom se ne povečuje obseg admi- 
nistrativnih opravil republiških in občinskih upravnih or- 
ganov. 

PRILOGA 
Po avstrijskem pravu je značilnost obrtne dejavnosti, da se 

opravlja samostojno, redno in ima za cilj pridobivanje 
dohodka ali drug gospodarski namen. Pojem rednosti izvaja- 
nja obrti pomeni trajno delovanje, ki pa je glede na naravo 
dejavnosti lahko sezonsko ali kako drugače omejeno. 
Pomembna značilnost je tudi pridobivanje dobička, pri čemer 
je potrebno upoštevati že omenjeno delitev na profitne in 
neprofitne dejavnosti. Smisel obrtne dejavnosti je vklučevanje 
obrtnika kot enakopravnega subjekta v tržni prostor, kjer 
vstopa v najrazličnejša blagovno-tržna razmerja, kjer je nje- 

TEZE za obrtni zakon 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.teza 
Ta zakon določa obrtno dejavnost ter pogoje in oblike za 

opravljanje obrtne dejavnosti. 
Določbe tega zakona veljajo tudi za obrtem podobne dejav- 

nosti. 

2. teza 
Obrtna dejavnost je gospodarska dejavnost, ki se opravlja 

samostojno, poklicno, redno in v manjšem obsegu. 

gova dejavnost tudi v celoti podrejena. Poglavitna značilnost 
obrti je v neposrednem osebnem delu obrtnika samega. 
Obrtnik opravlja praviloma dejavnost profitnega značaja in 
nosi riziko poslovanja ter odgovarja za prevzete obveznosti 
z vsem svojim premoženjem. 

Kot obrtne dejavnosti se v okviru avstrijske zakonodaje ne 
more opravljati literarne dejavnosti, umetniških dejavnosti 
založniške dejavnosti, prodaje in sestavljanja umetniških del, 
galerijske dejavnosti, restavratorstva, sobodajalstva nad 10 
oseb. V okviru obrtne zakonodaje tudi ne spadajo tiste dejav- 
nosti, ki se vsebinsko pokrivajo s pojmom poklica in ki se 
pojavljajo v javni sferi ter zahtevajo posebna znanja in prido- 
bitev za opravljanje dejavnosti tudi javna pooblastila. Iz obrti 
so zaradi varstva življenja in zdravja ljudi izvzete zdravstvene 
in živinorejske dejavnosti, kot npr. zdravstvene, živinozdrav- 
stvene storitve. Prav tako, pa v obrt ne spadajo dejavnosti 
izobraževanja, vzgoje, skrbništva, hranilnega poslovanja, 
posredniškega poslovanja, železniškega prometa, poslovanja 
žičnic, zrakoplovstva ipd., ker so to dejavnosti, ki zaradi 
zahtevnosti dela ali javnega interesa zahtevajo višjo pravnoor- 
ganizacijsko obliko (pravna oseba). 

Avstrijski obrtni zakon se strogo omejuje na obrt. Tudi 
ekzaktno opredeljuje izključitvene elemente, na podlagi kate- 
rih se dejavnost ne more opravljati na obrtni način. (Ti ele- 
menti so: višji vložek kapitala in naprav, tehnična ureditev in 
uporaba naprav, ki so drugačne kot v obrti, serijska proizvod; 
nja, tipizirano izvrševanje del, delitev dela v okviru vnaprej 
pripravljenega delovnega procesa večje število stalno zapo- 
slenih delavcev in pri njih prevladujoča ponavljajoče izvrševa- 
nje delnih nalog ali z avtomatiziranim obratovanjem, organi- 
zacijska delitev, tehnično in trgovinsko vodenje, kjer se sode- 
lovanje vodilnih omejuje na bistvena vprašanja in podobno). 

Po italijanski obrtni zakonodaji je obrt definirana in ome- 
jena z limitom zaposlenih in vrsto oziroma naravo dejavnosti- 
Kot obrtniki so opredeljeni tisti, ki opravljajo organiziran o 
(poklicno) dejavnost, pretežno z lastnim delom in z delom 
družinskih članov. 

Zakon opredeljuje tudi obrtno podjetje, katerega lastnik je 
obrtnik, ki ga osebno in strokovno vodi. Obrtno podjetje, ki je 
ustanovljeno predvsem zaradi opravljanja proizvodnje dejav- 
nosti in storitev pa ni mogoče opravljati v okviru kmetijske, 
trgovinske, posredniške dejavnosti razen, če so te dejavnosti 
spremljajoči dejavniki obratovanja takega podjetja. 

Obrtno podjetje se lahko organizira tudi v obliki družb ali 
zadruge, pri čemer so izključene kapitalske družbe (družba 
z omejeno odgovorostjo, delniška, komanditna). Izjemoma i" 
samo pod pojem, da večina ali eden v primeru dveh družbeni- 
kov sodeluje v proizvodnem procesu z osebnim, tudi ročnim 
delom in, da ima v podjetju prevladujočo vlogo delo in ne 
kapital, pa se lahko obrtno podjetje organizira tudi v eni od 
oblik kapitalskih družb. 

Zakon razmejuje med obrtjo in podjetništvom glede na 
naravo dejavnosti in številom zaposlenih. 

Nemški obrtni zakon pa opredeljuje obrtno obratovalnico 
kot obrat, ki popolnoma ali v bistvenih dejavnostih opravlja 
gospodarsko dejavnost. Hkrati pa v prilogah, ki so sestavni 
del tega zakona, tudi taksativno našteva gospodarske dejav; 
nosti, ki jih je možno opravljati kot obrt in tiste dejavnosti, ki 
se opravljajo podobno kot obrt. V le-teh pa ni zaslediti tran- 
sportnih storitev, trgovine, turizma kot tudi ne intelektualnih 
storitev. 

Za obrtno dejavnost po tem zakonu se šteje izdelovanje 
vsakovrstnih proizvodov, ki nastanejo z obdelavo, dodelavo; 
preoblikovanjem in presnovo materiala ter polizdelkov ali 
z njihovim sestavljanjem oziroma vgrajevanjem, vzdrževa- 
njem in popravilom predmetov ter opravljanje osebnih in 
drugih storitev. M 3. teza 

Obrtno dejavnost lahko opravljajo osebe, ki samostojno 
opravljajo eno ali več določenih obrtnih dejavnosti z osebnim 
delom in sredstvi ter izpolnjujejo pogoje za opravljanje obrtne 
dejavnosti in so vpisani v register (obrtni register; lahko P 
tudi register zasebnikov). 
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Obrtna dejavnost se lahko opravlja tudi v obliki obrtnega 
podjetja. 

4. teza 
Republiški sekretar za drobno gospodarstvo določa obrtne 

in obrtem podobne dejavnosti glede na zahteve gospodar- 
skega ali tehničnega razvoja. 

VARIANTA: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi obrtne in 

obrtem podobne dejavnosti glede na zahteve gospodarskega 
ali tehničnega razvoja. 

5. teza 
Za dejavnosti domače in umetne obrti (rezbarstvo, sodar- 

stvo, belokranjske pisanice, čipkarstvo, popravljanje glasbil 
itd.) veljajo pogoji tega zakona, razen pogojev strokovne 
izobrazbe. 

Republiški sekretar za drobno gospodarstvo lahko določa 
dejavnosti domače in umetne obrti. 

6. teza 
Obrtne dejavnosti oziroma podobne dejavnosti, pri katerih 

bi bila lahko ogorožena varnost življenja irf zdravja ter varnost 
in obrambna sposobnost države, se lahko opravljajo, če obrt- 
nik ali obrtno podjetje pridobi dovoljenje pristojnega uprav- 
nega organa. Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za 
opravljanje take dejavnosti obrtniku oziroma obrtnemu 
podjetju pod enakimi pogoji, ki veljajo za pravne osebe. 

Javna služba se lahko opravlja kot obrtna dejavnost pod 
pogoji določenimi v zakonu. 

7. teza 
Obrtnik ima eno ali več obratovalnic (poslovni prostor) ali 

pa ustanovi obrtno podjetje. V primeru, ki jih določa ta zakon 
obratovalnica preide v obrtno podjetje. 

8. teza 
Obrtnik posluje s sredstvi, ki so njegova lastnina oziroma jih 

ima v najemu oziroma v zakupu ali ima na njih pravico 
uporabe ali razpolage. 

S sredstvi iz prejšnjega odstavka so mišljena sredstva, 
materialne pravice in stvari. Denarna sredstva sestavljajo tudi 
sredstva obračunane amortizacije. 

9. teza 
Obrtnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 

zanje predpisane pogoje sam ali eden od delavcev, ki so pri 
njem redno zaposleni. 

VARIANTA: 
Obrtnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 

sam predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti. 

10. teza 
Obrtno dejavnost lahko opravlja kdor ima predpisano stro- 

kovno izobrazbo oziroma potrebna znanja in zmožnosti, ki so 
potrebne za opravljanje določene obrtne dejavnosti ter 
potrebna delovna sredstva, če je to predpisano kot pogoj za 
opravljanje posamezne dejavnosti in če izpolnjuje druge 
z zakonom določene pogoje. 

11.teza 
Tehnični predpisi in predpisi o varstvu pri delu, sanitarni 

predpisi ter predpisi o uporabi poslovnih prostorov in delov- 
nih sredstev kot so zgradbe, stroji, naprave in podobno, ki 
veljajo za opravljanje dejavnosti v podjetjih, se uporabljajo 
tudi za poslovne prostore, delovna sredstva ter opremo, ki 
služijo za opravljanje obrtne dejavnosti. 

Šteje se, da poslovni prostor in oprema ustrezata predpi- 
som iz prejšnjega odstavka te teze tudi, če se glede na naravo 
dela in število oseb, ki delajo v prostorih, lahko z ustreznimi 
napravami (klimatska naprava, ustrezna osvetlitev in druga 
tehnična sredstva in z organizacijsko-tehnološki postopki) 
zagotovijo ustrezni pogoji dela. 

12. teza 
Obrtno dejavnost lahko opravlja kdor ima: 
- odločbo pristojnega upravnega organa občine na 

območju katere ima prosilec svoje stalno prebivališče ali 
glavno obratovalnico razen, če ta ni potrebna; 

- če ima prosilec stalno prebivališče v drugi občini kot je 
sedež glavne obratovalnice izda odločbo pristojni občinski 
upravni organ kjer ima prosilec svoje stalno prebivališče. 

Odločba se izda, če prosilec izpolnjuje predpisane pogoje 
v 15 dneh, ko je izročil pristojnemu upravnemu organu pra- 
vilno sestavljeno zahtevo in dokaze o izpolnjevanju pogojev. 

Dovoljenje za uporabo poslovnih prostorov izven občine 
v kateri ima obrtnik sedež glavne obratovalnice, izda pristojni 
upravni organ občine v kateri je tak poslovni prostor (podruž- 
nica) in o tem obvesti občino, v kateri je sedež glavne obrato- 
valnice. 

VARIANTA: 
Obrtna dejavnost se opravlja na podlagi: 
- dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa 

(obrtno dovoljenje). 
Dovoljenje za opravljanje obrtne dejavnosti (v nadaljnjem 

besedilu: obrtno dovoljenje) izda pristojni občinski upravni 
organ občine v kateri bo poslovni prostor oziroma glavna 
obratovalnica oziroma sedež obrtne dejavnosti, na zahtevo 
stranke. 

Če namerava imeti obrtnik sedež obrtne dejavnosti zunaj 
območja svojega stalnega prebivališča, mora k prošnji za 
izdajo obrtnega dovoljenja priložiti potrdilo občine v kateri 
stalno prebiva, da nima tu glavno obratovalnico oziroma 
sedež obrtne dejavnosti. V takem primeru pristojni občinski 
upravni organ obvesti o izdaji dovoljenja občino v kateri 
obrtnik stalno prebiva. 

Obrtnik ima poslovni sedež in poslovne prostore kjer se 
opravlja obrtna dejavnost. 

Poslovni prostori niso potrebni kadar jih narava dela ne 
terja ali če se delo opravlja na terenu ali v prostorih koope- 
ranta ali naročnika. Poslovni prostori iz prejšnjega odstavka 
te teze so lahko v več fizično ločenih prostorih na območju 
občine v kateri je sedež obratovalnice ali na območju druge 
države. 

Če narava dela ne terja poslovnih prostorov je poslovni 
sedež obrtnika v kraju, kjer ima obrtnik stalno prebivališče. 

13. teza 
Če obrtnik preneha opravljati obrtno dejavnost, mora v 15 

dneh po prenehanju predložiti obrtno dovoljenje pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na njem 
označi, da je prenehalo veljati. 

14. teza 
Obrtnega dovoljenja ni mogoče prenesti na drugega. 

15. teza 
Obrtno dejavnost mora voditi in v njej osebno delati tisti, ki 

mu je bilo izdano obrtno dovoljenje. 
Obrtnik iz prejšnjega odstavka te teze odgovarja za zakoni- 

tost dela v registrirani obrtni dejavnosti in za zakonitost dela 
pri njem zaposlenih delavcev. 

16. teza 
Obrtnik posluje v pravnem prometu s svojim polnim ime- 

nom in z navedbo obrtne dejavnosti. 
Poslovni prostori, kjer se opravlja obrtna dejavnost morajo 

biti označeni s polnim imenom obrtnika in z navedbo obrtne 
dejavnosti. 

Iz navedbe registrirane dejavnosti mora biti razviden pred- 
met poslovanja. 

Po prejšnjih odstavkih te teze mora biti označeno tudi 
stanovanje, v katerem se opravlja dejavnost in podružnice 
obrtnika. 

17. teza 
Cene izdelkov in storitev morajo biti razvidne iz cenika, ki 

mora biti na vidnem mestu v obratovalnici obrtnika. Če narava 
dela ne zahteva poslovnega prostora ali se delo opravlja izven 
glavne obratovalnice, mora biti cenik vsakomur na vpogled. 
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18. teza 
Obrtna dejavnost se lahko opravlja na podlagi priglasitve 

kot postranska dejavnost ob pogojih, določenih s tem za- 
konom. 

I. VARIANTA: Ta člen se črta. 
II. VARIANTA: Opravljanje dejavnosti kot postranske dejav- 

nosti se časovno omeji npr. na dobo 3 let, potem pa je 
obvezen prehod v redno opravljanje obrtne dejavnosti ozi- 
roma prenehanje opravljanja dejavnosti kot postranske dejav- 
nosti. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE OBRTNE DEJAVNOSTI 

19. teza 
Pogoji za opravljanje obrtne dejavnosti so: 
- predpisana strokovna izobrazba za določeno vrsto 

poklica in potrebna znanja oziroma pridobljena strokovna 
usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje določene vrste 
obrtne dejavnosti, razen v primerih, ko ta zakon določa dru- 
gače; 

- stalno ali začasno bivališče v republiki Sloveniji; 
- polnoletnost; 
- poslovna sposobnost in splošna zdravstvena sposob- 

nost; 
- da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 

opravljati ustrezno dejavnost oziroma poklic; 
- da mu ni s predpisom ali pogodbo prejšnjega deloda- 

jalca prepovedano opravljanje določene dejavnosti oziroma, 
da ima soglasje delodajalca za opravljanje postranske dejav- 
nosti; 

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

- da je poravnal davčne in druge obveznosti do države. 

20. teza 
Usposobljenost za obrtno dejavnost (strokovno izobrazbo) 

je potrebno izkazati: 
- s spričevalom o zaključenem šolanju ali z dokazom, ki 

zaključno spričevalo nadomešča; 
- z izkazom o strokovni usposobljenosti za delo v določeni 

obrti, ki ga izda ustrezno združenje drobnega gospodarstva; 
Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do 

obrtnega izkoriščanja svojih izumov tudi brez izpolnjevanja 
v prejšnjih alinejah te teze naštetih pogojev. Enako pravico 
ima tudi avtor v njegovo korist registriranih vzorcev in mode- 
lov. Te pravice nima izumitelj le v primerih, da gre za zaupne 
izume predmetov ali tistega načina proizvodnje, za katerega 
obrtno izkoriščanje je potrebna posebna odobritev pristoj- 
nega organa (dovoljenje) ima pa pravico, da takšno dovolje- 
nje zahteva. 

21.teza 
Republiški sekretar za vzgojo in izobraževanje v sodelova- 

nju z republiškim sekretarjem za drobno gospodarstvo pred- 
piše strokovno izobrazbo in strokovne izpite, potrebne za 
opravljanje določene obrtne dejavnosti, snov pisnega in ust- 
nega izpita ter izvedbo praktičnega dela izpita kot tudi pogoje 
za priznanje strokovne usposobljenosti. 

22. teza 
Obrtna dejavnost še lahko opravlja na podlagi priglasitve 

kot postranska dejavnost, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- strokovna izobrazba za določeno vrsto poklica oziroma 

potrebna znanja in zmožnosti za opravljanje obrtne dejav- 
nosti; 

- da ima oseba, ki je v delovnem razmerju soglasje deloda- 
jalca. 

VARIANTNI DODATEK: Da osebe, ki so v delovnem raz- 
merju ne bodo opravljale poslov ali del, ki so posebej dolo- 
čeni v aktu delodajalca. 

- da oseba, ki opravlja postransko dejavnost priglasi ozi- 
roma označi prostor, v katerem bo opravljala to dejavnost, 
s svojim imenom in vrsto dejavnosti, ter nadzornim organom 
omogoči pregled delovnega prostora in delovnih sredstev; 

- da ne uporablja dopolnilnega dela drugih oseb. 

23. teza 
Tujec lahko opravlja obrtno dejavnost, če ima stalno prebi- 

vališče v republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje po tem za- 
konu. 

III. OBLIKE IN NAČIN OPRAVLJANJA OBRTNE DEJAVNOSTI 

24. teza 
Obrtnik po tem zakonu je oseba, ki osebno in strokovno 

vodi obrtno dejavnost, je udeležen v proizvodnem ali drugem 
procesu značilnem za obrtno dejavnost, pretežno z lastnim 
delom ter je zanjo polno odgovoren. 

25. teza 
Obrtnik lahko za opravljanje dejavnosti zaposli največ 20 

delavcev, učenci na praksi in ožji družinski člani (zakonec, 
oseba, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmer- 
jih z njo izenačena, otroci, posvojenci, posvojitelji in starši) se 
ne štejejo v število zaposlenih delavcev. 

26. teza 
Obrtnik posluje v svojem imenu in za svoj račun in odgo- 

varja za obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

27. teza 
Poslovni sedež obrtnika je v kraju oziroma občini, kjer je 

glavna obratovalnica, v kateri se opravlja obrtna oziroma obrti 
podobna dejavnost. 

IV. DOMAČA IN UMETNA OBRT 

28. teza 
1) Opravljanje domače obrti je dejavnost, ki jo opravlja 

obrtnik oziroma oseba, ki opravlja dejavnost kot postranski 
poklic, ali jo opravlja občan na domu sam ali s člani skupnega 
gospodinjstva na podlagi priglasitve pristojnemu občinskem^ 
upravnemu organu, ki o tem izda potrdilo in jo vpiše v regi' 
ster. 

2) Za domačo obrt oziroma za predmete domače obrti se 
štejejo izdelki, ki glede na uporabo strojev in tehnologije dela 
nimajo značaja serijske proizvodnje in ki se izdelujejo na 
tradicionalen način, značilen za določeno območje, oziroma, 
ki ohranjajo značilnost ročnega dela. 

29. teza 
Oseba, ki opravlja domačo obrt, mora inšpekcijskim in 

drugim organom, ki opravljajo nadzor, omogočiti pregled 
prostorov, v katerih dela. 

30. teza 
Domačo in umetno obrt po tem zakonu lahko opravlja kdor 

pridobi mnenje iz 33. teze in priglasi svojo dejavnost pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu. 

31. teza 
Za umetno obrt oziroma za predmete umetne obrti se šte- 

jejo: izdelovanje izdelkov, katerih oblikovanje zahteva umetni- 
ško ustvarjanje in posebne ročne oziroma oblikovalne spret- 
nosti in izdelki, ki so izdelani po izvirnih umetninah ali P° 
zgodovinskih modelih. 

33. teza 

Mnenje o tem, ali so določeni izdelki štejejo za predmete 
domače oziroma umetne obrti, daje pristojni upravni organ j" 
sicer za predmete domače obrti po predhodnem mne"'.| 
ustrezne organizacije etnografov, za predmete umetne obn 
pa po prehodnem mnenju ustrezne organizacije likovni' 
umetnikov, zgodovinarjev ali etnografov ipd. 

34. teza 

Izdelki domače in umetne obrti iz 31. teze tega zakCJ® 
lahko obrtnik prodaja v stanovanju, na trgih, sejmih in podoo- 
nih krajih določenih za prodajo. 
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V. OBRTNO PODJETJE 

35. teza 
Obrtno podjetje je pravna oseba, ki se ustanovi pod pogoji 

določenimi v tem zakonu in zakonu o podjetjih. 

36. teza 
Dodatni pogoji za ustanovitev in poslovanje obrtneaa 

podjetja so: 
- bilanca stanja in inventura (obrtnika); 
Obrtno podjetje se vpiše v sodni register na način kot velja 

za druge pravne osebe na osnovi zakona in podzakonskega 
akta. 

37. teza 
Predhod v obrtno podjetje je obvezen, če obrtnik zaposli 

nad 20 redno zaposlenih delavcev. Prehod v obrtno podjetje 
se opravi najkasneje v enem letu od poslovnega leta, v kate- 
rem so nastali pogoji iz prvega odstavka te teze. 

Če obrtnik v enem letu ne ustanovi obrtnega podjetja po 
prejšnjem odstavku te teze, mu pristojni upravni organ odv- 
zame dovoljenje. 

VI. REGISTRACIJA, MIROVANJE, PRENEHANJA OPRAVLJA- 
NJA OBRTNE DEJAVNOSTI 

38. teza 
Obrtna dejavnost mora biti vpisana v registru, ki ga vodi 

pristojni občinski upravni organ. 
Vpis v register se opravi po uradni dolžnosti v 8 dneh od 

izdaje odločbe. Z vpisom v register se lahko začne opravljati 
obrtna dejavnost. Pristojni občinski upravni organ, ki vodi 
register tekoče pošilja podatke o vpisih v register Zavodu RS 
za statistiko, ki vodi enoten register za Republiko Slovenijo. 

Zavod RS za statistiko s posebnim predpisom določi enotna 
navodila o vodenju in vpisu v register pri pristojnem občin- 
skem upravnem organu ter o vodenju enotnega zbirnega 
registra za Slovenijo. Določbe te teze ne veljajo za obrtna 
podjetja. 

39. teza 
V register se vpisuje vse spremembe podatkov, ki se vodijo 

V registru, ki vplivajo na pravni promet in statusne spremembe 

40. teza 
Ob preselitvi sedeža obrtnika ni potrebno novo obrtno 

dovoljenje (odločba). Obrtnik sme pričeti z delom v preseljeni 
obratovalnici, ko pristojni občinski upravni organ izda 
odločbo, da poslovni prostor z opremo ustreza predpisom. 
Občinski upravni organ, pristojen za izdajo odločbe (obrtnega 
dovoljenja) vpiše po uradni dolžnosti spremembo sedeža 
glavne obratovalnice v register. 

41. teza 
Če obrtnik zaradi opravljanja družbenih zadolžitev ali razlo- 

gov, ki niso odvisni od njegove volje ne more osebno voditi in 
opravljati obrtno dejavnost, lahko eden od zaposlenih delav- 
cev ali ožji družinski član, ki je zaposlen v obratovalnici 
začasno vodi obratovalnico in to najdlje eno leto, v primeru 
bolezni, vojaške obveznosti ali druge časovno določene zadr- 
žanosti pa dokler le-ta traja. 

Začasno vodenje po prejšnjem odstavku te teze je obrtnik 
dolžan v 15 dneh sporočiti pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu. Prijavi je obrtnik dolžan priložiti dokaz o one- 
mogočanju osebnega dela v obrti. 

42. teza 
Obrtnik preneha z opravljanjem obrtne dejavnosti: 
- z odjavo, 
- po samem zakonu, 
- če pristojni upravni organ obrtniku z odločbo prepove 

opravljati dejavnost. 
Prenehanje opravljanja obrtne dejavnosti ugotovi pristojni 

občinski upravni organ z odločbo o prenehanju. Po pravno- 
močnosti odločbe se prenehanje opravljanja obrtne dejavno- 
sti vpiše po uradni dolžnosti v register. 

43. teza 
Opravljanje obrtne dejavnosti preneha po samem zakonu: 
1) če obrtnik sklene delovno razmerje 
2) če obrtnik začne uživati pokojnino 
3) če obrtnik umre 
4) če obrtnik trajno izgubi opravilno sposobnost 
5) če je obrtniku s pravnomočno odločbo organa za posto- 

pek o prekrških ali sodišča prepovedano opravljanje dejavno- 
sti za dobo daljšo od 6 mesecev 

6) če obrtnik ne prične z delom v enem letu po izdaji 
obrtnega dovoljenja 

7) zaradi uvedbe stečajnega postopka 
8) če obrtnik pri opravljanju obrtne dejavnosti uporablja 

dopolnilno delo drugih oseb brez dovoljenja pristojnega 
upravnega organa ali v nasprotju s tem dovoljenjem, z dnem 
pravnomočnosti odločbe pristojnega upravnega organa 

9) če obrtnik opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovo- 
ljenjem, z dnem pravnomočnosti odločbe pristojneaa uprav- 
nega organa 

10) če se ugotovi, da je obrtnik dobil obrtno dovoljenje na 
podlagi lažnih listin, z dnem pravnomočnosti odločbe, 
s katero se ugotovi to dejstvo. 

44. teza 
Pristojni občinski upravni organ lahko odloči, da obrtnik 

preneha opravljati dejavnost: 
1) če brez dovoljenja iz teze 41. tega zakona preneha 

z delom za več kot 60 dni 
2) če ne prične z delom po preteku roka, ki je bil določen za 

začasno ustavitev opravljanja dejavnosti 
3) če pristojno častno razsodišče predlaga odvzem obrt- 

nega dovoljenja zaradi hujših kršitev dobrih poslovnih običa- 
jev, ali če pristojni občinski upravni organ ugotovi, da je bil 
samostojnemu obrtniku izrečen ukrep discipline zaradi hujše 
kršitve dobrih poslovnih običajev, oziroma mu je častno 
sodišče večkrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih 
poslovnih običajev 

4) če obrtnik ne vodi sam obrtne dejavnosti in če osebno ne 
dela v njej 

5) če obrtnik od katerega je davčni organ zahteval poroštvo 
za poravnavo davčnih obveznosti v roku, ki mu je bil določen, 
ne predloži poroštvene izjave 

Pritožba zoper odločbo občinskega upravnega organa ozi- 
roma pristojnega inšpekcijskega organa ne zadrži izvršitve 
odločbe. Po pravnomočnosti ustrezne odločbe občinski 
upravni organ izvede po uradni dolžnosti izbris iz obrtnega 
registra. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

47. teza 
Z denarno kaznijo najmanj dinarjev se kaznuje 

za prekrške: 
1) kdor trajno, sezonsko ali občasno opravlja obrtno dejav- 

nost brez obrtnega dovoljenja 
2) kdor v roku 15 dni po prenehanju opravljanja obrtne 

dejavnosti ne predloži dovoljenja za opravljanje pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na njem 
označi, da je prenehalo veljati 

3) kdor trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače obrti 
ali drugo dejavnost kot postransko dejavnost ne, da bi to 
priglasil pristojnemu občinskemu upravnemu organu, ali kdor 
opravlja te dejavnosti v nasprotju s tem zakonom. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

48. teza 
Predpisi določeni v . . . . tezi tega zakona morajo biti 

izdani v roku .... mesecev od uveljavitve tega zakona. 
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Osnutek zakona O SPODBUJANJU RAZVOJA DEMOGRAFSKO 

OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI ESA 104 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 31. seji 
dne 31. 10. 1990 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA 
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČIJ V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Igor UMEK, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za družbeno planiranje, 

- Andrej BRIŠKI, namestnik republiškega sekretarja za 
družbeno planiranje, 

Osnutek zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogro- 
ženih območij v Republiki Sloveniji bodo obravnavali Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 

Zakonodajnopravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komi- 
sija za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja kot 
matično delovno telo. 

POVZETEK 

Osnutek zakona ureja sistem spodbujanja hitrejšega 
razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slo- 
veniji. Opredeljuje kriterije za opredeljevanje teh obmo- 
čij ne glede na občinske meje. Osnova za spodbujanje 
razvoja bodo razvojni programi posameznih območij, ki 
jih ob upoštevanju naravnih danosti, razvojnih specifič- 
nosti in primerjalnih prednosti oblikujejo lokalne skupno- 
sti, oz. občine, katerih sestavni del so posamezna demo- 
grafsko ogrožena območja in to ob sodelovanju strokov- 
nih institucij in pristojnih republiških organov. 

Republika Slovenija bo po predlogih v osnutku zakona 
spodbujala razvoj teh območij s sredstvi iz republiškega 
proračuna, in sicer s sofinanciranjem razvoja lokalne 
infrastrukture, s spodbujanjem gospodarskih vlaganj in 
s sofinanciranjem izdelave razvojnih programov in inici- 
alnih projektov. V osnutku zakona je tudi predvideno, da 
bodo ukrepi na področju družbenih dejavnosti, stano- 

vanjskega gospodarstva in na področju davkov urejeni 
s sektorskimi zakoni, ki bodo v razpravi predvidoma 
hkrati s tem zakonom. 

O upravičenosti do spodbujevalnih ukrepov naj bi 
sprejemal sklepe Republiški sekretariat za družbeno 
planiranje, ki bo pri tem obvezno sodeloval z drugimi 
resornimi republiškimi organi, strokovnimi institucijami 
in občinami, oz. lokalnimi skupnostmi. 

V prehodnih določbah osnutek zakona ureja tudi vpra- 
šanje tistih investicij na manj razvitih območjih in 
območjih s statusom prehodnega obdobja v Republiki 
Sloveniji, ki so na podlagi sklepov Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje v aprilu leta 1990 upravičeni 
do olajšav iz obveznosti do Sklada federacije. Zaradi 
prekinitve plačil Skladu federacije teh olajšav ni bilo 
možno v letošnjem letu v celoti izkoristiti. Zato je 
v osnutku zakona predlagano, da bi sredstva v višini 
razlike opredelili v proračunu Republike Slovenije za leto 
1991. 

OSNUTEK ZAKONA o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 

območij v Republiki Sloveniji  

1. člen 
Republika Slovenija posebej skrbi za hitrejši razvoj na 

območjih, ki v razvoju znatno zaostajajo, in zato spodbuja 
hitrejši razvoj demografsko ogroženih območij. 

Tretorialna osnova za spodbujanje razvoja iz prvega 
odstavka tega člena so geografsko zaokrožna območja, opre- 
deljena skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon. Spodbujanje se 
izvaja v skladu z razvojnim programom posameznega 
območja. Ob upoštevanju naravnih danosti in razvojnih speci- 
fičnosti posameznega območja temelji ta program na tržnih 
možnostih, ki izhajajo iz primerjalnih prednosti posameznega 
območja ob upoštevanju razvojnih ciljev Republike Slovenije. 
Razvojne programe oblikujejo lokalne skupnosti (varianta: 
občine) posameznega demografsko ogroženega območja ob 
sodelovanju strokovnih institucij in pristojnih republiških 
organov. Če se demografsko ogroženo območje prekriva 
z območjem, kjer živi narodnost, je potrebno v dogovoru z njo 
v programu upoštevati interese te narodnosti. Razvojne pro- 
grame sprejmejo skupščine občin, v katerih so posamezna 
demografsko ogrožena območja. 

2. člen 
Za demografsko ogrožna območja iz 1. člena tega zakona 

štejejo širša strnjena območja, ne glede na meje občin, v kate- 
rih krajevne skupnosti izpolnjujejo naslednja dva kazalca: 

- da rast stalnega prebivalstva ne presega 25% povprečne 
rasti prebivalstva v Republiki Sloveniji od leta 1981 dalje; 

- da je indeks staranja stalnega prebivalstva za najmanj 
25% manj ugoden kot v povprečju Republike Slovenije. 

Če je prebivalstvo krajevne skupnosti od leta 1981 dal) 
nazadovalo za najmanj enak odstotek kot se je poveča 
v istem obdobju prebivalstvo Republike Slovenije, se ta kra 
jevna skupnost šteje kot sestavni del demografsko ogroža* 
nega območja iz prejšnjega odstavka tega člena, ne glede n 
izpolnjevanje pogoja iz druge alinee prvega odstavka te9 

V obmejnih občinah so del demografsko ogroženega 
območja krajevne skupnosti, ki izpolnjujejo vsaj en kazalec i* 
prvega odstavka tega člena. ,j 

Sestavni del demografsko ogroženega območja so tu« 
območja naselij v desetkilometerskem pasu ob meji, ki izp0' 
polnjujejo vsaj en kazalec iz prvega odstavka tega člena ' 
območja naselij izven desetkilometerskega obmejnega pas"' 
ki izpolnjujejo oba kazalca iz prvega odstavka tega člena, 
čeprav krajevna skupnost kot celota ne izpolnjuje pogojev 
tega člena, če so del območja iz 2. člena tega zakona. 

Krajevna skupnost ali območje naselja, ki ne izpolnjuj 
pogojev iz tega člena, pa je obkrožena s krajevnimi skup 
nostmi ali območji naselij, ki izpolnjujejo te pogoje, J 
sestavni del območja iz 2. člena tega zakona, z izjemo kraje 
nih skupnosti z občinskim središčem. 

Do ukrepov iz tega zakona so upravičena tudi obmocj 
naselij, ki jih Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije opr=j 
deli kot gorsko višinsko območje z omejenimi naravnin 
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dejavniki za kmetijstvo. Pri tem Izvršni svet upošteva dostop- 
nost v poletnem in zimskem času, oddaljenost od rednih 
prometnih vez in središč, nadmorsko višino naselij in pridelo- 
valne možnosti glede na dolžino vegetacije. 

3. člen 
Ukrepi iz tega zakona se v obdobju 1991-1993 uporabljajo 

tudi na celotnem območju občine Lenart. 

4. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na podlagi zad- 

njih razpoložljivih uradnih statističnih podatkov z odlokom 
ugotovi katera območja izpolnjujejo pogoje iz 2. člena tea 
zakona. 

Opredelitev območij iz prvega odstavka tega člena velja za 
obdobje treh let. 

5. člen 
Če območje iz 2. in 3. člena tega zakona po preteku 

obdobja iz 4. člena tega zakona ne izpolnjuje zahtevanih 
kazalcev iz 2. člena tega zakona, je v naslednjih dve letih 
območje v prehodnem obdobju. 

6. člen 
Razvoj demografsko ogroženih območij temelji predvsem 

na prizadevanjih prebivalstva in gospodarstva (podjetij) na 
teh območjih v povezavi z gospodarstvom (podjetji) iz drugih 
območij. 

Republika Slovenija sodeluje pri spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij: 

- s sofinanciranjem izdelave razvojnih programov posa- 
meznih demografsko ogroženih območij; 

- s sofinanciranjem izdelave inicialnih razvojnih načrtov in 
refundiranjem dela stroškov izdelave projektne dokumenta- 
cije; 
- z zagotavljanjem dela sredstev za razvoj lokalne gospo- 

darske infrastrukture; 
- s spodbujanjem gospodarskih naložb; 
- z davčnimi olajšavami investitorjem in soinvestitorjem in 

davčnimi olajšavami pri obratovanju; 
- z ukrepi za razvoj osnovnega šolstva, štipendijske poli- 

tike, kulture in osnovnega zdravstvenega varstva ob upošte- 
vanju specifičnosti poselitve in dostopnosti ter sofinanciranje 
izgradnje kadrovskih stanovanj; 

- z ukrepi socialnega varstva. 

7. člen 
Republika Slovenija zagotavlja sredstva za izvajanje nalog 

iz prve, druge, tretje in četrte alinee drugega odstavka 6. člena 
tega zakona iz rednih virov proračuna Republike Slovenije 
vsako leto. 

8. člen 
Vrsto in obseg davčnih olajšav iz pete alinee drugega 

odstavka 6. člena tega zakona opredeljuje zakon. 
Ukrepe iz šeste in sedme alinee drugega odstavka 6. člena 

tega zakona določajo zakoni s področja družbenih dejavnosti 
in stanovanjskega gospodarstva in programi teh dejavnosti. 

9. člen 
Sofinanciranje izdelave razvojnih programov iz prve alinee 

in sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in 
refundiranje stroškov izdelave projektne dokumentacije iz 
druge alinee drugega odstavka 6. člena tega zakona odobrava 
Republiški sekretariat za družbeno planiranje v višini do 50% 
vrednosti izdelave. Pri tem sodeluje z resornimi republiškimi 
organi, strokovnimi institucijami in občinami. 
V zvezi z izvajanjem nalog iz prvega odstavka tega člena 
Republiški sekretariat za družbeno planiranje izvede natečaj 
najmanj enkrat letno. 

10. člen 
Sredstva za razvoj lokalne gospodarske infrastrukture iz 

tretje alinee drugega odstavka 6. člena tega zakona s sklepom 
odobrava Republiški sekretariat za družbeno planiranje kot 
nepovratna sredstva v višini do 30% predračunske vrednosti 
te naložbe. Republiški sekretariat za družbeno planiranje pri 

tem upošteva razvojni program iz drugega odstavka 1. člena 
tega zakona, investicijski program in dokumentacijo o finanč- 
nem pokritju in pomenu naložbe za razvoj posameznega 
območja. Pri tem sodeluje z resornimi republiškimi organi, 
strokovnimi institucijami in občinami, ki vključujejo posa- 
mezno demografsko ogroženo območje. Na demografsko 
ogroženem območju v desetkilometrskem pasu ob mejah 
Republike Slovenije znaša delež teh sredstev do 50%. 

11. člen 
Do sredstev za spodbujanje gospodarskih naložb iz četrte 

alinee drugega odstavka 6. člena tega zakona so upravičeni 
investitorji na območjih iz 2. in 3. člena tega zakona, če so 
naložbe v skladu s programom iz drugega odstavka 1. člena 
tega zakona in če vlagajo v kmetije, dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah in v drobno gospodarstvo do 5 zaposlenih. Ti investi- 
torji pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v obliki pre- 
mije v višini do 30% predračunske vrednosti naložbe (vari- 
anta: v obliki kredita z dobo vračanja 10 let ob dveletnem 
moratoriju in z obrestno mero 10%). Na demografsko ogrože- 
nem območju v desetkilometrskem pasu ob mejah Republike 
Slovenije znaša delež teh sredstev do 50%. 

Investitorji, ki vlagajo izven naložb iz prvega odstavka tega 
člena, so upravičeni do sredstev iz četrte alinee drugega 
odstavka 6. člena tega zakona, če vlagajo v proizvodne in 
storitvene objekte in opremo v gospodarstvu zaradi razširitve 
obstoječe ali uvajanja nove proizvodne ali storitvene dejavno- 
sti. Delež teh sredstev znaša do 30% predračunske vrednosti 
posamezne naložbe. 

Sredstva iz drugega odstavka tega člena so vložena kot 
trajna naložba Republike Slovenije. Investitor izda Republiki 
Sloveniji vrednostni papir. 

Sredstva iz tega člena s sklepom odobrava investitorjem 
Republiški sekretariat za družbeno planiranje. Pri tem upo- 
števa investicijski program, dokumentacijo o finančnem 
pokritju naložbe, sklep organa upravljanja o naložbi in mne- 
nje banke oziroma druge strokovne institucije o gospodarski 
upravičenosti naložbe in kompleksni razvojni program 
območja iz drugega odstavka 1. člena tega zakona. Pri tem 
sodeluje z resornimi republiškimi organi, strokovnimi institu- 
cijami in občinami, ki vključujejo posamezno demografsko 
ogroženo območje. 

12. člen 
Republiški sekretariat za družbeno planiranje za naloge iz 

10. in 11. člena tega zakona izvede natečaj dvakrat na leto, pri 
čemer natečajni rok za priglasitev projektov traja tri mesece. 

V primeru, da zahtevki investitorjev presegajo razpoložljiva 
sredstva iz tretje in četrte alinee drugega odstavka 6. člena 
tega zakona v posameznem letu, Republiški sekretariat za 
družbeno planiranje poleg zahtev iz 10. in 11. člena tega 
zakona upošteva tudi pomen naložbe za razvoj posameznega 
območja in regionalno razporeditev naložb. 

13. člen 
Zoper sklep republiškega sekretarja za družbeno planiranje 

iz 10. in 11. člena tega zakona lahko investitor ugovarja v roku 
15 dni po prejemu sklepa. O ugovoru odloči Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

14. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije enkrat letno 

poroča o uresničevanju ciljev in nalog tega zakona in pred- 
laga potrebne ukrepe Skupščini Republike Slovenije. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. člen 
Investitorji na manj razvitih območjih in območjih s statu- 

som prehodnega obdobja v Republiki Sloveniji, ki jim je 
v skladu s 6. členom Zakona o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
(Ur.list SRS, št.34/88 in 15/89) Republiški komite za družbeno 
planiranje izdal v aprilu leta 1990 sklepe o upravičenosti do 
olajšav iz obveznosti do Sklada federacije za leto 1990, so 
upravičeni za višino neizkoriščenega dela olajšav do sredstev 
proračuna Republike Slovenije za leto 1991 pod pogoji iz 
prvega in drugega odstavka 11. člena tega zakona. 

poročevalec 25 



Varianta: Namesto besed »pod pogoji iz prvega in drugega 
odstavka 11. člena tega zakona« se vstavi besedilo »v obliki 
kredita z dobo vračanja 10 let ob dveletnem moratoriju in 
z obrestno mero 10%«. 

16. člen 
Do sprejetja razvojnih programov iz drugega odstavka 1. 

člena tega zakona, najpozneje pa do konca leta 1991, pri 
odobravanju spodbud iz druge in četrte alinee drugega 
odstavka 6. člena tega zakona Republiški sekretariat za druž- 
beno planiranje upošteva ostalo predpisano dokumentacijo iz 
10. in 11. člena tega zakona. 

17. člen 
Za območja v prehodnem obdobju se v letih 1991 in 1992 

štejejo tudi območja, ki imajo v srednjeročnem obdobju 
1986-1990 status manj razvitega območja v skladu z zako- 

nom o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji (Uradni list SRS št.29/75, 30/80, 33/85 in 28/88), pa ob 
sprejemanju Odloka iz prvega odstavka 4. člena tega zakona 
ne izpolnjujejo zahtevanih kazalcev iz 2. člena tega zakona. 

18. člen 
Z 31.12.1990 preneha veljati Zakon o pospeševanju sklad- 

nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 29/75, 30/80, 33/85 in 28/88) in 6. člen Zakona o zagotavlja- 
nju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 
pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 34/88 in 15/89). 

19. člen 
Zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporabila pa se od 1.1.1991. 

OBRAZLOŽITEV: 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 

27.septembra 1990 obravnavali predlog za izdajo Zakona 
o pospeševanju razvoja manj razvitih občin in demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji. Predlog za izdajo 
zakona so zbori sprejeli in naročili Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da pripravi osnutek zakona. Zbori so se 
strinjali, da naj zakon opredeli sistemske pogoje na ravni 
Republike Slovenije predvsem za hribovita in demografsko 
ogrožena območja. Pri pripravi osnutka naj Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije prouči in ustrezno upošteva 
pripombe, mnenja in predloge Komisije za strategijo naci- 
onalnega in regionalnega razvoja, drugih delovnih teles 
skupščine in zborov ter predloge in pripombe delegatov. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je kot predlagatelj 
podrobno proučil celotno razpravo in pismene pripombe ter 
predloge in na tej osnovi oblikoval osnutek zakona. 

V skladu z večinskim mnenjem v razpravi je v osnutku 
zakona dan večji povdarek demografsko ogroženim območ- 
jem. Zato je v primerjavi s predlogom za izdajo zakona predla- 
gana sprememba naslova zakona, ki se omejuje na spodbuja- 
nje razvoja demografsko ogroženih območij. Takemu 
izhdišču je prilagojen tudi prvi odstavek 1.člena osnutka 
zakona (v nadaljnjem besedilu: osnutka). V drugem odstavku 
1. člena osnutka je opredeljeno programsko izhodišče spod- 
bujanja razvoja, ki ga predstavljajo razvojni programi za posa- 
mezna demografsko ogrožena območja npr. Slovenske 
gorice, Haloze, Kobansko, Zgornje Posočje itd. Te programe 
pripravljajo občine, oziroma lokalne skupnosti v katerih se 
nahajajo posamezna demografsko ogrožena območja, to pa 
ob sodelovanju strokovnih inštitucij in pristojnih republiških 
upravnih organov. Njihovo sodelovanje bo pomembno zlasti 
pri pripravi razvojnih programov tistih demografsko ogrože- 
nih območij, kjer primanjkuje kadrov za pripravo kvalitetnih 
programov. Ti programi bodo upoštevali naravne danosti in 
specifičnosti posameznih območij ter njihove primerjalne 
prednosti s stališča tržnih možnosti. Upoštevane bodo poseb- 
nosti tistih območij, ki so narodnostno mešana. Ti programi 
bodo predstavljali osnovo pri obravnavanju konkretnih pro- 
jektov in omogočili bolj koordiniran pristop pri reševanju 
razvojnih vprašanj, in na tej osnovi tudi učinkovitejšo uporabo 
sredstev, namenjenih za gospodarski razvoj, gospodarsko 
infrastrukturo in družbene dejavnosti. Ta določila so ob upo- 
števanju razprave bistvena dopolnitev tez za osnutek, ki so 
bile priložene predlogu za izdajo zakona. Razvojni programi 
bodo tudi podlaga za upoštevanje razvojnih specifičnosti 
posameznih območij pri uveljavljanju ukrepov iz tega zakona 
o čemer so bile pobude v razpravi. 

V 2. členu osnutka je predlagan način teritorialnega določa- 
nja posameznih demografsko ogroženih območij. V predlogu 
za izdajo zakona je bilo eno od izhodišč, da se kot demograf- 
sko ogrožena območja po tem zakonu obravnavajo le tista, ki 
so v občinah, ki v stopnji razvitosti ne presegajo 90% republi- 
škega povprečja. Izjema so bile le obmejne občine. V skladu 
z razpravo osnutek ne povezuje več opredelitev demografsko 
ogroženega območja s stopnjo razvitosti občine. Metodolo- 
ško izhodišče so krajevne skupnosti, ki sestavljajo posa- 
mezno širše teritorialno povezano območje, in to na podlagi 
podatkov o dinamiki prebivalstva in podatkov o starostni 
strukturi prebivalstva. Omeniti je treba, da osnutek nove 

ustave Republike Slovenije ne opredeljuje več krajevne skup- 
nosti, kot oblike lokalne samouprave. Zato bo potrebno po 
sprejetju ustave to metodološko izhodišče prilagoditi novi 
najmanjši teritorialni enoti. 

Upoštevane so tiste krajevne skupnosti, v katerih rast prebi- 
valstva ne presega 25% povprečne rasti prebivalstva v Repu- 
bliki Sloveniji, indeks staranja prebivalstva pa je za najmanj 
25% manj ugoden, kot v republiškem povprečju. Na tako 
določena območja se lahko priključijo tudi sosednja naselja, 
če so z njimi teritorialno povezana, s pogojem, da izpolnjujejo 
oba navedena demografska kazalca. V obmejnih občinah 
zadostuje, da krajevne skupnosti izpolnjujejo le enega od 
predlaganih demografskih kazalcev, enako velja tudi za 
območja naselij v 10 km obmejnem pasu. Upoštevajo se tudi 
posamezne krajevne skupnosti oziroma območja naselij, ki so 
znotraj demografsko ogroženega območja, čeprav ne zado- 
voljujejo zahtevanih kriterijev. To pa ne velja za občinska 
središča. Predlagatelj ne more upoštevati predloga nekaterih 
občin, da naj bi vključili tudi občinska središča. Dosedanji 
rezultati spodbujanja razvoja so namreč pokazali, da je bil 
preveč usmerjen v občinska središča na manj razvitih območ- 
jih, manj pa na širše območje, ki je v mnogih področjih 
postalo demografsko ogroženo. 

V 2. členu osnutka je poleg tega predlagano, da bi bila 
deležna ukrepov iz tega zakona tudi območja gorsko višinskih 
naselij, ki jih bo opredelil z odlokom Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije na podlagi metodologije o omejenih 
naravnih dejavnikih za kmetijstvo. Gre za tista gorsko višinska 
območja naselij, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev iz 
2.člena osnutka, ker teritorialno niso povezana z demograf- 
sko ogroženimi območji oziroma sama ne predstavljajo širših 
sklenjenih območij. Nekatera med njimi so sicer demografsko 
ogrožena, druga pa zahtevanih demografskih kazalcev ne 
izpolnjujejo. Zaradi omejenih naravnih dejavnikov pa bi z nji- 
hovo vključitvijo v zakon ustvarili pogoje, ki bi preprečevali 
negativne demografske težnje v prihodnjem obdobju tudi 
v teh naseljih. 

Na podlagi sedaj razpoložljivih podatkov o dinamiki prebi- 
valstva in starostni strukturi so v skladu s predlaganimi 
kazalci oziroma pogoji obsežnejša demografsko ogrožena 
območja naslednja: Zgornje Posočje skupaj z območjem Liga 
in Kambreškega, Cerkljansko-ldrijsko hribovje z Baško grapo, 
Trnovskim gozdom in Banjščicami, Kras z Nanosom in Hru- 
šico, Brkini skupaj z Podgrajskim podoljem, območje Javor- 
nika in Snežnika, Bloke s Krimskim višavjem in Loškim poto- 
kom, del Suhe Krajine z delom občine Ribnica, Pokolpje, del 
Posavskega hribovja, širše območje Gorjancev, območje 
Kobanskega z delom Pohorja, obmejno hribovito območje od 
Libelič do Pece, del občine Mozirje, del Karavank in del 
Kamniških Alp, deli Kozjanskega. Haloze, Slovenske Gorice, 
Goričko z delom občine Lendava, ki vključuje tudi narod- 
nostno mešano območje. 
Na podlagi šestega odstavka 2. člena tega osnutka pa bi bila 
vključena še gorsko višinska naselja, ki se nahajajo zlasti 
v Škofjeloškem hribovju in Polhograjskih Dolomitih, v zahod- 
nem in osrednjem delu Posavskega hribovja in južnem delu 
Pohorja, manjše število teh naselij pa je še na nekaterih 
drugih območjih. 

V 3.členu je predlagano, da bi bila poleg demografsko 
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ogroženih območij v letih 1991 do 1993 upravičena do ukre- 
pov predlaganega zakona tudi občina Lenart, ki je po razpo- 
ložljivih podatkih najmanj razvita občina v Republiki Sloveniji. 
Pri tem je predlagatelj upošteval 12 kazalcev. Poleg kazalcev, 
ki so bili predlagani v predlogu za izdajo zakona, so bili 
uporabljeni tudi kazalci, predlagani v razpravi v Skupščini 
Republike Slovenije in v pismenih pobudah nekaterih občin. 
Zaradi predlagane rešitve v osnutku zakona ni bilo možno 
upoštevati predlogov v razpravi o povečanju mejne vrednosti, 
saj bi to bistveno povečalo število občin, ki bi bile deležne 
spodbujevalnih ukrepov. To pa je v nasprotju z osnovnimi 
izhodišči zakona, saj naj bi bil v prihodnjem obdobju povda- 
rek predvsem na spodbujanju razvoja demografsko ogrože- 
nih območij. Tudi dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 predvideva, da naj po letu 1990 ne bi bilo več 
občin, ki bi kot celota potrebovale celovit sistem pospeševal- 
nih ukrepov. Uporabljeni kazalci so naslednji: delež zaposle- 
nih v celotnem številu stalnega prebivalstva, rast stalnega 
prebivalstva od leta 1981 dalje, stopnja brezposelnosti, delež 
zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo v vseh zaposlenih, 
družbeni proizvod na stalnega prebivalca, delež asfaltiranih 
magistralnih in regionalnih cest v vseh magistralnih in regi- 
onalnih cestah, vrednost aktivnih osnovnih sredstev na stal- 
nega prebivalca, delež terciarnega sektorja v družbenem pro- 
izvodu, delež telefonov na 1000 stalnih prebivalcev, delež 
asfaltiranih lokalnih cest v vseh lokalnih cestah, delež študen- 
tov višjih in visokih šol v skupnem številu stalnih prebivalcev 
in število zdravnikov v osnovni zdravstveni mreži na 10000 
stalnih prebivalcev. 

Teritorij območij, ki so deležna spodbujevalnih ukrepov iz 
tega zakona, opredeli Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije z odlokom na podlagi zadnjih razpoložljivih statističnih 
podatkov za dobo treh let, status prehodnega obdobja pa 
dveh let, kar ureja 4. člen osnutka. V tezah za osnutek je bilo 
trajanje tega obdobja prikazano v variantah, in sicer pet let ali 
tri leta. Delovna telesa Skupščine so večinsko podprla 3-letno 
obdobje, posamezni razpravljalci na zborih in nekatere 
občine pa 5 let. V korist odločitve za krajše obdobje je bolj 
tekoče prilagajanje teritorija doseženim rezultatom pri spod- 
bujanju razvoja. Omeniti pa je treba tudi, da bo v Republiki 
Sloveniji po sprejetju nove ustave izvedena nova politično 
teritorialna razdelitev. 

V 5. členu osnutka je določeno, da območje, ki ne izpolnjuje 
več kazalcev iz zakona, preide v status območja v prehodnem 
obdobju za dobo dveh let. 

V 6.členu osnutka so opredeljeni spodbujevalni ukrepi 
Republike Slovenije. Predlagani so ukrepi v zvezi s sofinanci- 
ranjem izdelave razvojnih programov posameznih demograf- 
sko ogroženih območij in sofinanciranjem izdelave inicialnih 
razvojnih načrtov oziroma refundiranjem stroškov izdelave 
projektne dokumentacije, ukrepi za razvoj lokalne gospodar- 
ske infrastrukture in ukrepi, ki bodo spodbujali gospodarska 
vlaganja, ukrepi na področju družbenih dejavnosti in stano- 
vanjskega gospodarstva in gre torej za programski pristop in 
ustvarjanje pogojev razvoja (infrastruktura, družbene dejav- 
nosti), pri gospodarskem razvoju pa za spodbude investitor- 
jem s sredstvi republiškega proračuna in davčnimi olajša- 
vami, da se na tržnih osnovah odločajo za razvijanje proizvod- 
nje in storitev na teh območjih, ob upoštevanju njihovih 
komparativnih prednosti. Spodbud so lahko deležni vsi sek- 
torji lastništva. V skladu s predlogi v razpravi sta v okviru 
družbenih dejavnosti poleg osnovnega šolstva in osnovnega 
zdravstvenega varstva dodani še kultura in štipendijska poli- 
tika. Dodano je tudi sofinanciranje izgradnje kadrovskih sta- 
novanj. 

V razpravi so bili tudi predlogi, da naj bi celotna predvidena 
sredstva za spodbujanje razvoja ali njihov pretežni del upora- 
bili za razvoj lokalne gospodarske infrastrukture kot temelj- 
nega razvojnega problema teh območij. S tem naj bi ustvarili 
Pogoje tudi za hitrejši gospodarski razvoj na tržnih osnovah. 
Predlagatelj se strinja s pomenom razvoja infrastrukture na 
teh območjih, vendar je hkrati mnenja, da so za zapiranje 
finančnih konstrukcij investicij nujno potrebna tudi spodbuje- 
valna sredstva za te namene, zlasti še v sedanjih težkih likvid- 
nostnih razmerah in upoštevaje specifičnost investitorjev na 
teh območjih. Tudi omejitev spodbujevalnih ukrepov za 
gospodarska vlaganja na davčne olajšave bi bila iz teh razlo- 
gov premalo učinkovita spodbuda za investitorje, na kar kaže 

tudi praksa iz obdobja pred uveljavitvijo olajšav investitorjem 
na manj razvitih območjih iz obveznosti do Sklada federacije. 
Te so na osnovi sklepa Skupščine Republike Slovenije o pre- 
nehanju plačil Skladu federacije v juniju 1990 prenehale. 

Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja 
Skupščine Republike Slovenije je predlagala, da naj bi 
v zakonu diferencirano opredelili ukrepe za spodbujanje raz- 
voja demografsko ogroženih območij in ukrepe za pospeše- 
vanje razvoja manj razvitih območij, ker gre za vsebinsko vsaj 
deloma različni razvojni vprašanji. Primernost posameznih 
ukrepov je odvisna po mnenju predlagatelja od vrste oz. 
značaja posameznih vlaganj, ne glede na značilnosti 
območja. Razumljivo pa bodo na demografsko ogroženih 
območjih prevladovale investicije v kmetijstvu, zlasti zaseb- 
nem, in dopolnilnih dejavnostih, v drobnem turizmu in na 
sploh drobnem gospodarstvu. Zato bodo na teh območjih 
prišli v pošte v predvsem ukrepi, ki so namenjeni za tovrstna 
vlaganja. Značaj razvojnih aktivnosti za posamezno območje 
pa bo razviden iz razvojnih programov za posamezno 
območje, ki jih opredeljuje 1. člen osnutka zakona. Iz navede- 
nih razlogov po mnenju predlagatelja ukrepov zato ne bi 
smeli v naprej diferencirati glede na posamezne vrste obmo- 
čij. Načelno je možno uveljavljati na območjih iz tega zakona 
vse vrste predlaganih ukrepov, intenzivnost uveljavljanja 
posameznih ukrepov pa je odvisna od razvojnih specifičnosti 
posameznega območja, ki bodo med drugim razvidne tudi iz 
razvojnega programa posameznega območja. 

Sredstva za sofinanciranje izdelave razvojnih programov 
demografsko ogroženih in izdelave inicialnih projektov ter za 
refundiranje stroškov izdelave projektne dokumentacije, 
sredstva za sofinanciranje lokalne infrastrukture in sredstva 
za spodbujanje gospodarskih vlaganj bi po 7.členu osnutka 
zagotavljali v okviru vsakoletnega proračuna Republike Slo- 
venije. 

V predlogu za izdajo zakona in v tezah za osnutek je bilo 
variantno predlagano, da bi v letu 1991 zagotovili v proračunu 
Republike Slovenije 300 mio din za sofinanciranje razvoja 
lokalne gospodrske infrastrukture in 600 mio din za spodbuja- 
nje gospodarskih vlaganj. V razpravi so bila mnenja deljena. 
Tako je Zakonodajno pravna komisija bila mnenja, da bodo 
kvantifikacije v proračunu Republike Slovenije in jih zato 
v zakonu ni treba ponavljati, Odbor za proračun in javne 
finance pa je menil, da naj bi v letu 1991 zagotovili najmanj 
predlagano višino sredstev. Mnogi razpravljalci v odborih in 
zborih so menili, da predstavlja predlagana višina sredstev 
minimum, saj teritorialni obseg demografsko ogroženih 
območij predstavlja skoraj polovico površine in okoli 20% 
prebivalstva Republike Slovenije. Hkrati pa so mnogi razprav- 
ljalci poudarili, da težki materialni pogoji gospodarstva ne 
dopuščajo bistvenejšega povečevanja sredstev v primerjavi 
z dosedanjim obdobjem. Predlagatelj se je odločil, da 
v osnutku zakona ne navede kvantifikacij, saj bo hkrati z raz- 
pravo o tem zakonu potekala v Skupščini Republike Slovenije 
tudi razprava o proračunu Republike Slovenije za leto 1991. 

Glede vrste in obsega davčnih olajšav in ukrepov na 
področju družbenih dejavnosti in stanovanjskega gospodar- 
stva so v osnutku opredeljena le izhodišča. Zato 8. člen 
osnutka določa, da bodo ta vprašanja konkretno obdelana 
v posebnih zakonih, ki bodo urejali davčni sistem in posa- 
mezna področja družbenih dejavnosti in stanovanjsko gospo- 
darstvo. Ti zakoni so že v pripravi in bodo vsaj kot osnutek že 
v razpravi v letošnjem letu. Vrste ukrepov in olajšav so 
odvisne od osnovnih sistemskih rešitev na teh področjih, in 
jih zato s tem zakonom ne bi smeli prejudicirati. 

V 9.členu osnutka je predlagano, da Republiški sekretariat 
za družbeno planiranje odobrava sofinanciranje izdelave raz- 
vojnih programov in izdelave inicialnih razvojnih načrtov in 
refundiranje stroškov izdelave projektne dokumentacije 
v višini do 50% stroškov izdelave. y zvezi s tem izvede natečaj 
najmanj enkrat letno. 

10. člen določa, da sredstva za sofinanciranje razvoja 
lokalne gospodarske infrastrukture odobrava Republiški 
sekretariat za družbeno planiranje v višini do 30% predračun- 
ske vrednosti naložbe in to nepovratno, ob upoštevanju raz- 
vojnega programa demografsko ogroženega območja in 
v tem členu predpisane dokumentacije. 

11.člen osnutka določa, da so upravičeni do sredstev za 
spodbujanje gospodarskih naložb tisti investitorji, ki vlagajo 
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v proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu 
zaradi razširitve obstoječe ali uvajanja nove proizvodne ali 
storitvene dejavnosti. Vlaganja v enostavno reprodukcijo se 
torej ne upoštevajo. Delež proračunskih sredstev v predra- 
čunski vrednosti naložbe bo znašal do 30%. Zaradi specifič- 
nosti zasebnega sektorja kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti 
v zasebnem kmetijstvu in manjših obratih drobnega gospo- 
darstva 11. člen osnutka dopušča možnost, da v teh primerih 
investitorji pridobijo proračunska sredstva v obliki premije ali 
pa dolgoročnega kredita pod ugodnimi pogoji (predlog je 
podan variantno, ker so bili v razpravi tudi predlogi, da naj bi 
namesto premij uvedli dolgoročne kredite). Delovna telesa 
Skupščine so nasprotovala prvotnemu predlogu beneficirane 
obrestne mere za bančne kredite, kar predlagatelj upošteva 
v tem osnutku. Pri drugih gospodarskih naložbah bodo sred- 
stva vložena kot trajna naložba, za kar bo investitor izda) 
Republiki Sloveniji vrednostni papir. Sredstva odobrava inve- 
stitorjem Republiški sekretariat za družbeno planiranje, pri 
čemer upošteva poleg razvojnih programov posameznih 
območij obvezno dokumentacijo, ki jo predpisuje četrti odsta- 
vek 11. člena osnutka. 

V demografsko ogroženih območjih, ki so v desetkitometr- 
skem obmejnem pasu, se lahko delež sredstev pri sofinancira- 
nju lokalne gospodarske infrastrukture in pri spodbujanju 
gospodarskih vlaganj poveča do 50%, kar je določeno v 10. 
oziroma 11.členu osnutka. S tem so deloma upoštevane pri- 
pombe razprave v Skupščini Republike Slovenije, da naj pred- 
lagatelj prouči možnost povečanja deleža pri infrastrukturnih 
investicijah. Prav tako so na ta način upoštevani tudi predlogi 
v razpravi o diferenciranem pristopu pri uveljavljanju ukrepov. 
Ista dva člena tudi določata, da v zvezi z odločitvijo o upravi- 
čenosti do spodbujevalnih sredstev Republiški sekretariat za 
družbeno planiranje sodeluje z resornimi republiškimi uprav- 
nimi organi, strokovnimi inštitucijami in občinami, ki vključu- 
jejo dele posameznega demografsko ogroženega območja, 
da bi na ta način zagotovili temeljitejšo pretehtanost odloči- 
tve, kar je v skladu s pripombami v razpravi. 

Republiški sekretariat za družbeno planiranje dvakrat na 
leto izvede natečaj za sredstva za spodbujanje gospodarskih 
vlaganj in za sofinanciranje lokalne gospodarske infrastruk- 
ture, ki traja vsakokrat tri mesece, kar določa 12.člen osnutka. 
Ta člen tudi določa, da v primeru, če zahtevki presegajo 
razpoložljiva sredstva, Republiški sekretariat za družbeno pla- 
niranje selekcionira projekte glede na pomen naložbe za 
razvoj posameznega območja in regionalno razmestitev 
naložb. 

V 13.členu osnutka je določeno, da je možen ugovor inve- 
stitorja zoper sklep republiškega sekretarja za družbeno pla- 
niranje v roku 15 dni po prejemu sklepa, ne pa 8 dni, kot je 
bilo prvotno predlagano. O ugovoru odloči Izvršni svet. 

Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja 
je predlagala, da naj zakon natančneje opredeli institucije, ki 
bodo sodelovale z Republiškim sekretariatom za družbeno 
planiranje pri odločanju o upravičenosti do sredstev iz tega 
zakona. Predlagatelj v 9., 10. in 11. členu osnutka zakona 
predlaga, da naj bi Republiški sekretariat za družbeno plani- 
ranje sprejemal odločitve v sodelovanju z resornimi republi- 

škimi organi, strokovnimi institucijami in občinami. Resorni 
republiški organi konkretno niso navedeni, saj gre za zelo 
različne vrste aktivnosti na demografsko ogroženih območjih, 
v katere je glede na svoje pristojnosti vključenih več kot 
polovica republiških resornih organov. Upoštevati je tudi 
treba, da bo po sprejetju nove ustave izvedena tudi spreme- 
njena organizacija republiških organov. 

V 14. členu osnutka je določeno, da Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije enkrat letno poroča Skupščini Republike 
Slovenije o uresničevanju ciljev in nalog tega zakona in pred- 
laga potrebne ukrepe. 

V 15. členu osnutka je opredeljeno vprašanje neizkorišče- 
nih olajšav iz obveznosti do Sklada federacije v letu 1990, na 
podlagi sklepov Republiškega komiteja za družbeno planira- 
nje v aprilu leta 1990 na podlagi Zakona o zagotavljanju 
sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeše- 
vanja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo (Uradni list SRS, št. 34/88 in 15/89). Investitorji so 
s temi sklepi pridobili pravico do olajšav v skupni višini 553 
mio dinarjev. Zaradi prekinitve plačil Republike Slovenije 
Skladu federacije na podlagi sklepa Skupščine Republike 
Slovenije v juniju 1990 pa ti investitorji niso mogli uveljaviti 
celotnega obsega olajšav. Zato je Skupščina Republike Slove- 
nije naročila Izvršnemu Str. 13 svetu Skupščine Republike 
Slovenije, da prouči druge možne oblike zagotovitve teh sred- 
stev. To je možno na podlagi veljavne ustavne ureditve le 
preko republiškega proračuna. Razpoložljiv obseg sredstev 
proračuna Republike Slovenije za leto 1990 pa tega ne omo- 
goča. Zato je v 16. členu osnutka predlagano, da bi investitorji 
neizkoriščeno razliko iz sklepov uveljavili iz sredstev prora- 
čuna Republike Slovenije za leto 1991, pod pogoji iz prvega in 
drugega odstavka 11.člena predlaganega osnutka ali pa 
v obliki dolgoročnega kredita z ugodnimi odplačilnimi pogoji. 
Po sedaj razpoložljivih podatkih znaša neizkoriščen del olaj- 
šav okoli 270 mio din. Pobudo za ureditev tega vprašanja 
v zakonu so dala delovna telesa Skupščine Republike Slove- 
nije in nekateri razpravljalci na zborih. 

Glede na to, da priprava razvojnih programov za posa- 
mezna demografsko ogrožena območja zahteva precej časa, 
16. člen osnutka določa, da Republiški sekretariat za druž- 
beno planiranje odloča do sprejetja teh programov le na 
podlagi preostale predpisane dokumentacije, vendar pa naj- 
več do konca leta 1991. 

Z uveljavitvijo predlaganega zakona bo prenehal veljati 
Zakon o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.29/75, 30/80, 33/85 in 28/88) 
in 6. člen Zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 
obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 
34/88 in 15/89), kar ureja 18.člen osnutka. Predlagani zakon 
namreč na novo ureja tako teritorialni obseg območij, za 
katera veljajo razvojne spodbuje, kot tudi opredeljuje nov 
sistem pospeševanja razvoja in organiziranosti na tem 
področju. 

Predlagani zakon bo začel veljati osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu, uporabljal pa se bo od 1.1.1991, kar določa 19.člen 
osnutka. 
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Predlog za izdajo ZAKONA O ODVETNIŠTVU z osnutkom 

zakona ESA 163 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 31. seji 
dne 31. 10. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ODVETNIŠTVU 
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 Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Predlog za izdajo zakona o odvetništvu z osnutkom zakona 
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela ter Zakonodaino-pravna komisiia. Obravna- 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za 
pravosodje in upravo, 

- Jože BREZNIK, republiški svetoalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

val ga bo tudi Odbor skupščine za pravosodje in upravo kot 
matično delovno telo. 

PREDLOG ZA IZDAJO zakona o odvetništvu 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o odvetništvu je podana 
v (8) podtočki 1. točke ustavnega amandmaja LXVII k ustavi 
Republike Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slo- 
venije z zakonom ureja odvetništvo in drugo pravno pomoč. 

Odvetništvo ureja v Republiki Sloveniji zakon o pravni 
pomoči, ki je bil sprejet leta 1979. Ta zakon je tako vsebinsko 
kot tudi terminološko zgrajen v skladu s pravno ureditvijo, ki 
je bila vzpostavljena po uveljavitvi zakona o združenem delu. 
Ta ureditev, ki je po mnenju predlagatelja neustrezna, je 
v posameznih segmentih uveljavila pravila, ki so vsebinsko 
nezdružljiva z naravo odvetniškega poklica. Navedeno velja 
zlasti za postavitev odvetnika v položaj odvisnosti, ki ga pri- 
naša s seboj delovno razmerje (službe pravne pomoči), ali pa 
v položaj, ko naj bi zastopal v sporu nasprotni stranki, kar je 
glede na njuno kolizijo interesov izključujoče (odvetnik 
v delovni skupnosti daje pravno pomoč delavcu in organiza- 
ciji, s katero je v bistvu delavec v sporu). Tudi dejstvo, da 
številne določbe tega zakona (npr. združenja pravne pomoči) 
nikoli niso dejansko zaživele, kaže na neustreznost te uredi- 
tve, ki se odraža tudi v stanju na področju odvetništva. 
V obdobju zadnjih dveh let je evidenten porast števila odvetni- 
kov v Sloveniji, pri čemer sedanja zakonska ureditev odvetni- 
štva ne zagotavlja tudi pritoka ustrezno strokovno kvalitetnih 
kadrov v odvetniške vrste. Kvaliteta odvetniškega dela pa je 
eden od predpogojev, da odvetništvo lahko kot eden od 
elementov delovanja pravne države nastopa v funkciji varova- 
nja pravnih interesov fizičnih in pravnih oseb. 

Iz navedenih razlogov je po mnenju predlagatelja potrebno 
sprejeti nov zakon o odvetništvu. 

Nova zakonodaja na področju odvetništva naj bi temeljila 
na načelih neodvisnega in samostojnega opravljanja odvetni- 
škega poklica, ki ga odvetnik opravlja kot svoboden poklic. 
Zaradi vloge in narave odvetniškega dela je potrebno z zako- 
nom določiti pogoje za opravljanje tega poklica, ki naj zagoto- 
vijo visoko strokovne storitve na tem področju, ter določiti 
način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev. Ker gre za ugotav- 
ljanje pogojev strokovne narave, je ustrezno to pooblastilo 
* zakonom prenesti na asociacijo odvetnikov in določiti 

ustrezne oblike nadzora nad izvrševanjem javnih pooblastil. 
Zaradi zagotovitve ustrezne kvalitete odvetniških storitev naj 
se z zakonom predpisuje obvezno praktično usposabljanje za 
samostojno opravljanje odvetniškega poklica, kakor tudi 
državni izpit, s katerim se ugotavlja usposobljenost za odvet- 
niško delo. 

Z zakonom je potrebno urediti tudi razmerja med odvetni- 
kom in stranko, kolikor gre za potrebo po specialni ureditvi, 
kakor tudi vgraditi mehanizme, ki predstavljajo varovalne 
določbe zaradi varstva interesov strank, ki jih odvetnik 
zastopa. Zakon naj tudi razmejuje pravna opravila, ki jih lahko 
tudi proti plačilu opravljajo osebe, ki niso odvetniki, in hkrati 
pridrži poklicno zastopanje pred državnimi organi samo 
odvetnikom. Glede na obstoječo ustavno in zakonsko uredi- 
tev pristojnosti in delovanja državnih organov zaenkrat ni 
možno uvajati več vrst odvetnikov, kot jih poznajo v nekaterih 
drugih državnih ureditvah. Pač pa naj se z zakonom uredi 
nova kategorija oseb, ki poleg odvetniških pripravnikov lahko 
delajo v odvetniški pisarni z omejitvijo, da ne morejo poslovati 
v svojem imenu in za svoj račun, kar naj zlasti omogoči 
možnost razvoja večjih odvetniških pisarn, ki bi se glede na 
potrebe družbenega razvoja lahko tudi dokaj specializirale. 

Z zakonom, ki bi urejal odvetništvo na predstavljenih 
temeljnih rešitvah, bi ureditev tega področja tudi bistveno 
približali ureditvi odvetništva v drugih zahodnoevropskih dr- 
žavah. 

Predlagani zakon ne bo zahteval dodatnih finančnih in 
materialnih sredstev, niti ne bistvenega povečanja nalog 
državne uprave. Uveljavitev zakona bo zahtevala izdajo izvršil- 
nega predpisa, ki bo podrobneje urejal vsebino in način 
opravljanja strokovnega odvetniškega izpita. 

Predlagatelj zakona v skladu z drugim odstavkom 265. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupš- 
čine Republike Slovenije predlaga, da se prva in druga faza 
za sprejem zakona združita, tako da se hkrati obravnavata 
in sprejemata predlog za izdajo zakona in zakonski osnutek. 

OSNUTEK ZAKONA o odvetništvu 

1. člen 2. člen 
Odvetništvo je samostojna javna služba. Odvetnik daje pravne nasvete, zastopa in zagovarja stranke 
Odvetništvo opravljajo odvetniki kot svoboden poklic. pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in 
Pravica opravljati odvetniški poklic se pridobi z vpisom zastopa stranke v njihovih pravnih poslih z drugimi. 

v imenik odvetnikov. Zastopanje in zagovarjanje strank pred sodišči in drugimi 
Varianta: Prvi odstavek se črta. državnimi organi zajema opravljanje vseh dejanj, ki jih po 
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procesnih predpisih lahko opravljajo pooblaščenci oziroma 
zagovorniki strank, ki so odvetniki. 

Poklicno zastopanje po prejšnjem odstavku je pridržano 
odvetnikom, če zakon ne določa drugače. 

Odvetnik iz druge države lahko ob pogoju vzajemnosti 
zastopa stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi 
v Republiki Sloveniji. 

Varianta: Drugi in tretji odstavek se črtata. 

3. člen 
Odvetnik je pri svojem delu samostojen in neodvisen. 

4. člen 
Odvetništvo se opravlja individualno ali v družbi. 
Družbenik v odvetniški družbi je lahko, kdor je vpisan v ime- 

nik odvetnikov. 
Odvetnik ne more biti v delovnem razmerju. 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODVETNIKOV 

5.člen 
Odvetnik prosto odloča, ali bo prevzel zastopanje stranke, 

ki se je nanj obrnila. 
Dolžan je odkloniti zastopanje, če je v isti stvari zastopal 

nasprotno stranko, če je nasprotno stranko zastopal odvetnik, 
ki dela v isti odvetniški pisarni, ali je kot odvetniški pripravnik 
delal pri odvetniku, ki je zastopal nasprotno stranko, če je 
v isti stvari delal kot sodnik, javni tožilec, pooblaščena uradna 
oseba organov za notranje zadeve ali kot uradna oseba 
v upravnem postopku in v drugih primerih, določenih z za- 
konom. 

6. člen 
Odvetnik je dolžan varovati kot tajnost, kar mu je zaupala 

stranka. 
Dolžnost iz prejšnjega odstavka veže tudi druge osebe, ki 

delajo v odvetniški pisarni. 

7. člen 
Odvetnik ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je 

uveden proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storje- 
nega pri opravljanju odvetniškega poklica, brez poprejšnjega 
dovoljenja senata treh sodnikov višjega sodišča, ustanovlje- 
nega za območje temeljnega sodišča, pri katerem se vodi 
postopek. 

Sklep o odreditvi pripora se vroči Odvetniški zbornici Slove- 
nije. 

8. člen 
Preiskava odvetnikove pisarne je dovoljena samo glede 

spisov in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi o prei- 
skavi. Pri preiskavi ne sme biti prizadeta tajnost drugih listin 
in predmetov. 

Pri preiskavi odvetnikove pisarne mora biti navzoč pred- 
stavnik Odvetniške zbornice Slovenije. 

9. člen 
Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje vsakega odvetnika 

pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki 
v zvezi z opravljanjem njegovega poklica. 

Premija se plačuje iz odvetnikove članarine zbornici. 

10. člen 
Državni organi in organizacije, ki izvajajo javna pooblastila, 

so dolžni dajati odvetniku podatke, ki jih potrebuje pri oprav- 
ljanju odvetniškega poklica v posamični zadevi. 

Odvetnik je upravičen od upravljalcev zbirk podatkov zahte- 
vati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih potrebuje za 
opravljanje procesnih dejanj v okviru zastopanja stranke. 

11. člen 
Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in prejetih 

pooblastil vsako pravno sredstvo, za katero misli, da lahko 
koristi stranki, ki jo zastopa. 

Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno in 
skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike. 

12. člen 
Odvetnik lahko ob vsakem času odpove pooblastilo. 
Po odpovedi pooblastila je odvetnik dolžan še en mesec 

opravljati dejanja za stranko, ki ji je odpovedal pooblastilo, če 
je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala za stranko 
v tem času. 

Dolžnost iz prejšnjega odstavka ne veže odvetnika, če 
stranka prekliče pooblastilo. 

13. člen 
Odvetnik stranki pooblastila ni dolžan vrniti, stranka pa ima 

pravico zahtevati, da sama na pooblastilo zapiše preklic poo- 
blastila. 

14. člen 
Po prenehanju zastopanja mora odvetnik stranki izročiti 

njene listine in spise v izvirniku, vključno s tistimi, ki jih je 
pridobil po 10. členu tega zakona. 

Če odvetnikovo delo in stroški zastopanja niso plačani, ima 
odvetnik pravico na strankine stroške zase izdelati prepise 
listin, ki so potrebni zaradi ugotovitve plačila njegovega dela 
in stroškov. 

Odvetnik stranki ni dolžan izročiti osnutkov pisanj, njenih 
pisem odvetniku in drugih zaupnih pisanj ter dokazil o izvrše- 
nih in njemu še nepovrnjenih plačilih. Na zahtevo in stroške 
stranke ji je dolžan izročiti njihove prepise. 

Odvetnik je dolžan hraniti spise pet let po prenehanju 
zastopanja stranke. 

15. člen 
Na vsako vlogo in listino, ki jo sestavi, mora dati odvetnik 

svoj žig in svoj podpis. 

16. člen 
Pri zastopanju strank lahko odvetnika nadomešča drug 

odvetnik (substitucija) ali v mejah zakona odvetniški kandidat 
ali odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni. 

Odvetniški kandidat in odvetniški pripravnik se izkažeta 
z izkaznico. 

17. člen 
Odvetnik je upravičen do plačila za svoje delo in do povra- 

čila stroškov v zvezi z opravljenim delom po odvetniški tarifi. 
Odvetnik je upravičen do višjega plačila za svoje delo, kot 

mu gre po odvetniški tarifi, če se o tem dogovori s stranko 
v pisni obliki. 

Odvetnik si ne sme za plačilo izgovoriti deleža od zneska, ki 
ga bo sodišče prisodilo stranki. 

18. člen 
Odvetnik ima v zavarovanje plačila in stroškov zastopanja 

zastavno pravico na denarnih zneskih, ki jih prejme za 
stranko. 

Odvetnik ima pravico, da od denarnih zneskov, ki jih je 
prejel za svojo stranko, obdrži znesek dogovorjenega plačila 
in stroškov za svoje delo. Odvetnik je dolžan stranki takoj 
izstaviti obračun. 

Varianta: Ta člen se črta. 

19. člen 
Odvetniško tarifo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije 

v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
pravosodje. 

Odvetniška zbornica Slovenije določa smernice za obliko- 
vanje višjega plačila za delo, kot pripada odvetniku po odvet- 
niški tarifi (drugi odstavek 17. člena). 

Varianta: Drugi odstavek se črta. 

20. člen 
Sodišča in drugi organi uporabljajo pri odločanju o določi- 

tvi plačila in povračilu stroškov odvetniškega zastopanja 
v postopkih odvetniško tarifo. 

Plačilo in stroški se obračunavajo po odvetniški tarifi, ki 
velja na dan odločanja. 

21. člen 
Odvetnik se ne sme v svojem poklicnem delu in zunaj njega 

ukvarjati s posli, ki niso združljivi z ugledom in neodvisnostjo 
odvetnika. 
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Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo: 
- opravljanje katerekoli druge dejavnosti kot poklic, razen 

na znanstvenem, pedagoškem, umetniškem ali publicistič- 
nem področju; 

- opravljanje gospodarske dejavnosti; 
- opravljanje plačane službe, 
- biti ustanovitelj ali družbenik podjetja. 

22. člen 
Odvetnik mora odvetniški poklic opravljati dejansko in 

stalno. 
Če je odvetnik izvoljen za opravljanje poslanske ali druge 

plačane javne funkcije, v času opravljanja te funkcije opravlja- 
nje odvetniškega poklica miruje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v drugih prime- 
rih, ko odvetnik iz opravičenih razlogov dalj časa ne more 
opravljati odvetniškega poklica, Odvetniška zbornica Slove- 
nije postavi začasnega prevzemnika pisarne. 

Varianta; V primeru iz prejšnjega odstavka, kakor tudi v dru- 
gih primerih, ko odvetnik iz opravičenih razlogov dalj časa ne 
more opravljati odvetniškega poklica, se mora odvetnik dogo- 
voriti z drugim odvetnikom za splošno substitucijo in o njej 
obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije. 

23. člen 
Odvetnik prosto izbira in menja sedež svoje pisarne, mora 

pa o vsaki selitvi predhodno obvestiti Odvetniško zbornico 
Slovenije. 

Več odvetnikov ima lahko skupno pisarno. 

III. PRAVICA DO OPRAVLJANJA ODVETNIŠKE DEJAVNOSTI 

24. člen 
Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je državljan Republike Slovenije, 
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost, 
- da je diplomirani pravnik, 
- da je opravil z zakonom določeno praktično usposab- 

ljanje, 
- da je opravil odvetniški izpit, 
- da aktivno obvlada slovenski jezik, 
- da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kazni- 

vega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
- da je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega 

poklica, 
- da izpolnjuje materialne pogoje, določene s statutom 

Odvetniške zbornice Slovenije. 
Varianta zadnje alinee: 
- da razpolaga z opremo in prostori, ki so potrebni in 

primerni za opravljanje odvetniškega poklica. 

25. člen $ 
Ni vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, 

kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je 
moralno nevreden za opravljanje odvetniškega poklica, ali če 
njegovo prejšnje življenje in obnašanje ne daje zagotovila, da 
bo vestno opravljal odvetniški poklic, ali bi njegov sprejem 
v vrste odvetnikov lahko škodil ugledu odvetništva. 

Če je zahteva za vpis v imenik odvetnikov zavrnjena iz 
razlogov po prejšnjem odstavku, se nova zahteva za vpis ne 
more vložiti pred potekom dveh let od izdaje zavrnilne od- 
ločbe. 

Varianta: Prvi odstavek se črta. Besedilo drugega odstavka 
se redakcijsko spremeni. 

26. člen 
Kdor je bil pred vpisom v imenik odvetnikov sodnik, javni 

tožilec oziroma njegov namestnik, ne more imeti sedeža 
odvetniške pisarne na območju organa, v katerem je opravljal 
to funkcijo, dokler ne pretečeta dve leti od dneva, ko mu je 
toka funkcija prenehala. 

Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za sodnike 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnike Sodišča 
združenega dela Republike Slovenije, Javnega tožilca Repu- 
blike Slovenije in njegove namestnike. 

če odvetnikov zakonec, sorodnik v ravni vrsti ali v stranski 
vrsti do drugega kolena opravlja funkcijo sodnika temeljnega 

sodišča, temeljnega javnega tožilca ali njegovega namest- 
nika, odvetnik ne more imeti pisarne na območju tega organa 
(varianta: enote tega organa). 

Varianta 1: Ta člen se črta.Varianta 2: Tretji odstavek se 
črta. 

27. člen 
Odvetnik se izbriše iz imenika odvetnikov: 
- če izjavi, da ne želi več opravljati odvetniškega poklica; 
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora 

šestih mesecev ali na hujšo kazen in gre za naklepno kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; 

- če mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepo- 
vedi opravljanja odvetniškega poklica; 

- če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neodvis- 
nostjo odvetnika; 

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

- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisa- 
nih pogojev za opravljanje odvetniškega poklica, 

- če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice 
opravljanja odvetniškega poklica. 

28. člen 
Imenik odvetnikov vodi Odvetniška zbornica Slovenije. 
O vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov odloča 

organ, dobčen s statutom Odvetniške zbornice Slovenije, 
v upravnen postopku. 

Zoper ocločbo organa iz prvega odstavka tega člena je 
dovoljena p.'itožba na republiški upravni organ, pristojen za 
pravosodje. 

Izbris iz razloga zadnje alinee prejšnjega člena se opravi na 
podlagi dokončne odločbe disciplinskega organa. 

29. člen 
O vpisu v imenik odvetnikov izda Odvetniška zbornica Slo- 

venije odvetniku izkaznico. 

30. člen 
Odvetniku, ki si je pridobil naziv specialista določene smeri 

specializacije ali magistra pravnih znanosti, se na njegovo 
zahtevo prizna status odvetnika-specialista, če je najmanj 
pet let opravljal odvetniški poklic oziroma pravosodno funk- 
cijo na področju, za katerega je podal zahtevo. 

Odvetniku, ki ima naslov docenta, izrednega ali rednega 
profesorja pravne fakultete, se prizna status odvetnika speci- 
alista s pravnega področja, na katerem je opravljal pedagoško 
in znanstveno delo, tudi če ne izpolnjuje pogoja petletne 
prakse iz prejšnjega odstavka tega člena. 

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena odloča organ iz 
drugega odstavka 28. člena tega zakona. 

31. člen 
Pravno področje, za katero se odvetniku prizna status spe- 

cialista, je lahko označeno pri imenu odvetnika. 

IV. ODVETNIŠKA ZBORNICA 

32. člen 
Odvetniki z območja Republike Slovenije se obvezno zdru- 

žujejo v Odvetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: zbornica). 

33. člen 
Zbornica spremlja in obravnava problematiko dela odvetni- 

kov, skrbi za skladen razvoj odvetništva, sprejema kodeks 
odvetniške poklicne etike in opravlja druge z zakonom dolo- 
čene naloge. 

34. člen 
Zbornica je pravna oseba. 
Najvišji organ zbornice je skupščina. 

35. člen 
S statutom zbornice se podrobneje določijo naloge in orga- 

nizacija zbornice, naloge skupščine in drugih organov zbor- 
nice, sodelovanje odvetniških kandidatov in odvetniških pri- 
pravnikov pri delu organov zbornice, način zagotavljanja 
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sredstev za delo zbornice in druga vprašanja, pomembna za 
delovanje zbornice. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko v primeru 
postopka pred Ustavnim sodiščem do njegove odločitve 
zadrži izvrševanje določb statuta, ki še nanašajo na izvajanje 
javnih pooblastil, ki jih ta ali drug zakon daje zbornici. 

V. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN ODVETNIŠKI IZPIT 

36. člen 
Odvetniški pripravnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje 

pogoje: 
- da je državljan Republike Slovenije, 
- da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost, 
- da je diplomirani pravnik, 
- da ni v delovnem razmerju, 
- da aktivno obvlada slovenski jezik. 

37. člen 
Odvetniški pripravnik lahko začne opravljati prakso pri 

odvetniku, ko je vpisan v imenik odvetniških pripravnikov, ki 
ga vodi zbornica. 

O vpisu v imenik odvetniških pripravnikov odloča organ, ki 
ga določa statut zbornice, v upravnem postopku. 

Zoper odločitev organa iz prejšnjega odstavka je dovoljena 
pritožba na republiški upravni organ, pristojen za pravosodje. 

Vlogi za dovolitev vpisa v imenik odvetniških pripravnikov je 
treba priložiti izjavo odvetnika, da se bo odvetniški pripravnik 
usposabljal v njegovi odvetniški pisarni. 

38. člen 
O vpisu v imenik odvetnikov izda zbornica odvetniškemu 

pripravniku izkaznico. 

39. člen 
Odvetniški pripravnik ne sme samostojno in v svojem imenu 

opravljati odvetniškega poklica. 

40. člen 
Odvetnik mora skrbeti za poklicno izobraževanje svojega 

pripravnika in mu omogočiti, da se vsestransko usposobi za 
samostojno opravljanje poklica. 

41. člen 
Odvetniški pripravnik sklene za čas praktičnega usposab- 

ljanja v odvetniški pisarni z odvetnikom pogodbo o zaposlitvi. 
Odvetniški pripravnik lahko opravlja prakso pri odvetniku 

tudi kot volonterski pripravnik. 
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena sklene odvetni- 

ški pripravnik z odvetnikom pismeno pogodbo o volonter- 
skem odvetniškem pripravništvu, s katero se uredijo pravice 
in dolžnosti odvetniškega Dripravnika. 

42. člen 
Praktične usposabljanje po tem zakonu traja štiri leta, od 

tega najmanj dve leti pri odvetniku in najmanj devet mesecev 
pri sodišču. 

V času, ki ni zajet z obvezno prakso po prejšnjem odstavku, 
se prizna kot praktično usposabljanje po tem zakonu razen 
prakse pri odvetniku in na sodišču tudi opravljanje pravne 
prakse pri drugih državnih organih, kakor tudi opravljanje 
druge pravne prakse, če se ta lahko šteje kot koristna za 
opravljanje odvetniškega poklica. 

43. člen 
Odvetniški pripravnik ima pravico zahtevati nastop obvezne 

prakse iz prejšnjega člena na sodišču. 
Zahtevo vloži preko odvetniške zbornice na predsednika 

višjega sodišča, na območju katerega je sedež odvetniške 
pisarne. V času opravljanja sodne prakse pravica opravljati 
prakso pri odvetniku miruje. 

Če po preteku obvezne pripravniške prakse na sodišču 
odvetniški pripravnik nadaljuje s prakso v odvetniški pisarni, 
o tem obvesti Odvetniško zbornico Slovenije. 

44. člen 
Odvetniški pripravnik, ki se je praktično usposabljal tri leta 

in izpolnjuje pogoja opravljene pripravniške prakse iz 42. 

člena tega zakona, pridobi pravico do opravljanja odvetni- 
škega izpita. 

45. člen 
O pripustitvi k odvetniškemu izpitu odloča republiški 

upravni organ, pristojen za pravosodje. 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni dovoljena pritožba. 

46. člen 
Odvetniški izpit je sestavljen iz ustnega in pisnega dela. 
Ustni del izpita obsega preverjanje znanja ustavnega, civil- 

nega, kazenskega, gospodarskega, upravnega in delovnega 
prava. Kandidat mora poznati tudi pravila odvetniške poklicne 
etike in pravila poslovanja odvetniške pisarne. 

Pisni del izpita obsega izdelavo pismenih nalog s civilnega 
in kazenskega področja. 

Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 
pravosodje, predpiše podrobnejši program in način opravlja- 
nja odvetniškega izpita ter imenuje predsednike in člane 
izpitnih komisij. 

Izpitno komisijo sestavlja pet članov, od katerih so trije 
odvetniki, dva člana pa iz vrst sodnikov višjih sodišč ali 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, višjih tožilcev ozi- 
roma njihovih namestnikov ali namestnikov javnega tožilca 
Republike Slovenije. 

Za člana izpitne komisije iz vrst odvetnikov je mogoče 
imenovati samo tiste odvetnike, ki so najmanj deset let nepre- 
trgoma opravljali odvetniški poklic. 

47. člen 
Odvetniški izpit lahko opravlja tudi, kdor ima opravljen 

pravosodni izpit, če opravi devetmesečno praktično usposab- 
ljanje pri odvetniku. 

V primerih iz prejšnjega odstavka obsega odvetniški izpit 
pisni in ustni del s področij, ki niso zajeta v pravosodnem 
izpitu, ki ga je kandidat opravil. 

48. člen 
Odvetniške pripravniške prakse in odvetniškega izpita je 

oproščen: 
- kdor je najmanj šest let opravljal funkcijo sodnika, jav- 

nega tožilca ali njegovega namestnika oziroma javnega pra- 
vobranilca ali njegovega namestnika, 

- kdor je kot docent, izredni profesor ali redni profesor 
pravne fakultete najmanj šest let opravljal pedagoško in znan- 
stveno delo na pravnem področju. 

49. člen 
Odvetniški pripravnik mora v treh letih od pridobitve pra- 

vice do pripustitve k izpitu opraviti odvetniški izpit. 
Rok iz prvega odstavka tega člena se lahko iz opravičenih 

razlogov podaljša še za dve leti. 
% 

50. člen 
Odvetniški pripravnik se izbriše iz imenika odvetniških pri- 

pravnikov: 
- če izjavi, da ne želi več opravljati odvetniške pripravniške 

prakse; 
- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisa- 

nih pogojev za opravljanje odvetniške pripravniške prakse; 
- če brez opravičenega razloga več kot šest mesecev ne 

opravlja prakse pri odvetniku; 
- če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice do 

opravljanja prakse pri odvetniku; 
- če v roku iz prejšnjega člena ne opravi odvetniškega 

izpita, 
- ko izpolni pogoje za vpis v imenik odvetniških kandi- 

datov. 
O izbrisu iz imenika odvetniških pripravnikov odloča organ 

iz drugega odstavka 37. člena tega zakona. 
Izbris iz razloga četrte alinee prvega odstavka tega člena se 

opravi na podlagi dokončne odločbe disciplinske komisije. 

51. člen 
Če odvetniški pripravnik zamenja odvetniško pisarno, se ne 

izbriše iz imenika odvetnikov. 
Prekinitev opravljanja prakse pri odvetniku iz razloga po 

prejšnjem odstavku ne sme trajati več kot en mesec. 
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O nadaljevanju praktičnega usposabljanja v drugi odvetni- 
ški pisarni mora odvetniški pripravnik obvestiti zbornico in 
obvestilu priložiti izjavo odvetnika, pri katerem bo nadaljeval 
s praktičnim usposabljanjem. 

VI. ODVETNIŠKI KANDIDAT 

52. člen 
Odvetniški kandidat je lahko, kdor izpolnjuje pogoje iz prve 

do osme alinee 24. člena tega zakona in ima pristanek odvet- 
nika, v čigar pisarni bo opravljal odvetniško kandidatstvo. 

Pravica opravljati odvetniško kandidatstvo se pridobi z vpi- 
som v imenik odvetniških kandidatov, ki ga vodi zbornica. 

O vpisu in izbrisu iz imenika odvetniških kandidatov odloča 
organ iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. 

53. člen 
O vpisu v imenik odvetniških kandidatov izda zbornica 

odvetniškemu kandidatu izkaznico. 
Po vpisu v imenik odvetniških kandidatov sklene odvetniški 

kandidat z odvetnikom pogodbo o zaposlitvi. 

54. člen 
Odvetniški kandidat lahko opravlja vsa opravila odvetni- 

škega zastopanja iz 2. člena tega zakona, razen v primerih, če 
je z zakonom določeno, da sme biti pooblaščenec ali zagovor- 
nik samo odvetnik. 

Odvetniški kandidat ne more v svojem imenu in za svoj 
račun opravljati odvetniškega poklica. 

55. člen 
odvetniški kandidat se izbriše iz imenika odvetniških kandi- 

datov: 
- če izjavi, da ne želi več delati v odvetniški pisarni; 
- če odvetnik odpove pogodbo o zaposlitvi in odvetniški 

kandidat ne sklene pogodbe o zaposlitvi z drugim odvet- 
nikom, 

- če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisa- 
nih pogojev za opravljanje odvetniškega kandidatstva, 

- če mu je izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice do 
opravljanja odvetniškega kandidatstva. 

Izbris iz razloga zadnje alinee se opravi na podlagi 
dokončne odločbe disciplinskega organa. 

VII. ODGOVORNOST ZA OPRAVLJANJE ODVETNIŠKE DE- 
JAVNOSTI 

56. člen 
Odvetnik je dolžan vestno opravljati odvetniški poklic in je 

odgovoren za kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju. 
Odvetniški pripravnik in odvetniški kandidat sta dolžna 

vestno opravljati delo v odvetniški pisarni in sta odgovorna za 
kršitve dolžnosti pri njegovem opravljanju. 

57. člen 
Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo kršitev dolžno- 

sti pri opravljanju odvetniškega poklica, ter dejanja, ki pome- 
nijo kršitev vestnega opravljanja dela odvetniškega priprav- 
nika in odvetniškega kandidata. 

58. člen 
V disciplinskih postopkih proti odvetnikom se izrekajo kot 

disciplinski ukrepi: opomin, ukor, denarna kazen in odvzem 
Pravice opravljati odvetniški poklic. 

V disciplinskem postopku proti odvetniškim pripravnikom 
in odvetniškim kandidatom se izrekajo kot disciplinski ukrepi: 
opomin, ukor in odvzem pravice opravljati prakso v odvetniški 
Pisarni. 

Odvzem pravice opravljati odvetniški poklic se lahko izreče 
za dobo do pet let, odvzem pravice opravljati odvetniško 
kandidatstvo oziroma prakso v odvetniški pisarni pa za dobo 
do treh let. 

59. člen 
Denarna kazen se sme izreči v razponu, ki ga določa zbor- 

nica s splošnim aktom. 
Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški 

Poklic in odvzema pravice opravljati prakso pri odvetniku se 

sme določiti in izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri 
opravljanju poklica ali prakse v odvetniški pisarni, zaradi 
katerih odvetnik oziroma odvetniški kandidat ali pripravnik 
niso vredni zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. 

60. člen 
Če je sprožen disciplinski postopek zaradi kršitve dolžnosti, 

zaradi katere se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljati 
odvetniški poklic ali prakso v odvetniški pisarni, lahko disci- 
plinska komisija odvetniku, odvetniškemu kandidatu ali 
odvetniškemu pripravniku izreče začasno prepoved opravlja- 
nja poklica oziroma dela v odvetniški pisarni. 

Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega 
postopka, vendar največ tri mesece. 

61. člen 
Način ugotavljanja kršitev dolžnosti ter disciplinske organe 

in njihovo sestavo določa statut zbornice. 
Odločbe disciplinskih organov zbornice so izvršljive. 
Sredstva od vplačanih denarnih kazni se uporabljajo za 

namene, določene s statutom zbornice. 

62. člen 
Zoper dokončno odločbo disciplinske komisije, s katero je 

izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati odvetni- 
ški poklic, odvetniško kandidatstvo oziroma prakso v odvetni- 
ški pisarni, je dovoljen upravni spor. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen 
Zbornica uskladi statut in druge splošne akte zbornice 

z določbami tega zakona v šestih mesecih od njegove uvelja- 
vitve. 

Smernice iz drugega odstavka 19. člena tega zakona določi 
zbornica v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona. 

Varianta: Drugi odstavek se črta. 

64. člen 
Odvetniki, vpisani v imenik odvetnikov na podlagi doseda- 

njih predpisov, nadaljujejo z delom po določbah tega zakona. 
Odvetniki v službah pravne pomoči lahko nadaljujejo 

z opravljanjem odvetniškega poklica, če svojo organiziranost 
in poslovanje uskladijo z določbami tega zakona v šestih 
mesecih od njegove uveljavitve. 

65. člen 
Odvetniški pripravniki, ki so se ob uveljavitvi tega zakona že 

usposabljali v odvetniški pisarni, imajo pravico zahtevati vpis 
v imenik odvetnikov po doslej veljavnih predpisih v štirih letih 
po uveljavitvi tega zakona. 

Vloge za vpis v imenik odvetnikov, ki jih je zbornica prejela 
pred uveljavitvijo tega zakona, se obravnavajo in vpis v imenik 
odvetnikov dovoli na podlagi doslej veljavnih predpisov. 

Oseba iz prejšnjega odstavka lahko postane odvetniški kan- 
didat, če izpolnjuje pogoje za odvetnika po doslej veljavnih 
predpisih, če ima pristanek odvetnika, v čigar pisarni bo 
opravljala odvetniško kandidatstvo, in če v roku enega 
meseca po uveljavitvi tega zakona zaprosi za vpis v imenik 
odvetniških kandidatov. 

66. člen 
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 

pravosodje, izda izvršilni predpis iz četrtega odstavka 46. 
člena in imenuje izpitne komisije najkasneje v treh mesecih 
od uveljavitve tega zakona. 

67. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 

o pravni pomoči (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/79) ter 
se glede odvetnikov preneha uporabljati zakon o pripravni- 
štvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izo- 
brazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 8/80 in 27/85). 

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

Republike Slovenije. 
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Predlagana ureditev v osnutku zakona o odvetništvu temelji 
na načelu neodvisnosti in samostojnosti odvetnika pri oprav- 
ljanju odvetniškega poklica. Izvedba tega načela mora zago- 
toviti, da bo odvetnik deloval v okviru ustavnih in zakonskih 
predpisov samostojno in neodvisno pri zastopanju stranke. 
To je posebej pomembno z vidika stranke zaradi obstoja 
razmerja med stranko in odvetnikom, ki je v pretežni meri 
zaupne narave, pa najsi gre za varstvo najvišje zavarovanih 
dobrin kot so svoboščine in pravice človeka in državljana ali 
pa za varstvo poslovnih in drugih interesov fizičnih in pravnih 
oseb. Zato se predlaga, da se odvetniški poklic opravlja kot 
svoboden poklic (3. člen, drugi odstavek 1. člena). 

S predlagano rešitvijo v prvem odstavku 1. člena se določa 
status odvetništva kot samostojne javne službe. Po mneniu 
predlagatelja je možno opredeljevati odvetništvo kot javno 
službo le deloma, ne pa v njenem polnem pomenu. Značilno- 
sti javne službe ima lahko odvetništvo v delu, ko lahko trdimo, 
da gre za dejavnost, za katere delovanje mora država zagoto- 
viti določene pogoje, saj je v splošnem interesu, da ta služba 
deluje. Določene elemente javne službe daje tudi predlagana 
zakonska ureditev asociaciji odvetnikov s tem, ko nanjo pre- 
naša posamezna javna pooblastila, pač pa tega ni možno 
trditi za opravljanje konkretnega odvetnikovega dela, saj 
opravljanje njegovega poklica v konkretnem primeru ne pred- 
stavlja pravice izvrševanja oblastvenih dejanj, zaradi česar bi 
mu zakonodaja morala dajati koncesijo za opravljanje javne 
službe. Zato se v variantni rešitvi predlaga črtanje te določbe. 

V skladu s temeljnimi opredelitvami odvetnikovega polo- 
žaja je predlagana določba 5. člena, po kateri se odvetnik 
prosto odloča, ali bo prevzel zastopanje stranke, oziroma se 
odvetniku nalaga, da le to odkloni v primeru obstoja kolizije 
interesov zaradi varstva nasprotne stranke. Zaradi zagotovitve 
neodvisnega in samostojnega položaja odvetnika je predla- 
gana tudi določba 21. člena, s katero se prepoveduje odvet- 
niku opravljanje poslov, ki z odvetništvom niso združljivi. Prav 
tako pa tudi določba 4. člena, ki določa možne načine oprav- 
ljanja odvetniškega poklica z organizacijskega vidika, pri 
čemer prepoveduje postavljati odvetnika v položaj odvisnosti, 
kot ga predstavlja delovno razmerje. 

Ker se za odvetnika določa poseben položaj in posebna 
zakonska ureditev pogojev za opravljanje tega poklica, kar 
vse pa se ne zahteva v interesu odvetnika, ampak v interesu 
stranke, ki jo odvetnik zastopa, je potrebno poleg opredelitve 
vsebine odvetniškega poklica, določiti posebej tudi tista opra- 
vila, ki so pridržana samo odvetnikom (drugi in tretji odstavek 
2. člena). Glede na to, da gre po eni strani tudi za vprašanja, 
katerih ureditev bi bolj sodila v postopkovna pravila, je v vari- 
anti predlagano črtanje navedenih določb. 

Zaradi varstva interesov stranke, ki jo odvetnik zastopa, so 
predlagane določbe 6., 7., 8. in 9. člena osnutka zakona. 
S predlagano določbo 10. člena zakona naj se odvetniku 
omogoči učinkovito opravljanje odvetniškega poklica, pri 
čemer se z določbo drugega odstavka tega člena odvetniku 
daje položaj z zakonom pooblaščenega uporabnika zbirke 
osebnih podatkov, kadar je tak položaj potreben, da lahko 
doseže varstvo pravnih interesov stranke (gre npr. za podatke 
o toženi stranki ali dolžniku, zoper katerega bo predlagal 
izvršbo). 

S predlaganimi določbami 11. do 14. člena se urejajo speci- 
fična razmerja med odvetnikom in stranko, z določbami 17. 
do 20. člena pa način plačevanja odvetniških storitev oziroma 
povračila stroškov odvetniškega zastopanja. Odvetnik oprav- 
lja svoje delo kot poklic, zato mu gre pravica do plačila za 
opravljeno delo, kakor tudi pravica do povračila stroškov, ki 
jih je imel v zvezi z delom. Odvetnik se lahko s stranko prosto 
dogovori o ceni odvetniške storitve, vendar s pogojem, da je 
dogovor v pismeni obliki, pri čemer se pod variantno rešitvijo 
predlaga določeno limitiranje s strani asociacije odvetnikov. 
V primeru, ko ni pisnega dogovora, bi šlo po predlagani 
ureditvi odvetniku v primeru spora le plačilo, kot ga določa 
tarifa. Ta pa ni predlagana z namenom omejevanja cen odvet- 
niških storitev, ampak zaradi varstva nasprotnih strank, saj 
predstavlja tudi podlago za povračilo stroškov odvetniškega 
zastopanja. Dejstvo, da je stranka svojemu odvetniku priprav- 
ljena plačati za kvalitetnejšo storitev in večjo prizadevnost 
več, namreč ne more iti na škodo nasprotne stranke. Ker 

o povračilu stroškov odvetniškega zastopanja odločajo 
v postopkih državni organi, se v prvem odstavku 19. člena 
predlaga, da je za veljavnost odvetniške tarife potrebno 
soglasje pristojnega upravnega organa. Pri določbi 18. člena 
se variantno predlaga črtanje te določbe glede na to, da je 
možno ta vprašanja presojati tudi po ustreznih določbah 
zakona o obligacijskih razmerjih (ki tudi sicer mandatarju 
daje zakonito zastavno pravico na denarnih zneskih, ki jih ta 
prejme za man da nt a). 

Zaradi narave odvetniških storitev je potrebno zahtevati, da 
so le te na visoki strokovni ravni, saj napak pri odvetniškem 
delu, ki lahko povzročijo tudi zelo visoko škodo stranki, pravi- 
loma ni mogoče sanirati. Zato je potrebno z zakonom določiti 
strožje pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, kot lahko 
veljajo za nekatere druge poklice, pri katerih lahko konku- 
renca na trgu brez večje škode za uporabnike storitev izloča 
slabe kadre. Iz teh razlogov je potrebno z zakonom določiti 
tudi način ugotavljanja pogojev za opravljanje odvetniškega 
poklica. Zato se že z določbo tretjega odstavka prvega člena 
določa konstitutivnost vpisa v imenik odvetnikov, v določbi 
24. člena predlagajo pogoji, ki naj se zahtevajo za opravljanje 
odvetniškega poklica, v določbi 27. člena pa razlogi, zaradi 
katerih mora pravica do opravljanja tega poklica prenehati. 

S predlagano določbo prvega in drugega odstavka 26. 
člena se ureja začasna nezdružljivost določenih funkcij glede 
na sedež odvetnikove pisarne, kar je potrebno predlagati 
zaradi zagotovitve nepristranosti sodnega in javnotožilskega 
dela in zagotovitve enakega položaja odvetnikov v odnosu do 
strank ne glede na delo, ki so ga opravljali pred prihodom 
v odvetniške vrste. Iz vsebinsko istih razlogov je predlagana 
tudi ureditev v tretjem odstavku tega člena. Pri tem je glede na 
to, da bi bilo potrebno to prehodnost obojestransko omeje- 
vati, predvideno kot variantno črtanje te določbe oziroma 
samo določbe, ki zadeva sorodstvene vezi. To vprašanje pa se 
bo gotovo odprlo tudi pri novi zakonodaji o sodstvu. 

S predlagano določbo 28. člena se ureja način ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev za odvetnika, pri čemer gre zlasti za 
presojo pogojev strokovne narave, zato je po mnenju predla- 
gatelja primerno, da o tem odloča poseben organ odvetniške 
zbornice, kot asociacije, v katero se obvezno združujejo vsi 
odvetniki. S tem zakon zbornici, ki bi bila sicer civilnopravna 
ustanova, daje javna pooblastila, da odloča o pravici do 
opravljanja poklica. Skladno s tem je predlagano, da se 
o navedenem odloča v upravnem postopku. Pravica do pri- 
tožbe je zagotovljena, s tem da se predlaga, da o njej odloča 
pristojni republiški upravni organ. Sodno varstvo pa je priza- 
deti osebi zagotovljeno z upravnim sporom. Iz istih razlogov 
in vsebinsko enake so tudi predlagane določbe, s katerimi se 
ureja odločanje o prenehanju pravice do opravljanja odvetni- 
škega poklica, kakor tudi določbe o pridobitvi in prenehanju 
pravice do odvetniškega pripravništva ter odvetniškega kan- 
didatstva, kakor tudi odločanje o priznanju naziva odvetnika 
specialista (37., 52. in 30. člen). V zvezi s specializacijo odvet- 
niškega dela \e predlagana (31. člen) tudi pravica odvetnika, 
da je področje, za katero mu je priznan status odvetnika 
specialista, označeno pri njegovem imenu. To je hkrati edina 
izjema, ko odvetnik lahko na nek način reklamira kvaliteto 
svojih storitev, kar je sicer z odvetniško poklicno etiko nez- 
družljivo. 

S predlaganimi rešitvami v 32. do 35. členu osnutka zakona 
se ureja obvezno združevanje odvetnikov v Odvetniško zbor- 
nico Slovenije, pri čemer se ureditev delovanja zbornice, 
razen določenih temeljnih opredelitev, prepušča statutu zbor- 
nice. Ker zakon nanjo prenaša javna pooblastila, se kot oblika 
nadzora nad njihovim izvrševanjem predlaga pravica vlade, 
da zadrži do odločitve ustavnega sodišča izvrševanje tistih 
določb statuta kot najvišjega splošnega akta zbornice, ki se 
nanašajo na izvajanje javnih pooblastil (drugi odstavek 35. 
člena). 

Glede na to, da se kot pogoja za opravljanje odvetniškega 
poklica predlagata obvezno praktično usposabljanje za samo- 
stojno opravljanje poklica in odvetniški izpit, se v določbah 
36. do 51. člena predlaga ureditev pogojev za opravljanje 
odvetniškega pripravništva, pravice in dolžnosti odvetniškega 
pripravnika v času praktičnega usposabljanja, kakor tudi 
obvezno trajanje praktičnega usposabljanja, ki je pogoj, da 

34 poročevalec 



pripravnik lahko opravlja odvetniški izpit. Z navedeno uredi- 
tvijo bo po mnenju predlagatelja mogoče zagotoviti ustrezno 
usposobljenost za samostojno opravljanje odvetniškega 
poklica, kar naj se preverja z odvetniškim izpitom, katerega 
podrobnejša vsebina in način opravljanja naj se predpiše 
z izvršilnim predpisom. 

S predlaganimi določbami 52. do 55. člena osnutka zakona 
se uvaja nova kategorija oseb, ki opravljajo odvetniško delo, 
ki imajo vse pogoje za opravljanje odvetniškega poklica, pa iz 
kakršnihkoli razlogov ne želijo opravljati odvetniškega 
poklica samostojno, hkrati pa ne morejo biti več odvetniški 
pripravniki, ker so že izpolnili pogoje za odvetnika. Te 
določbe so predlagane z namenom, da se tem osebam omo- 
goči opravljanje odvetniškega dela, ne da bi bili hkrati samo- 
stojni nosilci opravljanja dejavnosti, predlagana pa je tudi 
z namenom, da se na ta način omogoči nastajanje večjih, po 
potrebi tudi visoko specializiranih odvetniških pisarn. Zato je 
v 52. členu osnutka zakona predlagano, da se lahko v imenik 
odvetniških kandidatov (ime morda ni najbolj ustrezno, 
čeprav bo tudi v teh primerih lahko prihajalo do tega, da bo 
odvetniški kandidat po preteku določenega časa pričel oprav- 
ljati odvetniški poklic samostojno v svoji pisarni ali pa ga 
bodo npr. družbeniki kot odvetnika sprejeli za polnopravnega 
člana odvetniške družbe) vpiše, kdor izpolnjuje pogoje, ki se 
sicer zahtevajo za odvetnika, z izjemo zahteve po poslovnem 
prostoru in opremi, ob pogoju seveda, da ima pristanek 
odvetnika, v čigar odvetniški pisarni bo odvetniški kandidat 
delal. Z njim bo moral skleniti po vpisu pogodbo o zaposlitvi, 
v kateri bosta uredila vse pravice in obveznosti iz naslova 
delovnega razmerja. S predlagano ureditvijo se odvetniškemu 
kandidatu glede zastopanja strank daje tak položaj, kot ga 
ima odvetnik, kar pomeni, da lahko odvetniški kandidat 
v celoti nadomešča odvetnika, v čigar pisarni dela (prvi odsta- 
vek 54. člena), razen v primerih ko zakon izrecno zahteva, da 
lahko stranko zastopa samo odvetnik. Ne more pa odvetniški 
kandidat opravljati dela v svojem imenu in za svoj račun. 

Z določbami 56. do 62. člena se predlaga ureditev disciplin- 
ske odgovornosti odvetnikov, odvetniških kandidatov in 
odvetniških pripravnikov. Večina vprašanj , ki predstavljajo 
konkretizacijo predlaganih določb, naj bi se urejala s statu- 
tom zbornice ( določitev dejanj, ki predstavljajo disciplinsko 
kršitev, organe disciplinskega postopka in način ugotavljanja 
kršitev). Ž zakonskimi določbami se po predlagani ureditvi 
določajo ukrepi, ki jih /e možno izreči v disciplinskem 

postopku (58. člen), ter dopušča možnost izreka suspenza 
v posebej določenih primerih, s tem da se predlaga kot 
najdaljši rok čas treh mesecev (60. člen). S kratkim rokom naj 
se zagotovi hitro postopanje organov zbornice v teh primerih, 
saj lahko daljši čas neopravljanja poklica za odvetnika, če bi 
se izkazalo, da suspenz ni utemeljen, predstavlja bistveno 
škodo za odvetniško pisarno zaradi izgube klientele. Ker je 
predlagano, da se v disciplinskem postopku lahko izreče tudi 
ukrep, ki predstavlja izgubo pravice do opravljanja poklica 
oziroma kandidatstva oziroma odvetniške prakse (kar pred- 
stavlja hkrati tudi prenos /avnih pooblastil), je v tem primeru 
predvideno zoper odločbo disciplinske komisije sodno var- 
stvo v upravnem sporu (62. člen). Na podlagi izvršljive 
odločbe disciplinske komisije pa se opravi tudi izbris iz ime- 
nika odvetnikov oziroma odvetniških kandidatov oziroma 
odvetniških pripravnikov (četrti odstavek 28., tretji odstavek 
50. in drugi odstavek 55. člena osnutka zakona). 

Glede na to, da se s predlagano ureditvijo v osnutku zakona 
postavlja na določenih segmentih odvetništva nova ureditev, 
je potrebno z ustreznimi prehodnimi določbami urediti status 
sedanjih odvetnikov, ki opravljajo odvetniški poklic v različnih 
organizacijskih oblikah po doslej veljavnih določbah zakona 
(64. člen), kakor tudi položaj odvetniških pripravnikov, ki se 
ob uveljavitvi zakona že usposabljajo, oziroma položaj kandi- 
datov, ki so ob uveljavitvi zakona že v postopku vpisa v imenik 
odvetnikov po dosedanjih predpisih(65. člen). Slednjim je po 
mnenju predlagatelja potrebno omogočiti tudi (glede na to, 
da se s tem zakonom predlaga uvedba odvetniških kandida- 
tov), pridobitev statusa odvetniškega kandidata pod ugodnej- 
šimi pogoji, kot naj bi jih sicer zanje uveljavil ta zakon. 

S predlagano določbo 63. člena je določen rok za uskladi- 
tev statuta in drugih splošnih aktov zbornice z določbami tega 
zakona ter v 66. členu rok, v katerem mora funkcionar pristoj- 
nega republiškega upravnega organa izdati izvršilni predpis. 
Ker se s predlagano ureditvijo popolnoma na novo ureja 
opravljanje odvetniškega poklica, kakor tudi praktično uspo- 
sabljanje odvetniških pripravnikov in strokovni izpit, je predla- 
gana določba 67. člena osnutka zakona. 

Po mnenju predlagatelja bo z navedenimi rešitvami 
v osnutku zakona o odvetništvu mogoče zagotoviti ustrezno 
delovanje odvetništva, ki naj s svojimi visoko strokovnimi 
storitvami pripomore k varstvu svoboščin in pravic človeka in 
državljana ter drugih pravno varovanih interesov fizičnih in 
pravnih oseb in s svojim delom prispeva k zakonitemu delu 
državnih organov. 
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Predlog za izdajo ZAKONA O DRUŠTVIH s tezami ESA 169 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 31. seji 
dne 31. 10. 1990 določil besedilo; 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRUŠTVIH 
S TEZAMI, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Predlog za izdajo zakona o društvih s tezami bosta obravna- 
vala Družbenopolitični zbor in Zbor občin ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija Skupščine 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za notranje zadeve, 

- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

Republike Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno 
telo. 

POVZETEK 

Področje združevanja občanov ureja zakon o društvih, ki 
je bil sprejet v letu 1974, v letu 1986 pa so bile valorizirane 
v njem predpisane denarne kazni. 

Zakon je potrebno uskladiti z amandmaji sprejetimi 
k Ustavi Republike Slovenije v jeseni leta 1989 in spremem- 
bami, ki so nastale v družbenopolitičnih in ekonomskih 
odnosih v Republiki Sloveniji, na novo pa urediti delovanje 
oziroma registracijo mednarodnih nevladnih združenj. 

V novem zakonu o društvih bi: 
- na splošno opredelili namen združevanja in podrobno 

določili prepovedne razloge oziroma za kakšne namene se 
društva ne smejo ustanavljati in razloge za prepoved delo- 
vanja društev; 

— opredelili temeljna izhodišča notranje organiziranosti in 
vsebino temeljnega akta društva; 

— razširili krog možnih članov društva na podporne člane 
in podrobno uredili način včlanjevanja mladoletnikov in nji- 
hovega soodločanja v društvih; 

— opredelili združevanje društev v zveze in tuja društva 
na novo pa bi uredili delovanje in registracijo mednarodnih 
nevladnih združenj; 

— natančneje uredili način financiranja in nadzor nad 
finančno materialnim poslovanjem društev; 

— podrobneje uredili postopek in na novo določili roke 
v zvezi z registracijo društev. 

S predloženim zakonom se pristojnim organom ne bi nalo- 
žile nove naloge, izvajanje zakona tudi ne bi zahtevalo novih 
oziroma dodatnih finančnih sredstev. 

S sprejetjem novega zakona pa bi prispevali k večji uskla- 
jenosti naše zakonodaje z predpisi evropske skupnosti. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o društvih 

(VARIANTA: ZAKONA O DRUŠTVIH IN MEDNARODNIH 
NEVLADNIH ZDRUŽENJIH) 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustava Republike Slovenije v 17.točki prvega odstavka 

321.člena določa, da Skupščina Republike Slovenije z zako- 
nom ureja združevanje občanov. 
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Področje društev in družbenih organizacij oziroma način 
uresničevanja z ustavo zajamčene svobode občanov o zdru- 
ževanju oziroma pravici, da lahko ustanavljajo društva, ureja 
Zakon o društvih, ki je bil sprejet leta 1974. Kazenske določbe 
tega zakona so bile leta 1986 usklajene z določbami takrat 
veljavnega Zakona o prekrških, v februarju letošnjega leta pa 
so bile s 24. členom zakona o spremembah zakona o prekr- 
ških ponovno valorizirane. V marcu istega leta je Skupščina 
Republike Slovenije z zakonom o spremembah določb zako- 
nov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih 
organizacij (Uradni list RS št. 8/90) črtala 3. člen zakona 
o društvih, po katerem je osnutek zasnove programa in pravil 
društva pred ustanovitvijo morala obravnavati Socialistična 
zveza delovnega ljudstva. 

Ob sprejetju zakona v letu 1974 je bilo na območju Slove- 
nije registriranih nekaj nad 5000 društev. 

Po sprejemu zakona se je neverjetno hitro širila društvena 
dejavnost po Sloveniji. Ustanovljena je bila vrsta novih dru- 
štev. Mnoga društva, ki so bila organizirana le na republiškem 
nivoju so se reorganizirala tako, da so se ustanovila društva 
za območje ene oziroma več krajevnih skupnosti ali občine, 
le-ta pa so se povezovala v zveze društev za območje občine, 
več občin oziroma celotne republike. 

Na dan 31/12-1989 je bilo v Sloveniji registriranih že 10.846 
društev in družbenih organizacij. Od tega je 10.130 društev 
takih, ki delujejo na območju ene ali več krajevnih skupnosti 

oziroma ene občine in 719 takih, ki delujejo na območju več 
občin ali republike oziroma na območju SFRJ. 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da je v Sloveniji dru- 
štvena dejavnost zelo razširjena. Iz registracijskih odločb je 
moč razbratii-da so društva po Sloveniji, dokaj enakomerno 
porazdeljena. Od skupnega števila društev jih je kar 3525 
takih, ki so registrirana kot družbene organizacije, katerih 
delo urejajo, poleg zakona o društvih, tudi posebni materialni 
predpisi, ki jim določajo tudi posebne pravice, dolžnosti in 
odgovornosti. Najbolj so razširjena gasilska društva, društva 
ljudske tehnike, društva rdečega križa, kulturno prosvetna 
društva itd. 

Določila veljavnega zakona o društvih so dokaj splošna, kar 
je ob upoštevanju dejstva, da je to sistemski zakon, ki ureja 
tako področje organiziranja društev kot tudi družbenih orga- 
nizacij, edino sprejemljivo. Specifična vprašanja v zvezi 
z družbenimi organizacijami kot so društva in zveze rdečega 
križa, zveza rezervnih vojaških starešin, gasilska društva, 
avto-moto društva ter društva s področja lova in ribištva, 
podrobneje urejajo posebni zakoni, saj gre za zadeve, ki so 
posebnega družbenega pomena za Republiko Slovenijo. 

Iz prej navedenih razlogov občinski upravni organi za notra- 
nje zadeve, ki so pristojni za registracijo društev, ki delujejo 
samo na območju njihove občine in Republiški sekretariat za 
notranje zadeve, ki je pristojen za registracijo društev, ki 
delujejo na območju več občin, ob ustanavljanju oziroma 
registraciji društev niso imeli oziroma nimajo večjih težav. 
Res je, da bi bilo delo teh organov lažje, če bi bila nekatera 
vprašanja bolj natančno opredeljena. Gre predvsem za vpra- 
šanja obsega gospodarske dejavnosti in družbenih dejavnosti 
društev, nadzora nad delom društev, še zlasti nad finančno 
materialnim poslovanjem, vključevanja podpornih članov 
v družbene organizacije in društva itd. 

V praksi obstajajo zlasti problemi interpretacije 10. člena 
zakona, ki določa, da se smejo društva ukvarjati tudi z gospo- 
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darsko dejavnostjo pod pogoji, ki so za to vrsto dejavnosti 
določeni z ustreznimi predpisi in pod pogojem, da gospodar- 
ska dejavnost ni osnovni namen društva. Na podlagi tega 
določila pa se je v okviru marsikaterega društva odvijala 
široka gospodarska dejavnost mimo določb zakonov 
s področja ekonomskih odnosov oziroma zakonov, ki predpi- 
sujejo organizacijo delovanja subjektov in sistem obdavčeva- 
nja gospodarske dejavnosti. 

V preteklosti je bilo veliko posameznikov ali skupin obča- 
nov, ki so želeli ustanoviti društvo zgolj z namenom opravlja- 
nja gospodarske dejavnosti. Verjetno pa v bodoče takega 
interesa ne bo, saj so z zakonom o podjetjih dane široke 
možnosti ustanavljanja podjetij oziroma opravljanja gospo- 
darske dejavnosti tudi posameznikom. 

Člani društva so po zakonu lahko le fizične osebe. Zaradi 
zagotavljanja ustreznih sredstev je bilo že večkrat predla- 
gano, da naj bi zakon omogočil, da bi lahko bili člani društva 
tudi pravne osebe oziroma podjetja in druge organizacije. 
Take rešitve pa so bile doslej, s pravnosistemskega vidika 
vprašljive. 

V zadnjem času je vedno bolj prisotno vprašanje delovanja 
oziroma registracije mednarodnih nevladnih združenj in nji- 
hovih podružnic na območju Republike Slovenije. V veljavni 
zakonodaji ta vprašanja namreč niso urejena. 

Zakon je potrebno spremeniti in uskladiti z ustavnimi 
amandmaji ter upoštevati spremembe, ki so nastale v družbe- 
nopolitičnih in ekonomskih odnosih v Republiki Sloveniji, na 
novo pa urediti delovanje oziroma registracijo mednarodnih 
nevladnih združenj. 

Glede na to, da je vprašanje društev urejeno v zakonu 
o društvih iz leta 1974, njegovimi spremembami iz leta 1986, 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških iz 
letošnjega leta ter zakonom o spremembah določb zakonov, 
ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih organi- 
zacij prav tako iz letošnjega leta je primerno, da se sprejme 
popolnoma nov zakon o društvih. 

III. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z ZAKONOM IN POGLA- 
VITNE REŠITVE 

S tem zakonom bi uredili način uresničevanja z ustavo 
zajamčene pravice svobodnega združevanja občanov v dru- 
štva. Določili bi, da občani ustanavljajo društva v katerih 
izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje interese. Prav tako bi 
v njem uredili delovanje oziroma registracijo mednarodnih 
nevladnih združenj. 

Pravica do svobodnega združevanja ni absolutna ampak je 
omejena že s LIV amandmajem k Ustavi Republike Slovenije. 
V zakonu bi povzeli te, z ustavo določene prepovedne raz- 
loge, poleg tega pa še določili, da je prepovedano ustanavlja- 
nje društev z namenom ogrožanja človekovega naravnega in 
bivalnega okolja. 

V zakonu bi tako kot doslej določili tudi razloge za prepo- 
ved delovanja društva. S tem bo dana možnost ukrepanja 
proti društvu, ki je že ustanovljeno in razvija katero izmed 
dejavnosti, ki jih zakon izrecno prepoveduje. 

Opredelili bi tudi temeljna izhodišča notranje organizacije 
in delovanja društva. Specifičnost ureditve bi glede na naravo 
delovanja posameznega društva, prepustili samim društvom. 

S temeljnim aktom bi morala društva določiti tudi način 
reševanja sporov. Pri izvrševanju dejavnosti društva prihaja 
med člani tudi do nesoglasij in sporov, ki niso takšne narave, 
da bi o njih odločal disciplinski organ društva. V praksi so 
pekatera društva za reševanje takšnih sporov izvolila oziroma 
imenovala stalne, ali občasne organe, na primer tovariška 
oziroma častna razsodišča ali pa je o njih odločal kakšen drug 
0rgan društva. 

V zakonu bi tudi tako kot doslej določili, da temeljni akt 
sPrejme zbor članov oziroma najvišji organ društva. 

V praksi so bili primeri, da je društvo izbralo ime, ki ni 
ustrezalo njegovi, s temeljnim aktom opredeljeni interesni 
dejavnosti. Zato bi v novem zakonu posebej določili, da mora 
biti ime društva takšno, da označuje dejavnost in namen 
društva in drugačno od imen drugih društev. 

Po veljavnem zakonu je za ustanavljanje društev potrebna 
Polnoletnost, ki pa ni obvezen pogoj za članstvo v društvu. 
Ker so člani društva lahko tudi mladoletniki, če temeljni akt 
društva ne določa drugače, bi v novem zakonu uredili način 
vfclanjevanja in odločanja v društvu za člane mlajše od 15 let. 

Člane društva, ki so starejši od 15 let pa bi izenačili s polnolet- 
nimi člani društva. 

Člani društva so po veljavnem zakonu lahko le fizične 
osebe. Edina izjema je v primeru združevanja društev v zveze, 
kjer so društva (pravne osebe)člani zveze. Ker je nekaterim 
društvom edini vir pridobivanja finančnih sredstev članarina, 
je bilo zaradi zagotavljanja ustreznih sredstev za delo društev, 
že večkrat predlagano, da naj bi bili člani društev poleg 
fizičnih oseb tudi pravne osebe oziroma, da bi uzakonili 
institut podpornih članov. V skladu s temi pobudami bi 
v zakonu določili, da ima lahko društvo tudi podporne člane, 
ki so lahko fizične in pravne osebe. Vprašanje pa je, ali bi bilo 
potrebno v zakonu urediti tudi pravice in dolžnosti podpornih 
članov in njihovo razmerje do rednih članov društva. 

Novi zakon ne bi več vseboval omejitev, ki jih vsebuje sedaj 
veljavni zakon, po katerem določene osebe ne morejo biti 
ustanovitelji društva oziroma člani njegovih organov. 

V zakonu bi predvideli možnost, da se društva združujejo 
v zveze. Posebej bi določili, da se društva ali združenja lahko 
včlanijo v tuja društva s pogojem, da ta ne razvijajodejavnosti, 
ki so v tem zakonu določene kot prepovedni razlogi. 

Kot novost bi v zakonu določili koliko članov sme prenašati 
peticije, predloge, pobude in druge vloge, ki jih društva 
naslavljajo na državne organe. 

V letu 1981 in 1982 je bila v okviru Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Slovenije organizirana razprava o proble- 
matiki v zvezi z delom društev in družbenih organizacij. Med 
drugim je bilo sprejeto priporočilo, da naj bi se društva, kljub 
določbi zakona, registrirala pri pristojnem organu tiste 
občine, na območju katere imajo svoj sedež. Priporočilo je 
bilo sprejeto z namenom, da bi bilo društvo registrirano tam, 
kjer njegovi člani živijo in delajo, saj je tam lažje usklajevati 
njihove programe. V praksi to priporočilo ni doživelo ustrez- 
nega odziva, saj so ustanovitelji prepričani, da je afirmacija 
društva veliko večja, če je registrirano na republiški ravni. 
Glede na navedeno bi v zakonu povzeli obstoječo ureditev. 

Zaradi zagotovitve dvostopenjskega odločanja v zadevah, 
kjer je na prvi stopnji pristojen republiški sekretariat za notra- 
nje zadeve, bi z zakonom določili, da je drugostopenjski 
organ v teh primerih Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. Vprašanje pa je ali je taka ureditev potrebna. 

Ker so zadeve prostovoljnega združevanja občanov že vse 
povojno obdobje v pristojnosti organov za notranje zadeve, in 
pri izvrševanju zakona ni prihajalo do bistvenega kršenja in 
omejevanja z ustavo zajamčenih pravic do svobode združeva- 
nja, predlagamo, da te zadeve tudi v bodoče ostanejo v pri- 
stojnosti organov za notranje zadeve. 

Po veljavnem zakonu je društvom naložena obveznost, da 
s temeljnim aktom določijo vire materialnih sredstev za svojo 
dejavnost. Zaradi jasnosti bi bilo primerneje, da so ti viri 
primeroma našteti že v zakonu. 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena veljavnega zakona 
služba družbenega knjigovodstva nadzoruje finančno in 
materialno poslovanje društev razen, razpolaganja s sredstvi, 
ki jih društvo dobiva od članarine in drugih prispevkov svojih 
članov. 

V letu 1988 je Ustavno sodišče Republike Slovenije obrav- 
navalo pobudo za oceno ustavnosti 8. člena Zakona o dru- 
štvih. Pobudo je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 
poslalo Ustavno sodišče Jugoslavije in sicer v zvezi z odločbo 
tega organa, s katero je ocenilo, da določba prvega odstavka 
2. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva, ni 
v skladu z ustavo SFRJ. Ustavno sodišče Republike Slovenije 
je pobudo zavrnilo, ker določba tretjega odstavka 8. člena 
zakona o društvih temelji na šestem odstavku 94. člena 
Ustave Republike Slovenije, na podlagi katerega se službi 
družbenega knjigovodstva poleg nalog, ki jih ima na podlagi 
zveznega zakona o službi družbenega knjigovodstva, lahko 
z zakonom naložijo tudi druge naloge (v tem primeru nadzor 
nad finančno materialnim poslovanjem društev). Kljub temu, 
pa je sprememba 2. člena zveznega zakona povzročila precej 
nejasnosti, zlasti kako in na kakšen način naj društva vodijo 
finančno materialno poslovanje, da bo kontrola Službe druž- 
benega knjigovodstva formalno sploh mogoča. Tako bi dolo- 
čili, da društva vodijo finančno materialno poslovanje po 
predpisih, ki veljajo za pravne osebe. 

Po veljavnem zakonu lahko društva opravljajo gospodarsko 
dejavnost pod pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni 
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z ustreznimi predpisi in pod pogoji, da gospodarska dejav- 
nost ni osnovni namen društva. V praksi je to določilo težko 
izvajati, saj predpisi ne določajo pod kakšnimi pogoji lahko 
društva opravljajo določeno gospodarsko dejavnost, poleg 
tega pa tudi ni jasno, kdo naj bi ugotavljal obseg gospodarske 
dejavnosti. Zlasti pa ni bilo nikjer določeno ali in kakšne 
prispevke morajo plačevati društva od gospodarske dejavno- 
sti, ker so sicer določenih dajatev od svojih prihodkov oproš- 
čena. Z ozirom na sedaj veljavno zakonodajo, ki dovoljuje 
razne oblike združevanja sredstev z namenom opravljanja 
gospodarske dejavnosti, bi se društvom lahko dovolilo oprav- 
ljanje gospodarske in družbene dejavnosti. Torej bi dopustili, 
da se gospodarska oziroma družbena dejavnost v društvu 
opravlja, vendar le pod pogoji, da zanjo veljajo vsi predpisi 
(predvsem v zvezi s prispevki in davki) tako kot za druge 
pravne subjekte. Poleg tega pa bi kot doslej omejili izvajar\je 
gospodarske dejavnosti tako, da bi določili, da je gospodar- 
ska dejavnost lahko le dopolnilna dejavnost, ki se izvršuje 
izključno z namenom, da se opravlja društvena dejavnost. 
Gospodarska dejavnost mora biti v skladu z nalogami društva 
in kot taka samo pomožno sredstvo za uresničevanje društve- 
nih nalog in s tem splošnih družbenih koristi. Vprašanje pa je, 
ali so taka določila ob predpostavki, da so društva glede 
davkov in prispevkov izenačena z drugimi pravnimi osebami 
oziroma subjekti, sploh potrebna. 

Po veljavnem zakonu o društvih lahko društvo ustanovi 
skupina najmanj desetih polnoletnih občanov. To število se 
zdi primerno, nekateri pa predlagajo, da bi lahko društvo 
ustanovilo že najmanj 5 polnoletnih občanov. Pri zelo majh- 
nem številu članov ni mogoče oblikovati organov upravljanja, 
zato bi v zakonu določili, da v primeru, da ima društvo manj 
kot 15 članov opravljajo naloge organov vsi člani društva. 

Zato, da bi zagotovili čim večjo pravno varnost društev in 
njihovih članov kot tudi drugih subjektov bi bilo potrebno 
v zakonu podrobneje urediti nekatera vprašanja v zvezi z regi- 
stracijo društev. 

Tako bi v zakonu posebej določili, da so podatki vpisani 
v register društev javni. S tem bi imeli registri društev značaj 
takoimenovanih javnih knjig. Dejstva, ki so vpisana v register 
društev pa bi veljala za resnična, dokler se v posebnem 
postopku ne bi dokazalo nasprotno. Poleg tega bi določili, da 
mora pristojni organ, če ugotovi, da je zahteva za vpis 
pomanjkljiva oziroma da temeljni akt društva ni v skladu 
z zakonom, v petnajstih oz. tridesetih dneh na to opozoriti 
društvo in mu določiti rok za odpravo teh pomanjkljivosti. 
Štelo se bo, da je društvo odstopilo od zahteve za vpis 
v register, če v roku, ki mu ga določi pristojni organ (15-90 
dni) ne bo dopolnilo pomanjkljive zahteve za vpis v register 
oziroma ne bo uskladilo temeljnega akta z zakonom. Določili 
bi, da mora tudi pristojni organ upoštevati inštrukcijski rok 30 
dni in pravočasno pristopiti k reševanju zahteve za vpis dru- 
štva v register. Štelo se bo, da je društvo vpisano v register 
društev, če pristojni organ v 30 dneh od vložitve zahteve ne bo 
vpisal društva v register in izdal o tem odločbe, oziroma v tem 
roku ne bo opozoril društva, da naj dopolni nepopolno vlogo 
ali uskladi temeljni akt oziroma ne zavrne vpisa v register. 
Pristojni organ bi zavezali, da o tem, da se šteje, da je društvo 
vpisano v register društev, v roku 7 dni izda ugotovitveno 
odločbo. 

V zakonu bi podrobneje uredili vprašanja kdaj lahko pri- 
stojni organ prepove delo oziroma določeno dejavnost dru- 
štva. Razlogi za prepoved dela bi bili isti kot so razlogi za 

prepoved ustanovitve društva. Poleg teh pa bi bil določen kot 
razlog za prepoved še primer, ko se društvo včlani v tuje 
oziroma mednarodno društvo, ki razvija prepovedane dejav- 
nosti. Kot razlog za prepoved dejavnosti društva pa bi na novo 
določili še ogrožanje zdravja občanov. 

Zaradi lažjega izvajanja zakona bi v njem tudi določili, kdo 
so upravičeni predlagatelji za uvedbo postopka v zvezi s pre- 
povedjo dejavnosti oziroma dela društva. Kadar društvo s svo- 
jim delovanjem krši predpise, katerih izvajanje nadzorujejo 
inšpekcijski organi in organi za notranje zadeve, so ti organi 
pristojni, da dajo pobudo za uvedbo postopka. 

Veljavni zakon določa, da mora društvo v 15 dneh od 
sprejema sklepa občnega zbora o prenehanju dela društva, 
o tem obvestiti pristojni organ. V praksi pa ugotavljamo, da le 
malo društev sprejme formalen sklep o prenehanju društva, 
pač pa pogosto zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov 
dejavnost društva ugasne. Ker zakon takšnega načina prene- 
hanja ni predvidel, je v register društev še vedno vpisanih 
precej društev, za katere je evidentno, da že dalj časa ne 
delujejo, pristojni organ pa nima formalne podlage za njihovo 
črtanje iz registra društev. To pravno praznino bi poskušali 
izpolniti tako, da bi poleg navedenega razloga za prenehanje 
dela društva navedli še dva in sicer, da društvo preneha 
z delom, če število članov pade pod 10 (5 - glede na predlog, 
da lahko društvo ustanovi najmanj 5 občanov) oziroma če 
v roku enega leta po izteku mandatne dobe, določene 
s temeljnim aktom, ne izvoli svojih organov. O prenehanju 
dela društva iz navedenih razlogov mora društvo v 15 dneh 
obvestiti pristojni organ. Pristojnemu organu pa bi dali mož- 
nost, da izbriše društvo iz registra tudi takrat, če ugotovi, da 
so nastali razlogi za izbris, pa ga društvo o tem ni obvestilo. 

V zakonu bi določili, da se lahko na območju Republike 
Slovenije ustanovijo in delujejo neprofitna mednarodna 
nevladna združenja kot so društva, zveze ali organizacije in 
njihove podružnice, če njijhova dejavnost ni v nasprotju 
s predpisi Republike Slovenije in če so v takšno združenje 
vključena ustrezna slovenska društva oziroma organizacije ali 
državljani Republike Slovenije. Za ta združenja bi posebej 
določili, da se vpišejo v register društev pri pristojnem repu- 
bliškem upravnem organu. Poleg tega bi določili, kaj mora 
združenje priložiti zahtevi za vpis v register in katera določila 
tega zakona veljajo tudi zanje. 

Sankcije bi uskladili z veljavnim zakonom o prekrških. 
V zakonu bi tudi določili rok dveh let, v katerem morajo 

društva svoje delovanje uskladiti z novim zakonom. Rok se 
mogoče zdi dolg je pa posledica ugotovitve, da so ob uveljavi- 
tvi zakona o društvih leta 1974, društva potrebovala več let, da 
so uskladila svoje delovanje z novimi predpisi. Zadnja društva 
so kljub pogostim opozorilom pristojnega organa in nudenju 
pomoči pri pripravi in usklajevanju pravil, uskladila svoje 
delovanje z »novim zakonom« šele do konca leta 1981. Zaradi 
jasnosti bi posebej določili, da mora društvo uskladitve 
z novim zakonom predložiti pristojnemu organu v obliki in po 
postopku, ki je določen za vpis sprememb temeljnega akta 
društva. 
IV. OCENA POSLEDIC PREDLAGANEGA ZAKONA 

S predlaganim zakonom se pristojnim organom ne nalagajo 
nove naloge. Izvajanje zakona tudi ne bo zahtevalo novih 
oziroma dodatnih finančnih sredstev družbenopolitičnih 
skupnosti. 

Predlagane rešitve bodo prispevale k večji usklajenosti 
s predpisi Evropske skupnosti. 

TEZE za zakon o društvih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. teza 

S tem zakonom se ureja način uresničevanja z ustavo 
zajamčene pravice do svobodnega združevanja občanov 
v društva v katerih oblikujejo in uresničujejo svoje interese- 
,kot tudi ustanovitev in delovanje mednarodnih nevladnih 
združenj. 
II. USTANOVITEV IN DELOVANJE DRUŠTEV 

2. teza 
Prepovedano je ustanavljanje društev z namenom: 
- nasilnega rušenja ustavne ureditve; 

- ogrožanja neodvisnosti države; 
- kršenja z ustavo zajamčenih svoboščin in pravic človeka 

in občana; 
- ogrožanja miru in enakopravnega mednarodnega sode- 

lovanja; 
- razpihovanja nacionalnega, rasnega in verskega sovra- 

štva ali nestrpnosti; 
- spodbujanja h kaznivim dejanjem; 
- ogrožanja okolja. , 
Prepovedano je delovanje društev, ki razvijajo katero oo 

prepovedanih dejavnosti iz prejšnjega odstavka. 
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3. teza 
S temeljnim aktom društva se določijo: 
- ime, sedež in območje delovanja društva; 
- cilji društva in dejavnosti, s katerimi se ti cilji dose- gajo; 
- način vstopanja in pogoji za sprejem v članstvo društva in 

prenehanje članstva; 
- organi in njihovo delovno področje; 
- sestava organov in število njihovih članov; 
- način neposrednih volitev oziroma imenovanja in razreši- 

tve organov in mandatna doba; 
- pravice, dolžnosti in odgovornost članov in organov 

društva; 
- način reševanja sporov med člani društva; 
- zastopanje društva; 
- viri materialnih sredstev; 
- način nadzora nad razpolaganjem s sredstvi; 
- način prenehanja društva in razpolaganja s premoženjem 

v takem primeru; 
- način zagotavljanja javnosti dela društva in njegovih 

organov. 
Temeljni akt društva sprejme zbor članov (Varianta: najvišji 

organ) društva. 
4. teza 

Ime društva mora biti takšno, da označuje dejavnost in 
namen društva in se mora jasno razlikovati od imen drugih 
društev. 

5. teza 
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. 

leta,ga v organih društva zastopa in podpiše pristopno izjavo 
in izjavo, da je seznanjen s temeljnim aktom društva, njegov 
zakoniti zastopnik. 

Temeljni akt določa pogoje, ki jih mora občan izpolnjevati, 
da se lahko včlani in dela v društvu. Pogoji morajo biti enaki 
za vse občane. 

Če tako določa temeljni akt ima društvo lahko tudi pod- 
porne člane. Podporni člani so lahko fizične in pravne osebe. 

6. teza 
Tujec lahko postane član društva, če je tako določeno 

v temeljnem aktu. 
7.teza 

Za uresničevanje skupnih ciljev se najmanj dve društvi 
lahko združita v zvezo društev. Za zvezo društev se primerno 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za društva. 

8. teza 
Društvo ali državljan Republike Slovenije, ne sme biti član 

tujega oziroma mednarodnega društva, zveze ali združenja, ki 
razvija katero izmed dejavnosti navedenimi v prvem odstavku 
2. teze tega zakona. 

(Varianta: ta teza se črta). 
9. teza 

Delo društva je javno. 
10. teza 

Zahteve, predloge, peticije in druge vloge društva, ki se 
nanašajo na delo društva, sme neposredno prenesti oziroma 
Vročiti državnim organom največ pet (Varianta: deset) članov 
društva. 

11.teza 
Za zadeve društev je na prvi stopnji pristojen občinski 

uPravni organ pristojen za notranje zadeve, ki vodi register 
društev. 

Društvo se vpiše v register društev tiste občine, kjer ima 
svoj sedež. 

če se dejavnost društva razteza na območje več občin ali na 
°bmočje republike, je pristojen za te zadeve republiški 
uPravni organ pristojen za notranje zadeve. 

O pritožbah zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izda repu- 
b!iški upravni organ pristojen za notranje zadeve, odloča 
'zvršni svet Skupščine Republike Slovenije. (Varianta: ta 
°dstavek se črta) 
'I'- FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN NADZOR NAD 
HNANČNIM POSLOVANJEM 

12. teza 
Društva pridobivajo sredstva za svoje delovanje: 
~ iz članarine; 
~ iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb; 
~ iz daril in volil; 
- iz opravljanja gospodarske in družbene dejavnosti (Vari- 

la: ta alinea se črta); 

- iz drugih virov v skladu z zakonom. 
13. teza 

Društvo vodi finančno in materialno poslovanje po predpi- 
sih, ki urejajo finančno in materialno poslovanje za pravne 
osebe. 

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, 
razen razpolaganja s sredstvi, ki jih društvo dobiva od člana- 
rine in drugih prispevkov svojih članov, opravlja služba druž- 
benega knjigovodstva. 

14. teza 
Društva se smejo ukvarjati tudi z gospodarsko ali družbeno 

dejavnostjo v skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje teh 
dejavnosti. 

Gospodarska dejavnost ali družbena dejavnost društva je 
lahko le dopolnilna dejavnost, ki se izvršuje izključno z name- 
nom, da se opravlja društvena dejavnost. 

Varianta: ta teza se črta. 
IV. USTANOVITEV DRUŠTVA 

15. teza 
Društvo lahko ustanovi najmanj deset (Varianta: pet) polno- 

letnih občanov, ki na ustanovnem zboru sprejmejo temeljni 
akt in program dela društva in izvolijo organe društva. 

Če društvo šteje manj kot 15 članov, opravljajo naloge 
organov društva, vsi člani društva. 

16. teza 
Društvo je ustanovljeno z dnem, ko je ustanovni zbor spre- 

jel sklep o ustanovitvi društva in sprejel temeljni akt. 

V. REGISTRACIJA DRUŠTVA 
17. teza 

Društvo postane pravna oseba z dnem vpisa v register 
društev. 

Društvo sme začeti z delom z dnem, ko je vpisano v register 
društev. 

Podatki, vpisani v register društev so javni. 
18. teza 

Društvo mora v 30 dneh od ustanovitve pri pristojnem 
organu zahtevati vpis v register društev. 

Zahtevi za vpis v register drušev je potrebno priložiti zapis- 
nik z ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta in sez- 
nam z osebnimi podatki (ime in priimek, dan, mesec, leto in 
kraj rojstva ter naslov stalnega prebivališča) in overjenimi 
podpisi ustanoviteljev. 

19. teza 
Pristojni upravni organ najkasneje v 30 dneh po prejemu 

zahteve vpiše društvo v register društev in izda o tem odločbo. 
če pristojni organ ugotovi, da je zahteva za vpis v register 

pomanjkljiva oziroma, da temeljni akt ni v skladu z zakonom, 
v 15 (Varianta: 30) dneh opozori društvo in mu določi rok za 
dopolnitev zahteve oziroma uskladitev temeljnega akta. Ta 
rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 90 dni. 

Če društvo v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni zahteve 
oziroma ne uskladi temeljnega akta, se šteje, da je odstopilo 
od zahteve za vpis v register. 

Če pristojni organ na podlagi zapisnika z ustanovnega 
zbora in temeljnega akta ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za 
ustanovitev društva po tem zakonu, v 30 dneh po prejemu 
popolne vloge, z odločbo zavrne vpis v register društev. 

če pristojni organ v roku 30 dni po prejemu zahteve ne vpiše 
društva v register in izda o tem odločbe, oziroma ne ravna 
v skladu z določbami drugega odstavka tega člena, oziroma 
v roku 30 dni po prejemu popolne vloge z odločbo ne zavrne 
vpisa v register, se šte|e, da je društvo vpisano v register 
društev. O tem mora pristojni organ izdati ugotovitveno 
odločbo v roku 7 dni. 

20. teza 
Društvo, ki spremeni svoj temeljni akt mora v 30 dneh po 

zboru članov, na katerem so bile spremembe sprejete, to 
sporočiti pristojnemu organu in prositi za vpis sprememb 
v register društev. Vlogi mora priložiti zapisnik z zbora članov 
in dva izvoda sprejetih sprememb. 

Glede vpisa sprememb temeljnega akta ravna pristojni 
organ po določbah 19. teze tega zakona. 

VI. PREPOVED DELA ALI DOLOČENE DEJAVNOSTI 
21. teza 

Pristojni organ prepove delo društva, če društvo deluje 
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v nasprotju z 2. tezo tega zakona ali se včlani v tuje oziroma 
mednarodno društvo, zvezo ali združenje, ki razvija katero od 
dejavnosti iz 2. teze tega zakona. 

Če društvo s svojo dejavnostjo krši javni red in mir, žali 
javno moralo, ogroža zdravje občanov, oziroma njegova 
dejavnost ni v skladu s temeljnim aktom društva, pristojni 
organ prepove tako dejavnost. 

Društvu, ki kljub prepovedi nadaljuje z dejavnostjo iz prejš- 
njega odstavka, pristojni organ prepove delo. 

Pritožba zoper odločbo o prepovedi dela društva ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

Pristojni organ izbriše društvo iz registra, ko postane 
odločba o prepovedi dela pravnomočna. 

22. teza 
Prepoved dela oziroma dejavnosti društva lahko pristoj- 

nemu organu predlaga inšpekcijski oziroma organ za notra- 
nje zadeve, če ugotovi, da društvo s svojim delovanjem krši 
predpise s področja, ki ga nadzoruje ta organ. 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA 
23. teza 

Društvo preneha z delom, če tako sklene zbor članov dru- 
štva, če se število članov zmanjša pod 10 (varianta: 5) ali če 
v roku enega leta po izteku mandatne dobe, določene 
s temeljnim aktom, ne izvoli svojih organov. 

O prenehanju dela društva mora društvo v 15 dneh obvestiti 
pristojni organ. 

Pristojni organ z odločbo izbriše društvo iz registra društev 
tudi če ugotovi, da so nastali razlogi za izbris po prvem 
odstavku te teze, pa ga društvo o tem ni obvestilo. 

VIII. USTANOVITEV IN DELOVANJE MEDNARODNIH 
NEVLADNIH ZDRUŽENJ 

24. teza 
Na ozemlju Republike Slovenije se lahko ustanovijo in delu- 

jejo mednarodna nevladna združenja-društva, zveze ali orga- 
nizacije in njihove podružnice (v nadaljnem besedilu: združe- 
nja), če njihova dejavnost ni v nasprotju s predpisi Republike 
Slovenije in mednarodnimi pogodbami, če gre za neprofitna 
združenja in če so v takšna združenja vključena ustrezna 
slovenska društva oziroma organizacije ali državljani Repu- 
blike Slovenije. 

25. teza 
Združenja se vpišejo v register društev, ki ga vodi republiški 

upravni organ pristojen za notranje zadeve, po predhodnem 
mnenju republiškega upravnega organa pristojnega za zuna- 
nje zadeve. 

26. teza 
Zahtevi za vpis v register mednarodnega nevladnega zdru- 

ženja s sedežem na območju Republike Slovenije je potrebno 
priložiti dokumente iz 18.teze tega zakona, če so ustanovitelji 
pravne osebe, pa morajo namesto osebnih podatkov priložiti 
dokazila o pridobitvi statusa pravne osebe. 

Če se na območju Republike Slovenije ustanovi podružnica 
mednarodnega nevladnega združenja, mora zahtevi za vpis 
v register priložiti en izvod temeljnega akta, listino, iz katere je 
razvidno, da ima mednarodno nevladno združenje status 

pravne osebe ter akt o ustanovitvi podružnice z navedbo 
sedeža podružnice. 

27. teza 
Določbe 2, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 in 29 

teze veljajo tudi za združenja, ostale določbe tega zakona pa 
se uporabljajo smiselno. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 
28. teza 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 1.000 
din: 

1. Državljan Republike Slovenije, ki postane član tujega 
oziroma mednarodnega društva, zveze ali združenja, ki razvija 
katero od prepovedanih dejavnosti iz 2. teze tega zakona (8. 
teza) (varianta: ta točka se črta, če se črta 8.teza); 

2. Kdor opravi za društvo ali v njegovem imenu nalogo, ki 
pomeni izvajanje društvene dejavnosti v času, ko društvo še ni 
vpisano v register društev (drugi odstavek 17. teze) ali deluje 
mimo določb temeljnega akta (3. teza); 

3. Kdor predstavlja društvo, če v predpisanem roku ne vloži 
pri pristojnem organu zahteve za vpis društva v register dru- 
štev (prvi odstavek 18. teze); 

4. Kdor predstavlja društvo, če v predpisanem roku ne 
sporoči, da je društvo spremenilo temeljni akt (prvi odstavek 
20. teze); 

5. Kdor opravlja v imenu društva ali za društvo dejavnost, ki 
je bila prepovedana ali nadaljuje z delom, ki je bilo prepove- 
dano (prvi in drugi odstavek 21. teze); 

6. Kdor predstavlja do prenehanja dela društvo, če v predpi- 
sanem roku ne sporoči, da se je društvo razšlo oziroma je 
prenehalo delovati (2. odstavek 23. teze); 

29. teza 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 2.000 

din: 
1. Društvo, ki ravna v nasprotju z 8. tezo tega zakona 

(varianta: ta točka se črta, če se črta 8.teza); 
2. Društvo, ki pridobiva sredstva mimo virov določenih 

v prvem odstavku 12. teze; 
3.Društvo, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14.teze. 

Za prekrške iz prvega odstavka te teze se kaznuje z denarno 
kaznijo najmanj 1.000 din tudi odgovorna oseba društva. 
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

30. teza 
Društva, ki so bila ustanovljena po dosedanjih predpisih 

nadaljujejo z delom po določbah tega zakona, morajo pa 
svoje delovanje uskladiti s tem zakonom in prositi za vpis 
sprememb v register društev, kot to določa 20. teza tega 
zakona, najpozneje v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

31. teza 
Republiški upravni organ pristojen za notranje zadeve izda 

natančnejše predpise za vodenje registra društev v roku treh 
mesecev od uveljavitve tega zakona. 

32. teza 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon 

o društvih (Ur. list SRS, št. 37/74 in 42/86). 
33. teza 

Ta zakon začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Predlog za izdajo ZAKONA O OBRAMBI IN ZAŠČITI z osnutkom 

zakona ESA 183 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 33. seji 
dne 7. 11. 1990 določil besedilo: 
. - PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O OBRAMBI IN ZAŠ- 
ČITI Z OSNUTKOM ZAKONA, ki vam ga pošiljamo v obrav- 
navo na podlagi prve alinee 215. člena, drugega odstavka 
265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Janez JANŠA, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za ljudsko obrambo, 

- Jelko KACIN, namestnik republiškega sekretarja za 
ljudsko obrambo, 

- Miran BOGATAJ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za ljudsko obrambo. 

Predlog za izdajo zakona o obrambi in zaščiti z osnutkom Obravnavala ga bo tudi Komisija Skupščine Republike Slove- 
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin nije za obrambo kot matično delovno telo 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 

povzetek 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 301. člen Ustave 

Republike Slovenije, ki določa, da Republika Slovenija 
ureja in organizira ljudsko obrambo na svojem območju, 
ter 3. točka prvega odstavka 321. člena Ustave Repu- 
blike Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slo- 
venije ureja z zakonom ljudsko obrambo v republiki. 

Zakon ureja temeljne elemente obrambnega sistema 
ter enotne osnove sistema za zaščito in reševanje kot 
sestavne dele varnostnega sistema Republike Slove- 
nije. 

V delu o obrambnem sistemu zakon ureja nosilce 
obrambnega sistema, obrambne sile in obrambne 
ukrepe. Zmanjšuje se število podjetij, zavodov in drugih 
organizacij, ki izvajajo obrambne priprave tako, da bodo 
v bodoče celovite priprave izvajale le tiste organizacije, 
ki opravljajo dejavnost posebnega pomena za obrambo 
in zaščito. Bistveno se zmanjšujejo tudi naloge krajevnih 
skupnosti. Določene naloge, ki so jih v družbenopolitič- 
nih skupnostih doslej opravljali sveti za splošno ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito, so po zakonu prene- 
šene na skupščine, izvršilne funkcije pa na izvršne 
svete. Sveti v bodoče niso več predvideni. 

Predsedstvo Republike Slovenije bo po zakonu imelo 
zlasti naloge v zvezi z vodenjem in poveljevanjem terito- 
rialni obrambi ter odločanjem o njeni uporabi v miru in 
Izrednih razmerah. 

Teritorialna obramba se ureja enotno za celo repu- 
bliko, vodenje in poveljevanje z enotami in štabi za 
teritorialno obrambo pa bo zagotovljeno s pokrajinskimi 
in območnimi štabi za teritorialno obrambo. Horizontalna 
odgovornost poveljnikov teritorialne obrambe bo le še 
na ravni republike. Območni štabi bodo vodili teritorialno 
obrambo na območju ene ali več občin, kar bo omogočilo 
njihovo racionalnejšo organizacijo. 

Narodna zaščita in upravne zveze so urejene v zakonu 
pretežno v skladu z dosedanjimi rešitvami. Podobno 
velja za obrambne ukrepe, pri čemer pa so pri mobiliza- 
ciji nekatere rešitve enostavnejše kot doslej. Dopolnjeni 

so varnostni ukrepi predvsem glede opravljanja varnost- 
nih zadev v teritorialni obrambi. 

V delu zakona o zaščiti in reševanju se ureja temeljne 
elemente enotnega sistema s težiščem na zaščiti in 
reševanju ljudi, materialnih In drugih dobrin v miru ob 
naravnih in drugih nesrečah. S tem ciljem so dopolnjene 
tudi določbe v zvezi z osebno in vzajemno zaščito ter 
ukrepi za zaščito in reševanje. Osnovni nosilec zaščite in 
reševanja so podjetja, zavodi in druge organizacije, ki 
opravljajo dejavnosti osebnega pomena za zaščito. 
Dopolnjujejo jih operativni sestavi splošnih reševalnih 
služb, ki jih organizirajo gasilske in druge organizacije. 
Enote civilne zaščite se bodo zato v prihodnje organizi- 
rale predvsem kot specializirane sile za zaščito in reše- 
vanje, kar bo omogočilo bistveno zmanjšanje sedanjega 
sestava civilne zaščite. Zakon določa temeljna načela za 
vodenje zaščite in reševanje od manj zahtevnih do naj- 
zahtevnejših akcij. Zato so konkretneje in preglednejše 
urejene tudi pristojnosti štabov za civilno zaščito in dru- 
gih organov. 

Zmanjšu|e se obseg in vrste usposabljanja za 
obrambo in zaščito. 

Z zakonom se določajo pogo|i za poklicno opravljanje 
del na obrambnem področju, posebni pogoji dela ter 
druga vprašanja, ki jih ni mogoče urejati po splošnih 
predpisih, ki veljajo za delavce v državnih organih. 

Glede na z zakonom določene spremembe v organizi- 
ranju in delovanju obrambe in zaščite, so na novo dolo- 
čene tudi naloge na tem področju, za katere skrbi repu- 
blika in tiste, za katere so odgovorne občine. Pri tem je 
upoštevan tudi bodoči sistem javnih financ. 

Zakon ne bo povzročil dodatnih izdatkov iz proračunov 
in ne bo povečal administrativnih in podobnih del. Raci- 
onalnejše in enostavnejše rešitve bodo vplivale na višjo 
operativnost in kvaliteto obrambe in zaščite, brez da bi 
se povečala tudi vlaganja v te dejavnosti. Zakon bo 
omogočil kljub pomembnim spremembam in novim reši- 
tvam, kontinuiteto delovanja obrambne funkcije in zaš- 
čite ter sorazmerno hitro prilagoditev novim rešitvam 
v političnem in gospodarskem sistemu po sprejemu 
nove Ustave Republike Slovenije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o obrambi in zaščiti 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 301. člen Ustave Repu- 

blike Slovenije, ki določa, da Republika Slovenija ureja in 
organizira ljudsko obrambo na svojem območju ter 3. točka 
prvega odstavka 321. člena Ustave Republike Slovenije, ki 
določa, da Skupščina Republike Slovenije z zakonom ureja 
ljudsko obrambo v republiki. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE TREBA UREDITI' 
Z ZAKONOM, RAZLOGI ZA IZDAJO IN CILJI 

Področje ljudske obrambe ureja zakon o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, št. 35/82 in 
Uradni list RS, št. 9/90) na temeljih enotnega sistema ljudske 
obramjbe, ki jih je uveljavil zvezni zakon o splošni ljudski 
obrambi (Uradni list SFRJ, št. 22/82) na podlagi ustavnih 
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rešitev iz 1974. leta. Spremembe in dopolnitve zakona 
o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki so bile 
izvršene v marcu 1990, so obsegale zgolj najnujnejše 
popravke zakona. Tako so bile črtane določbe v zvezi 
s posebno vlogo in pooblastili družbeno-političnih organiza- 
cij, komiteji za splošno ljudsko obrambo in družbeno samo- 
zaščito, o pokrajinah kot posebnih družbenopolitičnih skup- 
nostih v vojni ter izvršene so bile nekatere druge nujne spre- 
membe zakonskih določb. Skupščina Republike Slovenije je 
ob teh spremembah zakona naložila Izvršnemu svetu skupš- 
čine Republike Slovenije, da do konca leta 1990 pripravi tudi 
vsebinske spremembe zakonske ureditve obrambnega po- 
dročja. 

Temeljna značilnost obstoječe zakonske ureditve je, da ne 
ustreza več že izvršenim spremembam v političnem in gospo- 
darskem sistemu. V določenih delih, kot je organiziranost 
teritorialne obrambe, izdelava obrambnih, varnostnih in dru- 
gih načrtov pa je v nasprotju z veljavno ustavno ureditvijo 
(XCVII amandma k Ustavi Republike Slovenije, ustavni zakon 
za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi 
Republike Slovenije na področju ljudske obrambe, Uradni list 
RS, št. 35/90). Zakon predpisuje obsežne in podrobne dolžno- 
sti podjetij, zavodov in drugih organizacij, družbenih organi- 
zacij in društev, krajevnih skupnosti ter družbeno-političnih 
skupnosti in njihovih organov na področju splošne obrambe 
in družbene samozaščite. Težišče obrambnih in varnostnih 
priprav je v temeljnih subjektih, zato je celotno področje 
neenakomerno razvito, prenormirano in preinstitucionalizi- 
rano, kot so potrdile tudi analize in raziskave v zadnjih letih. 
V premajhni meri so upoštevane dejanske možnosti različnih 
temeljnih nosilcev obrambnih in varnostnih aktivnosti ter 
vloga republike kot suverene države. Zato v praksi obstaja 
razkorak med normativno ureditvijo in dejanskim stanjem 
priprav. Področje obrambe in zaščite je glede na navedeno 
potrebno na novo urediti. 

Temeljni cilj predlagane nove zakonske ureditve obramb- 
nega in zaščitnega področja je vskladitev z že izvršenimi in 
predlaganimi temeljnimi spremembami v političnem in 
gospodarskem sistemu ter ureditev obrambnega in zaščit- 
nega področja kot funkcij suverene države Republike Slove- 
nije. Poleg tega naj bi se zmanjšalo število predpisov, ki to 
področje urejajo, institucionalizacija ter povečala racional- 
nost in učinkovitost obrambnega in zaščitnega sistema. 

S predlaganim zakonom bodo ustvarjeni pogoji za obliko- 
vanje sodobnega obrambnega sistema Republike Slovenije 
ter nadaljnje uveljavljanje enotnega sistema za zaščito in 
reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter nevarnostih. 
Predlagani zakon bo omogočil načrten prehod od sedanje 
organiziranosti na nove rešitve, brez da bi se bistveno zmanj- 
šala obrambna in zaščitna pripravljenost v republiki. 

III. NAČELA IN TEMELJNE REŠITVE 
Zakon bi uredil obrambno področje kot eno od klasičnih 

funkcij države ter določil osnove enotnega sistema zaščite in 
reševanja. Elementi bodočega obrambnega sistema Repu- 
blike Slovenije bi bili v zakonu urejeni ob upoštevanju obsto- 
ječe in najpomembnejših rešitev nove ustavne ureditve. 
Obrambni sistem bi opredelili kot del širšega varnostnega 
sistema; zaščito in reševanje pa s težiščem na zaščiti in 
reševanju ljudi, materialnih in drugih dobrin v miru ob narav- 
nih in drugih nesrečah. V prehodnem obdobju se bi še upo- 
števali temelji enotnega sistema ljudske obrambe, določeni 
na ravni federacije, kolikor ne bodo v nasprotju z ustavno in 
zakonsko ureditvijo V Republiki Sloveniji. 

Popolneje bi uredili temeljne dolžnosti državljanov na 
obrambnem področju in dopolnili nekatere rešitve, ki so pov- 
zročale težave v praksi. Med drugim bi uvedli materialno 
dolžnost za potrebe zaščite in reševanja tudi v miru. 

V delu zakona, ki bo urejal elemente obrambnega sistema, 
bi določili naloge nosilcev obrambnega sistema, uredili 
obrambne sile ter obrambne ukrepe. Bistveno bi zmanjšali 
obveznosti podjetij, zavodov in drugih organizacij. Poleg 
družbeno-političnih skupnosti naj bi v bodoče celovite 
obrambne in varnostne priprave izvajala tista podjetja, zavodi 
in druge organizacije, katerih dejavnost je po odločitvi pristoj- 
nega organa posebnega pomena za obrambo in zaščito. 
Ostala podjetja, zavodi in druge organizacije ter krajevne 
skupnosti pa naj bi izvajale le priprave za določene naloge, ki 

jim jih bodo določili pristojni organi družbeno-političnih 
skupnosti. 

Urejanje priprav za odpravljanje izrednih razmer naj bi bilo 
v skladu z LXII amandmajem k Ustavi Republike Slovenije 
izključno republiška pristojnost; pri izdelavi in načrtovanju 
obrambnih priprav pa bi upoštevali tudi temeljne rešitve v fe- 
deraciji. 

V družbeno-političnih skupnostih bi se okrepila vloga 
skupščin tako, da bi odločale o temeljnih vprašanjih obrambe 
in zaščite. Ukinili pa naj bi se dosedanji sveti za splošno 
ljudsko obrambo in družbeno zaščito. Pretežni del njihovih 
nalog naj bi prevzeli izvršni sveti. To velja tudi za republiko, 
pri čemer bi se zmanjšale tudi pristojnosti Predsedstva Repu- 
blike Slovenije na obrambnem področju. V skladu z ustavnim 
amandmajem XCVII k Ustavi Republike Slovenije in ustavnim 
zakonom za njegovo izvajanje, pa se bi natančneje določilo 
pristojnosti Predsedstva Republike Slovenije v zvezi z vode- 
njem in poveljevanjem Teritorialni obrambi Republike Slove- 
nije ter odločanjem o njeni uporabi v miru in izrednih raz- 
merah. 

Kot obrambne sile bi zakon uredil teritorialno obrambo, 
narodno zaščito in enote za zveze družbeno-političnih skup- 
nosti. Teritorialno obrambo bi uredil enotno za celotno repu- 
bliko, tako da je v bodoče ne bi več organizirale občine in 
družbeno-politične skupnosti. Štabi za teritorialno obrambo 
bi bili tudi v bodoče organizirani po teritorialnem načelu, kar 
bi omogočilo učinkovito vodenje in poveljevanje teritorialni 
obrambi v različnih vojnih razmerah. Za potrebe občin in 
drugih organov bi tudi v bodoče dajali štabi predloge in ocene 
v zvezi z organiziranjem odpora na določenem območju. 
Glede na navedbo, bi število štabov lahko zmanjšali, vsi pa bi 
bili urejeni kot ustrezne organizacijske enote Republiškega 
štaba za teritorialno obrambo. Republiški štab za teritorialno 
obrambo naj bi deloval kot organ v sestavi Republiškega 
sekretariata za obrambo, kar bi omogočilo bolj usklajen raz- 
voj teritorialne obrambe in drugih obrambnih priprav. 

Temeljne rešitve glede organiziranja in priprav narodne 
zaščite ter upravnih zvez bi se delno dopolnile. 

Zaradi popolnosti zakona bi morali urediti v njem tudi 
obrambne ukrepe, zlasti ukrepe za pripravljenost, mobiliza- 
cijo in varnost. Dosedanjih rešitev v načelu ne bi spreminjali, 
uvedli pa bi nekatere racionalnejše rešitve (poenostavitev 
priprav in vsebine mobilizacijskih načrtov, soglasja za razi- 
skave in snemanje iz zraka bi prenesli v prepubliško pristoj- 
nost ipd.). V skladu z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih 
amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi Republike Slovenije bi 
uredili opravljanje varnostnih zadev za potrebe teritorialne 
obrambe in druge obrambne zadeve. 

V delu zakona o zaščiti in reševanju bi poudarili vlogo in 
naloge podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejav- 
nosti je posebnega pomena za zaščito in reševanje. Z zako- 
nom naj bi se uredila v praksi že uveljavljena vloga gasilskih i" 
drugih organizacij kot splošnih reševalnih služb, ki imajo 
javna pooblastila za opravljanje zaščite in reševanja. To D' 
omogočilo, da bi bistveno zmanjšali število splošnih enoj 
civilne zaščite in jih v bodoče organizirali praviloma le kot 
specializirane reševalne sile. Jasneje bi v sistemu zaščite in 

reševanja opredelili vlogo in naloge štabov za civilno zaščito 
ter z zakonom uredili temeljna načela za vodenje akcij zaščit0 

in reševanja. Vse to bi prispevalo k večji operativni sposobno- 
sti in racionalnosti zaščitnega in reševalnega sistema. 

V tem delu zakona bi v skladu z dopolnilnim protokolom] 
k Ženevskim konvencijam uredili tudi službo za opazovanje ^ 
obveščanje, ki se je doslej razvijala s prevelikim poudarkon1 

na obrambnih naloga. 
Bolj pregledno bi uredili tudi pogoje in značilnosti dela na 

obrambnem področju. Z zakonom bi uredili le tista vprašanja, 
ki jih ni mogoče urejati po splošnih predpisih, ki veljajo t 
delavce v državnih organih. Bolj bi izenačili pravice delavce 
na operativnih delih v strokovnih organih za obrambo s prav1' 
cami delavcev na podobnih delih v notranjih zadevah. 

Financiranje obrambe in zaščite bi uredili v skladu s Pre^t 
denimi novimi rešitvami v sistemu javnih financ, pri čemer p 
na novo opredelili, katere so naloge republiškega pomena i 
katere naloge financirajo občine kot bodoče lokalne skuPn° 
sti. Pri tem pa bi v prehodnem obdobju še ohranili rešitve, o 
stroški nadomestil osebnih dohodkov pripadnikov posameZ' 
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nih sil oziroma nosilcev nalog, bremenijo praviloma deloda- 
jalce. 

Predlagane zakonske rešitve bi omogočile tudi dokaj eno- 
stavno prilagoditev spremembam, ki bodo v političnem in 
gospodarskem sistemu nastale po uveljavitvi nove Ustave 
Republike Slovenije. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Predlagani zakon ne bo povzročil novih izdatkov iz proraču- 

nov družbeno-politicni skupnosti in ne administrativnih opra- 
vil. Njegova uveljavitev bo povzročila prerazporeditev financi- 
ranja nalog med občinami in republiko. Bistveno se bo zmanj- 
šal obseg administrativno-tehničnih in podobnih del še pose- 
bej na področju načrtovanja. Vključitev Republiškega štaba 
za teritorialno obrambo v Republiški sekretariat za ljudsko 
obrambo, enotno urejanje teritorialne obrambe v republiki ter 
spremembe v sistemu zaščite in reševanja, pa bodo omogo- 
čile višjo kvaliteto priprav brez dodatnih materialnih vlaganj. 

OSNUTEK ZAKONA o obrambi in zaščiti 

1. člen 
S tem zakonom se ureja organizacija, pripravljanje in delo- 

vanje obrambnega sistema kot dela varnostnega sistema 
republike za primer, če bi bile ogrožene svoboda, neodvisnost 
in suverenost ozemeljska neokrnjenost ter z ustavo določena 
družbena ureditev Republike Slovenije. 

Zakon ureja tudi zaščito in reševanje za primer naravnih in 
drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj in tista vprašanja varno- 
sti, ki se neposredno povezujejo z obrambnimi zadevami ter 
zaščito in reševanjem ljudi, materialnih in drugih dobrin 
v miru in v vojni. 

2. člen 
Obrambnksistem Republike Slovenije obsega ukrepe in 

aktivnosti, ki jih izvajajo posamezniki, organi, organizacije in 
skupnosti ter obrambne sile, da bi se zagotovilo pravočasno 
in organizirano preprečevanje in odvračanje morebitnega 
napada in druge nevarnosti za državo oziroma uspešno upira- 
nje napadu na državo. 

Oborožen boj kot odločilna oblika odvračanja in upiranja 
napadu na državo ter vse druge oblike odpora in izvajanje 
zaščite in reševanja temeljijo na spoštovanju načel medna- 
rodnega prava oziroma sprejetih mednarodnih obveznosti. 

3. člen 
Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin za 

primer naravnih in drugih nesreč ter vojnih dejstvovanj, 
obsega ukrepe in aktivnosti za preprečevanje nastanka in 
posledic nesreč oziroma dejstvovanj, organizacijo in priprave 
nosilcev in reševalnih sil ter ukrepe za zaščito in reševanje. 
Zaščita in reševanje se v republiki organizira kot enoten 
sistem, ki deluje v miru in v vojni. 

4. člen 
Ob neposredni vojni nevarnosti nosilci obrambnega 

sistema izvajajo predpisane ukrepe za pripravljenost za pre- 
hod iz mirnodobnega v vojno stanje in za delovanje v vojnih 
razmerah. Ob napadu na državo imajo vsi državljani, organi- 
zacije, organi in skupnosti pravico in dolžnost, da takoj zač- 
nejo z oboroženim bojem in drugimi oblikami odpora zoper 
napadalca. Oborožen boj in druge oblike odpora se nadalju- 
jejo tudi na vseh delih državnega ozemlja, ki ga začasno 
zasede napadalec. 

Določeni obrambni ukrepi in aktivnosti se v skladu z ustavo 
in zakonom izvajajo tudi v izrednih razmerah. 

5. člen 
V primeru oboroženega napada na državo izvajajo podjetja, 
zavodi, organizacije, organi in skupnosti mobilizacijo svojih 
sil in sredstev za izvrševanje obrambnih nalog, ne da bi čakale 
na ukaz ali poziv. 

Po ukazu pristojnega organa se izvaja mobilizacija za izva- 
janje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, 
v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti. 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DRŽAVLJANOV PRI URESNIČE- 
VANJU OBRAMBE IN ZAŠČITE 

6. člen 
Ustavna pravica in dolžnost državljanov do obrambe in 

zaščite obsega: 
1. vojaško dolžnost, ki jo uresničujejo v oboroženih silah, 

v določenih sestavih organov za notranje zadeve in v enotah 
za zveze družbenopolitičnih skupnosti; 

2. delovno dolžnost, ki jo izvršujejo v podjetjih, zavodih in 
drugih organizacijah, v državnih organih in z opravljanjem del 
za oborožene sile oziroma za obrambo države; 

3. dolžnost delovati v civilni zaščiti ter izvajati ukrepe 
osebne in vzajemne zaščite ter druge ukrepe za zaščito in 
reševanje; 

4. dolžnost delovati v službi za opazovanje in obveščanje; 
5. materialno dolžnost, ki jo izvršujejo z dajanjem določenih 

sredstev oboroženim silam, narodni zaščiti, enotam za zveze 
družbenopolitičnih skupnosti, civilni zaščiti, službi za opazo- 
vanje in obveščanje, organom za notranje zadeve in drugim 
državnim organom ter podjetjem, zavodom in drugim organi- 
zacijam, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo 
in zaščito; 

6. dolžnost varovati državno, vojaško in uradno skrivnost; 
7. dolžnost varovati in po predpisih vzdrževati orožje in 

opremo, ki jim je zaupana. 
Za izvrševanje določenih varnostnih in obrambnih nalog 

imajo državljani pravico in dolžnost delovati v narodni zaščiti. 
Državljani so se dolžni usposabljati za tiste naloge obrambe 

in zaščite, h katerim so razporejeni ali ki so jim določene, da 
jih bodo opravljali pri obrambi oziroma zaščiti. 

Državljani so dolžni dajati materialna sredstva po 5. točki 
prvega odstavka tega člena tudi v miru zaradi pregledov in vaj 
ter za izvajanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih 
nesrečah po odločitvi pristojnega štaba za civilno zaščito. 

Materialno dolžnost v skladu s 5. točko prvega odstavka in 
četrtim odstavkom tega člena imajo tudi društva, družbene in 
druge organizacije državljanov. 

Državljani se razporejajo na dolžnosti iz 1., 2., 3. in 4. točke 
prvega odstavka tega člena. Posameznik je lahko razporejen 
tudi k opravljanju več dolžnosti, če se te med seboj ne izklju- 
čujejo. 

Vojaško dolžnost urejajo posebni predpisi. 

7. člen 
Delovno dolžnost izvajajo državljani, ki so stari najmanj 15 

let in so zdravstveno sposobni za delo. Matere, rejniki in 
samohranilci z enim al več otroki, ki še niso stari 10 let, se 
lahko v vojni izjemoma razporedijo k izvrševanju delovne 
dolžnosti izven stalnega prebivališča, če se jim med opravlja- 
njem delovne dolžnosti zagotovi varstvo in nega otrok. (Vari- 
anta: drugi stavek se črta). 

Delovna dolžnost se po odločitvi pristojnega organa lahko 
izjemoma uvede tudi v miru in v izrednih razmerah v dejavno- 
stih posebnega pomena za obrambo in zaščito oziroma 
v dejavnostih, ki so nenadomestljiv pogoj za delo in življenje 
ljudi, za delo organizacij oziroma za delo organov družbeno- 
političnih skupnosti na določenem območju. Delovna dolž- 
nost v miru se lahko uvede le, če je neposredno ogrožena 
varnost ljudi in premoženja v večjem obsegu oziroma da se 
izvršijo nujne naloge obrambe in zaščite ali mednarodne 
obveznosti. 

Način izvajanja delovne dolžnosti podrobneje urejajo 
posebni predpisi. 

8. člen 
Naloge v narodni zaščiti lahko opravljajo državljani, ki so 

dopolnili 18. let starosti. 
Opravljanja nalog v narodni zaščiti je oproščen, kdor je 

zaradi bolezni ali poškodbe začasno ali trajno nezmožen za 
delo ali čt je vpoklican k opravljanju nalog v oborožene in 
druge obrambne sile oziroma drugih nalog, h katerim je 
razporejen. 
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9. člen 
Državljani morajo brez odlašanja obvestiti najbližji center 

za obveščanje, organ za notranje zadeve ali gasilsko enoto 
o vsaki nevarnosti, ki so jo opazili ali kako drugače zanjo 
zvedeli, ki bi lahko ogrozila življenja ljudi, materialne in druge 
dobrine. 

Ob nastanku naravne in druge nesreče se je vsakdo dolžan 
vključiti v zaščito in reševanje po načelih samoorganiziranja 
v skladu s svojimi sposobnostmi in možnostmi, vse dokler 
pristojni organi ne prevzamejo vodenja zaščite in reševanja ' 
oziroma dokler ni poklican k opravljanju drugih nalog. 

10. člen 
Državljani imajo pravico in dolžnost dajati ob naravnih in 

drugih nesrečah ter v vojni na podlagi samoorganiziranja, 
samopomoči in solidarnosti živila, oblačila in drugo pomoč 
reševalcem in žrtvam ter udeležencem oboroženega boja in 
drugih oblik odpora. 

11. člen 
V enotah in štabih za civilno zaščito so dolžni delovati 

državljani, ki so zdravstveno sposobni za delo, od 15. do 
dopolnjenega 60. leta starosti (moški) oziroma do dopolnje- 
nega 55. leta starosti (ženske); na podlagi prostovoljne odlo- 
čitve pa tudi starejši. 

Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen v enoto ali štab za 
civilno zaščito, dobi knjižico pripadnika civilne zaščite, ki jo 
izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 

Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen v štab za civilno 
zaščito družbenopolitične skupnosti ali združeni odred 
civilne zaščite, ne more biti razporejen še na drugo obrambno 
dolžnost. V vojni je status takega pripadnika izenačen s statu- 
som delovnega obveznika. 

12. člen 
V enote in štabe za civilno zaščito se ne razporejajo: 
1. osebe stalne sestave oboroženih sil in vojaški obvezniki, 

razporejeni v vojni sestav oboroženih sil; 
2. delavci organov za notranje zadeve in osebe v rezervnem 

sestavu teh organov; 
3. nosečnice, matere, samohranilci in rejniki z otrokom, ki 

še ni star 7 let oziroma z dvema ali več otroki, ki še niso stari 
10 let. 

Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka so v vojni lahko 
razporejene v civilno zaščito ženske ter moški z medicinsko in 
drugo strokovno izobrazbo potrebno za zaščito in reševanje, 
če imajo kot matere, samohranilci ali rejniki otroke, stare nad 
eno leto in jim je med opravljanjem dolžnosti zagotovljeno 
varstvo in nega otrok. 

13. člen 
V službo za opazovanje in obveščanje se razporejajo držav- 

ljani pod pogoji, ki so določeni za opravljanje dolžnosti v eno- 
tah in štabih za civilno zaščito. Status pripadnikov službe za 
opazovanje in obveščanje je v vojni izenačen s statusom 
delovnih obveznikov. 

14. člen 
Državljani, ki prostovoljno opravljajo naloge zaščite in reše- 

vanja v operativnih sestavih gasilskih enot, gorske in jamar- 
ske reševalne službe ter v sestavih in službah drugih družbe- 
nih organizacij ter društev v skladu z načrti družbenopolitič- 
nih skupnosti, imajo pravice in dolžnosti, kot jih imajo pripad- 
niki civilne zaščitene ni drugače določeno s predpisi. Pripad- 
niki teh enot in služb se praviloma razporejajo le na take 
obrambne dolžnosti, ki omogočajo njihovo delovanje v zaščiti 
in reševanju, zlasti, če je delovanje teh enot in služb predvi- 
deno tudi v vojni. 

Pripadniki enot in služb, ki opravljajo dolžnosti v skladu 
s prejšnjim odstavkom, morajo izpolnjevati poleg splošnih 
zdravstvenih in strokovnih pogojev tudi posebne pogoje, 
določene z zakonom in akti družbene organizacije, v sestavi 
katere enota ali služba deluje. 

15. člen 
Zdravstveno sposobnost za opravljanje dolžnosti v narodni 

zaščiti, v civilni zaščiti, v službi za opazovanji in obveščanje 
ugotavljajo zdravstvene organizacije in delavci, pooblaščeni 
za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo. 

16. člen 
Pripadnik oboroženih sil, narodne zaščite, enot za zveze 

družbenopolitične skupnosti, rezervnega sestava organov za 
notranje zadeve, civilne zaščite, službe za opazovanje in 
obveščanje ter obveznik delovne dolžnosti se mora na vpoklic 
pristojnega organa zglasiti pri določenem organu oziroma 
organizaciji v kraju in ob času. ki sta navedena v splošnem ali 
posamičnem pozivu. 

Pripadnik civilne zaščite, ki je razporejen tudi na delovno 
dolžnost, se ob istočasnem pozivu k opravljanju obeh dolžno- 
sti, najprej odzove na opravljanje dolžnosti v civilni zaščiti. 
Določba tega odstavka se smiselno uporablja tudi za držav- 
ljane, ki opravljajo vodstvene naloge v narodni zaščiti. 

Če se vpoklicani ne odzove pozivu in ne opraviči svojega 
izostanka, lahko upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve, sam ali na predlog organa, ki je zahteval vpoklic, izda 
nalog, da ga privede uradna oseba. Ta nalog izvrši pristojni 
organ za notranje zadeve. 

17. člen 
Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve zbirajo ozi- 

roma uporabljajo ter hranijo podatke o državljanih, ki so 
dopolnili 15 let starosti, o rojstvu, narodnosti, državljanstvu, 
stalnem in začasnem prebivališču, družinskem stanju, šolski 
izobrazbi, zaposlitvi in poklicu, vojaško strokovni usposoblje- 
nosti in znanjih, pomembnih za zaščito in reševanje, za ugoto- 
vitev sposobnosti in določitev razporeda ali naloge v oborože- 
nih silah, narodni zaščiti, enotah za zveze družbeno političnih 
skupnosti, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje, 
oziroma za opravljanje drugih obrambnih ali varnostnih 
nalog. O državljanih, ki bodo opravljali dela kriptografskega 
zavarovanja podatkov ali poklicno delali v upravnih in drugih 
strokovnih organih na obrambnem področju ali opravljali dela 
oziroma dolžnosti upraviteljev obrambnih in varnostnih načr- 
tov, ter o rezervnih vojaških starešinah zbirajo oziroma upo- 
rabljajo upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, tudi 
podatke o kaznovanosti v skladu s tem zakonom. 

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, vodijo zbirke 
podatkov o vojaških obveznikih, pripadnikih enot za zveze, 
državljanih, določenih za vodstvene dolžnosti v narodni zaš- 
čiti, pripadnikih civilne zaščite in službe za opazovanje in 
obveščanje ter o izvajalcih obrambnih in varnostnih priprav. 

Podatke iz zbirk iz prejšnjega odstavka upravni organi 
dajejo v uporabo organom ali poveljstvom enot ali služb, 
v katerih opravljajo državljani določene naloge ali so vanje 
razporejeni. 

18. člen 
Pripadniki enot za zveze družbenopolitičnih skupnosti, 

civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, držav- 
ljani, ki so imenovani za opravljanje vodstvenih nalog 
v narodni zaščiti, ter državljani, ki jim je določen razpored za 
opravljanje delovne dolžnosti v vojni, ter vojaški obveznik1 

morajo v osmih dneh prijaviti občinskemu upravnemu organi 
pristojnemu za obrambne zadeve, pri katerem so vpisan1 

v evidenco, ali drugemu pristojnemu organu spremembo prl' 
imka ali imena, spremembo stanovanja, spremembo stalnega 
prebivališča, pridobitev strokovne izobrazbe, sprememb? 
zaposlitve z navedbo organizacije, organa ali delodajalca, Prl 

katerem so zaposleni, oziroma vrsto in kraj samostojne dejav- 
nosti. 

Pripadniki in državljani iz prejšnjega odstavka, ki so zap°" 
sleni v podjetju, zavodu ali v drugi organizaciji, prijavijo spf®' 
membe po tem členu pristojni službi v podjetju, zavodu a" 
drugi organizaciji, ki je dolžna te spremembe v osmih dnen 
sporočiti upravnemu organu, pristojnemu za obrambne za- 
deve. 

19. člen 
Poškodba ali bolezen, ki nastane pri izvrševanju pravic in 

dolžnosti iz 6., 9. in 14. člena tega zakona, razen pri delovanj" 
v Jugoslovanski ljudski armadi, se šteje za poškodbo pri del". 
Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, nastala na p°J 
z doma ali z delovnega mesta na zbirališče oziroma pri vrnit« 
po opravljeni dolžnosti. Čas in kraj nastanka bolezni ai 
poškodbe ugotovi organ, ki je organiziral aktivnost, na kate' 
je obveznik zbolel ali se poškodoval, prijavi pa se občinskem" 
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve. 
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20. člen 
Pripadnik teritorialne obrambe, narodne zaščite, enote za 

zveze družbenopolitične skupnosti, civilne zaščite, službe za 
opazovanje in obveščanje ali enote in službe iz 14. člena tega 
zakona, ki se pri opravljanju nalog poškoduje ali zboli, je 
zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju kakor oseba v delovnem razmerju za 
primer nesreče pri delu. Osnova za odmero pravic je najmanj 
povprečni mesečni osebni dohodek na zaposlenega delavca 
v Republiki Sloveniji v zadnjem mesecu pred nastankom 
poškodbe, če je to za pripadnika ugodnejše ali če ni zaposlen. 

Družinski člani pripadnika, ki je v primerih iz prejšnjega 
odstavka izgubil življenje, imajo po njem pravico do družinske 
pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju. 

Pripadnik, ki je imel pri opravljanju nalog iz prvega 
odstavka tega člena škodo, ima pravico do povračila te škode. 

21. člen 
Pripadnik teritorialne obrambe, narodne zaščite, enote za 

zveze družbenopolitične skupnosti, civilne zaščite, službe za 
opazovanje in obveščanje ali enote in službe iz 14. člena tega 
zakona, ki v mirnodobnem stanju pri opravljanju službe ali 
v zvezi s službo brez svoje krivde dobi ranq ali poškodbo in je 
zaradi tega njegov organizem okvarjen najmanj za 20%, ima 
pravico do enkratne denarne pomoči, ki se mu odmeri glede 
na stopnjo telesne okvare. Stopnja telesne okvare se ugotav- 
lja po predpisih o zdravstvenem zavarovanju oziroma za pri- 
padnike teritorialne obrambe po zveznih predpisih, s katerimi 
se urejajo pravice vojaških invalidov. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka ima pravico do enkratne 
denarne pomoči oseba iz prejšnjega odstavka tudi v primeru, 
kadar je njen organizem okvarjen najmanj za 20% zaradi 
bolezni, ki je nastala ali se je poslabšala kot neposredna 
posledica opravljanja službe. 

Malomarnost se ne šteje za krivdo v smislu prvega odstavka 
tega člena. 

Ce oseba iz prvega odstavka izgubi življenje ali umre zaradi 
rane ali poškodbe oziroma bolezni, ki jo je dobila v okolišči- 
nah iz prvega in drugeg odstavka tega člena, dobi enkratno 
denarno pomoč njena družina. Denarna pomoč znaša naj- 
manj dvanajst povprečnih mesečnih osebnih dohodkov zapo- 
slenih delavcev v Republiki Sloveniji v zadnjih šestih mesecih 
pred poškodbo. 

Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se uporabljajo tudi za vojake v času služenja 
vojaškega roka v teritorialni obrambi ali organih za notranje 
zadeve. 

Pravice iz tega člena se financirajo iz proračuna ustrezne 
družbenopolitične skupnosti. 

Postopek za uveljavitev pravic vodi pristojni organ skupno- 
sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

22. člen 
Vojaška ali civilna oseba, pripadnik narodne zaščite, enote 

za zveze, civilne zaščite oziroma službe za opazovanje in 
obveščanje ali operativnega sestava enot družbenih organiza- 
cij in društev za zaščito in reševanje, ki v času službe ali 
v zvezi z opravljanjem službe v teritorialni obrambi oziroma 
med opravljanjem drugih dolžnosti povzroči namenoma ali iz 
velike malomarnosti materialno škodo družbenopolitični 
skupnosti ali njenim organom, krajevni skupnosti, podjetju, 
zavodu ali drugi organizaciji oziroma drugim pravnim ali 
fizičnim osebam, odgovarja po predpisih o materialni odgo- 
vornosti delavcev državnih organov. 

II. NOSILCI OBRAMBNEGA SISTEMA 

1. Podjetja, zavodi in druge organizacije 

23. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije organizirajo in izva- 

jajo kot sestavni del redne dejavnosti priprave za zaščito in 
reševanje ter za svoje delo v vojni v skladu z naravo svoje 
dejavnosti ter odločitvami pristojnih organov družbenopoli- 
tičnih skupnosti. 

Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo po 
odločitvi pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti, 
dejavnosti posebnega pomena za obrambo ter zaščito, ure- 
jajo v svojih obrambnih načrtih način izvajanja predpisanih 
ukrepov za pripravljenost, mobilizacijo, vojno organizacijo in 
način dela v vojni. V varnostnih načrtih pa določijo ukrepe in 
aktivnosti za odpravljanje izrednih razmer in za svoje delo 
med izrednimi razmerami. Za dejavnosti posebnega pomena 
se šteje zlasti proizvodnja ali storitve, ki so nenadomestljiv 
pogoj za delo in življenje prebivalstva ali za delo drugih 
podjetij na določenem območju, za delo organov družbeno- 
političnih skupnosti, za oskrbo oboroženih in drugih obramb- 
nih sil ter prebivalstva, oziroma so namenjene zaščiti in reše- 
vanju. 

Večja podjetja, zavodi in druge organizacije, ki jih določi 
pristojni organ družbenopolitične skupnosti ter organizacije 
in skupnosti iz prejšnjega odstavka, organizirajo narodno 
zaščito in civilno zaščito. 

Obrambni in varnostni načrti podjetij, zavodov in drugih 
organizacij morajo biti usklajeni z ustreznimi načrti družbeno- 
političnih skupnosti; delovanje narodne zaščite in civilne zaš- 
čite pa tudi z načrti krajevnih skupnosti na območju katere je 
sedež organizacije. 

24. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije so dolžne načrtovati 

in zagotoviti z lastnimi sredstvi pogoje za izvajanje predpisa- 
nih ukrepov za pripravljenost ter za opravljanje določene 
proizvodnje ali storitev v vojni v sistemu materialne in zdrav- 
stvene oskrbe oboroženih in drugih obrambnih sil ter prebi- 
valstva po odločitvi pristojnega organa družbenopolitične 
skupnosti. 

Vsa podjetja, zavodi in druge organizacije imajo materialno 
dolžnost za vsa sredstva in opremo s katero razpolagajo pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon za državljane. 

25. člen 
Poslovodni organ podjetja, zavoda ali druge organizacije 

oziroma njemu enak organ upravljanja kot vodja obrambnih 
in varnostnih priprav zlasti: 

1. skrbi za strokovno izvajanje obrambnih ter varnostnih 
priprav in priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za 
njihovo stanje; 

2. uresničuje odločitve pristojnih organov družbenopoli- 
tične skupnosti v zvezi z nalogami na obrambnem in zaščit- 
nem področju; 

3. organizira narodno zaščito in civilne zaščito, imenuje 
štab za civilno zaščito in skrbi za razvoj ter usposabljanje 
delavcev za opravljanje nalog podjetja, organizacije ali skup- 
nosti na področju obrambe in zaščite; 

4. sprejema obrambni in varnostni načrt, odgovarja za 
njuno izvajanje ter imenuje upravitelja obrambnega in var- 
nostnega načrta. 

2. Krajevne skupnosti 

26. člen 
Krajevne skupnosti organizirajo in izvajajo priprave za svoje 

delo v vojni ter za zaščito prebivalstva v skladu z odločitvami 
občine. Na tej podlagi organizirajo tudi narodno zaščito ter 
civilno zaščito. Obrambne priprave in priprave za zaščito 
morajo biti usklajene z občino ter sosednjimi krajevnimi skup- 
nostmi. 

27. člen 
Krajevne skupnosti določijo na podlagi občinske ocene 

vojaško političnih, ekonomskih in drugih razmer ob napadu 
na državo v skladu z odločitvijo pristojnega občinskega 
organa način izvajanja predpisanih ukrepov za pripravljenost, 
mobilizacije in svojo organizacijo v vojni. V teh dokumentih 
določijo tudi način opravljanja nalog materialne in zdrav- 
stvene oskrbe oboroženih in drugih obrambnih sil ter prebi- 
valstva, ki jih določijo pristojni organi občine. 

Krajevne skupnosti določijo način izvajanja nalog za 
odpravljanje izrednih razmer v skladu z odločitvami pristojnih 
organov občine. 

poročevalec 45 



28. člen 
Svet krajevne skupnosti na obrambnem in zaščitnem 

področju zlasti: 
1. skrbi za organiziranje in izvajanje priprav za zaščito in 

reševanje ter usklajuje naloge, ki jih ima krajevna skupnost na 
obrambnem področju; 

2. izvaja v sodelovanju z občinskimi organi mobilizacijo sil 
in sredstev ter vojaških obveznikov in občanov, razporejenih 
na druge dolžnosti izven krajevne skupnosti; 

3. organizira narodno zaščito in civilno zaščito ter skrbi za 
njuno pripravljenost; 

4. sprejema dokumente v zvezi z nalogami v vojni in izred- 
nih razmerah ter imenuje upravitelja teh dokumentov. 

Predsednik sveta krajevne skupnosti kot vodja obrambnih 
in varnostnih priprav skrbi za organiziranje in izvajanje nalog, 
ki jih ima krajevna skupnost na obrambnem in zaščitnem 
področju. 

Za opravljanje posameznih nalog lahko svet krajevne skup- 
nosti poleg štaba za civilno zaščito imenuje komisije in druga 
delovna telesa. 

3. Družbenopolitične skupnosti 

a) občina 

29. člen 
Občina ureja in organizira obrambo ter zaščito na svojem 

območju kot sestavni del obrambnega sistema republike 
v skladu s svojim položajem, zmogljivostmi, potrebami in 
načrti ter odločitvami pristojnih republiških organov. V vojni 
občina organizira in vodi odpor na svojem območju. 

Občina organizira in usmerja priprave za odpravljanje izred- 
nih razmer: v izrednih razmerah pa sprejema in izvaja ukrepe 
za njihovo odpravljanje. 

V obrambnem načrtu občina določi na podlagi republiške 
ocene vojaško političnih, ekonomskihin drugih razmer v pri- 
meru napada na državo ter svoje ocene način izvajanja pred- 
pisanih ukrepov za pripravljenost, izvajanje mobilizacije in 
organizacijo ter delovanje v vojni. V varnostnih načrtih določi 
ukrepe in aktivnosti za odpravo izrednih razmer. 

Obrambni in varnostni načrt občine mora biti usklajen 
s sosednjimi občinami ter z republiko. 

30. člen 
Občinska skupščina na podlagi lastne ocene, potreb in 

možnosti ter ocen in usmeritev republike zlasti: 
1. spremlja, obravnava in usmerja obrambne priprave ter 

priprave na zaščito in reševanje; 
2. spremlja in ocenjuje politično varnostne razmere ter 

vojaškopolitične, ekonomske in druge razmere ob napadu na 
državo v občini ter na tej podlagi določa politiko in odloča 
o temeljnih vprašanjih obrambe in zaščite, ki so splošnega 
pomena za občino; 

3. ureja organizacijo civilne zaščite, opazovanja ter obveš- 
čanja ter drugih sil za zaščito in reševanje ter predpisuje 
ukrepe za zaščito in reševanje; 

4. določa načrte razvoja obrambnih sil in prijav za zaščito in 
reševanje kot dela družbenih planov, zagotavlja materialne 
pogoje za njihovo uresničevanje ter spremlja njihovo izva- 
janje; 

5. imenuje predsedstvo občinske skupščine. 
Občinska skupščina lahko v vojni izjemoma prenese na 

krajevne skupnosti določene naloge v zvezi z obrambo, pri 
čemer pa mora zagotoviti sredstva in druge pogoje za njihovo 
izva'an'e: 31. člen 

Če se občinska skupščina zaradi vojnih razmer ne more 
sestati, odloča o vseh vprašanjih iz njene pristojnosti pred- 
sedstvo občinske skupščine. 

Predsedstvo občinske skupščine predloži sprejete splošne 
akte v potrditev občinski skupščini takoj, ko se ta lahko 
sestane. 

v primeru, da se tudi predsedstvo občinske skupščine 
zaradi vojnih razmer ne more sestati, sprejema ukrepe iz 
njegove pristojnosti predsednik predsedstva občinske skupš- 
čine. Te ukrepe mora predložiti v potrditev predsedstvu 
občinske skupščine takoj, k se ta lahko sestane. 

Predsednik predsedstva občinske skupščine je predsednik 
občinske skupščine kot vodja obrambnih in varnostnih pri- 
prav občine. Član predsedstva je po svojem položaju tudi 
predsednik izvršnega sveta občinske skupščine. Predsedstvo 
občinske skupščine v vojni po potrebi samo spreminja svojo 
organizacijsko in kadrovsko sestavo. Akte o teh spremembah 
predloži predsedstvo občinski skupščini v potrditev takoj, ko 
se ta lahko sestane. 

32. člen 
Izvršni svet občinske skupščine izvaja politiko in odločitve 

občinske skupščine s področja obrambe in zaščite in pri tem 
zlasti: 

1. usmerja in usklajuje izdelavo obrambnih in varnostnih 
načrtov ter sprejema svoj obrambni in varnostni načrt; 

2. določa podjetja, zavode in druge organizacije, katerih 
dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito, orga- 
nizacije in skupnosti, ki organizirajo narodno ali civilno zaš- 
čito, ter nosilce in njihove naloge v sistemu materialne in 
zdravstvene oskrbe obrambnih sil in prebivalstva, v vojni pa 
skrbi za delovanje materialne in zdravstvene oskrbe; 

3. usmerja načrtovanje predpisanih ukrepov za pripravlje- 
nost in mobilizacijskih priprav in v ta namen lahko imenuje 
komisijo za usklajevanje mobilizacijskih priprav ter skrbi za 
izvajanje ukrepov za pripravljenost in mobilizacije; 

4. usmerja in usklajuje priprave ter ustrezno kadrovsko 
popolnitev vseh obrambnih sil in potreb v sistemu zaščite in 
reševanja, ustanavlja občinske enote civilne zaščite, imenuje 
občinski štab za civilno zaščito ter ob naravnih in drugih 
nesrečah ter nevranostih sprejema potrebne ukrepe na pred- 
log štaba za civilno zaščito; 

5. usmerja in usklajuje urejanje prostora za obrambo in 
zaščito ter uresničevanje obrambnih potreb in interesov 
v gospodarskih in družbenih dejavnostih; 

6. usmerja in usklajuje uposabljanje za obrambo in zaščito, 
imenuje predstavnike občine v naborno komisijo ter druge 
komisije v zvezi z vojaško dolžnostjo; 

7. usmerja in usklajuje v skladu z odloki in odločitvami 
občinske skupščine organiziranje narodne zaščite, upravnjh 
zvez, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje in 
drugih sil enotnega sistema za zaščito in reševanje; 

8. skrbi za uresničevanje obrambno razvojnega načrta ob- 
čine. 

33. člen 
Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 

opravlja upravne in strokovne zadeve iz pristojnosti občine na 
področju obrambe in zaščite, kolikor posamezne zadeve niso 
dane v pristojnost drugim občinskim upravnim organom. 

Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
zlasti: 

1. spremlja in strokovno usmerja delo upravnih organov, ki 
so pristojni za pripravo in tekoče dopolnjevanje dokumentov 
občinskega obrambnega načrta; 

2. pripravlja dokumente obrambnega načrta občine, spre- 
jema svoj obrambni in varnostni načrt, opravlja naloge upravi- 
telja obrambnega načrta občine ter pripravlja skupaj z občin- 
skim štabom za civilno zaščito ter drugimi organi obrambno- 
razvojni načrt; 

3. skrbi, da so obrambni načrti podjetij, zavodov in drugih 
organizacij ter priprave krajevnih skupnosti usklajene 
z obrambnim načrtom občine; 

4. organizira in skrbi za prenos ukazov za izvajanje predpi- 
sanih ukrepov za pripravljenost ter ukaza o mobilizaciji; 

5. opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na 
pripravo upravnih zvez ter kriptografsko zavarovanje in pr®' 
našanje zaupnih podatkov; 

6. skrbi za načrtno opremljanje in usposabljanje občin* 
skega štaba za civilno zaščito ter občinskih enot civilne zaš- 
čite in drugih priprav v sistemu zaščite in reševanja po usme- 
ritvah občinskega štaba za civilno zaščito ter zagotavlja 
pogoje za delo štaba; 

7. opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred pož®' 
rom kot dela sistema za zaščito in reševanje; 

8. organizira in skrbi za delovanje službe za opazovanje in 

obveščanje; . 
9. organizira in izvaja v skladu s predpisanimi program 

usposabljanie pripadnikov enot za zveze, civilne zaščit®' 
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službe za opazovanje in obveščanje, obrambno usposabljanje 
prebivalstva ter usposabljanje za opravljanje nalog narodne 
zaščite; 

10. opravlja upravne in vojaško-strokovne zadeve v zvezi 
z graditvijo zaklonišč in objektov, ki so posebnega pomena za 
obrambo; 

11. opravlja upravne zadeve v zvezi z vojaško dolžnostjo 
državljanov, materialno dolžnostjo državljanov, podjetij, zavo- 
dov in drugih organizacij, političnih in družbenih organizacij 
ter društev ter dolžnostjo za delovanje v narodni zaščiti, civilni 
zaščiti ter službi za opazovanje in obveščanje ter strokovne 
zadeve pri usmerjanju mladine v vojaške šole ter obrambne 
poklice in izbiri kandidatov za šole za rezervne oficirje. 

Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, skupaj 
z upravnim organom za notranje zadeve usmerja in usklajuje 
izdelavo varnostnih načrtov in nosilcem njihove izdelave nudi 
strokovno pomoč. Upravni organ za notranje zadeve je upra- 
vitelj varnostnega načrta občine, sprejema pa tudi svoj 
obrambni in varnostni načrt. 

Občinski upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem predpisov 
s področja obrambe ter zaščite, razen predpisov, ki so v pri- 
stojnosti požarne ali druge inšpekcije. 

34. člen 
Drugi občinski upravni organi izvajajo na svojem delovnem 

področju priprave za delovanje gospodarskih in družbenih 
dejavnosti v izrednih razmerah ter v neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni, določajo in usklajujejo naloge nosilcev 
v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe v vojni ter skrbijo 
za priprave na zaščito in reševanje v podjetjih, zavodih in 
drugih organizacijah v dejavnostih iz njihove pristojnosti. 

b) Mestna in regionalna skupnost 

35. člen 
Mestna in regionalna skupnost organizirata in izvajata 

obrambne ter zaščitne priprave v skladu s pravicami in dolž- 
nostmi, ki jih določijo s statutom skupnosti občine z njunega 
območja. 

Določbe tega zakona, ki urejajo naloge občine in njenih 
organov, se smiselno uporabljajo tudi za mestno in regi- 
onalno skupnost, pri čemer se lahko občine na območju 
skupnosti sporazumejo tudi za skupno organiziranje civilne 
zaščite ter službe za opazovanje in obveščanje. , 

c) Republika . 
36. člen 

V skladu z ustavo in zasnovo obrambrtega sistema ter 
enotnega sistema zaščite in reševanja republika ureja in orga- 
nizira obrambo ter zaščito in reševanje, obrambne sile in 
druge priprave ter jih vodi. V neposredni vojni nevarnosti in 
v vojni organizira in vodi obrambo pred napadom, v izrednih 
razmerah pa sprejema ukrepe in aktivnosti za odpravljanje 
izrednih razmer 3? č|en 

Skupščine Republike Slovenije izvršuje na obrambnem in 
zaščitnem področju pravice in dolžnosti, določene z ustavo, 
in an tej podlagi zlasti: 

1. določa splošna načela, cilje in politiko na tem področju; 
2. ureja temeljna vprašanja obrambe in zaščite, ki so skup- 

nega pomena za republiko ter enotnost sistema; 
3. spremlja in obravnava političnovarnostne in vojaškopoli- 

tične razmere; 
4. spremlja in ocenjuje stanje obrambnih priprav ter priprav 

na zaščito in reševanje ter na tej podlagi določa temeljne 
usmeritve za organiziranje teritorialne obrambe ter drugih 
obrambnih sil, civilne zaščite in priprav na zaščito; 

5. sprejema obrambni razvojni načrt republike kot sestavni 
del družbenega plana ter zagotavlja materialne pogoje za 
njegovo uresničevanje; 

6. ureja oblikovanje rezerv materialnih sredstev za oskrbo 
obrambnih sil in prebivalstva v vojni, v izrednih razmerah ter 
za zaščito in reševanje v miru in v vojni. 

38. člen 
Predsedstvo Republike Slovenije na področju obrambe in 

zaščite izvršuje pravice in dolžnosti, določene z ustavo, in na 
tej podlagi zlasti: 

1. spremlja in ocenjuje stanje obrambnih in zaščitnih pri- 
prav, zavzema stališča o teh vprašanjih in daje predloge ter 
pobude pristojnim organom za njihovo reševanje; 

2. sprejema oceno političnovarnostnih razmer in oceno 
vojaškopolitičnih, ekonomskih ter drugih razmer v primeru 
napada na državo v republiki ter obrambni in varnostni načrt 
republike; 

3. določa globalni načrt organizacije, opremljanja in oboro- 
ževanja Teritorialne obrambe Republike Slovenije, usmerja 
pripravo načrtov za njeno uporabo ter potrjuje srednjeročne 
in letne načrte usposabljanja; 

4. vodi in poveljuje Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
v miru in izrednih razmerah ter odloča o ustanavljanju združe- 
nih taktičnih enot teritorialne obrambe; 

5. usklajuje temeljne obrambne priprave republike ter 
načrte uporabe teritorialne obrambe z JLA, daje soglasje 
k ustanovitvi skupnih poveljstev JLA in teritorialne obrambe 
ter k preimenovanju enot teritorialne obrambe v enote JLA; 

6. določa predloge uredb z zakonsko močjo. 

39. člen 
V neposredni vojni nevarnosti in v vojni Predsedstvo Repu- 

blike Slovenije organizira in vodi obrambo in odpor na 
območju republike. V izrednih razmerah Predsedstvo Repu- 
blike Slovenije odloča o uporabi teritorialne obrambe, uvedbi 
delovne dolžnosti v skaldu s 7. členom tega zakona ter spre- 
jema druge ukrepe za odpravo izrednih razmer. 

Za zagotavljanje pogojev za organiziranje in vodenje 
odpora na območju republike Predsedstvo Republike Slove- 
nije lahko določi območja pokrajin. Pokrajina obsega 
območja več občin, ki so med seboj geografsko, urbano ali 
kako drugače povezane in v obrambnem smislu predstavljajo 
zakjučen del ozemlja republike. Občine na območju posa- 
mezne pokrajine so dolžne medsebojno usklajevati obrambne 
in varnostne priprave, ki so pomembne za vodenje obrambe 
in odpora. 

Teritorialno obrambo, upravne zveze, opazovanje in obveš- 
čanje ter druge obrambne priprave organizira republiški 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, in drugi organi 
tako, da omogočajo uspešno izvajanje nalog in odgovornosti 
Predsedstva Republike Slovenije na območju vseh pokrajin in 
v vseh vojnih razmerah. 

Predsedstvo Republike Slovenije lahko v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni z uredbo z zakonsko močjo ustanovi 
pokrajinske odbore in določi, da opravljajo posamezne 
zadeve iz pristojnosti republike. 

40. člen 
Predsedstvo Republike Slovenije ima svet za obrambo. 
Svet Predsedstva Republike Slovenije za obrambo spremlja 

in ocenjuje obrambne priprave v republiki ter svetuje in 
pomaga Predsedstvu pri uresničevanju njegovih pristojnosti 
s področja obrambe in zaščite. 

Predsednik sveta Predsedstva Republike Slovenije za 
obrambo je predsednk Predsedstva Republike Slovenije, 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, 
republiški sekretarji za obrambo, notranje zadeve in za med- 
narodno sodelovanje ter poveljnika Teritorialne obrambe in 
Civilne zaščite Republike Slovenije. 

41. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na področju 

obrambe in zaščite zlasti: 
1. spremlja obrambne in zaščitne priprave na območju 

republike ter usmerja delovanje republiških upravnih organov 
ter organizacij; 

2. ureja izdelavo obrambnih in varnostnih načrtov, spre- 
jema svoj obrambni in varnostni načrt ter določa vojno orga- 
nizacijo republiških upravnih organov in organizacij; 

3. ureja mobilizacijske priprave, po potrebi imenuje komi- 
sijo za usklajevanje mobilizacijskih priprav, ob mobilizaciji pa 
skrbi za njeno izvajanje; 

4. ureja način organiziranja in delovanja sistema materialne 
in zdravstvene oskrbe oboroženih in drugih obrambnih sil, ter 
prebivalstva v vojni, določa podjetja, zavode in druge organi- 
zacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo in 
zaščito v republiki, v vojni pa odloča o prerazporejanju proiz- 
vodnih in drugih zmogljivosti na območju republike za zago- 
tavljanje materialne in zdravstvene oskrbe; 
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5. ureja izvajanje delovne in materialne dolžnosti, določa 
kriterije za razporejanje državljanov na obrambne in zaščitne 
dolžnosti ter usmeritve za izvajanje usposabljanja za obrambo 
in zaščito; 

6. ureja organizacijo upravnih zvez ter kriptografskega 
zavarovanja podatkov; 

7. ureja organizacijo in priprave civilne zaščite, organizacijo 
in delovanje sistema za opazovanje in obveščanje, ustanavlja 
ali določa enote civilne zaščite republiškega pomena ter ime- 
nuje Republiški štab za civilno zaščito; 

8. ureja način ugotavljanja zdravstvene sposobnosti za 
delovanje v narodni zaščiti, v civilni zaščiti, službi za opazova- 
nje in obveščanje ter način opravljanja določenih vprašanj 
vojaške dolžnosti; 

9. skrbi zauresničevanje obrambno razvojnega načrta repu- 
blike, programov oblikovanja stalnih in drugih blagovnih 
rezerv ter rezerv sredstev za zaščito in reševanje; 

10. pripravlja in predlaga izdajo uredb z zakonsko močjo ter 
drugih vojnih predpisov. 

42. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 

opravlja upravne in strokovne zadeve s področja obrambe in 
zaščite iz pristojnosti republike, če z zakonom niso dane 
v pristojnost drugim republiškim upravnim organom. 

Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
zlasti: 

1. spremlja in usklajuje strokovno delo republiških upravnih 
organov in organizacij pri obrambnih pripravah dejavnosti in 
pri izdelavi dokumentov obrambnega načrta republik ter 
organizira in usklajuje obrambne priprave med občinami 
v pokrajinah ter zagotavlja pogoje za delo republiškega vod- 
stva v vojni; 

2. ureja in organizira razdelavo in način sprejemanja in 
prenašanja ukazov o predpisanih ukrepih za pripravljenost in 
za mobilizacijo ter usklajuje mobilizacijske priprave; 

3. organizira in vodi Teritorialno obrambo Republike Slove- 
nije v skladu s pooblastili, ki jih na republiškega sekretarja za 
obrambo prenese Predsedstvo Republike Slovenije, ter skrbi 
za njeno kadrovsko popolnitev, opremljanje, organizacijo 
materialne in zdravstvene oskrbe ter opravlja upravne in stro- 
kovne zadeve v zvezi s teritorialno obrambo; 

4. organizira in pripravlja upravne zveze republiških orga- 
nov ter usmerja priprave upravnih ?vez drugih družbenopoli- 
tičnih skupnosti, organizira kriptografsko zavarovanje in 
druge ukrepe za varnost ter prenašanje podatkov za nosilce 
obrambnega sistema; 

5. skrbi za organiziranje, opremljanje in usposabljanje 
civilne zaščite, drugih sil za zaščito in reševanje ter za izvaja- 
nje ukrepov za zaščito in reševanje; 

6. opravlja upravne in strokovne zadeve varstva pred poža- 
rom kot dela enotnega sistema za zaščito in reševanje; 

7. organizira službo za opazovanje in obveščanje, republi- 
ški center za obveščanje ter delovanje centrov za obveščanje, 
ki delujejo v miru za več občin; 

8. izdaja strokovna navodila o izdelavi in varovanju obramb- 
nih načrtov, načrtov civilne zaščite ter drugih načrtov in aktov 
s področja obrambe in zaščite, o kriterijih in načinu nabave 
orožja za potrebe organov družbenopolitičnih skupnosti ter 
narodne zaščite, o evidenci vojaških obveznikov ter obvezni- 
kov civilne zaščite in navodila za organiziranje in delovanje 
obrambnih sil ter civilne zaščite; 

9. pripravlja obrambno razvojni načrt republike, usmerja in 
usklajuje pripravo obrambno razvojnih načrtov občin ter 
spremlja in usmerja njihovo uresničevanje; 

10. določa programe obrambnega in zaščitnega usposab- 
ljanja prebivalstva, narodne zaščite, upravnih zvez in kripto- 
grafskega zavarovanja, civilne zaščite, službe za opazovanje 
in obveščanje ter skrbi za strokovno usposabljanje delavcev 
organov in organizacij gospodarskega in političnega sistema 
za delovanje v vojni; 

11. opravlja naborne in druge zadeve vojaške dolžnosti in 
vojaške mobilizacije ter strokovne zadeve pri usmerjanju mla- 
dine v vojaške šole in obrambne poklice ter šole za rezervne 
oficirje; 

12. organizira in izvaja opravljanje varnostnih zadev za 
potrebe upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve, 
teritorialne obrambe, službe za opazovanje in obveščanje, 

upravnih zvez ter ureja in skrbi za izvajanje ukrepov za var- 
nost in za varovanje zaupnosti obrambnih priprav ter vojaških 
skrivnosti; 

13. izdaja pooblastila za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi in za proženje snežnih plazov z eksplozijo; 

14. organizira enoten informacijski sistem za potrebe 
obrambe in zaščite ter preko organa za informatiko skrbi za 
enotno uvajanje informacijske in komunikacijske tehnologije 
in enotno rabo ter razvoj programske opreme; 

15. odloča v upravnem postopku na drugi stopnji in opravlja 
druge upravne zadeve iz pristojnosti republike, ki se nanašajo 
na pravice in dolžnosti državljanov ter drugih nosilcev 
obrambnega sistema na področju obrambe in zaščite; 

16. podeljuje priznanja za dosežene uspehe pri uresničeva- 
nju obrambe in zaščite. 

Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
opravlja naloge upravitelja obrambnega načrta Republike 
Slovenije. 

43. člen 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki ure- 

jajo obrambo in zaščito na območju Republike Slovenije, 
razen požarnega varstva in Jugoslovanske ljudske armade, 
nad izdelavo obrambnih načrtov in nad izvajanjem drugih 
obrambnih priprav ter bojno pripravljenostjo teritorialne 
obrambe opravlja republiški inšpektorat, pristojen za 
obrambne zadeve. 

Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
lahko pooblasti za opravljanje posameznih inšpekcijskih 
opravil s področja obrambe in zaščite tudi druge delavce 
republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve in organov v njegovi sestavi ter drugih republiških 
organov. 

44. člen 
Republiški inšpektor, pristojen za obrambne zadeve, in 

druge pooblaščene osebe za opravljanje inšpekcijskega nad- 
zorstva imajo pravico in dolžnost: 

1. pregledovati in preverjati obrambne priprave, obrambne 
in varnostne načrte ter druge dokumente; 

2. preverjati in ocenjevati bojno pripravljenost teritorialne 
obrambe; 

3. preverjati in ocenjevati izvajanje vojaških zadev; 
4. odrediti, da se odpravijo neskladnosti v obrambnih načr- 

tih in drugih dokumentih ter izvedejo ukrepi in izvršijo naloge, 
ki jih je treba izvesti po obrambnem in varnostnem načrtu; 

5. odrediti, da se ustavijo ukrepi in dejanja, ki niso v skladu 
z obrambnimi ali varnostnimi načrti družbenopolitičnih skup- 
nosti oziroma predpisi, dokler o tem ne odloči pristojni organ; 

6. odrediti, da se odstranijo z dela ali dolžnosti delavci ali 
osebe, katerih delo ogroža varnost ljudi in premoženja, do 
odločitve pristojnega organa. 

Inšpekcijsko nadzorstvo varnostnih načrtov opravlja repu- 
bliški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, skupno 
z republiškim inšpektoratom, pristojnim za obrambne zadeve- 

45. člen 
Drugi republiški upravni organi pri izvajanju nalog obrambe 

in zaščite v dejavnostih iz njihove pristojnosti: 
1. organizirajo, usmerjajo in usklajujejo obrambne priprave 

ter priprave na zaščito in nadzorujejo delo občinskih upravni!1 

organov, jim dajejo pojasnila, strokovna navodila in pomoči 
2. izdelujejo dokumente obrambnega načrta republike ter 

sprejemajo svoje obrambne ter varnostne načrte; 
3. pripravljajo vojne predpise; 
4. sodelujejo pri organizaciji ter izvedbi vaj in drugih oblik 

usposabljanja ter skrbijo za usposabljanje delavcev, ki oprav- 
ljajo strokovne naloge obrambe in zaščite v dejavnosti iz 

njihove pristojnosti. 
Predstojniki republiških upravnih organov in organizacij ter 

funkcionarji drugih državnih organov kot vodje obrambnih in 
varnostnih priprav sprejemajo obrambne in varnostne načrte 
svojih organov in organizacij. 

46. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve: 
1. pripravlja varnostno oceno za območje Republike Slove- 

nike; 
2. organizira, pripravlja in usposablja organe za notranj0 
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zadeve za izvrševanje nalog določenih z obrambnimi in var- 
nostnimi načrti družbenopolitičnih skupnosti; 

3. skrbi za organizacijo in delovanje organov za notranje 
zadeve v vojni; 

4. izvaja določene varnostne ukrepe za varovanje območij, 
objektov, naprav in del, ki imajo poseben pomen za obrambo; 

5. pripravlja in skrbi za izvajanje načrtov in ukrepov orga- 
nov za notranje zadeve ob naravnih in drugih nesrečah ter 
v izrednih razmerah; 

6. usmerja sodelovanje organov za notranje zadeve pri 
strokovnem usposabljanju narodne zaščite za opravljanje 
določenih varnostnih nalog; 

7. opravlja naloge upravitelja varnostnega načrta Repu- 
blike Slovenije. 

47. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za finance, poleg dru- 

gih nalog: 
1. določa način izplačevanja nadomestil osebnega 

dohodka ter materialnih stroškov za osebe v rezervni sestavi 
oboroženih sil v zvezi z izvrševanjem njihove vojaške dolžno- 
sti in med vojaško službo ter izplačevanje nadomestil oseb- 
nega dohodka ter materialnih/stroškov med opravljanjem 
drugih nalog obrambe in zaščite v skladu s tem zakonom; 

2. določa višino odškodnine za sredstva, vzeta v miru za 
vaje teritorialne obrambe, narodne zaščite, civilne zaščite, 
službe za opazovanje in obveščanje, organov za notranje 
zadeve in organov družbenopolitičnih skupnosti, oziroma za 
zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah; 

3. predpisuje v soglasju z republiškim sekretarjem za 
obrambo način vodenja knjigovodske evidence sredstev za, 
obrambo. 

IV. OBRAMBNE SILE 

1. Teritorialna obramba 

a) Skupne določbe 

48. člen 
Teritorialna obramba je najširša oblika organiziranja in pri- 

pravljanja državljanov za oborožen boj ob neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni. Teritorialna obramba opravlja v skladu 
z zakonom tudi določene naloge v izrednih razmerah ter ob 
naravnih in drugih nesrečah. 

49. člen 
Teritorialna obramba je sestavljena iz štabov, enot in zavo- 

dov. V vojni so pripadniki teritorialne obrambe tudi državljani, 
ki z orožjem ali kako drugače sodelujejo v narodni zaščiti 
v oboroženem boju. Enote, štabi in zavodi teritorialne 
obrambe se organizirajo v skladu z globalnim načrtom orga- 
niziranja, opremljanja in oboroževanja Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije. 

Štabi za teritorialno obrambo so strokovni organi za vode- 
nje oboroženega boja in organi vodenja in poveljevanja z niž- 
jimi štabi in z enotami teritorialne obrambe. Območne, 
mestne in pokrajinske štabe za teritorialno obrambo ustanav- 
lja ter določa njihovo stalno sestavo republiški upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, na predlog poveljnika Teritori- 
alne obrambe Republike Slovenije in po predhodnem 
soglasju Predsedstva Republike Slovenije. 

Območni, mestni in pokrajinski štabi za teritorialno 
obrambo so organizacijske enote Republiškega štaba za teri- 
torialno obrambo. 

Enote in zavodi teritorialne obrambe se organizirajo in 
Pripravljajo v miru, mobilizirajo pa ob neposredni vojni nevar- 
nosti in v vojni ter v izrednih razmerah, ob naravnih in drugih 
nesrečah, kakor tudi zaradi izvajanja vojaških vaj in opravlja- 
nja drugih nalog določenih z zakonom. 

50. člen 
Načrt za uporabo teritorialne obrambe je sestavni del, 

obrambnega načrta republike. 
Razvoj, opremljanje in pripravljanje teritorialne obrambe 

Poteka po načrtu, ki je sestavi del obrambno razvojnega 
načrta republike. 

51. člen 
V vojni se lahko uporabijo za izvršitev določenih bojnih 

nalog oboroženih sil tudi enote organov za notranje zadeve, 
vojne razmere tako zahtevajo. 

Odločitev o uporabi enot organov za notranje zadeve za 
opravljanje bojnih nalog v vojni sprejme organ, ki vodi 
obrambno in odpor na določenem območju. 

52. člen 
Teritorialna obramba Republike Slovenije se uporablja le 

na območju Republike Slovenije. Izjemoma se lahko v vojni 
uporabi s soglasjem Predsedstva Republike Slovenije tudi 
izven območja republike. 

53. člen 
Poveljevanje in pouk v teritorialni obrambi se izvaja v slo- 

venskem jeziku. 
54. člen 

Državljani, ki še niso dali slovesne zaveze, jo dajo ob vstopu 
v teritorialno obrambo, 

b) Enote in zavodi teritorialne obrambe 
55. člen 

Enote teritorialne obrambe se organizirajo in pripravljajo za 
oborožen boj in druge oblike odpora, za delovanje v izrednih 
razmerah in ob naravnih in drugih nesrečah ter delujejo po 
svojih načrtih in v skladu z določitvami pristojnih štabov za 
teritorialno obrambo. 

Zavodi teritorialne obrambe se lahko ustanovijo za vojaško 
strokovno izobraževanje, za zdravstveno varstvo, za materi- 
alno oskrbo ter za zagotavljanje drugih pogojev za delovanje 
enote teritorialne obrambe in vodenje oboroženega boja, če 
jih ni mogoče organizirati skupno tudi za druge obrambne 
potrebe. Zavodi teritorialne obrambe se organizirajo zlasti kot 
izobraževalni centri, delavnice, ambulante in skladišča. 

56. člen 
Enote in zavodi teritorialne obrambe se praviloma organizi- 

rajo po teritorialnem načelu. Formiranje enot združene 
sestave z območja dveh ali več občin odredi poveljnih Terito- 
rialne obrambe Republike Slovenije na predlog poveljnika 
oziroma poveljnikov teritorialne obrambe pokrajin 

Poveljnika enote združene sestave postavlja poveljnik Teri- 
torialne obrambe Republike Slovenije. 

Poveljnika višje združene taktične enote postavlja Predsed- 
stvo Republike Slovenije. 

c) Vodenje in poveljevanje v teritorialni obrambi 

57. člen 
Teritorialno obrambo vodijo in ji poveljujejo poveljniki teri- 

torialne obrambe območij, mestne skupnosti in pokrajin, 
poveljniki enot ter upravniki zavodov v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 

Poveljnik teritorialne obrambe območja, mestne skupnosti 
in pokrajine je za svoje delo, za bojno pripravljenost, uporabo 
ter za vodenje in poveljevanje teritorialni obrambi odgovoren 
predpostavljenemu starešini. 

Poveljniki iz prejšnjega odstavka so v vojni v razmerah 
začasne zasedenosti ozemlja odgovorni za vodenje in upo- 
rabo teritorialne obrambe tudi organu družbenopolitične 
skupnosti, ki na določenem območju organizira in vodi 
obrambo ter odpor. 

Poveljnika teritorialne obrambe območja in mestne skup- 
nosti imenuje ter razrešuje poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije. Poveljnika teritorialne obrambe pokra- 
jine imenuje in razrešuje poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije po predhodnem soglasju Predsedstva 
Republike Slovenije. 

58. člen 
Poveljnika Teritorialne obrambe Republike Slovenije in 

načelnika Republiškega štaba za teritorialno obrambo ime- 
nuje in razrešuje Predsedstvo Republike Slovenije na predlog 
republiškega sekretarja za obrambo. Poveljnik je Predsedstvu 
Republike Slovenije odgovoren za bojno pripravljenost, upo- 
rabo tger za vodenje in poveljevanje teritorialni obrambi. 
Poveljnik je za bojno pripravljsnot teritorialne obrambe odgo- 
voren tudi Skupščini Republike Slovenije. Za opravljanje 
določenih zadev vodenja teritorialne obrambe, ki jih je na 
republiškega sekretarja za obrambo preneslo Predsedstvo 
Republike Slovenije, in za svoje delo, pa je poveljnik odgovo- 
ren tudi republiškemu sekretarju za obrambo. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni je poveljnik Teritori- 
alne obrambe Republike Slovenije odgovoren za uporabo in 
poveljevanje Teritorialni obrambi Republike Slovenije tudi 
Predsedstvu SFRJ. 



Poveljnika Teritorialne obrambe Republike Slovenije 
v odsotnosti nadomešča načelnik Republiškega štaba za teri- 
torialno obrambo. 

59. člen 
Območni štab za teritorialno obrambo vodi enote in zavuuo 

teritorialne obrambe na območju ene ali več občin, če zanje ni 
odgovoren višji štab. 

Mestni štab za teritorialno obrambo vodi enote in zavode 
teritorialne obrambe na območju mestne skupnosti, če zanje 
ni odgovoren'višji štab. 

Pokrajinski štab za teritorialno obrambo vodi teritorialno 
obrambo na območju pokrajine, razen enot in zavodov, ki so 
neposredno podrejene Republiškemu štabu za teritorialno 
obrambo. 

Pokrajinski štab za teritorialno obrambo se lahko organizma 
v soglasju s Predsedstvom Republike Slovenije tudi kot 
poveljstvo obrambe mesta, ki opravlja tudi naloge mestnega 
štaba za teritorialno obrambo. 

60. člen 
Štabi za teritorialno obrambo iz prejšnjega člena zlasti: 
1. predlagajo Republiškemu štabu za teritorialno obrambo 

mobilizacijski razvoj enot in zavodov na svojem območju ter 
skrbijo za njihovo mobilizacijsko in bojno pripravljenost; 

2. izdelujejo načrte za uporabo teritorialne obrambe, pro- 
učujejo možnosti za njeno delovanje ter oblike, način oziroma 
taktiko delovanja v različnih razmerah; 

3. organizirajo in vodijo usposabljanje pripadnikov, enot in 
zavodov teritorialne obrambe na svojem območju; 

4. dajejo ocene, predloge in mnenja v zvezi z organizira- 
njem in vodenjem oboroženega boja občinskim in mestnim 
organom, pristojnim za organiziranje in vodenje obrambe in 
odpora; 

5. opravljajo kadrovske zadeve v vojni za podrejene enote in 
štabe 61. člen 

Republiški štab za teritorialno obrambo vodi in poveljuje 
štabom, enotam in zavodom teritorialne obrambe na območju 
republike in pri tem zlasti; 

1. določa predlog mobilizacijskega razvoja, organizacije in 
formacije ter merila za razvoj in opremljanje teritorialne 
obrambe v skladu z globalnim načrtom organizacije, oprem- 
ljanja in oboroževanja teritorialne obrambe ter v skladu z dru- 
gimi odločitvami Predsedstva Republike Slovenije oziroma 
republiškega sekretarja za obrambo, če gre za zadeve vode- 
nja teritorialne obrambe, ki jih je na sekretarja preneslo Pred- 
sedstvo Republike Slovenije; 

2. izdeluje načrte uporabe teritorialne obrambe; 
3. skrbi za mobilizacijsko in bojno pripravljenost teritorialne 

obrambe; 
4. načrtuje in usmerja vojaškostrokovno usposabljanje pri- 

padnikov ter štabov, enot in zavodov teritorialne obrambe; 
3. skrbi za mobilizacijsko in bojno pripravljenost teritorialne 

obrambe; 
4. načrtuje in usmerja vojaškostrokovno usposabljanje pri- 

padnikov ter štabov, enot in zavodov teritorialne obrambe; 
5. opravlja vojaško strokovne zadeve za Predsedstvo Repu- 

blike Slovenije; 
6. usklajuje s pristojnimi poveljstvi Jugoslovanske ljudske 

armade načrte uporabe teritorialne obrambe in druge zadeve, 
ki so skupnega pomena za bojno pripravljenost oboroženih 
sil, z republiškim sekretariatom za notranje zadeve pa sodelo- 
vanje pri uporabi enot teritorialne obrambe in organov za 
notranje zadeve. 

Ob neposredni vojni nevarnosti skrbi Republiški štab za 
teritorialno obrambo za mobilizacijo in za izvajanje ukrepov 
za pripravljenost v teritorialni obrambi, ob napadu na državo 
in v vojni pa v sodelovanju s poveljstvi Jugoslavanske ljudske 
armade organizira in vodi oborožen boj na območju Repu- 
blike Slovenije. 

Ob naravnih in drugih nesrečah skrbi Republiški štab za 
teritorialno obrambo za izvajanje nalog teritorialne obrambe 
v zvezi z odpravljanjem posledic teh nesreč, v izrednih razme- 
rah pa za odpravljanje izrednih razmer v skladu z odločitvami 
Predsedstva Republike Slovenije. 

62. člen 
Republiški štab za teritorialno obrambo je organ v sestavi 

republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 

zadeve. Opremljanje, vzdrževanje, evidenca in nadzor oboro- 
žitve in opreme, kadrovske, varnostne in druge zadeve za 
potrebe Republiškega štaba za teritorialno obrambo, pokra- 
jinskih in območnih štabov za teritorialno obrambo ter Terito- 
rialne obrambe Republike Slvoenije se organizirajo kot 
sestavni del drugih obrambnih priprav in nalog iz pristojnosti 
sekretariata. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z vojno forma- 
cijo določi kadrovska in materialna popolnitev, ki omogoča 
delovanje republiškega, pokrajinskih, mestnega in območnih 
štabov za teritorialno obrambo kot samostojnih organov po 
izvršeni mobilizaciji. 

d) Mobilizacija, pripravljenost in uporaba teritorialne 
obrambe 

63. člen 
Mobilizacija in uporaba teritorialne obrambe ob neposredni 

vojni nevarnosti ali ob oboroženem napadu na državo ter 
v izrednih razmerah se izvaja po mobilizacijskih načrtih in 
načrtih za uporabo teritorialne obrambe. 

Mobilizacijo štabov, enot irvzavodov teritorialne obrambe 
ali njihovih posameznih delov odreja v miru po predhodnem 
soglasju republiškega sekretarja za obrambo poveljnik Terito- 
rialne obrambe Republike Slovenije oziroma starešina, ki ga 
ta pooblasti, zaradi preverjanja mobilizacijske in bojne pri- 
pravljenosti, usposabljanja ter za sodelovanje pri zaščiti in 
reševanju prebivalstva, materialnih in drugih dobrin. 

64. člen 
Ukrepe za pripravljenost v teritorialni obrambi v miru in 

v izrednih razmerah odreja po predhodni odločitvi Predsed- 
stva Republike Slovenije poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije ali starešina, ki ga ta pooblasti. 

Mobilizcijo in uporabo enot in zavodov teritorialne 
obrambe za odpravljanje izrednih razmer odreja po odločitvi 
Predsedstva Republike Slovenije poveljnik Teritorialne 
obrambe Republike Slovenije ali starešina, ki ga ta pooblasti. 
Uporaba enot in zavodov teritorialne obrambe se v izrednih 
razmerah odredi le izjemoma. 

Kadar se v izrednih razmerah teritorialna obramba uporabi 
za opravljanje nalog s področja notranjih zadev, usklajuje 
delovanje teritorialne obrambe, organov za notranje zadeve in 
drugih obrambnih sil operativno telo, ki ga vodi predstavnik 
pristojnega organa za notranje zadeve 

e) Popolnjevanje teritorialne obrambe ter imenovanje in 
povišanje oseb v rezervni sestavi. 

65. člen 
Načrte popolnjevanja teritorialne obrambe določajo štabi 

za teritorialno obrambo v skladu z načrtom mobilizacijskega 
razvoja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v primeru 
potrebe višji štab za teritorialno obrambo določi številčno 
odmero za nižji štab za teritorialno obrambo. 

66. člen 
Rezervne oficirje, rezervne vojaške uslužbence, rezervne 

nižje oficirje in rezervne vojake postavljajo na oficirske dolž- 
nosti v teritorialni obrambi poveljnik Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije ali starešine, ki jih ta pooblasti. 

Aktivne vojaške osebe, ki so razporejene v Teritorialno 
obrambo Republike Slovenije, postavlja poveljnik Teritorialne 
obrambe Republike Slovenije na ustrezna formacijska mesta 
v teritorialni obrambi. Aktivne vojaške osebe s činom generala 
v teritorialni obrambi postavlja Predsedstvo Republike Slove- 
nije. 

67. 
Rezervne vojake v teritorialni obrambi povišuje poveljnik 

teritorialne obrambe območja in višji starešina na predlog 
poveljnika enote ali upravnika zavoda. 

Rezevne vodnike v teritorialni obrambi imenuje poveljnik 
teritorialne obrambe pokrajine ali njemu enak ali višji stare- 
šina. 
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Rezervne nižje oficirje, rezervne oficirje do čina kapatana I. 
razreda in rezervne vojaške uslužbence do IV. razreda, ki so 
razporejeni v teritorialno obrambo ali niso razporejeni v obo- 
rožene sile, povišujejo poveljnik Teritorialne obrambe Repu- 
blike Slovenije in starešine, ki jih ta pooblasti. 

Rezervne oficirje od čina majorja do polkovnika in rezerve 
vojaške uslužbence od III. do I. razreda, ki so razporejeni 
v teritorialno obrambo ali niso razporejeni v oborožene sile, 
povišuje Predsedstvo Republike Slovenije. 

68. člen 
Štabi, enote in zavodi teritorialne obrambe, organi za notra- 

nje zadeve ter organizacije zveze rezervnih vojaških starešin 
dajejo predloge občinskemu upravnemu organu, pristojnemu 
za obrambne zadeve, za imenovanje rezervnih vodnikov in 
povišanje rezervnih nižjih oficirjev, oficirjev in vojaških usluž- 
bencev. 

Občinski upravni organ pristojen za obrambne zadeve 
pošlje pristojnemu starešini oziroma organu predloge za ime- 
novanje ali povišanje tistih oseb v rezervni sestavi, ki izpolnju- 
jejo predpisane pogoje. 

69. člen 
Odredbe o napredovanju rezervnih vojakov ter o imenova- 

nju vodnikov in o povišanju rezervnih nižjih oficirjev, oficirjev 
in vojaških uslužbencev po tem zakonu se pošljejo občin- 
skemu upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve. 

f) Služba v teritorialni obrambi 

70. člen 
Teritorialna obramba ima stalno in rezervno sestavo 
Služba v stalni sestavi teritorialne obrambe je poklicno 

opravljanje vojaških in drugih dolžnosti v štabih, enotah in 
zavodih teritorialne obrambe. 

71. člen 
V teritorialni obrambi so civilne in vojaške osebe. 
Za civilne osebe se po tem zakonu štejejo osebe, ki so 

v delovnem razmerju v štabih, enotah in zavodih teritorialne 
obrambe, ne glede na osebni čin in dolžnost, ki jo opravljajo. 

Za vojaške osebe se po tem zakonu štejejo aktivne vojaške 
osebe, razporejene v teritorialno obrambo, ter osebe 
v rezervni sestavi, dokler so na vojaški dolžnosti v teritorialni 
obrambi. 

Za aktivne vojaške osebe, razporejene v teritorialno 
obrambo, se uporabljajo zvezni predpisi, če ni drugače dolo- 
čeno s tem zakonom. 

72. člen 
Civilna oseba se sprejme v delovno razmerje v stalni sestav 

teritorialne obrambe, če izpolnjuje poleg splošnih tudi 
posebne pogoje. 

Civilne osebe v teritorialni obrambi uresničujejo pravice iz 
delovnega razmerja na podlagi predpisov, ki veljajo za 
delavce v državnih organih, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. Za civilne osebe, ki opravljajo dolžnost vojaških 
starešin v stalni sestavi teritorialne obrambe, se uporabljajo 
tudi določbe zakona o službi v oboroženih silah glede izvrše- 
vanja ukazov, posebnih pooblastil vojaških oseb in posebnih 
dolžnosti vojaških starešin. 

Civilna oseba, ki opravlja dolžnost vojaškega starešine 
v stalni sestavi teritorialne obrambe, lahko nosi orožje in 
uniformo in ima službeno izkaznico. 

73. člen 
Kadar osebe v rezervni sestavi opravljajo službo v teritori- 

alni obrambi se zanje primerno uporabljajo predpisi, s kate- 
rimi se ureja poračilo potnih in drugih stroškov vojaških oseb 
v službi v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Vpoklicani rezervni nižji oficirji, oficirji in vojaški uslužbenci 
ter vojaki, ki opravljajo dolžnost vojaških starešin, imajo med 
opravljanjem vojaške dolžnosti v teritorialni obrambi pravico 
do osebnih dohodkov in posebnih dodatkov pod enakimi 
Pogoji in v enaki višini, kot jih imajo rezervne vojaške stare- 
šine v Jugoslovanski ljudski armadi. 

Kadar civilne osebe v stalni sestavi teritorilne obrambe 
opravljajo službo na orožni vaji, se jim povračilo potnih in 
drugih stroškov obračuna v skladu s prvim odstavkom tega 
Člena. 

74. 
Zdravstveno varstvo oseb v rezervni sestavi v času službe 

v teritorialni obrambi obsega: 
1. vse oblike preventivnega zdravstvenega varstva; 
2. zdravniške preglede, zdravljenje in druge vrste medicinske 
pomoči v zdravstvenih organizacijah; 
3. zdravniške preglede in druge vrste medicinske pomoči, 
s katerimi se spremlja in preverja zdravstveno stanje 
4. zdravila, pomožni material, namenjen za uporabo zdravil, 
ter sanitetni material, potreben za zdravljenje; 
5. preventivo, nego in zdravljenje zobnih in ustnih obolenj; 
6. zobotehnično pomoč in zobna protetična sredstva; 
7. ortopedske pripomočke. 

Pri uresničevanju pravic iz prejšnjega odstavka imajo osebe 
v rezervni sestavi v času službe v teritorialni obrambi pravico 
do prevoza glede na medicinske indikacije, na povračilo pot- 
nih stroškov, kakor tudi na povračilo potnih stroškov za 
spremljevalca, če je potreben v času potovanja in bivanja 
v zvezi z uresničevanjem zdravstvenega varstva. 

Za uresničitev pravic iz prvega odstavka tega člena, ki 
presegajo obseg pravic po predpisih o zdravstvenem zavaro- 
vanju delavcev, zagotavlja sredstva proračun Republike Slo- 
venije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predpiše posto- 
pek za uresničevanje pravice oseb v rezervni sestavi teritori- 
alne obrambe do enkratne denarne pomoči, določi višino 
enkratne denarne pomoči in pristojni organ za odločanje 
o enkratni denarni pomoči. 

75. člen 
Odločbe v zadevah iz prejšnjega člena izdaja na prvi stopnji 

predstojnik organizacijske enote republiškea upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve v pokrajini, za osebe 
iz območnih, mestnega in pokrajinskega štaba ter iz njim 
neposredno podrejenih enot, na drugI stopnji pa predstojnik 
republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve, ki izdaja tudi odločbe na prvi stopnji za osebe iz 
sestave Republiškega štaba za teritorialno obrambo in njemu 
neposredno podrejenih enot. 

Zoper odločbo predstojnika republiškega upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve, iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno sprožiti upravni spor. 

76. člen 
Republiški sekretar za obrambo izda za civilne osebe, ki 

opravljajo dolžnosti vojaških starešin v stalni sestavi teritori- 
alne obrambe, in druge starešine natančnejše predpise 
o nošenju strelnega orožja, za ocenjevanje njihove usposob- 
ljenosti za ustrezno dolžnost, za odločanje o napredovanju, 
za izrekanje pohval, o postopku za pošiljanje predlogov za 
napredovanje rezervnih vojaških starešin ter za izdajanje služ- 
bene izkaznice. 

Poveljnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije ureja 
pristojnost starešin v teritorialni obrambi za izrekanje varstve- 
nih in disciplinskih ukrepov, predpisanih z zakonom o službi 
v oboroženih silah. 

2. Narodna zaščita 
77. člen 

Narodna zaščita je organizirana oblika delovanja državlja- 
nov v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah ter v krajevnih 
skupnostih za opravljanje določenih varnostnih nalog in za 
vključevanje državljanov v oborožen boj ter druge oblike 
obrambe in odpora. 

Izvršni svet občinske skupščine določi podjetja, zavode in 
druge organizacije ter krajevne skupnosti, ki organizirajo 
narodno zaščito. Narodno zaščito organizira poslovodni ali 
njemu enak organ, v krajevni skupnosti pa svet krajevne 
skupnosti. 

78. člen 
V načrtu za delovanje narodne zaščite se določijo naloge 

varovanja premoženja in drugih dobrin, če je v večjem obsegu 
ogrožen javni red in mir v miru, ob naravnih in drugih nesre- 
čah, v izrednih razmerah ter njene naloge v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni. Z načrtom se določijo tudi oblike organi- 
ziranja in razporeditve državljanov za opravljanje določenih 
nalog v narodni zaščiti. 
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Načrt za delovanje narodne zaščite je sestavni del varnost- 
nega in obrambnega načrta podjetja, zavoda in druge organi- 
zacije ter skupnosti, ki organizira narodno zaščito. 

79. člen 
Narodno zaščito lahko aktivira načelnik narodne zaščite, 

poslovodni ali njemu enak organ ali svet krajevne skupnosti 
praviloma v soglasju z občinskim upravnim organom, pristoj- 
nim za obrambne zadeve. Soglasje za aktiviranje ni potrebno, 
če nastale razmere zahtevajo takojšnje delovanje narodne 
zaščite. 

O aktiviranju narodne zaščite v večjem obsegu ali v nujnih 
primerih odloča izvršni svet občinske skupščine. 

80. člen 
Narodno zaščito vodi načelnik narodne zaščite. Načelnika 

narodne zaščite imenuje organ, ki je po tem zakonu pristojen 
za organiziranje narodne zaščite. Načelnik narodne zaščite je 
temu organu odgovoren za svoje delo ter za vodenje in 
delovanje narodne zaščite. 

Načelnik narodne zaščite ima namestnika in enega ali več 
pomočnikov za opravljanje določenih nalog narodne zaščite 
ali za vodenje narodne zaščite v posameznih okoljih. Namest- 
nika in pomočnike imenuje organ, ki organizira narodno 
zaščito. Pomočniki so za svoje delo in izvajanje nalog odgo- 
vorni načelniku narodne zaščite. 

Za delovanje v neposredni vojni nevarnosti in v vojni ima 
načelnik narodne zaščite pomočnika za množično izvidniško 
obveščevalno dejavnost. 

81. člen 
Državljani opravljajo v narodni zaščiti naloge po razporedu, 

ki ga določi načelnik narodne zaščite ali njegov namestnik ali 
pomočnik. 

Kadar pripadniki narodne zaščite sodelujejo pri opravljanju 
določenih varnostnih nalog z organi za notranje zadeve, 
skupno delovanje vodi pristojni organ za notranje zadeve. Pri 
opravljanju varnostnih nalog ob naravnih in drugih nesrečah 
pripadniki narodne zaščite delujejo v skladu z odločitvami 
pristojnega štaba za civilno zaščito. 

Kadar pripadniki narodne zaščite sodelujejo v borbenih 
aktivnostih skupaj s teritorialno obrambo, skupno delovanje 
vodi pristojni vojaški starešina. 

Pripadniki narodne zaščite nosijo pri opravljanju nalog 
predpisane oznake. 

82. člen 
Pripadniki narodne zaščite imajo pri opravljanju nalog 

narodne zaščite v miru pravico in dolžnost: 
- da ugotavljajo istovetnost neznanih oseb v svojem 

podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma krajevni skup- 
nosti, v bližini objektov, ki jih varujejo ali na drugih območjih 
delovanja; 

- da preprečujejo nepooblaščenim osebam vstop v pro- 
store oziroma dostop k objektom, ki jih varujejo, in te osebe 
tudi prisilno oddaljijo, če je to potrebno; 

- da zadržijo osebo, ki je bila zalotena pri kaznivem deja- 
nju, s katerim se ogroža varnost ter premoženje, do prihoda 
pooblaščenih delavcev organov za notranje zadeve; 

- da pregledajo osebo ali vozilo, če sumijo, da ta prenaša 
oziroma prevaža predmete in naprave, ki bi lahko ogrozile 
varnost ali povzročile škodo. 

V neposredni vojni nevarnosti in v vojni pripadniki narodne 
zaščite opravljajo obrambne in varnostne naloge v skladu 
z načrtom za delovanje narodne zaščite in odločitvami pristoj- 
nih organov. 

83. člen 
Pripadniki narodne zaščite so med opravljanjem nalog 

narodne zaščite oboroženi: 
1. kadar varujejo objekte in drugo premoženje, ki je poseb- 

nega javnega pomena; 
2. kadar so ogrožena življenja ljudi ali premoženje zaradi 

kriminalne dejavnosti skupin ali posameznikov; 
3. kadar grozi nevarnost sabotaž in drugih terorističnih 

dejanj; 
4. v neposredni vojni nevarnosti in v vojni. 
Za nabavo orožja narodne zaščite se primerno uporabljajo 

predpisi, ki veljajo za orožje teritorialne obrambe. 

Za opravljanje nalog narodne zaščite, zlasti v miru, se 
uporablja tudi orožje za varovanje premoženja ter orožje 
družbenih organizacij, društev in državljanov. 

84. člen 
Pripadnik narodne zaščite sme v miru med opravljanjem 

nalog narodne zaščite uporabiti strelno orožje le, če ne more 
drugače: 

1. zavarovati življenja ljudi; 
2. odvrniti od sebe neposrednega napada, s katerim je 

ogroženo njegovo življenje; 
3. odvrniti napada na objekt, ki ga varuje. 

85. člen 
Upravni organi, pristojni za obrambo, postaje milice ter 

štabi za teritorialno obrambo v skladu s svojimi pristojnostmi 
dajejo organizacijam in skupnostim, ki organizirajo narodno 
zaščito, strokovno pomoč pri organiziranju in delovanju 
narodne zaščite. 

Republiški sekretar za obrambo in republiški sekretar za 
notranje zadeve predpišeta navodila za organiziranje, aktivi- 
ranje in opravljanje nalog narodne zaščite, oznake, ki jih 
nosijo pripadniki narodne zaščite, nošenja in uporabo orožja 
ter drugih sredstev za opravljanje nalog narodne zaščite in 
program usposabljanja. 

3. Upravne zveze 

86. člen 
Družbenopolitične skupnosti organizirajo na enotnih teme- 

ljih za vodenje zaščite in reševanja ter obrambe in odpora na 
območju republike sistem upravnih zvez kot posebne, samo- 
stojno organizirane zveze, namenjene zlasti za delovanje ob 
naravnih in drugih nesrečah, v izrednih razmerah, neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni. 

Sistem upravnih zvez je prilagojen potrebam vodstev druž- 
benopolitičnih skupnosti ter organizacij in skupnosti, ki so 
posebnega pomena za obrambo in zaščito. V njem se zago- 
tavljajo zveze tudi za potrebe službe za povezovanje in obveš- 
čanje ter nosilcev zaščite in reševanja, zveze sodelovanja med 
organi družbenopolitičnih skupnosti in s pristojnimi poveljstvi 
oboroženih sil. 

V miru in ob naravnih in drugih nesrečah se za potrebe 
upravnih zvez praviloma uporablja zlasti javni sistem zvez, 
v izrednih razmerah, v neposredni vojni nevarnosti in v vojni 
pa tudi sistemi zvez določenih imetnikov ter posebej organizi- 
rani sistem zvez. 

87. člen 
Delovanje upravnih zvez ter izvajanje kriptografskega in 

protielektronskega varovanja podatkov zagotavljajo enote za 
zveze družbenopolitičnih skupnosti s centri zvez ter relejnimi 
kurirskimi zvezami. 

Zagotavljanje zvez za republiško vodstvo in zvez za organi- 
ziranje in vodenje obrambe in odpora v pokrajinah je skup- 
nega pomena za obrambo republike. 

Občinski centri zvez, ki jih določi republiški upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, so dolžni zagotoviti direktne 
zveze z vsemi občinami na določenem območju. 

Enote za zveze družbenopolitičnih skupnosti se organizi- 
rajo v skladu z določbami tega zakona, ki veljajo za enote 
teritorialne obrambe, svoje naloge pa opravljajo po odloči- 
tvah vodstev družbenopolitičnih skupnosti. Pripadniki enot za 
zveze nosijo uniforme teritorialne obrambe. 

V. OBRAMBNI UKREPI 

1. Ukrepi za pripravljenost 

88. člen 
S predpisanimi ukrepi za pripravljenost se zagotavlja posto- 

pen in organiziran prehod nosilcev obrambnega sistema ter 
obrambnih sil v stanje pripravljenosti za izvajanje obrambnih 
nalog v izrednih razmerah ali v neposredni vojni nevarnosti 
oziroma za delovanje v vojnih razmerah. 

Naloge za izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljanje- 
nost določajo v skladu s svojo organizacijo in dejavnostjo 
organizacije, organi in skupnosti, ki po določbah tega zakona 
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sprejemajo obrambne in varnostne načrte, ter druge organi- 
zacije, organi in skupnosti v skladu z odločitvijo izvršnih 
svetov skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

89. člen 
V miru in v izrednih razmerah Predsedstvo Republike Slove- 

nije odloča in daje ukaz za izvajanje ukrepov za pripravljenost 
na območju Republike Slovenije. 

Ukrepi za pripravljenost, o katerih je odločil pristojni zvezni 
organ med izrednimi razmerami, se na območju Republike 
Slovenije izvajajo le po predhodnem soglasju Skupščine 
Republike Slovenije oziroma Predsedstva Republike Slove- 
nije, če ga je Skupščina Republike Slovenije za to pooblastila. 
Predsedstvo Republike Slovenije v takem primeru lahko 
zadrži izvedbo posameznega ali vseh ukrepov, če za to obsta- 
jajo utemeljeni razlogi. 

90. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 

določa naloge, ki jih morajo pri izvajanju posameznega 
ukrepa za pripravljenost opraviti pristojni organi družbenopo- 
litičnih skupnosti, način in organizacijo prenašanja ukazov za 
izvajanje ukrepov za pripravljenost ter način poročanja o nji- 
hovem izvrševanju. 

Nosilci obrambnega sistema v skladu s prejšnjim odstav- 
kom v svojih načrtih določijo aktivnosti za izvedbo posamez- 
nih nalog iz ukrepov za pripravljenost glede na naravo svoje 
dejavnosti, pristojnosti in druge razmere, pri čemer pa ne 
smejo načrtovati nalog, ki bi presegle namen in obseg posa- 
meznega ukrepa. 

2. Mobilizacija 
91. člen 

Mobilizacija obsega ukrepa, naloge in aktivnosti, ki jih 
izvajajo nosilci obrambnega sistema, oborožene in druge 
obrambne sile v skladu s svojimi načrti, s katerimi se zagotav- 
lja organiziran prehod iz mirnodobne na vojno organizacijo 
oziroma drugim razmeram ustrezno organiziranost. 

Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po načinu 
izvedbe pa tajna ali javna. 

Mobilizacijo načrtujejo kot del svojih obrambnih priprav 
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, podjetja, 
zavodi in- druge organizacije, ki so posebnega pomena za 
obrambo in zaščito, ter obrambne sile. Druge organizacije, 
organi in skupnosti načrtujejo mobilizacijo le za izvajanje 
tistih nalog, ki so jih dolžne opravljati v neposredni vojni 
nevarnosti in v vojni po odločitvi pristojnega organa družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Izvajalci in odgovorni za izvedbo mobilizacije so vodje 
obrambnih in varnostnih priprav, v teritorialni obrambi povelj- 
niki teritorialne obrambe območij, mesta in pokrajin, povelj- 
niki enot ter načelniki zavodov, v civilni zaščiti poveljniki 
civilne zaščite, v službi za opazovanje in obveščanje pa načel- 
niki centrov za obveščanje. 

92. člen 
Organizacije, organi in skupnosti, ki načrtujejo mobiliza- 

cijo, izdelujejo svoje mobilizacijske načrte na podlagi mobili-' 
zacijske ocene, ki je sestavni del ocene vojaškopolitičnih, 
ekonomskih in drugih pogojev v primeru napada na državo 
v družbenopolitični skupnosti, ter na podlagi sklepa o načinu 
pripravljanja in izvajanja mobilizacije, ki ga sprejme izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Mobilizacijski načrt podjetja, zavoda ali druge organizacije 
obsega zlasti organizacijo in način pozivanja ter organizacijo 
prehoda na vojno organiziranost in druge dokumente. 

Mobilizacijski načrt krajevne skupnosti obsega zlasti orga- 
nizacijo in način pozivanja ter po potrebi organizacijo pre- 
hoda na vojno organiziranosti. 

Mobilizacijski načrt družbenopolitične skupnosti obsega 
sklep o načinu pripravljanja in izvajanja mobilizacije, organi- 
zacijo in način sprejemanja ter prenašanja ukaza za izvajanje 
Mobilizacije, organizacijo prometa ter materialne in zdrav- 
stvene oskrbe ter druge dokumente, iz katerih je razviden 
Potek mobilizacije v družbenopolitični skupnosti vključno 
z mobilizacijskimi zbirališči. 

93. člen 
Organizacijo in način sprejemanja, prenašanja in sporoča- 

nja ukaza za mobilizacijo ter poročanje o poteku mobilizacije 

ureja republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
izvajajo pa upravni organi pristojni za obrambne zadeve. 

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, organizirajo 
enotni pozivni sistem na območju občin, ki mora omogočati 
samostojno pozivanje pripadnikov civilne zaščite in drugih 
reševalnih sil. Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, 
usmerjajo in usklajujejo izvajanje nalog vojaške mobilizacije 
ter mobilizacije drugih sil v krajevnih skupnostih. 

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, so dolžni 
pozivati po odločitvi pristojnega republiškega organa tudi 
pripadnike enot in služb, ki so republiškega pomena. 

94. člen 
Mobilizacija se začne s sprejemom ukaza za izvajanje mobi- 

lizacije ter konča v času, ki je določen v mobilizacijskem 
načrtu. 

Po izvršeni mobilizaciji organizacije, organi in skupnosti ter 
obrambne sile nadaljujejo z delom po vojni organizaciji. S pri- 
pravami za izvajanje zaščite in reševanja po izvršeni mobiliza- 
ciji nadaljujejo tudi združeni odredi in štabi za civilno zaščito 
družbenopolitičnih skupnosti, ostale enote civilne zaščite pa 
se razpustijo in aktivirajo po potrebi. 

3. Ukrepi za varnost in varovanje skrivnosti 

95. člen 
Podatki o obrambi, ki so določeni kot državna, vojaška ali 

uradna skrivnost, se lahko prenašajo po tehničnih sredstvih 
za zveze samo, če se pri tem varuje in zagotavlja njihova 
zaupnost. Pri prenašanju zaupnih podatkov po tehničnih 
sredstvih za zveze, za katere je predpisano, se morajo uporab- 
ljati kriptografski ukrepi za njihovo varovanje. 

Zaradi varovanja zaupnosti se pri uporabi elektronskih 
sredstev zvez izvajajo ukrepi protielektronskega varovanja. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podrobneje 
ureja merila za določanje zaupnih obrambnih podatkov ter 
splošne in posebne ukrepe za njihovo varovanje. 

96. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije ter državni organi 

določajo v splošnih aktih, katera njihova dela so posebnega 
pomena za obrambo ter splošne in posebne ukrepe za nji- 
hovo varovanje. 

Podjetja in zavodi, ki se ukvarjajo z znanstveno raziskoval- 
nim delom v vojaške namene ali s proizvodnjo vojaške 
opreme in oborožitve, morajo izvajati predpisane ukrepe za 
varovanje podatkov. 

97. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa na pred- 

log republiškega upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve, območja, na katerih se iz obrambnih razlogov omeji 
prosto gibanje, prebivanje ali nastanjevanje prebivalstva in 
tujcev. 

Republiški sekretar za obrambo določa objekte in okoliše 
objektov, ki so posebnega pomena za obrambo na območju 
republike, in obvezne ukrepe za njihovo varovanje ter daje 
soglasje organom in organizacijam za opravljanje snemanja, 
meritev in raziskav zemljišč ter gradenj v tej okoliših. Dolo- 
čene ukrepe za varovanje teh objektov in okolišev izvajajo 
organi za notranje zadeve. 

Republiški sekretar za obrambo določa splošne in posebne 
ukrepe za varovanje del v upravnih organih, pristojnih za 
obrambne zadeve, ter v štabih za teritorialno obrambo, ki so 
posebnega pomena za obrambo. Republiški sekretar za 
obrambo lahko delavcem, ki opravljajo navedena dela, 
začasno prepove potovanje v tujino, če to terjajo varnostne ali 
obrambne razmere. 

Pri izvajanju vaj lahko republiški sekretar za obrambo 
v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje zadeve omeji 
gibanje prebivalstva na območju, kjer se izvajajo vaje. 

98. člen 
Republiški upravni organ pristojen za raziskovalno dejav- 

nost in tehnologijo, daje dovoljenja za opravljanje znanstve- 
nih raziskovanj na območju Republike Slovenije s tujim fizič- 
nimi ali pravnimi osebami ali za take osebe ter za dajanje tem 
osebam izsledkov raziskovanj na področju, ki so s predpisom 
določena kot pomembna za obrambo. 

Predloge za dovoljenja iz prejšnjega odstavka pripravlja 
komisija, ki jo imenuje predstojnik republiškega upravnega 
organa, pristojnega za raziskovalno dejavnost in tehnologijo. 
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99. člen 
Tuje fizične in pravne osebe ter podjetja, zavodi, organiza- 

cije in posamezniki, ki se ukvarjajo s snemanjem filmov in 
televizijskih produkcij skupaj s tujimi fizičnimi ali pravnimi 
osebami ali zanje, morajo predhodno pridobiti dovoljenje za 
snemanje eksterierov na območju Republike Slovenije, 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje republiški organ, 
pristojen za kulturo, za snemanje celovečernih filmov, ozi- 
roma republiški organ pristojen za informiranje, za snemanje 
vseh drugih filmov in video zapisov. 

Podjetja, zavodi in organizacije, ki opravljajo snemanje iz 
zraka, morajo predhodno pridobiti dovoljenje republiškega 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, aero- 
posnetke pa poslati v pregled istemu organu pred njihovo 
uporabo. 

100. člen x 
Republiški sekretar za obrambo, poveljnik Teritorialne 

obrambe Republike Slovenije ali starešina, ki ga ta pooblasti, 
sme dovoliti, da oseba, ki dela ali ji je prenehalo delo v uprav- 
nem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ali v štabu za 
teritorialno obrambo, sporoči državnemu organu zaupne 
obrambne podatke, če je to v javnem interesu. 

Določa prejšnjega odstavka se primerno uporablja tudi za 
določitev pooblastil poslovodnega ali njemu enakega organa 
v podjetju, zavodu ali drugi organizaciji oziroma za določitev 
pooblastil predstojnika državnega organa. 

101. člen 
Strokovne varnostne zadeve na obrambnem področju 

opravlja varnostni organ republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za obrambne zadeve, vojaška policija v teritorialni 
obrambi ter določene naloge organi za notranje zadeve. 

Varnostni organ iz prejšnjega odstavka izvaja ukrepe za 
odkrivanje in preprečevanje dejavnosti, ki merijo na nasilno 
rušenje z ustavo določene družbene ureditve in ogrožanje 
varnosti republike, če gre za tako dejavnost v upravnih orga- 
nih, pristojnih za obrambne zadeve, v teritorialni obrambi, 
v službi za opozovanje in obveščanje oziroma v enotah za 
zveze družbenopolitičnih skupnosti ali proti navedenim orga- 
nom in obrambnim silam. Varnostni organ opravlja tudi druge 
varnostne naloge, pomembne za delovanje obrambnih sil 
oziroma za odkrivanje in preprečevanje dejavnosti, ki meri na 
odkrivanje skrivnosti s področja obrambe oziroma obrambnih 
načrtov in načrtov uporabe teritorialne obrambe. 

Določene starešine in delavci varnostnega organa imajo pri 
opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka enake pravice in 
pooblastila kot pooblaščene osebe organov za notranje 
zadeve. Delavci varnostnega organa imajo službene izkaz- 
nice. 

Starešine in delavce, ki opravljajo varnostne zadeve 
v sestavi oziroma za teritorialno obrambo, imenuje republiški 
sekretar za obrambo. 

102. člen 
Teritorialna obramba ima vojaško policijo za varnost voja- 

škega prometa, za vojaški red in disciplino in za odkrivanje 
kaznivih dejanj v teritorialni obrambi, ki se preganjajo po 
uradni dolžnosti. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izda natanč- 
nejše predpise o organizaciji in delovanju varnostnega 
organa republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, ter vojaške policije teritorialne obrambe. 

VI. ZAŠČITA IN REŠEVANJE 

1. Skupne določbe 
103. člen 

Zaščita in reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin pred 
nastankom in posledicami naravnih in drugih nesreč se 
v Republiki Sloveniji organizira kot enoten sistem, ki temelji 
na: 

- uresničevanju in upoštevanju preventivnih, tehničnih in 
drugih ukrepov, ki preprečujejo nastanek nesreč ali izboljšu- 
jejo oziroma omogočajo zaščito in reševanje; 

- pripravah prebivalstva, organizacij, organov in skupnosti 
za samopomoč in vzajemno pomoč; 

- pripravah za izvajanje ukrepov za zaščito in reševanje; 
- pripravah in vključevanju v zaščito in reševanje podjetij, 

zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je namenjena 
zaščiti in reševanju; 

- organiziranju, pripravah in delovanju operativnih sesta- 
vov gasilske organizacije in drugih družbenih organizacij ter 
društev, ki opravljajo dejavnost zaščite in reševanja v skladu 
z zakonom; 

- organiziranju, pripravah in delovanju posebej organizi- 
ranih sil civilne zaščite ter štabov za civilno zaščito; 

- pripravah in sodelovanju oboroženih in drugih obramb- 
nih sil pri zaščiti in reševanju. 

Enoten sistem za zaščito in reševanje ljudi, materialnih in 
drugih dobrin deluje tudi v izrednih razmerah, v neposredni 
vojni nevarnosti in v vojni. 

Enotnost sistema za zaščito in reševanje se zagotavlja 
z organizacijskimi in drugimi pripravami ter enotnostjo vode- 
nja akcij zaščite in reševanja v krajevni skupnosti, občini, 
mestni ali regionalni skupnosti in v republiki. 

104. člen 
Sile za zaščito in reševanje se uporabijo ali aktivirajo ob 

naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojimi načrti ali po 
odločitvi pristojnega organa v obsegu, ki je potreben za 
reševanje ljudi, materialnih in drugih dobrin. 

Naravne in druge nesreče po tem zakonu so naravne 
nesreče, ki jih povzroči delovanje naravnih sil ali pojavov 
(potresi, poplave, zemeljski in snežni plazovi, neurja in 
podobno), nesreče, ki jih povzroči človekovo nepravilno rav- 
nanje ali opustitev (požari, nesreče v rudnikih in na drugih 
deloviščih, prometne nesreče, epidemije in podobno) in 
nesreče, ki nastanejo v tehnoloških procesih (eksplozije gor- 
ljivih in eksplozivnih snovi, jedrske nesreče, onesnaževanja 
zraka in vode in podobne). 

105. člen 
Pri načrtovanju, graditvi objektov in drugih prostorskih 

posegih, projektiranju tehnoloških in drugih procesov se upo- 
števajo in izvajajo na podlagi ocen ogroženosti zaradi narav- 
nih in drugih nesreč predpisani prostorski, urbanistični, grad- 
benotehnični, tehnični in drugi ukrepi, ki preprečujejo nasta- 
nek nesreč ali zmanjšujejo njihove posledice oziroma omogo- 
čajo zaščito in reševanje. 

2. Osebna in vzajemna zaščita 

106. člen 
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe in postopke za 

neposredno osebno in vzajemno zaščito, prvo pomoč in reše- 
vanje ljudi, materialnih in drugih dobrin v stanovanjskih 
hišah, poslovnih stavbah, na javnih mestih in v drugih bivalnih 
in delovnih okoljih. 

Pri uresničevanju osebne in vzajemne zaščite si morajo 
državljani pomagati v skladu z načeli vzajemnosti in solidar- 
nosti. 

Ob naravnih in drugih nesrečah pričnejo državljani takoj 
izvajati na lastno pobudo zaščitne in reševalne ukrepe in se 
po potrebi sami organizirajo v skupine ali druge oblike delo- 
vanja. 

107. člen 
V stanovanju, stanovanjski hiši in stanovanjskem okolju 

izvršujejo ukrepe za zaščito in reševanje po načelih osebne in 
vzajemne zaščite vsi stanovalci. Njihovo delovanje usmerjajo 
hišni svet in pristojni organi krajevne skupnosti, delavci orga- 
nov za notranje zadeve, poveljujoči starešina gasilske ali 
druge reševalne službe oziroma organi civilne zaščite, če je 
obseg nesreče večji. 

V delovnem okolju izvajajo ukrepe za zaščito in reševanje 
po načelih osebne in vzajemne zaščite vsi zaposleni. Njihovo 
delovanje usmerjajo poslovodni ali njemu enak organ, pove- 
ljujoči starešina gasilske ali druge reševalne službe oziroma 
organi civilne zaščite, če je obseg nesreče večji. 

108. člen 
Upravljalci, lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih 

in drugih objektov so dolžni na lastne stroške zagotoviti in 
vzdrževati sredstva in opremo za zaščito in reševanje stano- 
valcev, delavcev in drugih uporabnikov ter skrbeti za njihovo 
usposabljanje za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki proizvajajo, skla- 
diščijo ali kako drugače razpolagajo z nevarnimi snovmi, ki 
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neposredno ogrožajo varnost prebivalcev v okolici, kjer se 
nevarne snovi nahajajo, so dolžne poleg ukrepov za prepreče- 
vanje nesreč oziroma za zaščito zaposlenih v proizvodnem 
procesu na svoje stroške zagotoviti tudi najnujnejša zašitna 
sredstva in reševalno opremo za neposredno ogroženo prebi- 
valstvo v okolici ter seznanjati ogroženo prebivalstvo 
s postopki in ukrepi v primeru nesreče. 

Sredstva in opremo iz prvega in drugega odstavka tega 
člena predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, ki 
določi tudi vrsto nevarnih snovi, za katere so dolžna podjetja, 
zavodi in druge organizacije zagotoviti najnujnejša zaščitna 
sredstva ter reševalno opremo tudi za ogroženo prebivalstvo. 

3. Ukrepi za zaščito in reševanje 

109. člen 
Ukrepi za zaščito in reševanje so: 
1. zaščita in reševanje ob požarih; 
2. zaščita in reševanje ob poplavah; 
3. zaščita in reševanje ob rušenjih; 
4. prva medicinska pomoč; 
5. prva veterinarska pomoč 
6. radiološka, kemijska in biološka zaščita; 
7. izmik in evakuacija; 
9. asanacija terena; 
10. zaščita in reševanje pred plazovi; 
11. varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi; 
12. zaklanjanje. 
Na podlagi ocene ogroženosti zaradi naravnih in drugih 

nesreč občine lahko določijo tudi druge ukrepe za zaščito in 
reševanje. 

110. člen 
Ukrepi iz prejšnjega člena obsegajo zlasti: 
- naloge in aktivnosti za preprečevanje naravnih in drugih 

nesreč ter nevarnosti ter preprečevanje oziroma zmanjševa- 
nje njihovih posledic; 

- organizacijske, kadrovske, materialne in druge priprave 
za izvajanje zaščite in reševanja. 

Ukrepe za zaščito in reševanje v miru in v vojni izvajajo, 
podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je 
namenjena zaščiti in reševanju, splošne reševalne službe ter 
enote in štabi civilne zaščite, po potrebi pa tudi oborožene in 
druge obrambne sile. 

Gašenje začetnih požarov, prvo medicinsko pomoč, prvo 
veterinarsko pomoč, oskrbo prizadetega prebivalstva in 
druge manj zahtevne naloge in aktivnosti pri ukrepih za zaš- 
čito in reševanje izvajajo državljani ob naravnih in drugih 
nesrečah tudi po načelih osebne in vzajemne zaščite. 

111. člen 
Zaščita pred požari se izvaja s protipožarnimi ukrepi, gaše- 

nje oziroma reševanje ob požarih pa izvajajo zlasti gasilske 
enote in po potrebi druge reševalne sile. 

Zaščito pred požari in gašenje požarov ureja poseben 
zakon. 

112. člen 
Zaščita pred rušenji ob potresih, pred poplavami in drugimi 

nesrečami se izvaja s prostorskimi, urbanističnimi, gradbeno- 
tehničnimi in drugimi ukrepi za zaščito prebivalstva, material- 
nih in drugih dobrin. 

Zaščito in reševanje ob nevarnostih iz prejšnjega odstavka 
izvajajo podjetja, zavodi in druge organizacije, ki opravljajo 
zlasti gradbeno, komunalno, vodnogospodarsko in podobno 
dejavnost, splošne reševalne službe in enote civilne zaščite 
ter po ptrebi tudi oborožene in druge obrambne sile. -• 

113. člen 
Prvo medicinsko pomoč izvajajo zdravstvene organizacije 

in službe, organizacije rdečega križa ter enote civilne zaščite, 
Po potrebi pa tudi sanitetna služba oboroženih sil. 

Prvo veterinarsko pomoč izvajajo veterinarske, kmetijske in 
druge organizacije in službe ter enote civilne zaščite. 

114. člen 
Ukrepe radiološke, kemijske in biološke zaščite izvajajo 

strokovne specializirane organizacije oziroma podjetja, ki raz- 

polagajo z ustreznimi napravami, opremo in kadri, zdrav- 
stvene organizacije, meteorološka služba, gasilske enote, ki 
so za to posebej usposobljene in opremljene, enote civilne 
zaščite ter po potrebi ustrezne enote oboroženih sil. 

Odkrivanje in spremljanje nevarnosti radioloških, kemijskih 
ali bioloških sredstev organizirajo družbenopolitične skupno- 
sti kot dejavnost službe za opazovanje in obveščanje. 

115. člen 
Oskrba ogroženega in prizadetega prebivalstva obsega 

začasno nastanitev, prehrano ter zdravstveno varstvo. Izvajajo 
jo zlasti zdravstvene, gostinske, komunalne in druge organi- 
zacije ter službe, organizacije rdečega križa in druge ustrezne 
družbene organizacije ter enote civilne zaščite. 

Izmik ali evakuacija ogroženega ali prizadetega prebival- 
stva, materialnih in drugih dobrin se izvaja, če ni mogoče 
z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti, zaščite in oskrbe. Evaku- 
acija je praviloma načrtovana, lahko pa jo odredi tudi izvršni 
svet občinske skupščine oziroma štab za civilno zaščito, 
v skladu z zakonom, če je to potrebno glede na nastale" 
razmere. Evakuacijo, ki jo je potrebno izvršiti na območju 
dveh ali več občin, odredi Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije. V vojni lahko odredi izmik na območjih, kjer so boji, 
poveljnik teritorialne obrambe pokrajine oziroma starešina na 
položaju poveljnika divizije ali temu enakem ali višjem polo- 
žaju. 

116. člen 
Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi obsega 

odkrivanje, zavarovanje, prevoz in uničevanje neeksplodira- 
nih ubojnih sredstev. 

Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi smejo 
izvajati posebej usposobljene osebe, ki imajo za to poobla- 
stilo republiškega sekretarja za obrambo ali ustrezne enote 
oboroženih sil, organov za notranje zadeve ter civilne zaščite. 

117. člen 
Varstvo pred zemeljskimi, snežnimi in drugimi plazovi se 

izvaja z gradbenotehničnimi, prostorskimi in drugimi ukrepi. 
Zaščito pred snežnimi plazovi z namernim proženjem z eks- 

plozijo in na druge načine organizira občinski štab za civilno 
zaščito v sodelovanju z upravnim organom, pristojnim za 
obrambne zadeve. Osebe, ki ta ukrep izvajajo, morajo biti 
posebej usposobljene in imeti za to pooblastilo republiškega 
sekretarja za obrambo. 

118. člen 
Za zaščito pred posledicami naravnih drugih nesreč, 

zlasti pa pred vojnimi dejstvovanji in njihovimi posledicami, 
se prebivalstvo, materialne in druge dobrine zaklanjajo 
v zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte. 

Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v miru v skladu 
s tehničnimi normativi v novih stavbah centrov zvez, energet- 
skih objektih in v objektih, v katerih se bo opravljala dejavnost 
posebnega pomena za obrambo in zaščito oziroma proizvod- 
nja oborožitve ali vojaške opreme in če se taki objekti gradijo 
na območjih, ki bi bila ogrožena v vojni. Zaklonišča gradijo 
investitorji s svojimi sredstvi. 

Zaklonišča iz prejšnjega odstavka se gradijo praviloma 
tako, da jih je v miru mogoče uporabljati tudi za druge 
namene, vendar to ne sme vplivati na njihovo uporabnost in 
pripravljenost za zaščito. 

V zaklonišča dopolnilne zaščite se v neposredni vojni 
nevarnosti prilagajajo v skladu s tehničnimi normativi tudi 
obstoječi objekti oziroma prostori. 

Zaklonilniki in drugi zaščitni objekti so revni in drugi 
podobni objekti ter za zaklanjanje prilagojeni kletni in drugi 
prostori v obstoječih objektih, ki dajejo najnujnejšo zaščito 
pred učinki bojnih sredstev. Praviloma se gradijo v nepo- 
sredni vojni nevarnosti. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi objekte 
in območja, na katerih se v skladu z drugim odstavkom tega 
člena gradijo zaklonišča. 

119. člen 
Zaklonišča je treba redno vzdrževati v brezhibnem stanju. 
Za vzdrževanje zaklonišč, za njihovo smotrno uporabo 

v miru skrbijo upravljalci, lastniki ali uporabniki, ki upravljajo 
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s stavbo, v kateri je zaklonišče. Za javna zaklonišča skrbijo 
občine. 

Občina določi pogoje za oddajanje zaklonišč v najem za 
mirnodobno uporabo. 

4. Podjetja, zavodi in druge organizacije, 
ki opravljajo dejavnost pomembno za zaščito in reševanje 

120. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki po odločitvi izvrš- 

nega sveta skupščine družbenopolitične skupnosti opravljajo 
dejavnost, pomembno za zaščito in reševanje, morajo na 
podlagi občinske ali druge ocene ogroženosti zaradi naravnih 
in drugih nesreč: 

- določiti svojo organizacijo, sile in sredstva za izvajanje 
zaščite in reševanja oziroma odpravljanje posledic nesreč^; 

- skrbeti za strokovno usposabljanje svojih delavcev za 
izvajanje načrtovanih nalog zaščite in reševanja; 

- izvajati druge pripriprave, ki omogočajo njihovo 
uspešno delovanje ob naravnih in drugih nesrečah. 

Priprave in načrti podjetij, zavodov in drugih organizacij iz 
prejšnjega odstavka morajo biti usklajeni z načrti in drugimi 
pripravami pristojnega štaba za civilno zaščito družbenopoli- 
tične skupnosti. 

121. člen 
Gasilske poklicne in druge operativne enote gasilske orga- 

nizacije, ki jih določi Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije, opravljajo poleg drugih nalog, ki jih določa zakon, tudi 
zaščito in reševanje ter odpravljanje posledic nesreč z nevar- 
nimi snovmi. V ta namen se opremljajo in usposabljajo 
v skladu z enotnim programom, ki je republiškega pomena. 

Gasilske poklicne teritorialne enote se organizirajo po 
predpisih o zavodih. 

5. Splošne reševalne službe in sodelovanje družbenih orga- 
nizacij 
ter društev pri zaščiti in reševanju 

122. člen 
Gašenje požarov in druge splošne reševalne naloge v bival- 

nem in delovnem okolju opravljajo operativne enote gasilske 
organizacije v skladu z zakonom. 

123. člen 
Gorska reševalna služba opravlja reševanje v gorah na 

območju celotne* republike samostojno ali v sodelovanju 
z drugimi službami in organi. Po potrebi pripadniki gorske 
reševalne službe opravljajo tudi druge naloge reševanja iz 
višin. 

Za organizacijo, usposabljanje in druge priprave gorske 
reševalne službe skrbi planinska organizacija Slovenije. 

Opremljanje, usposabljanje in delovanje potrebnega opera- 
tivnega sestava gorske reševalne službe poteka po programu, 
ki je republiškega pomena. 

124. člen 
Jamarska reševalna služba opravlja reševanje na območju 

celotne republike samostojno ali v sodelovanju z drugimi 
službami in organi. Po potrebi pripadniki jamarske reševalne 
službe opravljajo tudi reševanje iz višin in druge naloge. 

Za organizacijo, usposabljanje in druge priprave jamarske 
reševalne službe skrbi jamarska organizacija Slovenije. 

Opremljanje, usposabljanje in delovanje potrebnega opera- 
tivnega sestava jamarske reševalne službe poteka po pro- 
gramu, ki je republiškega pomena. 

125. člen 
Organizacije rdečega križa, kinološke, taborniške, potaplja- 

ške, radioamaterske in druge organizacije sodelujejo pri zaš- 
čiti in reševanju v skladu s svojimi možnostmi, nastalimi 
razmerami in odločitvami pristojnih organov. 

Operativne sestave družbenih organizacij in društev iz 
prejšnjega odstavka v posamezni družbenopolitični skupnosti 
lahko izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
pooblasti, da opravljajo naloge zaščite in reševanja, za katere 
so usposobljeni. 

6. Enote in štabi civilne zaščite 

a) Enote civilne zaščite 
126. člen 

Enote civilne zaščite so posebej organizirane ter tehnično 
in strokovno usposobljene sile, namenjene za zaščito in reše- 
vanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin ob naravnih 
in drugih nesrečah ter nevarnostih. 

Enote civilne zaščite organizirajo tista podjetja, zavodi in 
druge organizacije ter krajevne skupnosti, ki jih določi 
v skladu z oceno ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč 
izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti na pred- 
log štaba za civilno zaščito. 

127. člen 
Enote civilne zaščite so splošne in specializirane. 
Splošne enote civilne zaščite se ustanovijo za izvajanje 

manj zahtevnih ukrepov in nalog civilne zaščite v podjetjih, 
zavodih in drugih organizacijah ter v krajevnih skupnosti, če 
v njih niso organizirani operativni sestavi gasilske organiza- 
cije, ki opravljajo splošne reševalne naloge oziroma, če ti 
sestavi niso zadostni. 

Specializirane enote civilne zaščite se ustanovijo za izvaja- 
nje posameznih ukrepov za zaščito in reševanje v podjetjih, 
zavodih in drugih organizacijah, v občinah, v mestni skupno- 
sti oziroma v krajevnih skupnostih. Specializirane enote 
civilne zaščite se lahko združujejo v združene odrede Civilne 
zaščite, ki so namenjeni za izvajanje vseh vrst ukrepov in 
nalog civilne zaščite. Združeni odredi civilne zaščite se usta- 
novijo v bolj ogroženih občinah ali za več občin skupaj, 
morajo pa se ustanoviti, če je tako določeno z republiškim 
načrtom civilne zaščite. 

Vrsta, velikost in število enot civilne zaščite se določi na 
podlagi občinske ter lastne ocene ogroženosti podjetij, zavo- 
dov in drugih organizacij oziroma krajevnih skupnostih pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

128. člen 
Za opravljanje posameznih nalog civilne zaščite, vzajemne 

zaščite ter drugih nalog za zaščito in reševanje se lahko 
v bivalnih ali delovnih okoljih imenujejo poverjeniki civilne 
zaščite. Poverjenike imenujejo organi, ki po tem zakonu orga- 
nizirajo civilno zaščito. 

b) Štabi za civilno zaščito 

129. člen 
Štabi za civilno zaščito so strokovno operativni organi 

podjetij, zavodov in drugih organizacij, krajevnih skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti, ki ocenjujejo ogroženost na 
svojem območju, usmerjajo priprave za osebno in vzajemno 
zaščito, izdelujejo in sprejemajo načrte za delovanje civilne 
zaščite, predlagajo organizacijo in priprave civilne zaščite, 
usmerjajo usposabljanje civilne zaščite ter odrejajo, organizi- 
rajo in vodijo izvajanje zaščitnih in reševalnih ukrepov ter 
zaščitne in reševalne akcije ob naravnih in drugih nesrečah. 

Štabi za civilno zaščito se lahko organizirajo v podjetjih, 
zavodih in drugih organizacijah, morajo pa se organizirati 
v krajevnih skupnostih, občinah in drugih družbenopolitičnih 
skupnostih. 

130. člen 
Štab za civilno zaščito in enote civilne zaščite vodi poveljnik 

civilne zaščite. Poveljnik civilne zaščite je za svoje delo, pri- 
pravljenost civilne zaščite ter vodenje akcij zaščite in reševa- 
nja neposredno odgovoren organu, ki ga je imenoval ter 
višjemu štabu. 

Štab za civilno zaščito poleg poveljnika sestavljajo načelnik 
štaba, ki je obenem namestnik poveljnika, ter določeno šte- 
vilo članov odgovornih za posamezne ali več vrst ukrepov za 
zaščito in reševanje. Štab za civilno zaščito družbenopolitične 
skupnosti ima tudi operativca. Štab za civilno zaščito in 
poveljnika civilne zaščite imenuje organ, ki je po tem zakonu 
pristojen za organiziranje civilne zaščite. 

131. čl*n 
Štab za civilno zaščito krajevne skupnosti vodi delovanje 

vseh štabov in enot civilne zaščite na območju krajevne skup- 
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nosti. Z občinskim odlokom o organiziranju zaščite in reševa- 
nja se lahko pooblasti štab za civilno zaščito določene kra- 
jevne skupnosti, da vodi delovanje vseh štabov in enot na 
območju mesta ali na drugem območju, ki zaradi geografskih, 
urbanih ali drugih značilnosti predstavlja celoto. 

Mestni ali štab za civilno zaščito posebne družbenopoli- 
tične skupnosti vodi vse štabe in enote na območju mestne ali 
posebne družbenopolitične skupnosti, če občina v teh skup- 
nostih organizirajo civilno zaščito enotno za celo skupnost. 

132. člen 
Občinski štab za civilno zaščito opravlja zlasti naslednje 

naloge: 
1. ocenjujejo ogroženost območja občine pred naravnimi in 

drugimi nesrečami ter možnosti in pogoje za zaščito in reše- 
vanje prebivalstva, materialnih in drugih dobrin; 

2. izdela in sprejema občinski načrt civilne zaščite in daje 
predloge izvršnemu svetu občinske skupščine za organizira- 
nje zaščite in reševanja, civilne zaščite in za izvajanje ukrepov 
za zaščito in reševanje; 

3. določa usmeritve za organizacijo in priprave osebne in 
vzajemne zaščite ter usposabljanje prebivalstva za zaščito in 
reševanje; 

4. izvršnemu svetu občinske skupščine predlaga določitev 
podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je 
posebnega pomena za zaščito ter usmerja njihove priprave; 

5. skupaj z upravnim organom, pristojnim za obrambne 
zadeve, pripravlja predlog obrambno razvojnega načrta za 
področje zaščite in reševanja; 

6. določa vrsto in obseg usposabljanja enot in štabov za 
civilno zaščito ter usklajuje priprave civilne zaščite z ostalimi 
pripravami na zaščito in sodelovanje; 

7. usklajuje priprave za zaščito in reševanje s štabi za 
civilno zaščito sosednjih občin; 

8. organizira in neposredno vodi občinske enote civilne 
zaščite, štabe za civilno zaščito ter druge reševalne sile na 
območju občine pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih 
nesrečah, ki povzročijo večjo ogroženost prebivalstva, materi- 
alnih in drugih dobrin. 

Tehnično administrativne in druge štabne naloge za 
potrebe občinskega štba za civilno zaščito opravlja upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve. 

Določba tega člena se smiselno uporablja tudi za mestni ali 
drugi štab za civilno zaščito v posebni družbenopolitični 
skupnosti. 

133. člen 
Republiški štab za civilno zaščito opravlja zlasti naslednje 

naloge: 
1. ocenjuje ogroženost Republike Slovenije pred naravnimi 

in drugimi nesrečami ter daje predloge Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije ter drugim organom za izvaja- 
nje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje posledic 
nesreč oziroma za zaščito in reševanje; 

2. izdela in sprejema republiški načrt civilne zaščite: 
3. predlaga usmeritve za organiziranje, pripravljanje in 

delovanje civilne zaščite ter pripravlja skupaj z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve, 
obrambno razvojni načrt za področje zaščite in reševanja; 

4. spremlja in usmerja organiziranje, pripravljanje, uspo- 
sabljanje in delovanje civilne zaščite ter drugih sestavin 
v enotnem sistemu za zaščito in reševanje; 

5. usmerja priprave za zaščito in reševanje splošnih reševal- 
nih služb ter predlaga programe za zaščito in reševanje, ki so 
republiškega pomena; 

6. sodeluje s štabi za civilno zaščito drugih republik in 
avtonomnih pokrajin ter organizacijami civilne zaščite sosed- 
njih držav; 

7. neposredno vodi delovanje republiških enot civilne zaš- 
čite ter usmerja in usklajuje delovanje štabov za civilno zaš- 
čito družbenopolitičnih skupnosti na območju republike ob 
naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oziroma organi- 
zira in vodi pomoč pri zaščiti in reševanju izven območja 
Republike Slovenije; 

8. podeljuje priznanja za uspehe pri razvoju in uresničeva- 
nju civilne zaščite in reševanja. 

Administrativno tehnične in druge štabne naloge za Repu- 
bliški štab za civilno zaščito opravlja Republiška uprava za 
civilno zaščito in požarno varstvo. 

7. AKTIVIRANJE CIVILNE ZAŠČITE TER VODENJE ZAŠČITE 
IN REŠEVANJE 

134. člen 
Civilna zaščita se aktivira ob naravnih in drugih nesrečah, ki 

v večjem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge 
dobrine oziroma, ki lahko povzročijo večje škodljive posle- 
dice. 

Civilno zaščito aktivirajo poveljniki civilne zaščite ali poslo- 
vodni organi v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, 
poveljniki civilne zaščite ali predsedniki svetov v krajevnih 
skupnostih oziroma poveljniki civilne zaščite ali predstavniki 
izvršnih svetov skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 
V občini civilno zaščito lahko aktivira tudi dežurni funkcionar. 

135. člen 
Civilna zaščita opravlja zaščitne in reševalne naloge po 

načrtih za delovanje civilne zaščite, če nastale razmere ne 
zahtevajo drugače. V načrtih za delovanje civilne zaščite se 
določi na podlagi ocen ogroženosti organizacija, način, sile in 
sredstva za izvrševanje ukrepov za zaščito in reševanje ob 
naravnih in drugih nesrečah. 

Naloge za izvajanje posameznega ukrepa se praviloma 
načrtujejo tako, da jih je mogoče izvajati tudi pri zaščiti in 
reševanju v izrednih razmerah ali v vojni. Sestavni del načrta 
civilne zaščite je tudi načrt varstva pred požarom in v družbe- 
nopolitični skupnosti tudi načrt zaklanjanja. 

Načrti za delovanje civilne zaščite v podjetjih, zavodih in 
drugih organizacijah morajo biti usklajeni z načrti krajevne 
skupnosti na območju katere opravljajo svojo dejavnost ozi- 
roma kjer imajo svoj sedež. Načrti za delovanje civilne zaščite 
krajevnih skupnosti morajo biti usklajeni z načrtom občin- 
skega štaba za civilno zaščito. 

Republiški štab za civilno zaščito določi, za katere vrste 
naravnih in drugih nesreč morajo posamezne občine izdelati 
načrte za delovanje civilne zaščite. 

136. člen 
Zaščito in reševanje ob nesrečah manjšega obsega vodijo 

praviloma delavci organov za notranje zadeve, starešine ali 
vodje gasilskih oziroma splošnih reševalnih enot v skladu 
z zakonom. 

Zaščito in reševanje ob nesrečah v tehnoloških procesih ali 
ob nesrečah z nevarnimi snovmi manjšega obsega vodijo 
vodje strokovnih oziroma reševanih služb ali organizacij, delo 
različnih služb ali organizacij pa usklajujejo pristojne inšpek- 
cije glede na kraj in vrsto nesreče. 

Zaščito in reševanje ob nesrečah večjega obsega vodijo 
štabi za civilno zaščito. 

137. člen 
Kadar v zaščiti in reševanju sodelujejo državljani, podjetja 

in druge strokovne organizacije, splošne reševalne službe, 
operativni sestavi družbenih organizacij, podrejeni štabi in 
enote civilne zaščite ali druge reševalne sile, so dolžne ravnati 
v skladu z odločitvami pristojnega štaba za civilno zaščito, ki 
vodi zaščito in reševanje. Neposredno delo služb, enot in 
organizacij, ki sodelujejo v zaščiti in reševanju, pa vodijo 
njihovi vodje oziroma starešine. 

Pri vodenju posebej zahtevnih reševalnih akcij ali za izvaja- 
nje nalog zaščite in reševanja, ki zahtevajo posebno strokov- 
nost in znanja, pristojni štabi za civilno zaščito lahko obliku- 
jejo začasne skupine strokovnjakov, ki jim pomaajo pri vode- 
nju zaščite in reševanja. 

138. člen 
Pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah 

lahko izjemoma sodelujejo tudi enote in štabi teritorialne 
obrambe, če je potrebna takojšnja intervencija in če civilna 
zaščita in druge reševalne službe ne morejo odpraviti posle- 
dic nesreče. Ukrepe za pripravljenost, mobilizacijo in uporabo 
teritorialne obrambe v tem primeru odrejajo v skladu z zako- 
nom poveljnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije ozi- 
roma starešine, ki jih ta pooblasti 

Sodelovanje teritorialne obrambe oziroma oboroženih sil 
pri zaščiti in reševanju lahko predlaga štab za civilno zaščito 
oziroma izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
v primerih in po postopku, ki ga določa Republiški štab za 
civilno zaščito. 
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139. člen 
Štabi za civilno zaščito družbenopolitičnih skupnosti pri 

vodenju zaščite in reševanja z odrejanjem nujnih ukrepov 
zagotovijo, da se zaščitijo in rešijo ogroženi ljudje, materialne 
in druge dobrine ter vzpostavijo najnujnejši pogoji za življenje 
in delo in s tem namenom zlasti: 

1. odredijo rušenje stavb in drugih objektov, sekanje dre- 
ves, odlaganje materiala in druge potrebne ukrepe na premič- 
ninah in nepremičninah; 

2. odredijo, da morajo uporabniki, lastniki ali upravljalci 
dati na razpolago tehnična in druga sredstva ter opremo, 
potrebno za zaščito, in reševanje; 

3. odredijo, da morajo uporabniki, lastniki ali upravljalci 
sprejeti na začasno nastanitev ali oskrbo ogroženo prebival- 
stvo oziroma njihovo premoženje ali živino; 

4. odredijo obvezno sodelovanje poklicnih strokovnih orga- 
nizacij, njihovih sredstev in opreme ter osebja za izvajanje 
zaščite in reševanja; 

5. odredijo izselitev ali evakuacijo iz stanovanjskih, poslov- 
nih ali drugih objektov, ki so neposredno ogroženi. 

Nujne ukrepe iz 1. točke prejšnjega odstavka odredijo lahko 
tudi štabi za civilno zaščito krajevnih skupnosti. 

Upravni in drugi organi družbenopolitičnih skupnosti 
pomagajo glede na svoje pristojnosti pri uresničevanju nujnih 
ukrepov iz prvega odstavka v skladu z odločitvami štaba za 
civilno zaščito. 

Stroški nujnih ukrepov potrebnih za zaščito in reševanje 
materialnih in drugih dobrin praviloma ne smejo presegati 
vrednosti teh dobrin. 

8. Mobilizacija za zaščito in reševanje 

140. člen 
Za zaščito in reševanje prebivalstva, materialnih in drugih 

dobrin ob hudih naravnih in drugih nesrečah lahko izvršni 
svet občinske skupščine na predlog občinskega štaba za 
civilno zaščito odredi splošno ali delno mobilizacijo državlja- 
nov ter njihovih sredstev, delavcev in sredstev podjetij, zavo- 
dov in drugih organizacij, reševalnih služb, družbenih organi- 
zacij, društev in državnih organov ter štabov in enot civilne 
zaščite na območju občine. 

V primeru hudih posledic naravnih in drugih nesreč lahko 
izvršni svet občinske skupščine odredi na predlog občin- 
skega štaba za civilno zaščito, ne glede na določbo prejš- 
njega odstavka, da morajo pri zaščiti, reševanju in opravljanju 
posledic sodelovati: 

- določeni državljani z delom in z opremo, stroji in vozili 
s katerimi razpolagajo; 

- določena podjetja, zavodi in druge organizacije, druž- 
bene organizacije in društva ter državni organi s svojimi 
delavci oziroma člani in s sredstvi, s katerimi razpolagajo. 

Če se izvršni svet občinske skupščine ne more sestati 
v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena, odredi 
potrebne ukrepe predsednik izvršnega sveta in jih predloži 
v potrditev izvršnemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

Če izvršni svet občinske skupščine ni odredil ukrepov po 
tem členu ali če je treba odrediti mobilizacijo oziroma druge 
ukrepe za območje več občin, odredi potrebne ukrepe Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije na predlog Republiškega 
štaba za civilno zaščito. 

141. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko na pod- 

lagi ocene ogrožeridsti zaradi določene vrste naravne ali 
druge nesreče in na predlog Republiškega štaba za civilno 
zaščito v miru določi podjetja, zavode in druge organizacije, 
ki imajo ustrezno opremo in osebje, da sodelujejo pri zaščiti 
in reševanju oziroma odpravljanju posledic, če bi taka 
nesreča nastala. 

Sodelovanje podjetij, zavodov in drugih organizacij iz prejš- 
njega odstavka pri zaščiti in reševanju lahko zahtevajo štabi 
za civilno zaščito družbenopolitičnih skupnosti od Republi- 
škega štaba za civilno zaščito. 

142. člen 
Za sodelovanje pri akcijah zaščite in reševanja ob naravnih 

in drugih nesrečah in za škodo, ki jo pri tem utrpijo v primerih 
iz 140. in 141. člena, imajo državljani, podjetja, zavodi in 

druge organizacije ter družbene organizacije in društva pra- 
vico do povračila dejanskih stroškov in dejanske škode, 
državljani oziroma delavci pa tudi do brezplačne nastanitve in 
prehrane, če sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja najmanj 
šest ur. V ceno svojih storitev podjetja, zavodi in druge orga- 
nizacije lahko zaračunajo le dejanske materialne stroške in 
sredstva za osebne dohodke delavcev, ki so sodelovali pri 
zaščiti in reševanju. 

Upravljalci, uporabniki in lastniki sredstev in opreme ter 
nepremičnin imajo pravico do povračila dejanske škode, če 
so bila njihova sredstva, oprema ali nepremičnina uničena ali 
poškodovana zaradi obvezne uporabe pri zaščiti in reševanju 
oziroma zaradi izvajanja ukrepov za zaščito in reševanje. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena se uporab- 
lja tudi v primeru, če je o obveznem sodelovanju pri zaščiti in 
reševanju odločil pristojni štab za civilno zaščito. 

Povračilo oziroma odškodnina iz prvega, drugega, tretjega 
in četrtega odstavka tega člena gre v breme tiste občine, 
podjetja, zavoda ali druge organizacije, na območju katere 
oziroma v kateri se je zgodila nesreča, oziroma tistega 
podjetja, zavoda ali druge organizacije, katere obratovanje ali 
delavci so povzročili nastanek nesreče. 

9. Opazovanje in obveščanje 

143. člen 
Za odkrivanje in spremljanje nevarnosti naravnih in drugih 

nesreč ter vojnih dejstvovanj in obveščanje prebivalstva, 
podjetij, zavodov ter drugih organizacij, krajevnih skupnosti, 
organov družbenopolitičnih skupnosti, civilne zaščite in dru- 
gih reševalnih služb ter obrambnih sil o teh nesrečah in 
nevarnostih družbenopolitične skupnosti organizirajo na 
enotnih osnovah sistem za opazovanje in obveščanje na 
celotnem območju Republike Slovenije. 

144. člen 
Sistem za opazovanje in obveščanje sestavljata: 
- služba za opazovanje in obveščanje, 
- dopolnilno opazovalno omrežje. 
Službo za opazovanje in obveščanje sestavljajo centri za 

obveščanje, strokovni organi in vizualne opazovalnice. 
Dopolnilno opazovalno omrežje sestavljajo elektrogospo- 

darska, vodnogospodarska in druga podjetja, zavodi in orga- 
nizacije ter organi in službe, ki se ukvarjajo z opazovanjem in 
spremljanjem naravnih in drugih pojavov ter nevarnosti. 

Služba za opazovanje in obveščanje uporablja pri opravlja- 
nju svojih nalog podatke, ki jih posredujejo nosilci dopolnil- 
nega opazovalnega omrežja ter vojaška služba opazovanja in 
obveščanja. 

145. člen 
Centri za obveščanje se ustanovijo praviloma v občinah, 

mestni skupnosti in v republiki. S centri za obveščanje se 
povezujejo organizacije, organi in službe dopolnilnega opa- 
zovalnega omrežja določene z odlokom o organizaciji, opazo- 
vanju in obveščanju v družbeno politični skupnosti. 

Center za obveščanje mestne ali regionalne skupnosti 
lahko deluje tudi za potrebe vseh občin na območju skup- 
nosti. 

V sestavi občinskih centrov za obveščanje se ustanovijo 
vizualne opazovalnice za opazovanje in obveščanje centrov 
o pojavih pomembnih za zaščito in obrambo. 

Centri za obveščanje delujejo pri izvršnih svetih skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti, za njihovo organiziranje in 
delovanje so odgovorni upravni organi, pristojni za obrambne 
zadeve. 

Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, z odločbo 
določijo, katere organizacije, organi in službe so se dolžne na 
lastne stroške povezati s centri za obveščanje in katere vrste 
podatkov so dolžne sporočati centrom. Republiški sekretar za 
obrambo v soglasju z republiškim sekretarjem za notranje 
zadeve pa določi način povezovanja in izmenjave podatkov 
med centri za obveščanje ter organi za notranje zadeve. 

146. člen 
Centri za obveščanje se aktivirajo ob naravnih in drugih 

nesrečah ter ob drugih nevarnostih, v izrednih razmerah, 
neposredni vojni nevarnosti in v vojni. O aktiviranju centra za 
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obveščanje lahko odloči pristojni izvršni svet, upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, štab za civilno zaščito družbe- 
nopolitične skupnosti ali dežurni funkcionar. 

O aktiviranju določenih centrov za obveščanje odloča repu- 
bliški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ali Repu- 
bliški štab za civilno zaščito, o aktiviranju vseh centrov pa 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi način 
dela občinskih centrov za obveščanje v miru ter občinske 
centre, ki opravljajo naloge obveščanja za območja več občin. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa tudi naloge 
teh centrov, ki so republiškega pomena. 

Izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti organi- 
zirajo neprekinjeno dežurno službo kot del službe za opazo- 
vanje in obveščanje, za pravočasno ukrepanje ob naravnih in 
drugih nesrečah. Način dela dežurne službe ureja Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije (Varianta: republiški upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve). 

147. člen 
Republiški center za obveščanje deluje tudi v miru in zago- 

tavlja prenašanje obvestil med republiko in občinami ter 
opravlja druge naloge. 

Republiški center za obveščanje je v sestavu republiškega 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, in deluje 
za vse republiške organe in organizacije. 

148. člen 
Služba za opazovanje in obveščanje uporablja pri opravlja- 

nju svojih nalog zveze PTT organizacij, radiotelevizije, elek- 
trogospodarstva, železniškega gospodarstva ter drugih imet- 
nikov sistemov zvez ter upravne zveze. 

Sporočanje in prenos podatkov v sistemu za opazovanje in 
obveščanje ima prednost pri uporabi vseh vrst in sistemov 
zvez. 

Zahteve za prenos in sporočanje obvestil o nevarnostih, ki 
groze prebivalstvu, imajo prednost pred vsemi drugimi obve- 
stili, ki se dajajo s sredstvi javnega obveščanja. 

Znaki za alarmiranje prebivalstva, organizacij, organov in 
skupnosti so enotni na celotnem območju Republike Slove- 
nije. 

VII. USPOSABLJANJE ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO 

149. člen 
Šole in druge vzgojno izobraževalne organizacije zagotav- 

ljajo z izvajanjem svojih programov usposabljanje mladine 
zlasti za osebno in vzajemno zaščito, temeljne obrambne 
naloge ter opravljanje obrambnih in zaščitnih nalog v dejav- 
nosti, za katero usposablja posamezna šola. 

Državljani se usposabljajo zlasti za izvajanje nalog zaščite 
in reševanja ter drugih nalog obrambe in zaščite z izvajanjem 
programov preko sredstev za množično obveščanje in na 
druge ustrezne načine. 

Podjetja, zavodi in druge organizacije skrbijo za usposab- 
ljanje svojih delavcev za naloge, ki jih imajo v sistemu zaščite 
in reševanja, oziroma za naloge, ki jih bodo opravljali v vojni. 

Usposabljanje za opravljanje strokovnih nalog obrambe in 
zaščite, določenih nalog ali dolžnosti v enotah za upravne 
zveze, v zaščiti in reševanju, enotah civilne zaščite, štabih za 
civilno zaščito družbenopolitičnih skupnosti ter določenih 
nalog v službi za opazovanje in obveščanje se izvaja v republi- 
škem cent«j za obrambno usposabljanje. Usposabljanje 
delavcev organov za notranje zadeve ter oseb v rezervnem 
sestavu teh organov se izvaja v centrih organov za notranje 
zadeve po programih, ki jih določa republiški sekretar za 
notranje zadeve. 

150. člen 
Organizacija rezervnih vojaških starešin Slovenije kot stro- 

kovna organizacija: 
1. organizira in izvaja vojaškostrokovno usposabljanje 

rezervnih vojaških starešin; 
2. sodeluje pri usposabljanju prebivalstva in po potrebi pri 

izvajanju drugih programov usposabljanja za obrambo in 
zaščito; 

3. spodbuja in sodeluje pri organiziranju obrambnih priprav 
ter priprav za zaščito v krajevnih skupnostih, podjetjih, zavo- 
dih in drugih organizacijah; 

4. sodeluje pri usmerjanju mladine v vojaške in obrambne 
poklice ter izbiri za vojaške šole in šole rezervnih oficirjev. 

Organizacija rezervnih vojaških starešin v skladu s svojo 
vlogo in dejavnostjo uresničuje in razvija tudi druge aktivnosti 
za krepitev strokovne usposobljenosti rezervnih vojaških sta- 
rešin ter obrambne pripravljenosti. 

Letne programe dela organizacij rezervnih vojaških starešin 
iz prvega odstavka tega člena potrjujejo upravni organi, pri- 
stojni za obrambne zadeve. 

151. člen 
Usposabljanje pripadnikov enot in štabov teritorialne 

obrambe, enot za zveze, pripadnikov enot in štabov za civilno 
zaščito, službe za opazovanje in obveščanje ter delavcev, ki 
opravljajo strokovna dela na obrambnem in zaščitnem 
področju, se izvaja po programih, ki jih predpisuje republiški 
sekretar za obrambo. 

Vojaško strokovno usposabljanje rezervnih vojaških stare- 
šin se izvaja po programih, ki jih določa republiška organiza- 
cija rezervnih vojaških starešin in potrjuje republiški upravni 
organ pristojen za obrambne zadeve. 

Pogoje in način usposabljanja teritorialne obrambe urejajo 
posebni predpisi. 

Državljani so k usposabljanju po tem členu klicani s pozivi, 
ki jih izdaja upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na 
zahtevo organizatorja usposabljanja. Organizatorji usposab- 
ljanja za programe, ki se izvajajo v Republiškem centru za 
obrambno usposabljanje, so občine, razen če se izvaja uspo- 
sabljanje za naloge iz republiške pristojnosti. 

152. člen 
Usposabljanje pripadnikov, ki so razporejeni v enote za 

zveze, enote in štabe za civilno zaščito ter službo za opazova- 
nje in obveščanje se izvaja po programih, ki zagotavljajo 
temeljno in dopolnilno usposabljanje. 

Program za temeljno usposabljanje pripadnikov, ki so raz- 
porejeni v enote za zveze ter v enote in štabe civilne zaščite, 
sme trajati največ 80 ur, program za dopolnilno usposabljanje 
pa letno največ 20 ur. 

Program za temeljno usposabljanja pripadnikov, razporeje- 
nih v službo za opazovanje in obveščanje sme trajati največ 40 
ur, program za dopolnilno usposabljanje pa letno največ 10 
ur. 

Dopolnilno usposabljanje se izvaja praviloma v obliki vaj in 
praktičnega dela. 

153. člen 
Pripadnik civilne zaščite in službe za opazovanje in obveš- 

čanje se mora udeležiti usposabljanje za izvajanje svojih 
nalog. Pripadniku se na njegovo prošnjo odloži usposabljanje 
ali posamezna vaja: 

1. če je zaradi bolezni ali poškodbe nezmožen obiskovati 
usposabljanje oziroma vajo; 

2. če je ob pozivu k usposabljanju na šolanju in bi zaradi 
tega izgubil šolsko leto; 

3. če neguje člana gospodinjstva, ki je hudo bolan; 
4. če je po vročitvi poziva nastal smrtni primer v družini ali 

gospodinjstvu; 
5. če je samohranilec in ima otroka, starega do deset let, in 

če ne gre za strokovno usposabljanje, ki je povezano s poklic- 
nim opravljanjem dela. 

Usposabljanje ali posamezna vaja se lahko izjemoma odloži 
zaradi neodložljivih službenih potreb ali kmetijskih ali obrtnih 
del. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena se uporab- 
lja tudi za usposabljanje državljanov za opravljanje nalog 
narodne zaščite (varianta: ter vojaškostrokovno usposablja- 
nje rezervnih vojaških starešin). Za odlaganje usposabljanja 
ali vaj za pripadnike enot za zveze se uporabljajo predpisi, ki 
veljajo za odlaganje orožnih vaj pripadnikom teritorialne 
obrambe. 

Prošnjo za odložitev usposabljanja ali vaje je treba vložiti 
pri organu, ki je pripadnika vpoklical, v osmih dneh od vroči- 
tve poziva, iz razlogov po 1., 2. in 4. točki ter drugem odstavku 
tega člena pa v osmih dneh od nastanka razloga. 

O prošnji iz prejšnega odstavka odloča občinski upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve, oziroma na drugi stop- 
nji republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 
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Pritožba zoper odločbo prve stopnje ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

154. člen 
Usposabljanje državljanov za opravljanje nalog narodne 

zaščite, enot za zveze družbenopolitičnih skupnosti, operativ- 
nih sestavov enot družbenih organizacij in društev za zaščito 
in reševanje, civilne zaščite, službe za opazovanje in obvešča- 
nje ter delavcev, Ki v organih in organizacijah opravljajo 
strokovna dela obrambe in zaščite, se praviloma izvaja izven 
delovnega časa, oziroma kadar udeleženci ali pripadniki ne 
delajo, in jim med tem časom ne pripada nadomestilo oseb- 
nega dohodka. 

VIII. ČASTNA SODIŠČA 

155. člen 
Rezervni nižji oficirji, oficirji in vojaški uslužbenci so odgo- 

vorni pred častnimi sodišči za prestopke, storjene zunaj voja- 
ške službe, s katerimi se škoduje ugledu ali hudo zanemarja 
dolžnost rezervnega vojaškega starešine. 

Častna sodišča so častna sodišča prve stopnje in višje 
častno sodišče. 

Častna sodišča prve stopnje se ustanovij<«a območje več 
občin pri občinskih upravnih organih, pristojnih za obrambne 
zadeve. 

Častna sodišča prve stopnje ustanavlja in odpravlja republi- 
ški sekretar za obrambo. Hkrati določi njihovo območje in 
sedeže. 

Višje častno sodišče je pri republiškem upravnem organu 
pristojnem za obrambne zadeve. 

156. člen 
Častno sodišče ima predsednika, namestnika predsednika 

in potrebno število sodnikov. 
Pri vsakem častnem sodišču deluje tožilec, ki ima lahko 

namestnike. 
Predsednike častnih sodišč, njihove namestnike in sodnike 

ter tožilce in njihove namestnike imenuje in razrešuje republi- 
ški sekretar za obrambo. 

157. člen 
Postopek pred častnim sodiščem prve stopnje se uvede na 

predlog tožilca. 
Pobudo za uvedbo postopka lahko dajo organizacije zveze 

rezervnih vojaških starešin, upravni organi, pristojni za 
obrambne zadeve, štabi za teritorialno obrambo in drugi 
državni organi. 

158. člen 
Sredstva za delo častnega sodišča zagotavlja upravni 

organ, pristojen za obrambne zadeve, pri katerem je sedež 
častnega sodišča. 

Republiški sekretar za obrambo izda natančnejše predpise 
o organih za vodenje postopka ter o organizaciji, sestavi in 
delu častnih sodišč. 

IX. OPRAVLJANJE DELA NA OBRAMBNEM PODROČJU 

159. člen 
Za delavce v upravnih organih, pristojnih za obrambne 

zadeve, in za delavce, ki opravljajo naloge obrambe v drugih 
državnih organih ter v štabih za teritorialno obrambo, veljajo 
splošni predpisi, ki veljajo za delavce v državnih organih, če 
s tem zakonom ni cfdtočeno drugače. 

Za delavce, ki opravljajo strokovne naloge obrambe 
v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, veljajo splošni 
predpisi, če s tem zakonom ni drugačne določeno. 

160. člen 
Delovno razmerje se lahko sklene brez razpisa oziroma 

objave za opravljanje naslednjih del in nalog, ki so posebnega 
pomena za obrambo: 

- višjega upravnega delavca, upravnega delavca in stro- 
kovno tehničnih delavcev na področju obrambnih priprav, 
upravnih zvez in kriptozaščite, vojaških, varnostnih, obvešče- 
valnih in protiobveščevalnih zadev ter informatike v upravnem 

* organu, pristojnem za obrambne zadeve, oziroma v štabu za 
teritorialno obrambo; » 

- poveljnika teritorialne obrambe, načelnika štaba za teri- 
torialno obrambo ter starešine, ki opravljajo operativne 
naloge v štabu ali operativne naloge v zvezi z materialno in 
zdravstveno oskrbo teritorialne obrambe v upravnem organu, 
pristojnem za obrambne zadeve, oziroma v štabu za teritori- 
alno obrambo; 

- inšpektorja za opravljanje inšpekcije na področju 
obrambe; 

- tajnice predstojnika upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, tajnice poveljnika teritorialne obrambe, 
vodje pisarne v upravnem organu oziroma v štabu za teritori- 
alno obrambo ter tehničnih delavcev v štabu za teritorialno 
obrambo; 

- delavca drugega državnega organa, ki opravlja 
obrambne zadeve; 

- delavca, ki dela na obrambnih pripravah v podjetju, 
zavodu ali drugi organizaciji, ki je posebnega pomena za 
obrambo. 

161. člen 
Delavec, ki opravlja dela in naloge, ki so posebnega 

pomena za obrambo, mora poleg splošnih pogojev za skleni- 
tev delovnega razmerja izpolnjevati še naslednje pogoje: 

- da ni bil obsojen oziroma ni v kazenskem postopku za 
kaznivo dejanje izdaje državne ali uradne skrivnosti ali za 
kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost. 

Dela in naloge, ki so posebnega pomena za obrambo, lahko 
izjemoma opravlja tuj državljan, vendar le s predhodnim 
soglasjem republiškega sekretarja za obrambo. 

Določba prvega in drugega odstavka tega člena velja tudi 
za upravitelja obrambnega in varnostnega načrta, razen za 
upravitelje v krajevnih skupnostih, kar ugotavlja občinski 
organ pristojen za obrambne zadeve. 

Republiški sekretar za obrambo daje soglasje k imenovanju 
predstojnika občinskega in mestnega upravnega organa pri- 
stojnega za obrambne zadeve. 

162. člen 
Delavec, ki dela v upravnem organu, pristojnem za 

obrambne zadeve, ali v drugem državnem organu na obramb- 
nih delih in nalogah oziroma v štabu za teritorialno obrambo, 
je po odločitvi predstojnika ali poveljnika teritorialne 
obrambe dolžan opravljati delo v posebnih delovnih pogojih, 
kot so: delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delov- 
nem času, delo daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo 
kot redno obliko dela, dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je 
to iz varnostnih in obrambnih razlogov potrebno biti v priprav- 
ljenosti za delo v delovnih prostorih, na določenem mestu ali 
doma, ter izrabiti ali prekiniti dopust v skladu s potrebami 
službe. 

Dežurstvo, ki se odreja izjemoma, je poseben pogoj dela, 
kadar je potrebno zagotoviti neprekinjeno delo, ki ga ni 
mogoče organizirati drugače. Med dežurstvom mora biti dela- 
vec prisoten na delovnem mestu in opravljati naloge, če je to 
potrebno. Če delavec med dežurstvom ali pripravljenostjo 
dela, se čas tega dela šteje kot delo v podaljšanem delovnem 
času. 

Pripravljenost je poseben pogoj dela, pri katerem mora biti 
delavec vsak čas dosegljiv, da ga je mogoče poklicati na delo. 

Delo v posebnih pogojih se odredi, kadar to terjajo var- 
nostne in obrambne razmere ali kadar je le tako mogoče 
opraviti določene naloge, ki jih ni mogočef*t)dlagati ali pa 

morajo biti opravljene določenega dne oziroma v določenem 
roku. 

V primeru, ko delovni čas delavca presega delovno obvez- 
nost v okviru 182-urnega delovnega meseca oziroma 42- 
urnega delovnega tedna, se razlika šteje kot delo v podaljša- 
nem delovnem času. 

S splošnim aktom se določi način nagrajevanja v posebnih 
pogojih. 

163. člen 
Z vrednotenjem posebnih pogojev dela in odgovornosti 

delavcev v upravnih organih, pristojnih za obrambne zadeve, 
in v štabih za teritorialno obrambo ter delavcev, ki pretežno 
opravljajo obrambne zadeve v drugih državnih organih, se 
lahko poviša osebni dohodek do 20%. 

V skladu s prejšnjim odstavkom se v ustreznem splošnem 
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aktu določi, da se poviša osebni dohodek delavcev, ki oprav- 
ljajo: 

- organizacijska, vodstvena, inšpekcijska ali operativna 
dela obrambe in zaščite razen del in nalog voljenih funkci- 
onarjev, do 20 odstotkov; 

- strokovno tehnična, analitična, nadzorna, normativno 
pravna in druga obrambna ter zaščitna operativna dela 
temeljne dejavnosti do 10 odstotkov; 

- pomožna tehnična, administrativna in manipulativna 
dela do 5 odstotkov. 

Odstotek povišanja sredstev za osebne dohodke se določi 
glede na obseg, vrsto in naravo posebnih pogojev dela in 
odgovornosti, ki jih zahteva izvajanje del in nalog obrambe in 
zaščite in se ne more določiti za vsa dela in naloge v enaki 
višini. 

164. člen 
Delavcem upravnih organov, pristojnih za obrambne 

zadeve, ter štabov za teritorialno obrambo, ki neposredno 
opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela in naloge, 
se šteje zavarovalna doba s povečanjem, ki pa ne more biti 
večja od 15 mesecev zavarovanja za 12 mesecev dejanskega 
opravljanja del in nalog. 

Pravico po prejšnjem odstavku tega člena imajo tudi 
delavci, katerih delovna sposobnost se zaradi posebnih pogo- 
jev dela in narave nalog, ki jih opravljajo, bistveno zmanjšuje. 

Dela in naloge iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
stopnjo povečanja ter način plačevanja prispevkov za zavaro- 
valno dobo s povečanjem določi Izvršni svet skupščine Repu- 
blike Slovenije na predlog republiškega sekretarja za 
obrambo. 

165. člen 
Z aktom o sistemizaciji del in nalog v upravnem organu, 

pristojnem za obrambne zadeve, ali drugem državnem organu 
oziroma štabu za teritorialno obrambo ter v podjetju, zavodu 
ali drugi organizaciji se določijo dela in naloge, ki jih oprav- 
ljajo aktivne vojaške osebe. Predlogi za zasedbo teh del in 
nalog se dostavljajo republiškemu upravnemu organu, pri- 
stojnemu za obrambne zadeve. 

Aktivna vojaška oseba, ki opravlja dela in naloge iz prejš- 
njega odstavka, uresničuje pravice in dolžnosti kot drugi 
delavci organa, štaba, podjetja, zavoda ali druge organizacije, 
če ni z zakonom določeno drugače. Aktivne vojaške osebe 
v službi praviloma ne nosijo uniforme, razen v štabih za 
teritorialno obrambo. 

166. člen 
Z osebnim delom oziroma kot pridobitno gospodarsko ali 

storitveno dejavnost ni dovoljeno opravljati: 
- izdelave in dopolnjevanja obrambnih, varnostnih in 

obrambnorazvojnih načrtov ter del in nalog upraviteljev 
obrambnih in varnostnih načrtov oziroma usposabljati za 
izdelavo načrtov ali opravljanje del upraviteljev; 

-usposabljanje teritorialne obrambe, narodne zaščite, enot 
za zveze, kriptografsko zavarovanje podatkov, službe za opa- 
zovanje in obveščanje, štabov za civilno zaščito in za varstvo 
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi ter za proženje snež- 
nih plazov z eksplozijo; 

- varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. 
Proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme urejajo posebni 

predpisi. 

X. FINANCIRANJE OBRAMBE IN ZAŠČITE 

167. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije zagotavljajo z last- 

nimi sredstvi organiziranje, priprave in izvajanje tistih nalog 
obrambe in zaščite, ki so jih dolžne izvajati v skladu s tem 
zakonom. 

Podjetja, zavodi in druge organizacije ter drugi delodajalci 
zagotavljajo sredstva za nadomestila osebnih dohodkov za 
svoje delavce v času usposabljanja v teritorialni obrambi ali 
v rezervni sestavi organov za notranje zadeve, narodni zaščiti, 
enotah za zveze, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveš- 
čanje ter za delovanje v operativnih sestavih splošnih reševal- 
nih služb oziroma za opravljanje strokovnih del na obramb- 
nem področju, če so bili delavci poklicani na usposabljanje 

s pozivom pristojnega organa družbenopolitične skupnosti 
med delovnim časom. 

Organizator usposabljanja iz prejšnjega odstavka zagotav- 
lja sredstva za nadomestilo osebi, ki z osebnim delom samo- 
stojno opravlja poklicno dejavnost, in osebi, ki s samostojnim 
osebnim delom in z lastnimi sredstvi v skladu s predpisi 
opravlja obrtno ali kako drugo gospodarsko dejavnost, ter 
osebi, ki ni v delovnem razmerju in se ne ukvarja s samostojno 
dejavnostjo, na podlagi katere se plačujejo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma ne uveljavlja 
pravice do pokojnine ali do nadomestila zaradi začasne brez- 
poselnosti. Sredstva za nadomestilo za usposabljanje v Repu- 
bliškem centru za obrambno usposabljanje v skladu s tem 
odstavkom zagotovijo občine oziroma drugi organizatorji. 

Za pokrivanje stroškov iz drugega odstavka tega člena se 
na območju občine lahko združujejo sredstva organizacij ter 
delodajalcev, da se po načelih solidarnosti zagotovi enako- 
merna obremenitev vseh organizacij in delodajalcev. 

168. člen 
Občine zagotavljajo sredstva za programe obrambe in zaš- 

čite tako kot za druge skupne družbene potrebe. 
Občine zagotavljajo v skladu s prejšnjim odstavkom tudi 

sredstva za priprave in razvoj narodne zaščite, civilne zaščite 
in drugih priprav krajevnih skupnosti, za izvajanje programov 
organizacij rezervnih vojaških starešin, oziroma za izvajanje 
programov družbenih organizacij, ki so jim izvršni sveti občin- 
skih skupščin dali pooblastilo za opravljanje zaščite in reše- 
vanja. 

169. člen 
1. Republiški štab za teritorialno obrambo ter razvoj, pri- 

prave in usposabljanje Teritorialne obrambe Republike Slove- 
nije, za izvajanje materialne obveznosti za teritorialno 
obrambo ter delovanje republiške organizacije rezervnih voja- 
ških starešin; 

2. izvajanje vojaške obveznosti iz pristojnosti republike; 
3. organizacijo in priprave upravnih zvez ter enot za zveze, 

ki delujejo za potrebe republiških organov; 
4. Republiški štab za civilno zaščito republiške enote 

civilne zaščite, republiške rezerve sredstev za zaščito in reše- 
vanje ter za druge republiške programe za zaščito in reše- 
vanje; 

5. organizacijo in delovanje službe za opazovanje in obveš- 
čanje ter opravljanje določenih nalog v centrih za obveščanje, 
ki v miru delujejo za več občin in za razvoj enotnega informa- 
cijskega sistema obrambe in zaščite; 

6. organizacijo in izvajanje programov v Republiškem cen- 
tru za obrambno usposabljanje; 

7. priprave Republiškega sekretariata za notranje zadeve in 
rezervnega sestava organov za notranje zadeve ter drugih 
republiških organov za delovanje ob naravnih in drugih nesre- 
čah ter v vojni; 

8. oblikovanje republiških stalnih blagovnih rezerv ter skla- 
diščnih in drugih prostorov v ta namen; 

9. določene naloge urejanja prostora za obrambo in zaš- 
čito, ki so skupnega obrambnega pomena; 

9. druge naloge, ki so posebnega pomena za obrambo in 
zaščito na območju republike. 

Republika Slovenija zagotavlja sredstva tudi za nabavo 
orožja, vojaške opreme in drugih sredstev posebnega 
pomena za obrambo določenih območij, če je to posebej 
določeno z obrambno razvojnim načrtom ali to narekujejo 
posebni družbeni interesi. 

170. člen 
Od oborožitve in vojaške opreme, od oborožitve in opreme 

ter objektov, namenjenih za usposabljanje za obrambo in 
zaščito, od naprav, sredstev in opreme civilne zaščite ter 
splošnih reševalnih služb, od naprav in opreme protipožarne 
zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, od sredstev za 
osebno in vzajemno zaščito, ki jih morajo nabaviti po določ- 
bah tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb ali družbenopolitične 
skupnosti, od objektov, naprav in sredstev za zveze za 
potrebe obrambe, od objektov in naprav, namenjenih za pro- 
izvodnjo oborožitve in vojaške opreme, od rezervnih in drugih 
sredstev za potrebe obrambe, ki jih nabavljajo družbenopoli- 
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tične skupnosti ali njihovi organi, ustanove oboroženih sil, 
podjetja, zavodi in druge organizacije ter družbene organiza- 
cije in društva za izvajanje nalog po tem zakonu, in od objek- 
tov in naprav, ki jih imajo v rezervi kot zmogljivosti za potrebe 
obrambe v vojni, se ne plačujejo davki, carine, prispevki in 
druge dajatve. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

171. člen 
Z denarno kaznijo od 30000 dinarjev do 50000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek pravna oseba: 
1. če ne uskladi svoje organiziranosti in delovanja s tem 

zakonom v 6 mesecih od dneva uveljavitve zakona (180. člen); 
2. če v primeru oboroženega napada na državo ne izvaja 

mobilizacije svojih sil in sredstev za izvrševanje obrambnih 
nalog, ne da bi čakala na ukaz ali poziv (prvi odstavek 5. 
člena); 

3. če po ukazu pristojnega organa ne izvaja mobilizacije za 
izvajanje zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, 
v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti (drugi 
odstavek 5. člena): 

4. če ne organizira in izvaja kot sestavni del redne dejavno- 
sti priprav za zaščito in reševanje ter svoje delo v vojni 
v skladu z odločitvami pristojnih organov družbenopolitičnih 
skupnosti (prvi odstavek 23. člena); 

5. če pri opravljanju dejavnosti posebnega pomena za 
obrambo in zaščito ne ureja v svojih in obrambnih načrtih 
načina izvajanja predpisanih ukrepov za pripravljenost, mobi- 
lizacijo, vojno organizacijo in način dela v vojni ali če v var- 
nostnih načrtih ne določi ukrepov in aktivnosti za odpravlja- 
nje izrednih razmer in za svoje delo med izrednimi razmerami 
(drugi odstavek 23. člena); 

6. če ne organizira narodne zaščite ali civilne zaščite (tretji 
odstavek 23. členma); 

7. če obrambnih in varnostnih načrtov ne uskladi z ustrez- 
nimi načrti družbenopolitičnih skupnosti ter če delovanja 
narodne zaščite in civilne zaščite ne uskladi z načrti krajevne 
skupnosti na območju katere je sedež organizacije (četrti 
odstavek 23. člena); 

8. če ne načrtuje in zagotavlja z lastnimi sredstvi pogojev 
za izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljenost ter za 
opravljanje določene proizvodnje ali storitev v vojni v sistemu 
materialne in zdravstvene oskrbe oboroženih sil in drugih 
obrambnih sil ter prebivalstva po odločitvi pristojnega organa 
družbenopolitične skupnosti (prvi odstavek 24. člena); 

9. če ravna v nasprotju z materialno dolžnostjo s sredsjvi in 
opremo, s katero razpolaga, kot to določa zakon (drugi odsta- 
vek 24. člena); 

10. če ne organizira in izvaja priprav za svoje delo v vojni 
ter za zaščito prebivalstva skladno z zakonom, oziroma če 
glede organiziranja narodne zaščite in civilne zaščite ne ravna 
skladno z zakonom (prvi odstavek 26. člena); 

11. če v splošnih aktih ne določi, katera dela so posebnega 
pomena za obrambo ter splošnih in posebnih ukrepov za 
njihovo varovanje (prvi odstavek 96. člena); 

12. če ne izvaja predpisanih ukrepov za varovanje podat- 
kov, čeprav se ukvarja z znanstveno raziskovalnim delom 
v vojaške namene ali s proizvodnjo vojaške opreme in oboro- 
žitve (drugi odstavek 96. člena); 

13. če predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega organa 
za opravljanje znanstvenih raziskovanj na območju Republike 
Slovenije s tujimi fjzičnimi ali pravnimi osebami ali za take 
osebe oziroma za dajanje tem osebam izsledkov na področjih, 
ki so s predpisom določena kot pomembna za obrambo (prvi 
odstavek 98. člena); 

14. če predhodno ne pridobi dovoljenja za snemanje ekste- 
rierjev na območju Republike Slovenije (prvi odstavek 99. 
člena); 

15. če predhodno ne pridobi dovoljenja pristojnega organa 
za opravljanje snemanja iz zraka ali če aeroposnetkov ne 
pošlje v pregled pred njihovo uporabo (tretji odstavek 99. 
člena); 

16. če razpolaga z nevarnimi snovmi, ki neposredno ogro- 
žajo prebivalce v okolici, kjer se nevarne snovi nahajajo, pa 
poleg ukrepov za preprečevanje nesreč oziroma za zaščito 
zaposlenih v proizvodnem procesu ne zagotovi na svoje stro- 
ške tudi najnujejših zaščitnih sredstev in reševalne opreme za 

neposredno ogroženo prebivalstvo v okolici ali ne seznani 
ogroženega prebivalstva s postopki in ukrepi v primeru 
nesreče (drugi odstavek 108. člena); 

17. če kot upravljalec, lastnik ali uporabnik stavbe, v kateri 
je zaklonišče, v miru ne skrbi za vzdrževanje zaklonišča (drugi 
odstavek 119. člena); 

18. če ne določi svoje organizacije, sil in sredstev za izvaja- 
nje zaščite in reševanja oziroma odpravljanje posledic nesreč 
ali ne skrbi za strokovno usposabljanje svojih delavcev za 
izvajanje načrtovanih nalog zaščite in reševanja ali ne izvaja 
drugih priprav, ki omogočajo njihovo uspešno delovanje ob 
naravnih in drugih nesrečah (prvi odstavek 120. člena); 

19. če ne organizira enot civilne zaščite v skladu z odloči- 
tvijo izvršnega sveta skupščine družbenopolitične skupnosti 
(drugi odstavek 126. člena); 

20. če ne uskladi načrtov za delovanje civilne zaščite 
z načrti krajevne skupnosti, na območju katere opravlja svojo 
dejavnost oziroma kjer ima svoj sedež (tretji odstavek 135 
člena). 

Z denarno kaznijo od 3000 dinarjev do 5000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek 
iz prvega odstavka tega člena. 

172. člen 
Z denarno kaznijo od 2000 dinarjev do 3000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek odgovorna oseba organa družbenopoli- 
tične skupnosti ali drugega državnega organa ali krajevne 
skupnosti: 

1. če ne organizira ali ne izvaja priprav za delo v vojni ter za 
zaščito prebivalstva v skladu s prvim odstavkom 26. člena 
tega zakona ali če na tej podlagi ne organizira narodne 
oziroma civilne zaščite; 

2. če ne ravna v skladu z odredbo oziroma navodilom ali 
odločbo republiškega inšpektorja za obrambo ali druge poo-, 
blaščene osebe (44. člen); 

3. če prenaša podatke o obrambi, ki so določeni kot 
državna, vojaška ali uradna skrivnost, v nasprotju s prvim 
odstavkom 95. člena tega zakona; 

4. če v splošnih aktih ne določi del, ki so posebnega 
pomena za obrambo ter splošnih in posebnih ukrepov za 
njihovo varovanje (prvi odstavek 96. člena); 

5. če sprejme v delovno razmerje na dela in naloge, ki so 
posebnega pomena za obrambo, osebo, ki ne izpolnjuje 
pogojev iz 161. člena tega zakona. 

173. člen 
Z denarno kaznijo od 30000 dinarjev do 50000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek tuja pravna oseba: 
1. če na območju Republike Slovenije brez dovoljenja pri- 

stojnega organa opravlja znanstvena raziskovanja ali kako 
drugače zbira izsledke teh raziskovanj na področjih, ki s o 
s predpisom določena kot pomembna za obrambo (prvi 
odstavek 98. člena); 

2. če brez dovoljenja pristojnega organa snema ali kako 
drugače pridobi posnetke eksterierjev na območju Republike 
Slovenije (prvi odstavek 99. člena). 

Za prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se 
storilcu skupaj s kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema 
pisnega oziroma posnetega materiala. 

174. člen 
Z denarno kaznijo od 2000 do 5000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek tujec: 
1. če brez dovoljenja pristojnega organa na območju Repu- 

blike Slovenije opravlja znanstveno raziskovanje ali kako dru- 
gače zbira izsledke teh raziskovanj na področjih, ki so s pred- 
pisom določena kot pomembna za obrambo (prvi odstavek 
98. člena); 

2. če brez dovoljenja pristojnega organa snema ali kako 
drugače pridobi posnetke eskterierjev na območju Republik® 
Slovenije (prvi odstavek 99. člena). 

Za prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se 
storilcu skupaj s kaznijo izreče vartveni ukrep odvzema pis' 
nega ali posnetega materiala. 

175. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 2000 dinarjev se kaznuje za 

prekršek posameznik: 
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1. če ne izvršuje ali se kako drugače izmika izvrševanju 
dolžnosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 6. člena tega 
zakona; 

2. če se na vpoklic pristojnega organa brez upravičenega 
razloga ne zglasi v kraju in v času, ki sta navedena v posamič- 
nem ali splošnem pozivu (prvi odstavek 16. člena); 

3. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu 
sprememb iz 17. člena tega zakona; 

4. če se brez ustreznega soglasja oziroma dovoljenja giblje, 
prebiva ali nastani na območju iz 1. odstavka 97. člena tega 
zakona; 

5. če brez ustreznega soglasja oziroma dovoljenja vstopi ali 
se giblje na območju objekta iz drugega odstavka 97. člena 
tega zakona; 

6. če se brez ustreznega soglasja oziroma dovoljenja giblje 
na območju iz četrtega odstavka 97. člena tega zakona; 

7. če brez dovoljenja ali v nasprotju z danim dovoljenjem 
skupaj s tujimi fizičnimi ali pravnimi osebami ali zanje snema 
eksterierje na območju Republike Slovenije (prvi odstavek 99. 
člena); 

8. če kot upravljalec, lastnik ali uporabnik stanovanjskih, 
poslovnih ali drugih prostorov na lastne stroške ne zagotovi 
ali ne vzdržuje sredstev in opreme iz prvega odstavka 108. 
člena tega zakona; 

9. če kot lastnik ali upravljalec stavbe, v kateri je zaklonišče, 
le-tega ne vzdržuje v skladu s 119. členom tega zakona; 

10. če kot lastnik ali uporabnik nepremičnine ali premičnine 
ne dopusti ali kako drugače ovira izvršitev ukrepov za zaščito 
in reševanje ogroženih ljudi, materialnih in drugih dobrin iz 
139. člena tega zakona. 

Za prekršek iz 7. točke prvega odstavka tega člena se izreče 
storilcu skupaj s kaznijo tudi varstveni ukrep odvzema posne- 
tega materiala. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

176. člen 
Organiziranost Teritorialne obrambe Republike Slovenije 

ter organiziranost in obrambne priprave pokrajin se s tem 
zakonom uskladijo do 31. 12. 1990. 

Enote in štabi Teritorialne obrambe Republike Slovenije se 

v skladu s tem zakonom popolnijo z oborožitvijo in opremo, ki 
je bila zagotovoljena za potrebe enot in štabov teritorialne 
obrambe družbenopolitičnih skupnosti in pokrajin pred uve- 
ljavitvijo tega zakona. 

Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za popolni- 
tev enot za zveze ter drugih nalog, ki jih bodo po odpravi 
pokrajin kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti v vojni, 
od 1. 1. 1991 dalje opravljali pristojni republiški organi. 

177. člen 
Zavarovalna doba s povečanjem iz 164. člena tega zakona 

se šteje od... dalje. 

178. člen 
Pri razvoju teritorialne obrambe in drugih obrambnih sil ter 

pripravljanju in načrtovanju razvoja obrambnega sistema se 
upoštevajo tudi enotni temelji sistema ljudske obrambe, ki jih 
določajo pristojni zvezni organi, če niso v nasprotju s tem 
zakonom. Pristojni republiški organi za uresničevanje enotnih 
temeljev, ki so jih določili zvezni organi, izdajo po potrebi 
ustrezna navodila in usmeritve. 

179. člen 
Programi obrambe in zaščite republiškega pomena, dolo- 

čeni s tem zakonom, se začno izvajati 1.1. 1991. 

180. člen 
Podjetja, zavodi in druge organizacije, krajevne skupnosti, 

družbene organizacije in društva ter družbenopolitične skup- 
nosti uskladijo svojo organiziranost in delovanje s tem zako- 
nom v 6 mesecih od dneva uveljavitve zakona. 

181. člen 
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o splošni 

ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list SRS št. 35/82 
in Ur. list RS, št. 9/90), razen določb od 282. do 285. člena, ki 
veljajo do sprejema zakona o notranjih zadevah. 

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

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 
Zakon o obrambi in zaščiti celovito ureja temeljne elemente 

obrambnega sistema Republike Slovenije ter enotnega 
sistema zaščite in reševanja, kot sestavnih delov varnostnega 
sistema. 

Dolžnosti državljanov so urejene tako kot doslej le, da je 
razširjena njihova materialna dolžnost za potrebe zaščite in 
reševanja za primer naravnih in drugih nesreč. To velja tudi za 
ostale nosilce obrambnega sistema. 

Celovite obrambne in varnostne priprave izvajajo le tista 
podjetja, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost je po 
odločitvi izvršnega sveta skupščine družbenopolitične skup- 
nosti posebnega pomena za obrambo in zaščito. Isti organi 
tudi določajo, katere organizacije in skupnosti organizirajo 
narodno zaščito ali civilno zaščito oziroma katere naloge 
imajo v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe oboroženih 
•n drugih obrambnih sil ter prebivalstva v vojni. Krajevne 
skupnosti načrtujejo in izvajajo le določene naloge na 
obrambnem in zaščitnem področju v skladu z odločitvami 
organov družbenopolitičnih skupnosti ter svojimi možnostmi. 

Občinska skupščina ureja in odloča o temeljnih vprašanjih 
obrambe in zaščite in sprejema razvojne načrte. Skrb za 
usmerjanje ter usklajevanje organiziranja in priprav posamez- 
nih sestavin, je po zakonu dana v pristojnost izvršnemu svetu. 
Svet za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ni 
več predviden. Predsedstvo občinske skupščine deluje le 
v vojni, če se skupščina ne more sestati. Jasneje so določene 
Pristojnosti posameznih organov v občini. 

Podobno zakon določa, da Skupščina Republike Slovenije 
ureja obrambno in zaščitno področje ter usmerja razvoj posa- 
meznih sestavin. Izvršilna funkcija je prenešena na Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije, med drugim tudi za dolo- 
čene naloge, ki so bile doslej v pristojnosti Predsedstva Repu- 
blike Slovenije. Predsedstvo Republike Slovenije ima po 
zakonu predvsem pristojnosti v zvezi z vodenjem in poveljeva- 

njem Teritorialni obrambi Republike Slovenije ter odločanjem 
o njeni uporabi v miru in izrednih razmerah. Predsedstvo 
Republike Slovenije določa v skladu s pooblastili Skupščine 
Republike Slovenije tudi o drugih ukrepih za odpravljanje 
izrednih razmer. Na podlagi sprememb in dopolnitev Ustave 
Republike Slovenije (XCVI in XCVII amandma) so z zakonom 
določene tudi pristojnosti Republiškega sekretariata za 
obrambo v zvezi z organiziranjem in vodenjem teritorialne 
obrambe. 

Teritorialna obramba je z zakonom opredeljena kot najširša 
oblika organiziranja za oborožen boj, ki se v vojni dopolnjuje 
tudi s pripadniki narodne zaščite. Njeno organiziranje, oprem- 
ljanje, oboroževanje in usposabljanje je v republiški pristojno- 
sti. Vodenje in poveljevanje Teritorialni obrambi je zato 
v zakonu v celoti urejeno po načelu enostarešinstva in subo- 
ordinacije vse do Predsedstva Republike Slovenije. Le v nepo- 
sredni vojni nevarnosti in v vojni je poveljnik Teritprialne 
obrambe Republike Slovenije odgovoren za uporabo Teritori- 
alne obrambe Republike Slovenije tudi Predsedstvu SFRJ. 

O ukrepih za pripravljenost, mobilizaciji ter uporabi teritori- 
alne obrambe v miru in izrednih razmerah, odloča le Predsed- 
stvo Republike Slovenije. Namesto dosedanjih občinskih šta- 
bov za teritorialno obrambo bodo po zakonu ustanovljeni 
območni štabi, ki vodijo teritorialno obrambo na območje ene 
ali več občin. 

Zakon ureja narodno zaščito ter enote za zveze družbeno- 
političnih skupnosti predvsem po dosedanjih rešitvah. Pre- 
težno to velja tudi za ukrepe za pripravljenost, mobilizacijo in 
varnostne ukrepe. Pri tem so posamezne rešitve poenostav- 
ljene in racionalnejše. Varnostne zadeve za potrebe obrambe, 
posameznih sestavin ter za teritorialno obrambo se po 
zakonu urejajo enotno preko varnostnega organa Republi- 
škega sekretariata za obrambo. Pravna podlaga za tako uredi- 
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tev je v ustavnem zakonu za izvedbo XCVI in XCVII amand- 
maja k Ustavi Republike Slovenije. 

Zaščito in reševanje zakon v posebnem delu ureja kot 
enoten sistem na območju republike. Z zakonom se določajo 
predvsem osnove in temeljni elementi tega sistema. 
V nasprotju z dosedanjo ureditvijo se vsebina civilne zaščite 
omejuje na enote in štabe za civilno zaščito, kar pomeni, da je 
težišče sistema zaščite in reševanja dano poklicnim in drugim 
organizacijam, ki se ukvarjajo z zaščito in reševanjem ter 
splošnim reševalnim službam. Enote in štabi za civilno zaščito 
pa se aktivirajo le v primeru, če so v večjem obsegu ogroženi 
ljudje, materialne in druge dobrine. Celotna zakonska uredi- 
tev ureja organiziranje, pripravljanje in delovanje sistema 
zaščite in reševanja v miru za primer naravnih in drugih 
nesreč, priprave tega sistema za vojno so posrednega po- 
mena. 

Z zakonom se tudi priprave za osebno in vzajemno zaščito 
preusmerja v mirnodobne probleme. Zakon določa, da 
morajo uporabniki, upravljalci in lastniki objektov zagotoviti 
sredstva za zaščito in reševanje predvsem za primer naravnih 
in drugih nesreč. Podobne so tudi rešitve v zvezi z ukrepi za 
zaščito in reševanje (doslej ukrepi civilne zaščite), ki so pre- 
težno namenjeni zaščiti in reševanju ljudi, materialnih in dru- 
gih dobrin v miru. Na novo, vendar izredno restriktivno, je 
urejen ukrep zaklanjanja. Kot nov ukrep se ureja varstvo pred 
plazovi, s čemer se sistemsko ureja tudi varovanje pred snež- 
nimi plazovi, ki sedaj ni bilo urejeno. 

Bolj obvezujoče so določene naloge podjetij, zavodov in 
drugih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za zaščito 
in reševanje. Operativnim sestavom gasilske organizacije 
zakon daje pooblastilo za opravljanje nalog splošne reševalne 
službe, torej nalog, ki so jih doslej že dejansko tudi prevzele. 
Glede na specifičnosti dela gorske in jamarske reševalne 
službe, se za njuno delovanje določa, da je republiškega 
pomena. Status pripadnikov operativnih sestavov omenjenih 
služb je v načelu izenačen s statusom pripadnikov civilne 
zaščite, vendar zakonske določbe v ničemer ne posegajo 
v prostovoljnost dela in članstva v teh organizacijah niti v nji- 
hovo avtonomnost. 

Takšna ureditev omogoča, da se z zakonom določa, da 
splošne enote civilne zaščite ustanavljajo le izjemoma ter 
se težišče prenaša na specializirane enote civilne zaščite, 
bo omogočilo višjo operativno sposobnost civilne zaščite 

Z zakonom so določena temeljna načela za vodenje zašč 
in reševanja od manj zahtevnih do najzahtevnejših akcij. Na 
način se zagotavlja funkcionalna povezanost in prožn' 
sistema zaščite in reševanja. Pristojnosti štabov za civil 
zaščito so določene bolj konkretno in bolj pregledna je ' 
mejitev nalog med štabi, izvršnimi sveti in upravnimi orga 

Kot sestavni del sistema za zaščito in reševanje ureja zal1 

tudi službo za opazovanje in obveščanje ter bistveno zmsj 
šuje njen obrambni značaj, kar je skladno z mednarodni! 
konvencijami. 

Obseg in oblike obrambnega in zaščitnega usposablja"! 
so zmanjšane tako, da se z njimi zlasti zagotavlja funM 
onalno usposabljanje za delovanje v obrambi in zaščiti. I 

Zakon določa pogoje za poklicno opravljanje dela 1 
obrambnem področju, zmanjšuje število del, ki se zasedb 
brez objave ali razpisa ter ustrezneje ureja posebne pog0' 
dela. Bolj enotno so urejena različna vprašanja za delavce 
obrambnem področju, ki jih ni mogoče urejati po predpisih' 
veljajo za delavce državnih organov. Pravice, ki jih ima[j 
delavci v strokovnih organih na področju obrambe za'3 

posebnih pogojev dela in odgovornosti, so urejene podol^J 
kot za delavce v organih za notranje zadeve. Takšna uredi'®* 
je utemeljena tudi zaradi vsebinskih sprememb v obrambni 
sistemu. 

Zakon določa, kateri programi in naloge na področl 
obrambe in zaščite so republiškega pomena in glede n 

predvidene rešitve v sistemu javnih financ razmejuje nalo9 
med republiko in občinami. Pri tem pa se vsaj za prehod'1 

obdobje ohranja rešitev, da stroški nadomestil osebfl' 
dohodkov za usposabljanje in delovanje v obrambi in zaš^1 

praviloma bremenijo delodajalce. , 
Zakon, njegova struktura in vsebina, v glavnem omog"c 

kontinuiteto v delovanju obrambne funkcije ter zaščite 1 

reševanja tudi v primeru, če ne bi ostajala zvezna normativ 
ureditev. 
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i Engelsa 13, telefon (011) 334-148-Tisk DP Delo-Tisk časopisov in revij po., Titova 35. Ljubljana-Cena posameznega izvoda 10 dinarjev - Letna naročnina kot akontacij 
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