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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi Informacije 
Odbora za varstvo potrošnikov v zvezi z leasing pogodbami podjetja Trend 

Družbenopolitični zbor je na 8. seji 
dne 20.11.1990 ob obravnavi informaci- 
je Odbora za varstvo potrošnikov na 
ravni Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z leasing pogodbami podjetja 
Trend na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednji 

SKLEP: 

1. Izvršni svet naj prouči možnost pred- 
časne uvedbe stečajnega postopka, ker 
trenutno stanje ne kaže realnih možnosti 
za deblokado žiro računa Trend Form, da 
bi se tako čimprej razrešil položaj upni- 
kov. V okviru stečajnega postopka pred- 
lagamo Izvršnemu svetu Skupščine Re- 
publike Slovenije, da prouči možnost od- 

prodaje vozil najemnikom in da se zbra- 
na sredstva iz tega naslova namenijo za 
delno poplačilo terjatev iz dogovora 
o deponiranju sredstev za najem vozil. 

2. Zbor predlaga ustanovitev posebne 
skupščinske komisije s preiskovalnimi 
pooblastili, sestavljene iz članov pristoj- 
nih komisij in odborov Skupščine Repu- 
blike Slovenije, ki bi celovito proučila 
problematiko podjetja Trend. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o civilnih invalidih vojne z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor je v nadaljeva- 
nju 8. seje dne 21. 11. 1990 ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o civilnih in- 
validih vojne z osnutkom zakona na 
podlagi 277. člena poslovnika Skupšči- 

ne Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 
DODATNI SKLEP 

Glede na to, da je bil zakon o civilnih 
invalidih vojne že večkrat noveliran, naj 

Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije za zadnjo fazo zakonodajnega po- 
stopka pripravi integralno besedilo za- 
kona. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o zavodih z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor je na 8. seji člena poslovnika Skupščine Republike nemu svetu Skupščine Republike Slove- 
dne 20. 11. 1990 in 21. 11. 1990 ob obrav- Slovenije sprejel naslednji nije, da v delovno skupino za pripravo 
navi predloga za izdajo zakona o zavo- DODATNI SKLEP zakona vključi tudi neodvisne predstav- 
dih z osnutkom zakona na podlagi 277. Družbenopolitični zbor predlaga Izvrš- nike strokovne javnosti. 

DODATNA SKLEPA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o privatizaciji z osnutkom zakona 

Družbenopolitični zbor je v nadaljeva- 
nju 8. seje dne 27.11.1990 ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o privatizaciji 
z osnutkom zakona na podlagi 277. čle- 
na poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije sprejel naslednja dodatna 
sklepa: 

DODATNI SKLEP I 
Družbenopolitični zbor nalaga Izvršne- 

mu svetu Skupščine Republike Slovenije, 
da v delovno skupino za pripravo zakona 
vključi tudi predstavnike Gospodarske 
zbornice Slovenije in opozicije, kajti to je 
pomemben sistemski zakon, ki bo pred- 

stavljal osnovo slovenskega podjetništva 
v naslednjem obdobju. 
DODATNI SKLEP II 

Zadolži se Izvršni svet Skupščine Re* 
publike Slovenije, da do naslednje seje 
pripravi celoviti model reprivatizacije, ki 
naj bo sestavna faza privatizacije. 

DODATNI SKLEP 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga 
zakona o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah 

Družbenopolitični zbor je v nadaljeva- 
nju 8. seje dne 27.11.1990 ob obravnavi 
predloga zakona o ratifikaciji konvenci- 
je Združenih narodov o otrokovih pravi- 
cah na podlagi 260. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije sprejel 
naslednji 

DODATNI SKLEP 
Glede na ugotovitev, da je slovenski 

prevod Konvencije o otrokovih pravicah, 
ki je bil objavljen v reviji Otrok in družina, 
ustreznejši od prevoda, ki ga je Skupšči- 
ni Republike Slovenije posredovala 
Skupščina SFRJ, naj se v Republiki Slo- 
veniji uporablja prevod iz omenjene re- 
vije. 

Hkrati naj delegacija Skupščine Repu* 
blike Slovenije v Zboru repubik in pokra- 
jin Skukpščine SFRJ poskrbi za to, da bo 
ta predlog verificiran kot uradni prevod 
s strani Komisije za ugotavljanje istovet- 
nosti besedil v jezikih narodov Jugosla- 
vije. 
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DODATNI SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi stališča Skupščine 
Republike Slovenije k zakonom iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ 

Zbor občin Skupščine Republike Slo- 
venije je na nadaljevanju 8. seje dne 27. 
11. 1990 ob obravnavi stališča Skupšči- 

ne Republike Slovenije k zakonom iz 
pristojnosti zveznega zDora bKupscine 
SFRJ in sprejel nasledji 

DODATNI SKLEP 
Skupščina Republike Slovenije ne daje 
soglasja k zakonu o pogojih za jemanje 
in presajanje delov človeškega telesa 
(Ur.l. SFRJ, št. 63/90). . 

DODATNI SKLEP 
Zbora občin Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi odloka o soglasju 
k aktom iz pristojnosti Skupščine SFRJ    

Zbor občin Skupščine Republike Slo- 
venije je na nadaljevanju 8. seje dne 27. 
11. 1990 ob obravnavi odloka o soglasju 
k aktom iz pristojnosti Skupščine SFRJ 
sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP: 

Zbor nalaga delegaciji Skupščine Re- 
publike Slovenije v Zboru republik in po- 

krajin Skupščine SFRJ, da postavi Zvez- 
nemu izvršnemu svetu vprašanje, kaj je 
storil za pomoč pri odpravi posledic kata- 
strofalnih poplav v Republiki Sloveniji. 

ODLOČBA 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 40. člena Zakona 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku, za 
oceno ustavnosti 40. člena zakona o razlastitvi in o prisil- 
nem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini na seji dne 8/ 
H-1990 ugotovijo: 

Določbe 40. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem pre- 
nosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/ 
80, 30/87 in 20/89) so dne 6. oktobra 1990 prenehale veljati. 

Obrazložitev 
Na podlagi prvega odstavka 412. člena ustave Republike 

Slovenije je ustavno sodišče z odločbo št. U I 45/89 z dne 29/ 
3-1990 (Uradni list RS, št. 15/90) ugotovilo, da v izreku te 
odločbe navedene zakonske določbe niso v skladu z ustavo 
Republike Slovenije. Odločbo je Skupščina Republike Slo- 
venije prejela 6/4-1990. Po določbi drugega odstavka 412. 
člena ustave mora Skupščina Republike Slovenije v šestih 
Mesecih od dneva prejema odločbe ustavnega sodišča 

republiški zakon uskladiti z ustavo. Če tega ne stori, prene- 
hajo veljati zakon oziroma tiste njegove določbe, ki niso 
v skladu z ustavo, kar ugotovi ustavno sodišče s posebno 
odločbo. 

Ustavno sodišče je na seji dne 8. novembra 1990 ugoto- 
vilo, da Skupščina Republike Slovenije znotraj tega roka 
določbe 40. člena zakona o razlastitvi in o prisilnem prenosu 
nepremičnin v družbeni lastnini ni uskladila z ustavo in so te 
določbe zakona zato prenehale veljati. 

Ustavno sodišče je tako odločilo na podlagi drugega 
odstavka 412. člena ustave in 2. alinee tretjega odstavka 25. 
člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slo- 
venije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je to odločbo spre- 
jelo v sestavi: predsednik Stane Markič in sodniki Janko 
Česnik, dr. Peter Jambrek, mag. Tone Jerovšek, mag. 
Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec, dr. 
Lovro Šturm in Ivan Tavčar. 
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o CIVILNIH 

INVALIDIH VOJNE - ESA 1069 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 38. seji 
dne 28. 11. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE, 

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. 

Hkrati vam pošiljamo integralni predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 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: 

- Franc GODEŠA, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za borce in vojaške invalide, 

- Vladimir DEJAN, republiški podsekretar v Republi- 
škem sekretariatu za borce in vojaške invalide, 

- Anica KLEMENČIČ, republiška svetovalka v Republi- 
škem sekretariatu za borce in vojaške invalide. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o civilnih invalidih vojne bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komisija za invalide 
kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne 

1. člen 
V zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78, 

12/85, 16/85, 11/88 in 5/90) se v 1. in v 9. členu besedi: »SR 
Slovenije« oziroma besede »Socialistična republika Slove- 
nija« nadomestijo z besedami: »Republika Slovenija« 
v ustreznem sklonu. ' 

2. člen 
V 2. členu se besedi: »je oseba«, nadomestita z besedami: 

»je nevojaška oseba«. 

3. člen 
3. člen se črta. 

4. člen 
V prvem odstavku 4. člena se številka »60« nadomesti 

s številko »40«. 

5. člen 
V prvem odstavku 4. člena, v prvem odstavku 11. člena, 

v četrtem odstavku 13. člena, v 2. stavku prvega odstavka 18. 
člena (v 6. vrstici), v drugem odstavku 20. c člena in v 25. 
a členu se pred besedami: »predpisi o vojaških invalidih« 
v različnih sklonih doda beseda: »zvezni« v ustreznem sklonu. 

6. člen 
V 6. členu se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi: (4. 

zdraviliško in klimatsko zdravljenje,«. 
Sedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka. 

7. člen 
V drugem odstavku 10. člena se v vseh alineah za besedo: 

»invalidi« doda beseda: »vojne«. 
V zadnji, šesti alinei se pika nadomesti z vejico. Dodata se 

novi, sedma in osma alinea, ki se glasita: 
»VII. skupina - civilni invalidi vojne s 50% invalidnosti, 
VIII. skupina - civilni invalidi vojne s 40% invalidnosti.« 

8. člen 
V prvem odstavku 11. člena se številka »50« nadomesti 

s številko »75«, za besedo »invalide« pa se v vseh alineah 
doda beseda »vojne«. 

V zadnji, šesti alinei se pika nadomesti z vejico. Dodata se 
novi, sedma in osma alinea, ki se glasita: 

- za civilne invalide vojne VII. skupine 75% vojaške invalid- 
nine VII. skupine, 

- za civilne invalide vojne VIII. skupine 75% vojaške invalid- 
nine VIII. skupine.«. 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Civilna invalidnina žrtev fašističnega nasilja znaša 100 

odstotkov vsakokratnega mesečnega zneska osebne invalid- 
nine iste skupine po zveznih predpisih o vojaških invalidih.« 

9. člen 
V četrtem odstavku 13. člena se številka »85« nadomesti 

s številko »100«. 

10. člen 
V prvem odstavku 14. člena se beseda: »invalidi« nadomesti 

z besedami: »civilni invalidi vojne«. 

11. člen 
V prvem odstavku 14. a člena se besedilo: »najnižja pokoj- 

nina za polno pokojninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije za tekoče 
leto.« nadomesti z besedilom: »najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo (v nadaljnjem besedilu: najnižja pokoj- 
nina), ki jo določi Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Republike Slovenije za mesec januar tekočega 
leta.«. 

V drugem odstavku 14. a člena se za besedami: »najnižje 
pokojnine« dodajo besede: »iz prejšnjega odstavka«. 

12. člen 
V šestem odstavku 16. a člena, v 1. stavku prvega odstavka 

18. člena in v 2. stavku prvega odstavka 18. člena (v 4. vrstici), 
se pred besedami: »predpisih o vojaških invalidih« doda 
beseda: »republiških«. 

13. člen 
V drugem odstavku 16. b člena se za besedo: »druge« doda 

vejica in besede: »po republiških predpisih o vojaških inva- 
lidih«, 
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14. člen 
V 16. c členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
■»Sprememba višine rednih prejemkov iz 16. in 16. a člena 

tega zakona v preteklem letu vpliva na pravico do denarne 
pomoči od 1. aprila tekočega koledarskega leta «. 

Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji 
odstavek. 

15. člen 
Za 16. c členom se doda nov, 17. člen, ki se glasi: 

»17. člen 
Upravičenec ima pravico do zdraviliškega in klimatskega 

zdravljenja pod pogoji in v obsegu po zveznih predpisih 
o vojaških invalidih.«. 

16. člen 
Tretji odstavek 21. člena se črta. 
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta tret|i in četrti 

odstavek. 
17. člen 

21. a člen se črta. 21. b člen postane 21. a člen. 

18. člen 
V drugem odstavku 21. b. člena, ki postane 21. a člen se za 

besedama: »pravice do« dodajo besede: »zdraviliškega in 
klimatskega zdravljenja« in vejica. 

19. člen 
V drugem odstavku 24. člena se beseda: »prvega« nadome- 

sti z besedo: »prejšnjega«. 
V tretjem odstavku 24. člena se za besedo: »odstavka« 

dodata besedi: »tega člena«. 

20. člen 
V prvem in v drugem odstavku 24. a člena se številka in 

beseda: »24. člen« nadomestita z besedama: »prejšnji člen« 
v ustreznem sklonu. 

21. člen 
V prvem odstavku 27. člena se beseda: »trpi« nadomesti 

z besedo: »nosi«. 

22. člen 
Zahtevo za priznavanje statusa civilnega invalida vojne na 

podlagi okvare organizma zaradi psihične poškodbe ali 
bolezni oziroma njenega poslabšanja, ki so jo povzročile 
okoliščine iz prvega in drugega odstavka 2. člena zakona, je 
mogoče vložiti do vključno 31 decembra 1992. 

23. člen 
Civilni invalid vojne, ki mu je bil ta status priznan in je užival 

pravice po predpisih, veljavr.ih do uveljavitve tega zakona, 
obdrži status civilnega invalida vojne in uživa pravice 
v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Uživalec civilne invalidnine ali denarne pomoči, ki je to 
pravico uveljavil po umrlem civilnem invalidu vojne do uvelja- 
vitve tega zakona, uživa po uveljavitvi tega zakona te pravice 
v obsegu in pod pogoji, predpisanimi v tem zakonu. 

24. člen 
O višini civilne invalidnine urpavičencev in družinskih čla- 

nov, ki so uveljavili pravico do civilne invalidnine do uveljavi- 
tve tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni organi po 
določbah tega zakona v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi 

25. člen 
O višini dodatka za postrežbo in tujo pomoč upravičencev, 

ki so uveljavili pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
do uveljavitve tega zakona, odločijo prisotjni občinski urpavni 
organi po določbah tega zakona v roku 30 dni po njegovi 
uveljavitvi. 

26. člen 
O zahtevkih za priznanje pravic po tem zakonu, vloženih do 

uveljavitve tega zakona, ki še niso bili pravnomočno rešeni, se 
odlpči po določbah tega zakona. 

27. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 12. člen 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invali- 
dih vojne (Uradni list SRS, št. 11/88). 

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1991. 
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Pregled višine LETNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA POSAMEZNE PRAVICE CIVILNIH INVALIDOV VOJNE 
po veljavnem zakonu in po predlogu za spremembe in dopolnitve zakona 

v DIN 

Vrsta pravice Letna sredstva za posamezne Letna sredstva po predlogu za Letna razlika v sredstvih 
pravice po veljavnem zakonu spremembe in dopolnitve 

o civilnih invalidih vojne zakona 

1 4=3-2 
1. Invalidnina: 
I.—VI. skup. 
PTT stroški 
skupaj 

50% inv. VVI 
33,338.858,00 

2,167.025,00 
35,505,883,00 

75% inv. VVI 
50,009.870,00 
3,250.641,00 

53,260.511,00 

+ 16,671.012,00 
+ 1,083.616,00 

+ 17,754.628,00 
2. Invalidnina 
VII. -50% inv. 
VIII. -40% inv. 
PTT strošk 
skupaj 
3. Dodatek za 
postrežbo in 
tujo pomoč 

PTT stroški 
skupaj 
4. Zdraviliško 
A SKUPAJ (1-4) 
B PTT stroški 
C SKUPAJA+B 

klimatsko 
PRAVICE 
(1-3) 

I. = 85% I. VVI 
, = 85% II. VVI 

ŽFN = +15% 
16,494.877,70 
1,072.167,00 

17,567.044,70 
zdravljenje 

53,072.927,70 

955.784,00 
62.126,00 

1,017.910,00 
I. = 100% I. VII 

. = 100% II. VVI 

20,014.230,40 
1,300.924,90 

21,315.155,30 

49,833.735,70 
3,239.192,00 

77,791.076,30 

+ 955.784,00 
+ 62.126,00 

+ 1,017,910,00 

+3,519.352,70 
+ 228.757,90 

+ 3,748.110,60 

73,177.384,40 
4,613.691,90 

-24,718.148,60 
ali 46% dodatnih sredstev 
v odnosu na pravice, ki se 

spreminjajo 

Zagotovljena sredstva za celotno varstvo po zakonu o civilnih a'i 37% več sredstev v 
invalidih vojne v letu 1990 (ki poleg prejemkov pod točko 1 in 3 te odnosu na sredstva za 
tabele zajema še naslednje pravice: denarna pomoč, celdtno varstvo 
rehabilitacija, ortopedski in drugi pripomočki ter pomožne v |elu iggg 
naprave) 66,900.000,00 

OBRAZLOŽITEV 

Točka 1. 
V letnih sredstvih so invalidnine civilnih invalidov vojne 

izračunane na podlagi veljavnega zakona o civilnih invalidih 
vojne (prečiščeno besedilo Ur. I. RS, št. 38/90) in sicer znašajo 
50 % invalidnin veljavnih invalidnih vojaških invalidov na 
podlagi zvezne odredbe (zadnja uskladitev je bila sprejeta za 
9,2 % od 1. 9. 1990 - Ur. I. SFRJ, št. 57/90, v izračunu pa smo 
upoštevali tudi uskladitev za 8,6 % od 1. 10. 1990) ter števila 
upravičencev na dan 31. 12. 1989. V znesku sredstev po 
veljavnem zakonu so upoštevani zneski invalidnin za osebne, 
družinske in za ŽFN (+25%) po skupinah invalidnosti od I. 
— VI. skupine. 

V letnih sredstvih po predlogu za spremembo in dopolnitev 
zakona so pri izračunu upoštevani isti elementi kot po veljav- 
nem zakonu razen višine odmere invalidnine, ki naj po pred- 
logu znaša 75 % višine invalidnine vojaških invalidov. 

Točka 2. 
Po veljavnem zakonu o civilnih invalidih vojne skupine VII. 

s 50 % invalidnostjo in VIII. s 40 % invalidnostjo niso zajete, 
zato ni porabe sredstev. 

Po predlogu za spremembo in dopolnitev zakona se bi 
upoštevalo tudi te osebe v ustrezne skupine invalidnosti, kar 
zahteva dodatna sredstva. Za odmero višine invalidnine je 
nekako kot pri točki 1. upoštevano 75 % od veljavne invalid- 
nine. Število upravičencev za izračun porabe sredstev je upo- 
števano po zbranih podatkih občinskih upravnih organov, 
pristojnih za zadeve borcev in vojaških invalidih ter po evi- 
denci ZD CIV Slovenije. Civilnih invalidov vojne s 50% okvaro 
je evidentiranih 84, s 40 % pa 75. 

Točka 3. 
V letnih sredstvih je dodatek za postrežbo in tujo pomoč 

izračunan na podlagi veljavnega zakona o civilnih invalidih 
vojne, ki znaša za I. stopnjo 85 % zneska I. stopnje dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč vojaških invalidov in za II. stopnjo 85 
% zneska II. stopnje dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
vojaških invalidov po veljavni zvezni uredbi ter za ZFN pove- 
čan za 15 % Za število upravičencev so upoštevani podatki 
s stanjem 31. 12. 1989, ločeno za upravičence, ki prejemajo 
dodatek za postrežbo in tujo pomoč v celoti po zakonu 
o civilnih invalidih vojne in upravičence, ki prejemajo po 
zakonu samo razliko, preostali del pa po predpisih Skupnosti 
pokojninskega dodatka za postrežbo in tujo pomoč jih 56,10 
% prejema po zakonu v celoti, ostalih 43,30 % pa samo 
razliko. 

V letnih sredstvih po predlogu za spremembo in dopolnitev 
zakona so pri izračunu upoštevani isti etement$kot po veljav- 
nem zakonu razen višine odmere dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč, ki naj po predlogu znaša 100 % višine dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč vojaških invalidov. 
Točka 4. 

Zdraviliško klimatsko zdravljenje kot pravice veljavni zakon 
0 civilnih invalidih vojne ne zajema. V predlogu za spre- 
membo in dopolnitev zakona je pravica za zdraviliško klimat- 
sko zdravljenje ovrednotena na podlagi ocene, da bo število 
zdravljenj vsako leto odobreno 19 % potencialnim upravičen- 
cem (enako je bilo v letu 1989 za vojaške invalide) ter z upo- 
rabo povprečnih cen za zdraviliško klimatsko zdravljenje v II- 
polletju 1990 v zdraviliščih Republike Slovenije. 

Zaradi višjih denarnih prejemkov navedenih v točkah od 
1 do 3 se povečuje tudi potrebna sredstva za izplačilo teh 
prejemkov to so PTT stroški. 
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Ob upoštevanju vseh zahtev Zveze društev civilnih invalidov 
vojne Slovenije po izboljšanju varstva bi bilo potrebno s spre- 
membami in dopolnitvami zakona zagotoviti dodatnih 
24,718.148,60 din, ali za 46 % več kot znaša poraba za dolo- 
čene pravice, ki se spreminjajo po veljavnem zakonu o civilnih 
invalidih vojne. Ob primerjavi dodatnih sredstev za izboljšanje 
varstva v znesku 24,718.148,60 din s celotnimi razpoložljivimi 
sredstvi po rebalansu republiškega proračuna za leto 1990 za 
vse pravice po zakonu o civilnih invalidih vojne, ki vključujejo 
Poleg invalidnin in dodatka za postrežbo in tujo pomoč še 

pravico do denarne pomoči, rehabilitacije ter ortopedske in 
druge pripomočke ter pomožne naprave, ki znašajo 
66,900.000,00 din, pa to predstavlja 37 % dodatnih sredstev. 

Prikazana dodatna sredstva pomenijo izračun na višine 
prejemkov v letu 1990 (mesec oktober 1990) in se tako lahko 
še do konca leta 1990 in za leto 1991 ustrezno spremenijo 
glede na gibanje oz. rast določenih kazalcev — denarnih 
prejemkov, kot so osebni dohodki, pokojnine in invalidnine 
vojaških invalidov, s tem pa tudi višina potrebnih dodatnih 
sredstev. 

OBRAZLOŽITEV 

>- Upoštevana stališča, mnenja, pripombe in predlogi, ki so 
bili dani k zakonskemu osnutku: 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije je imela k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih vojne naslednji pripombi in 
Predlog: 

- k 7. členu: (8. člen predloga zakona): da se za besedami 
"invalide pa se" dodajo besede »v vseh alineah«, 
- k 21. členu: da se ta člen črta, ker /e zakonodajno-pravna 

komisija Skupščine R Slovenije pred kratkim določila prečiš- 
čeno besedilo zakona o civilnih invalidih vojne, 

- da predlagatelj za zadnjo fazo zakonodajnega postopka 
Pripravi tudi integralno besedilo zakona. 

Predlagatelj je upošteval obe pripombi in predlog zakono- 
dajno-pravne komisije tako, da je ob predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne, 
formuliranem v obliki, kot je predvidena v 283. členu Poslov- 
nika Skupščine Republike Slovenije (preč. bes. Uradni list 
SRS. št. 34/85 in 27/89) pripravil tudi integralno besedilo 
zakona. S pripravo integralnega besedila zakona je predlaga- 
telj sledil tudi sklepom vseh treh zborov Skupščine Republike 
Slovenije. 

2 Rešitve, ki odstopajo od zakonskega osnutka 
V predlogu zakona so precizirane posamezne določbe 

*akona o civilnih invalidih vojne, v katerih se ureditev nave- 
zuje na ureditev po predpisih o vojaških invalidih, s tem, da 
se decidirano pove, da gre za zvezne ali za republiške pred- 
pise o vojaških invalidih. Le tedaj, ko se glede urejanja posa- 
meznih vprašanj zakon v isti določbi navezuje deloma na 
zvezne deloma pa na republiške predpise o vojaških invalidih, 
ostaja dikcija "po predpisih o vojaških invalidih«, ki zajema 
obe vrsti predpisov. 

Preciziranje v navedenem smislu /e opravljeno v 5. členu 
Predloga zakona (prvi odstavek 4. člena zakona, prvi odsta- 
vek 11. člena zakona, četrti odstavek 13. člena zakona, 2. 
stavek prvega odstavka 18. člena zakona, drugi odstavek 20. 
c člena zakona in 25. a člen zakona) ter v 12. členu predloga 
zakona (šesti odstavek 16. a člena zakona, 1. stavek prvega 
°dstavka 18. člena zakona in 2. stavek prvega odstavka 18. 
člena zakona). 

V 10. členu predloga zakona (prvi odstavek 14. člena 
zakona) je - podobno kot v 7. in v 8. členu zakonskega 
Predloga (10. oziroma 11. člen zakona) nepopolni termin 
"invalidi« ustrezno dopolnjen. 

V 11. členu predloga zakona (prvi odstavek 14. a člena 
zakona) je zaradi kasnejše uporabe vnešena okrajšava 
Pojma ••najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo«, ki 
v znesku, ki ga SPIZ R Slovenije določi za januar tekočega leta, predstavlja osnovo za ugotavljanje pravice in določanje 
višine denarne pomoči. Glede na to, da se v četrtem odstavku 

13. člena pojavlja najnižja pokojnina iz decembra preteklega 
leta (kot kriterij za vzdrževanega družinskega člana) je v dru- 
gem odstavku 14. a člena zakona, v katerem je urejeno uskla- 
/evanje odmerjenih zneskov denarne pomoči, poudarjeno, da 
gre za najnižjo pokojnino iz prejšnjega odstavka, torej za 
na/nižjo pokojnino, ki jo določi SPIZ Republike Slovenije za 
mesec januar tekočega leta. 

V predlogu zakona je deloma zamenjan vrstni red prehod- 
nih in končnih določb nasproti osnutku zakona. 

Spremenjena nasproti osnutku je še določba o pričetku 
veljavnosti zakona in sicer je predlagano, da bi zakon pričel 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije, 
uporabljati pa bi se pričel s 1. 1. 1991 (razen seveda, kolikor bi 
pričel veljati šele po tem dnevu). To je predlagano iz razlogov, 
ker se z veljavnostjo od 1. 1. tekočega leta denarne pomoči 
ponovno odmerijo z upoštevanjem nove osnove (najnižje 
pokojnine, ki jo določi SPIZ R Slovenije za mesec januar 
tekočega leta), pa tudi z novo, višjo odmero civilnih invalidnin 
in dodatkov za postrežbo in tujo pomoč od 1. 1. 1991 odpade 
računanje po dnevih. 

Pomemben razlog, da se zavzemamo za uveljavitev zakona 
že naslednji dan po objavi v Uradnem listu pa je tudi v 39. 
členu predloga zakona določen končni rok 31. december 
1992 za vložitev zahteve za priznanje statusa civilnega inva- 
lida vojne na podlagi okvare organizma zaradi psihične 
poškodbe ali bolezni oziroma njenega poslabšanja, ki so jo 
povzročile okoliščine iz 1. in 2. odstavka 2. člena zakona 
(pravno relevantne za priznanje statusa žrtve fašističnega 
nasilja oziroma civilne žrtve vojne. 
3. Vsebinske rešitve iz osnutka zakona, ki so ostale nespre- 
menjene: 

- krog civilnih invalidov vojne, ki uživajo varstvo po tem 
zakonu, je razširjen na osebe s 50% in 40% invalidnosti; 

- omogočena je pridobitev statusa civilnega invalida vojne 
tudi nevojaškim osebam, ki so med vojno zadobile invalidnost 
ob dajanju pomoči Narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije 
sovražnim oboroženim enotam in organizacijam, 

- civilna invalidnina je zvišana od 50% na 75% vojaške 
invalidnine iste skupine oz. za ŽFN od 62,5% na 100% vojaške 
invalidnine iste skupine: 

- dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. oz. II. stopnje je 
zvišan od 85% na 100% dodatka za postrežbo in tujo pomoč I. 
oz. II. stopnje po predpisih o vojaških invalidih: 

- uvedena je pravica do zdraviliško-klimatskega zdravlje- 
nja za civilne invalide vojne. 
4. Finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo zakona: 

Za izvedbo zakona bo potrebnih 46% več sredstev iz prora- 
čuna R Slovenije glede na sedanjo porabo ali 24,718 148,60 
din dodatnih sredstev letno. Natančno finančno ovrednotenje 
posameznih rešitev iz predloga zakona je razvidno iz prilo- 
žene preglednice. 
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INTEGRALNI PREDLOG zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne 

Zakon o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/78, 12/ 
85, 16/85, 11/88 in 5/90 se spremeni in dopolni tako, da se 
v prečiščenem besedilu glasi: 

ZAKON O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Civilni invalidi vojne so žrtve fašističnega nasilja, civilne 

žrtve vojne, žrtve vojnega materiala in žrtve diverzantskih 
oziroma terorističnih napadov, ki so državljani Republike* 
Slovenije in izpolnjujejo pogoje po določbah tega zakona. 

2. člen 
Žrtev fašističnega nasilja je nevojaška oseba, ki je utrpela 

trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro organizma zaradi 
telesne ali psihične poškodbe ali bolezni oziroma njenega 
poslabšanja kot posledice sovražnega dejanja okupatorja ali 
njegovih pomagačev. 

Civilna žrtev vojne je nevojaška oseba, ki je med vojno 
zaradi vojnih dogodkov utrpela trajno anatomsko ali funkci- 
onalno okvaro organizma zaradi telesne poškodbe, povzro- 
čene po zapuščenem vojaškem materialu 

Žrtev diverzantskega oziroma terorističnega napada na 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo je nevojaška 
oseba, ki je po vojni v diverzantskem oziroma terorističnem 
napadu utrpela trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro 
organizma zaradi telesne ali psihične poškodbe ali bolezni 
oziroma njenega poslabšanja. 

3. člen 
Pravice do varstva po tem zakonu imajo tiste osebe iz 2. 

člena tega zakona, ki imajo 40 do 100% okvaro organizma po 
zveznih predpisih o vojaških invalidih (v nadaljnjem besediiu: 
upravičenci). 

Pravico do posameznih oblik varstva imajo pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom, tudi zakonec, otroci, posvojenci 
in pastorki upravičenca (v nadaljnjem besedilu: družinski 
člani). 

4. člen 
Oblike varstva so: 
1. civilna invalidnina, 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč, 
3. denarna pomoč, 
4. zdraviliško in klimatsko zdravljenje 
5. rehabilitacija, 
6. ortopedski in drugi pripomočki ter pomožne naprave. 

5. člen 
Financiranje varstva po tem zakonu zagotavlja Republika 

Slovenija. 

II. OBLIKE VARSTVA 

6. člen 
Pravico do civilne invalidnine ima upravičenec po tem 

zakonu vsak mesec ne glede na premoženjske razmere, 
osebni dohodek ali kakršnekoli druge prejemke. 

Civilna invalidnina je odvisna od skupine invalidnosti. 
Glede na ugotovljeni odstotek invalidnosti se upravičenci 
razvrščajo v tele skupine: 

I. skupina - civilni invalidi vojne s 100% invalidnosti, ki jim 
je za osnovne življenjske potrebe potrebna postrežba in tuja 
pomoč. 

II. skupina - civilni invalidi vojne s 100% invalidnosti, 
III skupina - civilni invalidi vojne s 90% invalidnosti, 
IV. skupina - civilni invalidi vojne z 80% invalidnosti, 

'spremembe in dopolnitve so podčrtane 

V. skupina - civilni invalidi vojne s 70% invalidnosti, 
VI. skupina - civilni invalidi vojne s 60% invalidnosti, 
VII. skupina — civilni invalidi vojne s 50% invalidnosti, 
VIII. skupina — civilni invalidi vojne s 40% invalidnosti. 

7. člen 
Civilna invalidnina znaša 75% vsakokratnega mesečnega 

zneska osebne invalidnine po zveznih predpisih o vojaških 
invalidih in sicer: 

- za civilne invalide vojne I. skupine 75% vojaške invalid- 
nine I. skupine, 

- za civilne invalide vojne II. skupine 75% vojaške invalid- 
nine II. skupine, 

- za civilne invalide vojne III. skupine 75% vojaške invalid- 
nine III. skupine, 

- za civilne invalide vojne IV. skupine 75% vojaške invalid- 
nine IV. skupine, 

- za civilne invalide vojne V. skupine 75% vojaške invalid- 
nine V. stopnje, 

- za civilne invalide vojne VI. skupine 75% vojaške invalid- 
nine VI. skupine, 

- za civilne invalide vojne VII. skupine 75% vojaške inva- 
lidnine VII. skupine, 

- za civilne invalide vojne VIII. skupine 75% vojaške 
invalidnine VIII. skupine. 

Civilna invalidnina žrtev fašističnega nasilja znaša 100 

odstotkov vsakokratnega mesečnega zneska osebne inva- 

lidnine iste skupine po zveznih predpisih o vojaških inva- 
lidih. 

8. člen 
Po smrti upravičenca pridobijo njegovi družinski člani p'9' 

vico do civilne invalidnine pod posebnimi pogo|i, ki so doiO' 
čeni za pridobitev družinske pokojnine po predpisih o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanj, če nimajo pravice d° 
starostne, invalidske ali družinske pokojnine. 

Civilna invalidnina se odmerja glede na število družinski'1 

članov, ki imajo do nje pravico, v odstotkih, ki veljajo 
odmero družinske pokojnine. 

9. člen 
Pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč imajo civilf" 

invalidi vojne I. skupine. ,. 
Pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč imajo tud1 

civilni invalidi vojne II. skupine, ki jim je glede na njihovo 
celotno invalidnost, ne glede na njen izvor, potrebn« 
postrežba in tuja pomoč za osnovne življenjske potrebe. 

Civilni invalidi, vojne iz prejšnjih dveh odstavkov so glede 
pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč razvrščen 
v dve stopnji: kj 

1. v prvo stopnjo - civilni invalidi vojne I. in II. skupine, K 

potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za opravljanr 
vseh osnovnih življenjskih potreb, slepi in nepokretni; , 

2. v drugo stopnjo - civilni invalidi vojne I. in II. skupine, k 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za opravljanj 
večine osnovnih živijenjskih potreb. 

Dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje znaS
e 

mesečno 100% dodatka za postrežbo in tujo pomoč I. stop"! 
po zveznih predpisih o vojaških invalidih, dodatek * 
postrežbo in tujo pomoč II. stopnje pa znaša mesečno 10°/° 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč II. stopnje po zvez"1 

predpisih o vojaških invalidih. 
10. člen 

Uživalcu dodatka za postrežbo in tujo pomoč, ki je dlje^ 
tri mesece v zdravstveni ali drugi organizaciji, v kateri iij1 

potrebno postrežbo in pomoč, se za ta čas dodatek na izp 
čuje, razen če sam plača stroške za vso oskrbo. 

11. člen ! 
Pravico do denarne pomoči imajo civilni invalidi vojne oo • 

do V, skupine, ne glede na starost in zmožnost za delo, . 
civilni invalidi vojne VI. skupine, ki so dopolnili 60 let s,ar.° 0 
(moški) oziroma 50 let (ženske) ali so popolnoma pridobi'^ 
nezmožni po republiških predpisih o vojaških invalidih, 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
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- da niso v delovnem razmerju in da ne opravljajo samo- 
stojne gospodarske ali poklicne dejavnosti; 

- da del rednih prejemkov na upravičenca ne dosega 70% 
osnove za denarno pomoč. 

Po smrti upravičenca pripada denarna pomoč družinskim 
članom, ki so pridobitno nezmožni po republiških predpisih 
o vojaških invalidih in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjih dveh 
alinej. 

12. člen 
Kot osnova za ugotavljanje pravice in določanje višine 

denarne pomoči (v nadaljevalnem besedilu: osnova za 
denarno pomoč) se upošteva najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo v nadaljnjem besedilu: najnižja pokoj- 
nina), ki jo določi Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Republike Slovenije za mesec januar tekočega 
leta. 
Odmerjeni zneski denarne pomoči se usklajujejo na način in 
v odstotkih, ki jih glede na uskladitev najnižje pokojnine iz 
prejšnjega odstavka med letom določi republiški upravni 
organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov. 

13. člen 
Denarna pomoč znaša 70% osnove za denarno pomoč, če 

upravičenec in njegovi družinski član nimajo rednih prejem- 
kov, ki bi vplivali na višino denarne pomoči. 

Če imajo upravičenec in njegovi družinski člani redne pre- 
jemke, je denarna pomoč enaka razliki med delom prejemkov, 
ki mesečno pride na upravičenca in 70% osnove za denarno 
Pomoč, vendar ne more znašati manj kot 5% osnove za 
denarno pomoč. 

Upravičencu, ki preživlja družinske člane, pridobitno nez- 
možne po republiških predpisih o vojaških invalidih, s kate- 
rimi živi v skupnem gospodinjstvu, pripada poleg denarne 
Pomoči po prvem odstavku tega člena še 25% osnove za 
denarno pomoč oziroma poleg denarne pomoči po prejšnjem 
odstavku še razlika med delom prejemkov, ki mesečno pride 
ha upravičenca, in 25% osnove za denarno pomoč. 

Šteje se, da upravičenec preživlja družinske člane, če ti 
nimajo lastnih rednih prejemkov ali če so njihovi redni pre- 
jemki nižji od zneska najnižje pokojnine iz decembra prete- 
klega leta oziroma če njihov letni katastrski dohodek ne 
Presega zneska najnižje pokojnine iz decembra preteklega 
leta. 

14. člen 
Pri priznavanju in določanju denarne pomoči se upoštevajo 

redni prejemki upravičenca in njegovega zakonca. Prejemki 
drugih družinskih članov pa se upoštevajo, če so le-ti prido- 
bitno nezmožni po republiških predpisih o vojaških invalidih 
'n jih upravičenec preživlja ter živijo z njim v skupnem gospo- 
dinjstvu (vzdrževani družinski člani) 

Za redne prejemke se štejejo vsi redni prejemki, razen 
civilnih invalidnin in dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po 
tem zakonu, prejemkov po zveznih predpisih o vojaških invali- 
dih, dodatkov za pomoč in postrežbo po drugih predpisih ter 
'istih prejemkov, za katere je s posebnimi predpisi določeno, 
da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo. 

15. člen 
Za osebni dohodek zakonca in vzdrževanega družinskega 

člana se šteje povprečni osebni dohodek iz preteklega leta, za 
druge redne prejemke upravičenca, zakonca in vzdrževanih 
družinskih članov pa prejemki iz decembra preteklega leta. 

Prejemki upravičenca, zakonca iz vzdrževanih družinskih 
članov se upoštevajo v višini 60%. 

Za dohodek iz kmetijske dejavnosti upravičenca ter njego- 
va zakonca se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, 
za dohodek iz kmetijske dejavnosti vzdrževanega družin- 
skega člana pa 50% katastrskega dohodka iz preteklega leta. 2a dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje tudi dohodek iz 
, ^etijstva, ugotovljen po dejanskem dohodku iz preteklega leta, ki je bil podlaga za odmero davka. Če je kmetijsko 
Zemljišče oddano v zakup, se šteje za dohodek mesečni 
2hesek zakupnine. 

če je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrski 
dohodek ne upošteva. Če je pri odmeri davka iz kmetijstva 

priznana davčna olajšava, se katastrski dohodek oziroma 
ostanek čistega dohodka pri obdavčitvi po dejanskem 
dohodku upošteva v višini, zmanjšani za odstotek priznanih 
davčnih olajšav. 

Za dohodek od samostojnega opravljanja gospodarske ali 
poklicne dejavnosti in za dohodek od stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov se šteje dohodek iz preteklega leta, ki je 
bil podlaga za odmero davka, za dohodek od zemlje, vzete 
v zakup, pa katastrski dohodek iz preteklega leta po odbitku 
zakupnine. 

Denarni prejemki iz tujine se preračunavajo na način, ki je 
določen po republiških predpisih o vojaških invalidih. 

16. člen 
Del rednih prejemkov na upravičenca se izračuna tako, da 

se skupni prejemki delijo na upravičenca in zakonca ter na 
vzdrževane družinske člane. 

Skupni prejemki se delijo tudi na druge, po republiških 
predpisih o vojaških invalidih pridobitno nezmožne člane 
skupnega gospodinjstva, ki živijo na posestvu in se preživljajo 
izključno z dohodki od tega posestva. 

17. člen 
Sprememba višine rednih prejemkov iz 14. in 15. člena 

tega zakona v preteklem letu vpliva na pravico do denarne 
pomoči od 1. aprila tekočega koledarskega leta. 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku spremembe, izguba rednih pre- 
jemkov pa od prvega dne naslednjega meseca, ko je upraviče- 
nec sporočil spremembo. 

Sprememba števila družinskih članov iz prejšnjega člena, ki 
ima za posledico povečanje denarne pomoči, se upošteva od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 
spremembo organu prve stopnje, sprememba števila družin- 
skih članov, ki ima za posledico zmanjšanje ali izgubo 
denarne pomoči, pa se upošteva od prvega dne naslednjega 
meseca po nastanku 

18. člen 
Upravičenec ima pravico do zdraviliškega in klimatskega 

zdravljenja pod pogoji in v obsegu po zveznih predpisih 
o vojaških invalidih. 

19. člen 
Upravičenci imajo enake pravice do rehabilitacije, kot jih 

imajo vojaški invalidi po republiških predpisih o vojaških 
invalidih. Pravico do poklicne rehabilitacije imajo ob pogojih 
po republiških predpisih o vojaških invalidih tudi osebe iz 2. 
člena tega zakona, ki nimajo pravice do varstva po tem 
zakonu, če znaša njihova telesna okvara po zveznih predpisih 
o vojaških invalidih najmanj 30. 

V času, ko je upravičenec na rehabilitaciji v ustreznem 
zavodu, kjer ima vso oskrbo, se mu denarna pomoč ne izpla- 
čuje. 

20. člen 
Upravičenec ima pravico do ortopedskih in drugih pripo- 

močkov ter pomožnih naprav po pravilniku, ki ga izda republi- 
ški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov, v šestih mesecih po uveljavitvi zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni 
list SRS, št. 12/85). 

21. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

vojaških invalidov, izda natančnejše predpise o načinu uskla- 
jevanja denarnih prejemkov, o načinu in kontroli izplačevanja 
teh prejemkov ter predpiše natančnejše kriterije za ugotavlja- 
nje upravičenosti do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po 
tem zakonu v enem mesecu po uveljavitvi zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni 
list SRS, št. 5/90). 
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III. UVELJAVLJANJE IN PRENEHANJE PRAVIC 

22. člen 
Pravica do civilne invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo 

pomoč in denarne pomoči gre upravičencu in družinskim 
članom od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zah- 
teve. 

Pravico do rehabilitacije in do ortopedskih in drugih pripo- 
močkov ter pomožnih naprav je mogoče uveljaviti šele po 
izdaji odločbe o priznanju pravice do civilne invalidnine. 

Ne glede na določbo prvega odstavka gre denarna pomoč 
upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po mesecu, 
od katerega je priznana pravica do civilne invalidnine, če je 
zahteva za priznanje pravice do denarne pomoči vložena 
v treh mesecih od dneva izdaje odločbe o priznanju pravice 
do civilne invalidnine. 

23. člen 
Denarni prejemki po tem zakonu se izplačujejo mesečno 

vnaprej. 
24. člen 

Upravičenci morajo v 15 dneh prijaviti pristojnemu uprav- 
nemu organu vsako spremembo okoliščin, ki vpliva na posa- 
mezno pravico ali na njen obseg. 

Uživalec pravic po tem zakonu, ki mu je bil izplačan denarni 
prejemek, do katerega ni imel pravice, mora vrniti prejeti 
znesek pod pogoji, ki jih določajo zvezni predpisi o vojaških 
invalidih. 

25. člen 
Upravičenec, ki ima pravico do dodatka za postrežbo in tujo 

pomoč tudi po drugih predpisih, lahko po tem zakonu uveljav- 
lja samo razliko v višini denarnih prejemkov. 

26. člen 
Glede uživanja pravic po tem zakonu v času prestajanja 

zaporne kazni oziroma v času, ko je upravičenec v priporu, se 
smiselno uporabljajo republiški predpisi o vojaških invalidih. 

IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 

27. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic po tem zakonu se začne na 

zahtevo upravičenca oziroma družinskih članov. 
Postopek za ugotavljanje pravice in določitev višine 

denarne pomoči na podlagi novega dejanskega stanja 
v skladu s 17. členom tega zakona, kakor tudi postopek za 
ugotavljanje pravice in določitev višine oskrbnine med 
poklicno rehabilitacijo na podlagi novega dejanskega stanja 
v skladu s tretjim odstavkom 24. člena zakona o vojaških 
invalidih, uvede pristojni organ po uradni dolžnosti. 

Na prvi stopnji odloča o zahtevkih za priznanje pravic 
občinski upravni organ, ki je pristojen za varstvo borcev in 
vojaških invalidov, na drugi stopnji pa republiški upravni 
organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov. 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se upo- 
rabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če 
v tem zakonu ni predpisano drugače, 

28. člen 
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti ter pridobitne nez- 

možnosti se uporabljajo predpisi o vojaških invalidih. 
V postopku za uveljavljanje pravice do zdravniškega in 

klimatskega zdravljenja, rehabilitacije in pravice do dodatka 
za postrežbo in tujo pomoč se uporabljajo določbe, ki veljajo 
v postopku za uveljavljanje pravic po predpisih o vojaških 
invalidih. 

Pravico do ortopedskih in drugih pripomočkov ter pomož- 
nih naprav uveljavljajo upravičenci na podlagi pravilnika iz 20. 
člena tega zakona. 

29. člen 
Vsako odločbo prve stopnje, s katero se priznava ali določa 

kakšna pravica po tem zakonu, je treba predložiti v revizijo. 
Revizijo opravlja po uradni dolžnosti republiški upravni 

organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov. 

Ce je vložena zoper odločbo prve stopnje pritožba, se 
odloči o reviziji in o pritožbi z isto odločbo. 

Revizija in pritožba ne odložita izvršitve odločbe. 

30. člen 
V reviziji lahko da republiški upravni organ, pristojen za 

vprašanja borcev in vojaških invalidov k odločbi prve stopnje 
soglasje ali pa jo spremeni, odpravi ali razveljavi v škodo aH 
korist stranke, če s tem ni prizadeta pravica koga drugega. 

Organ prve stopnje, čigar odločba je bila v reviziji odprav- 
ljena ali razveljavljena in vrnjena v ponovni postopek, izda na 
prvi stopnji novo odločbo. 

Novo odločbo prve stopnje je treba predložiti v revizijo, 
v njej pa se preizkusi le to, ali je nova odločba v skladu 
z razlogi, zaradi katerih je bila prejšnja prva odločba odprav- 
ljena ali razveljavljena. 

31. člen 
Če zoper odločbo upravnega organa prve stopnje, ki jo je 

treba predložiti v revizijo, ni vložena pritožba, revizija pa r" 
opravljena v treh mesecih od dneva, ko organ druge stopnje 
prejme zadevo, se šteie, da je revizija opravljena in da ie 

k odločbi dano soglasje. 
Šteje se, da je revizija opravljena v roku iz prejšnjega 

odstavka tega člena, če je bila odločba, izdana ob revizij': 
v tem roku odposlana občinskemu upravnemu organu zaradi 
vročitve stranki. 

Če zdravniška komisija pošlje osebo, na katero se nanaša 
odločba, ki je v postopku revizije, na medicinske preiskave, 
začne rok iz prvega odstavka tega Člena teči od dneva, ko \e 

zdravniška komisija podala izvid in mnenje organu, kj opravlja 
revizijo. 

32. člen 
Če revizije odločbe, s katero je bilo odločeno o pravici P° 

tem zakonu, ni bilo mogoče opraviti v roku iz prejšnjeg0 

člena tega zakona, ker civilni invalid vojne ali družinski član ni 
prišel na pregled pred zdravniško komisijo, da zdravniška 
komisija izvid in mnenje na podlagi obstoječe medicinske 
dokumentacije. 

Izvid in mnenje zdravniške komisije sta lahko razlog za 

obnovo postopka, če nista bila uporabljena v postopku revi- 
zije, ker sta bila dana po poteku roka za revizijo odločbe, 
predpisanega v prejšnjem členu tega zakona. 

33. člen 
Zoper odločbo druge stopnje in zoper odločbo, s katero \e 

v reviziji spremenjena odločba prve stopnje, je mogoč upraV11 

spor. 
Zoper odločbo v reviziji ni mogoč upravni spor, če je bi'3 

z njo odločba prve stopnje odpravljena ali razveljavljena f 
vrnjena organu prve stopnje v ponovni postopek, ne glede 
to, ali je bila zoper prvo odločbo vložena pritožba ali ne. 

Pri uveljavljanju pravic po tem zakonu je dovoljena pritožb 
zoper odločbo prve stopnje, ki je bila izdana v upravnef 
sporu. 

34. člen 
Upravičenec, pri katerem nastanejo po izdaji dokončn® 

odločbe o pravicah po tem zakonu sprememb, ki vplivajo ^ 
ugotovljeno invalidnost, ne more vložiti zahteve za ugotavlja, 
nje novega odstotka invalidnosti pred potekom dveh let °° 
izdaje dokončne odločbe. O zahtevi se odloči v postopku P° 
zveznih predpisih o vojaških invalidih. 

35. člen 
Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v upfa^ 

nem postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadz°'' 
stveni pravici, če je bil z njo očitno prekršen materialni 
in sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je posta' 
dokončna. 

36. člen 
Odločbe, s katerimi so komu priznane pravice po ^ 

zakonu, se izvršujejo uradno. 
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37. člen 
Stroške v zvezi s postopkom za priznanje pravic po tem 

zakonu nosi organ, ki vodi postopek. 
V postopku za priznanje pravic po tem zakonu se ne plaču- 

jejo takse. 

38. člen 
Občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

vojaških invalidov, vodi evidenco o upravičencih in o družin- 
skih članih, ki so jim priznane pravice po tem zakonu. 

Vsebino in način vodenja evidence predpiše republiški 
upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških inva- 
lidov, v enem letu po uveljavitvi zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, 
št. 12/85). 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE" 

39. člen 
Zahtevo za priznanje statusa civilnega invalida vojne na 

podlagi okvare organizma zaradi psihične poškodbe ali 
bolezni oziroma njenega poslabšanja, ki so jo povzročile 
okoliščine iz prvega in drugega odstavka 2. člena zakona, je 
mogoče vložiti do vključno 31. decembra 1992. 

' prehodne in končne določbe od člena 39. do vključno 44. in člen 46 
so nove, končna določba v členu 45. pa je prevzeta iz zakona iz leta 
1978 

40. člen 
Civilni invalid vojne, ki mu je bil ta status priznan in je užival 

pravice po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, 
obdrži status civilnega invalida vojne in uživa pravice 
v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

Uživalec civilne invalidnine ali denarne pomoči, ki je to 
pravico uveljavil po umrlem civilnem invalidu vojne do uvelja- 

vitve tega zakona, uživa po uveljavitvi tega zakona te pravice 
v obsegu in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

41. člen 
O višini civilne invalidnine upravičencev in družinskih čla- 

nov, ki so uveljavili pravico do civilne invalidnine do uveljavi- 
tve tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni organi po 
določbah tega zakona v roku 30 dni po njegovi uveljavitvi. 

42. člen 
O višini dodatka za postrežbo in tujo pomoč upravičencev, 

ki so uveljavili pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
do uveljavitve tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni 
organi po določbah tega zakona v roku 30 dni po njegovi 
uveljavitvi. 

43. člen 
O zahtevkih za priznanje pravic po tem zakonu, vloženih do 

uveljavitve tega zakona, ki še niso bili pravnomočno rešeni, se 
odloči po določbah tega zakona. 

44. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 12. člen 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invali- 
dih vojne (Uradni list SRS, št. 11/88). 

45. člen 
Z dnem, ko je začel veljati zakon o civilnih invalidih vojne 

(Ur. I. SRS, št. 8/78) je prenehal veljati zakon o varstvu nekate- 
rih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, 
žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov (Uradni 
list SRS, št. 37/68 in 51/71). 

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1991. 

OBRAZLOŽITEV 

1.) Upoštevana stališča, mnenja, pripombe in predlogi, ki 
so bili dani k zakonskemu osnutku: 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije je imela k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih vojne naslednje pripombe: 

- k 7. členu: da se za besedami »invalide pa se« dodajo 
besede -v vseh alineah«, 

- k 21. členu: da se ta člen črta, ker je zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine R Slovenije pred kratkim določila prečiš- 
čeno besedilo zakona o civilnih invalidih vojne, 

- da predlagatelj za zadnjo fazo zakonodajnega postopka 
pripravi integralno besedilo zakona. 

Predlagatelj je obe pripombi in predlog zakonodajno- 
pravne komisije upošteval in pripravil predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne 
v obliki prečiščenega teksta zakona. V tem pogledu je sledil 
tudi sklepom vseh treh zborov Skupščine Republike Slove- 
nije. 

2.) Rešitve, ki odstopajo od zakonskega osnutka 
V predlogu zakona so precizirane posamezne določbe 

*akona o civilnih invalidih vojne, v katerih se ureditev nave- 
zuje na ureditev po predpisih o vojaških invalidih, s tem, da 
se decidirano pove, da gre za zvezne ali za republiške pred- 
pise o vojaških invalidih. Le tedaj, ko se glede urejanja posa- 
meznih vprašanj zakon v isti določbi navezuje deloma na 
zvezne deloma pa na republiške predpise o vojaških invalidih, 
ostaja dikcija »po predpisih o vojaških invalidih«, ki zajema 
obe vrsti predpisov. 

Preciziranje v navedenem smislu je opravljeno v prvem 
odstavku 3. člena, v prvem odstavku 7. člena, v četrtem 
odstavku 9. člena, v šestem odstavku 15. člena, v drugem 
odstavku 16. člena, v 18. členu, v prvem odstavku 19. člena, 
v drugem odstavku 24. člena in v 34. členu predloga zakona. 

V 11. členu predloga zakona je podobno kot v 6. in 7. členu 
nepopolni termin »invalidi« ustrezno dopolnjen. 

V 12. členu predloga zakona je zaradi kasnejše uporabe 
vnesena okrajšava pojma »najnižja pokojnina za polno 
pokojninsko dobo«, ki v znesku, ki ga SPiZ R Slovenije določi 
za januar tekočega leta, predstavlja osnovo za ugotavljanje 
pravice in določanje višine denarne pomoči. Glede na to. da 
se v četrtem odstavku 13. člena pojavita najnižja pokojnina iz 
decembra preteklega leta (kot kriterij za vzdrževanega družin- 
skega člana) je v drugem odstavku 12. člena, v katerem je 
urejeno usklajevanje odmerjenih zneskov denarne pomoči, 
poudarjeno, da gre za najnižjo pokojnino iz prejšnjega 
odstavka, torej za najnižjo pokojnino, ki jo določi SPIZ Repu- 
blike Slovenije za mesec januar tekočega leta. 

V predlogu zakona je deloma zamenjan vrstni red prehod- 
nih in končnih določb nasproti osnutku zakona. V integralno 
besedilo zakona niso prevzete že konzumirane prehodne in 
končne določbe prejšnjih zakonskih novel, prevzeta je le 
končna določba iz 34. člena zakona o civilnih invalidih vojne 
(Ur. I. SRS, št. 8/78), po kateri je z dnem uveljavitve tega 
zakona prenehal veljati zakon o varstvu nekaterih kategorij 
žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega 
materiala in njihovih družinskih članov (Ur. I. SRS, št. 37/68 in 
51/71). 

Spremenjena nasproti osnutku je še določba o pričetku 
veljavnosti zakona in sicer je predlagano, da bi zakon pričel 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije, 
uporabljati pa bi se pričel s 1. 1. 1991 (razen seveda, kolikor bi 

pričel veljati šele po tem dnevu). To je predlagano iz 
razlogov, ker se z veljavnostjo od 1. 1. tekočega leta denarne 
pomoči ponovno odmerijo z upoštevanjem nove osnove (naj- 
nižje pokojnine, ki jo določi SPIZ R Slovenije za mesec januar 
tekočega leta), pa tudi z novo, višjo odmero civilnih invalidnin 
in dodatkov za postrežbo in tujo pomoč od 1. 1. 1991 odpade 
računanje po dnevih. 

Pomemben razlog, da se zavzemamo za uveljavitev zakona 
že naslednji dan po objavi v Uradnem listu pa je tudi v 39. 
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členu predloga zakona določen končni rok 31. december 
1992 za vložitev zahteve za priznanje statusa civilnega inva- 
lida vojne na podlagi okvare organizma zaradi psihične 
poškodbe ali bolezni oziroma njenega poslabšanja, ki so jo 
povzročile okoliščine iz 1. in 2. odstavka 2. člena zakona 
(pravno relevantne za priznanje statusa žrtve fašističnega 
nasilja oziroma civilne žrtve vojne. 
3. Vsebinske rešitve iz osnutka zakona, ki so ostale nespre- 
menjene: 

- krog civilnih invalidov vojne, ki uživajo varstvo po tem 
zakonu, je razširjen na osebe s 50% in 40% invalidnosti; 

- omogočena je pridobitev statusa civilnega invalida vojne 
tudi nevojaškim osebam, ki so med vojno zadobile invalidnost 
ob dajanju pomoči Narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije 
sovražnim oboroženim enotam in organizacijam; 

- civilna invalidnina je zvišana od 50% na 75% vojaške 
invalidnine iste skupine oz. za ŽFN od 62,5% na 100% vojaške 
invalidnine iste skupine; 

- dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. oz. II. stopnje je 
zvišan od 85% na 100% dodatka za postrežbo in tujo pomoč /• 
oz., II. stopnje po predpisih o vojaških invalidih; 

- uvedena je pravica do zdraviliško-klimatskega zdravlje- 
nja za civilne invalide vojne. 

4.) Finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo zakona: 
Za izvedbo zakona bo potrebnih 46% več sredstev iz prora- 

čuna R Slovenije glede na sedanjo porabo ali 24,718.148,60 
din dodatnih sredstev letno. Natančno finančno ovrednotenje 
posameznih rešitev iz predloga zakona je razvidno iz prilo- 
žene preglednice. 

PREGLED DOLOČB ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE, KI SE SPREMINJAJO OZIROMA 
DOPOLNJUJEJO 

1. člen (1. člen prečiščenega besedila, v nadaljnjem 
besedilu: preč. bes.) 

Civilni invalidi vojne so žrtve fašističnega nasilja, civilne 
žrtve vojne, žrtve vojnega materiala in žrtve diverzantskih 
oziroma terorističnih napadov, ki so državljani SR Slovenije in 
izpolnjujejo pogoje po določbah tega zakona. 

2. člen (2.člen preč. bes.) 
Žrtev fašističnega nasilja je oseba, ki je utrpela trajno ana- 

tomsko ali funkcionalno okvaro organizma zaradi telesne ali 
psihične poškodbe ali bolezni oziroma njenega poslabšanja 
kot posledice sovražnega dejanja okupatorja ali njegovih po- 
magačev. 

Civilna žrtev vojne je oseba, ki je med vojno zaradi vojnih 
dogodkov utrpela trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro 
organizma zaradi telesne ali psihične poškodbe ali bolezni 
oziroma njenega poslabšanja. 

Žrtev vojnega materiala je oseba, ki je utrpela trajno ana- 
tomsko ali funkcionalno okvaro organizma zaradi telesne 
poškodbe, povzročene po zapuščenem vojaškem materialu. 

Žrtev diverzantskega oziroma terorističnega napada na 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo je oseba, ki je 
po vojni v diverzantskem oziroma terorističnem napadu utr- 
pela trajno anatomsko ali funkcionalno okvaro organizma 
zaradi telesne ali psihične poškodbe ali bolezni oziroma nje- 
nega poslabšanja. 

3. člen (v predlogu zakona se črta) 
Oseba, ki je utrpela okvaro organizma kot udeleženec 

sovražnih oboroženih ali drugih enot ali pri dajanju pomoči 
sovražnim organizacijam, nima pravic po tem zakonu. 

4. člen (3. člen preč. bes.) 
Pravice do varstva po tem zakonu imajo tiste osebe iz 2. 

člena tega zakona, ki imajo 60 do 100% okvaro organizma po 
predpisih o vojaških invalidih (v nadaljnjem besedilu: upravi- 
čenci). 

Pravico do posameznih oblik varstva imajo pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom, tudi zakonec, otroci, posvojenci 
in pastorki upravičenca (v nadaljnjem besedilu: družinski 
člani). 

6. člen (4. člen preč. bes.) 
Oblike varstva so: 

1. civilna invalidnina, 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč, 
3. denarna pomoč, 
4. rehabilitacija, 
5. ortopedski in drugi pripomočki ter pomožne naprave. 

9. člen (5. člen preč. bes.) 
Financiranje varstva po tem zakonu zagotavlja Socialistična 

republika Slovenija. 

10. člen (6. člen preč. bes.) 
Pravico do civilne invalidnine ima upravičenec po tem 

zakonu vsak mesec ne glede na premoženjske razmere, 
osebni dohodek ali kakršnekoli druge prejemke. 

Civilna invalidnina je odvisna od skupine invalidnosti. 
Glede na ugotovljeni odstotek invalidnosti se upravičenci 
razvrščajo v tele skupine: 

I. skupina - civilni invalidi s 100% invalidnosti, ki jim je za 
osnovne življenjske potrebe potrebna postrežba in tuja 
pomoč, 

II. skupina - civilni invalidi s 100% invalidnosti, 
III. skupina - civilni invalidi z 90% invalidnosti, 
IV. skupina - civilni invalidi z 80% invalidnosti, 
V. skupina - civilni invalidi s 70% invalidnosti, 

VI. skupina - civilni invalidi s 60% invalidnosti. 

11. člen (7. člen preč. bes.) 
Civilna invalidnina znaša 50% vsakokratnega mesečnega 

zneska osebne invalidnine po predpisih o vojaških invalidih in 
sicer: 

- za civilne invalide I. skupine 50% vojaške invalidnine I. 
skupine, 

- za civilne invalide II. skupine 50% vojaške invalidnine H 
skupine, 

- za civilne invalide III. skupine 50% vojaške invalidnine III' 
skupine, 

- za civilne invalide IV. skupine 50% vojaške invalidnine IV 
skupine, 

- za civilne invalide V. skupine 50% vojaške invalidnine V. 
skupine, 

- za civilne invalide VI. skupine 50% vojaške invalidnine VI 
skupine. 

Žrtvam fašističnega nasilja se znesek civilne invalidnine 
poveča za 25%. 

13. člen (9. člen preč. bes.) 
Pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč imajo civilni 

invalidi vojne I. skupine. 
Pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč imajo tudi 

civilni invalidi vojne II. skupine, ki jim je glede na njihovo 
celotno invalidnost, ne glede na njen izvor, potrebna 
postrežba in tuja pomoč za osnovne življenjske potrebe. 

Civilni invalidi vojne iz prejšnjih dveh odstavkov so glede 
pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč razvrščeni 
v dve stopnji: 

1. v prvo stopnjo - civilni invalidi vojne I. in II. skupine, ki 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb, slepi in nepokretni; 

2. v drugo stopnjo - civilni invalidi vojne I. in II. skupine, ki 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč za opravljanje 
večine osnovnih življenjskih potreb. 

Dodatek za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje znaša 
mesečno 85% dodatka za postrežbo in tujo pomoč I. stopnje 
po predpisih o vojaških invalidih, dodatek za postrežbo in tuj0 

pomoč II. stopnje pa znaša mesečno 85% dodatka za 
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postrežbo in tujo pomoč II. stopnje po predpisih o vojaških 
invalidih. 

14. člen (11. člen preč. bes.) 
Pravico do denarne pomoči imajo invalidi I. do V. skupine, 

ne glede na starost in zmožnost za delo, in invalidi VI. sku- 
pine, ki so dopolnili 60 let starosti (moški) oziroma 50 let 
(ženske) ali so popolnoma pridobitno nezmožni po republi- 
ških predpisih o vojaških invalidih, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- da niso v delovnem razmeriu in da ne opravljajo samo- 
stojne gospodarske ali poklicne dejavnosti; 

- da del rednih prejemkov na upravičenca ne dosega 70% 
osnove za denarno pomoč. 

Po smrti upravičenca pripada denarna pomoč družinskim 
članom, ki so pridobitno nezmožni po republiških predpisih 
o vojaških invalidih in izpolnjujejo pogoje iz prejšnjih dveh 
alinej. 

14. a člen (12. člen preč. bes.) 
Kot osnova za ugotavljanje pravice in določanje višine 

denarne pomoči (v nadaljnjem besedilu: osnova za denarno 
pomoč) se upošteva najnižja pokojnina za polno pokojninsko 
dobo, ki jo določi Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja SR Slovenije za tekoče leto. 

Odmerjeni zneski denarne pomoči se usklajujejo na način 
in v odstotkih, ki jih glede na uskladitve najnižje pokojnine 
med letom določi republiški upravni organ, pristojen za vpra- 
šanja borcev in vojaških invalidov. 

16. a člen (15. člen preč. bes.) 
Za osebni dohodek zakonca in vzdrževanega družinskega 

člana se šteje povprečni osebni dohodek iz preteklega leta, za 
druge redne prejemke upravičenca, zakonca in vzdrževanih 
družinskih planov pa prejemki iz decembra preteklega leta. 

Prejemki upravičenca, zakonca in vzdrževanih družinskih 
članov se upoštevajo v višini 60%. 

Za dohodek iz kmetijske dejavnosti upravičenca ter njego- 
vega zakonca se šteje katastrski dohodek iz preteklega leta, 
za dohodek iz kmetijske dejavnosti vzdrževanega družin- 
skega člana po 50% katastrskega dohodka izpreteklega leta. 
Za dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje tudi dohodek iz 
kmetijstva, ugotovljen po dejanskem dohodku iz preteklega 
leta, ki je bil podlaga za odmero davka. Če je kmetijsko 
zemljišče oddano v zakup, se šteje za dohodek mesečni 
znesek zakupnine. 

Če je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrski 
dohodek ne upošteva. Če je pri odmeri davka iz kmetijstva 
priznana davčna olajšava, se katastrski dohodek oziroma 
ostanek čistega dohodka pri obdavčitvi po dejanskem 
dohodku upošteva v višini, zmanjšani za odstotek priznanih 
davčnih olajšav. 

Za dohodek od samostojnega opravljanja gospodarske ali 
Poklicne dejavnosti in za dohodek od stanovanjskih ali 
poslovnih prostorov se šteje dohodek iz preteklega leta, ki je 
bil podlaga za odmero davka, za dohodek od zemlje, vzete 
v zakup, pa katastrski dohodek iz preteklega leta po odbitku 
zakupnine. 

Denarni prejemki iz tujine se preračunavajo na način, ki je 
določen po predpisih o vojaških invalidih. 

I6.b. člen (16. člen preč. bes.) 
Del rednih prejemkov na upravičenca se izračuna tako, da 

se skupni prejemki delijo na upravičenca in zakonca ter na 
vzdrževane družinske člane. 

Skupni prejemki se delijo tudi na druge, pridobitno nez- 
možne člane skupnega gospodinjstva, ki živijo na posestvu in 
se preživljajo izključno z dohodki od tega posestva. 

16.c člen (17. člen preč. bes.) 
Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasle- 

djega meseca po nastanku spremembe, izguba rednih pre- 
jemkov pa od prvega dne naslednjega meseca, ko je upraviče- 
nec sporočil spremembo 

Sprememba števila družinskih članov iz prejšnjega člena, ki irTia za posledico povečanje denarne pomoči, se upošteva od 
Prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 

spremembo organu prve stopnje, sprememba števila družin- 
skih članov, ki ima za posledico zmanjšanje ali izgubo 
denarne pomoči, pa se upošteva od prvega dne naslednjega 
meseca po nastanku. 

18. člen (19. člen preč. bes.) 
Upravičenci imajo enake pravice do rehabilitacije, kot jih 

imajo vojaški invalidi po predpisih o vojaških invalidih. Pra- 
vico do poklicne rehabilitacije imajo ob pogojih po predpisih 
o vojaških invalidih tudi osebe iz 2. člena tega zakona, ki 
nimajo pravice do varstva po tem zakonu, če znaša njihova 
telesna okvara po predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%. 

V času, ko je upravičenec na rehabilitaciji v ustreznem 
zavodu, kjer ima vso oskrbo, se mu denarna pomoč ne izpla- 
čuje. 
20. c člen (24. člen preč. bes.) 

Upravičenci morajo v 15 dneh prijaviti pristojnemu uprav- 
nemu organu vsako spremembo okoliščin, ki vpliva na posa- 
mezno pravico ali na njen obseg. 

Uživalec pravic po tem zakonu, ki mu je bil izplačan denarni 
prejemek, do katerega ni imel pravice, mora vrniti prejeti 
znesek pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vojaških inva- 
lidih. 

21. člen (27. člen preč. bes.) 
Postopek za uveljavljanje pravice in določitev višine 

denarne pomoči na podlagi novega dejanskega stanja 
v skladu s 16. c členom tega zakona, kakor tudi postopek za 
ugotavljanje pravice in določitev višine oskrbnine med 
poklicno rehabilitacijo na podlagi novega dejanskega stanja 
v skladu s tretjim odstavkom 24. člena zakona o vojaških 
invalidih, uvede pristojni organ po uradni dolžnosti. 

Občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 
vojaških invalidov, najmanj vsaka tri leta po uradni dolžnosti 
ugotavlja nastanek sprememb iz 16. c člena tega zakona in 
v primeru ugotovljene spremembe ponovno odloči o pravici 
in višini denarne pomoči. 

Na prvi stopnji odloča o zahtevkih za priznanje pravic 
občinski upravni organ, ki je pristojen za varstvo borcev in 
vojaških invalidov, na drugi stopnji pa republiški upravni 
organ, pristojen za vprašanja borcev in vojaških invalidov. 

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se upo- 
rabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če 
v tem zakonu ni predpisano drugače. 

21. a člen (v predlogu zakona se črta) 
Dejstvo, da je bila telesna okvara kot posledica poškodbe 

ali bolezni oziroma njenega poslabšanja dobljena v okolišči- 
nah iz 2. člena tega zakona, se ugotavlja s pismenimi dokaz- 
nimi sredstvi. 

21. b člen (28. člen preč. bes.) 
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti ter pridobitne nezmož- 
nosti se uporabljajo predpisi o vojaških invalidih. 

V postopku za uveljavljanje pravice do rehabilitacije in 
pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč se uporabljajo 
določbe, ki veljajo v postopku za uveljavljanje pravic po pred- 
pisih o vojaških invalidih. 

Pravico do ortopedskih in drugih pripomočkov ter pomož- 
nih naprav uveljavljajo upravičenci na podalgi pravilnika iz 19. 
člena tega zakona. 

24. člen (31. člen preč. bes.) 
Če zoper odločbo upravnega organa prve stopnje, ki jo je 

treba predložiti v revizijo, ni vložena pritožba, revizija pa ni 
opravljena v treh mesecih od dneva, ko organ druge stopnje 
prejme zadevo, se šteje, da je revizija opravljena in da je 
k odločbi dano soglasje. 

Šteje se, da je revizija opravljena v roku iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če je bila odločba, izdana ob reviziji, 
v tem roku odposlana občinskemu upravnemu organu zaradi 
vročitve stranki. 

Če zdravniška komisija pošlje osebo, na katero se nanaša 
odločba, ki je v postopku revizije, na medicinske preiskave, 
začne rok iz prvega odstavka teči od dneva, ko je zdravniška 
komisija podala izvid in mnenje organu, ki opravlja revizijo 
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24. a člen (32. člen preč. bes) 
Če revizije odločbe, s katero je bilo odločeno o pravici po 

tem zakonu, ni bilo mogoče opraviti v roku iz 24. člena tega 
zakona, ker civilni invalid vojne ali družinski član ni prišel na 
pregled pred zdravniško komisijo, da zdravniška komisija 
izvid in mnenje na podlagi obstoječe medicinske dokumenta- 
cije. 

Izvid in mnenje zdravniške komisije sta lahko razlog za 
obnovo postopka, če nista bila uporabljena v postopku revi- 
zije, ker sta bila dana po poteku roka za revizijo odločbe, 
predpisanega v 24. členu tega zakona. 

25. a člen (34. člen preč. bes.) 
Upravičenec, pri katerem nastanejo po izdaji dokončne 

odločbe o pravicah po tem zakonu spremembe, ki vplivajo na 
ugotovljeno invalidnost, ne more vložiti zahteve za ugotavlja- 
nje novega odstotka invalidnosti pred potekom dveh let od 

izdaje dokončne odločbe. O zahtevi se odloči v postopku po 
predpisih o vojaških invalidih. 

27. člen (37. člen preč. bes.) 
Stroške v zvezi s postopkom za priznanje pravic po tem 
zakonu trpi organ, ki vodi postopek. 

V postopku za priznanje pravic po tem zakonu se ne plaču- 
jejo takse. 

12. člen (v predlogu zakona se črta) 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invali- 
dih vojne (Uradni list SRS, št. 11/88) 

Civilni invalidi vojne - žrtve fašističnega nasilja, ki jim je 
bila priznana pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
pred uveljavitvijo tega zakona, po tem zakonu pa bi prišli 
v manj ugoden položaj, obdržijo 15-odstotno povečanje 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč tudi po uveljavitvi tega 
zakona. 

PREGLED PREHODNIH IN KON ČNIH DOLOČB ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE IN ZAKONSKIH 
NOVEL, KI SO ŽE KONSUMIRANE IN V PREDLOG ZAKONA NISO VKLJUČENE 

Iz zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 8/ 
78): 

30. člen 
Občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev NOV 

in vojaških invalidov, uskladi denarne prejemke upravičencev 
s tem zakonom v dveh mesecih po prejemu izvida in mnenja 
pristojne zdravniške komisije. 

31. člen 
Dokler ne bodo potrjene nove lestvice katastrskega 

dohodka, sprejete na podlagi 11. člena zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76), se za redni 
dohodek iz kmetijske dejavnosti po prvem odstavku 16. člena 
tega zakona šteje petkratni katastrski dohodek iz leta 1976. 

32. člen 
Pravice po tem zakonu gredo sedanjim upravičencem od 1. 

januarja 1978. 
Pravice iz 11., 12., 13. in 15. člena tega zakona uživajo 

upravičenci in družinski člani v letu 1978 v višini 70%. 

33. člen 
Do izdaje pravilnika iz 19. člena tega zakona, se uporablja 

pravilnik o ortopedskih in tehničnih pripomočkih, ki pripadajo 
žrtvam fašističnega nasilja, civilnim žrtvam vojne in žrtvam 
vojnega materiala, ki imajo 60 do 100% telesno okvaro 
(Uradni list SRS, št. 28/76). 

Iz zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 12/85): 

24. člen 
Zahtevo za priznanje statusa civilnega invalida vojne na 

podlagi telesne okvare zaradi bqlezni oziroma njenega 
poslabšanja, ki so jo povzročile okoliščine iz prvega in dru- 
gega odstavka 2. člena zakona, je mogoče vložiti do 31. 
decembra 1985. 

???? 

O pravici in višini denarne pomoči civilnih invalidov VI. 
skupine, uživalcev dodatne denarne pomoči, povečane za 
družinske člane, pridobitno nezmožne po zveznih predpisih 
o vojaških invalidih, ter družinskih članov, ki su uveljavili 
pravico do dodatne denarne pomoči kot pridobitno nezmožni 
po zveznih predpisih o vojaških invalidih pred uveljavitvijo 
tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni organi na 

podlagi izvida in mnenja zdravniške komisije v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

26. člen 
Upravičencem do dodatne denarne pomoči, ki so to pravico 

uveljavili do uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa bi 
prišli v manj ugoden položaj, se izplačujejo prejemki v zne- 
skih, ki so jim pripadali na dan uveljavitve tega zakona do 31. 
decembra 1985. 

Upravičenci do dodatne denarne pomoči, ki so to pravico 
uveljavili do uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa do 
denarne pomoči ne bi bili upravičeni, uživajo pravico do 
dodatne denarne pomoči v zneskih in v obsegu, v katerem jim 
je pripadala na dan uveljavitve tega zakona, do 31. decembra 
1985. 

27. člen 
Upravičenci, ki so uveljavili pravico do zdravstvenega var- 

stva po 17. členu zakona, uveljavljajo pravico do zdravstve- 
nega varstva od uveljavitve tega zakona po zakonu o zdrav- 
stvenem varstvu. 

28. člen 
O zahtevah za priznanje pravice do dodatne denarne 

pomoči, vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, se odloči p o 
določbah zakona, ki je veljal ob vložitvi zahteve. 

Iz zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih 
invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 11/88): 

10. člen 
O pravici in stopnji dodatka za postrežbo in tujo pomoč 

upravičencev, ki so uveljavili pravico do dodatka za postrežbo 
in tujo pomoč do dneva uveljavitve tega zakona, odloči pri- 
stojni občinski upravni organ, po določbah tega zakona na 
podlagi izvida in mnenja zdravniške komisije, v treh mesecih 
po njegovi uveljavitvi. 

11. člen 
O pravici in višini denarne pomoči upravičencev, ki so 

uveljavili pravico do denarne pomoči pred uveljavitvijo tega 
zakona, odloči pristojni občinski upravni organ po določbah 
tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

13. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za vprašanja borcev in 

vojaških invalidov, izda predpis iz 7. člena tega zakona v enem 
mesecu po njegovi uveljavitvi. 
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Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o NOTRANJIH ZADEVAH s tezami - ESA 222 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 38. seji 
dne 28. 11. 1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH 
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 drugim 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 bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Igor BAVČAR, člen Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 
- dr. Miha BREJC, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve, 
- Slavko DEBELAK, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve. 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah s tezami bodo obravnavali Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajno-pravna komisija. Obravnavala ga bo tudi Komi- 
sija za notranjo politiko kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

Ustava Republike Slovenije v čl. 314. določa, da 
Republika Slovenija po republiških organih varuje 
ustavno ureditev, ureja in organizira službo državne var- 
nosti in usmerja njeno delo ter skrbi za delovanje javne 
varnosti v republiki in usklajuje delo organov javne var- 
nosti v občini. 

Sedanjo spremembo in dopolnitev zakona o notra- 
njih zadevah narekuje potreba po uskladitvi zakona 
z amandmaji k ustavi Republike Slovenije, z zakonom 
o varstvu osebnih podatkov, s spremembami zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
R Slovenije ter o republiških upravnih organih in z zako- 
nom o delavcih v državnih organih. Poleg tega je bil 
v mesecu oktobru sprejet ustavni zakon za izvedbo 
ustavnih amandmajev XCVI k ustavi Republike Slove- 
nije, ki je med drugim določal, da se v Republiki Sloveniji 
ne uporabljata zakon o temeljih sistema državne varno- 
sti (Ur. list SFRJ, št. 15/84 in 42/90) ter razen 6. člena tudi 
zakon o opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti zvez- 
nih upravnih organov (Ur. list SFRJ, št. 7/85 in 24/86) kot 
tudi predpisi in splošni akti zveznih organov izdanih za 
izvrševanje določb teh dveh zakonov. 

Bistvene spremembe in dopolnitve predloženega 
zakona se nanašajo na nov koncept dosedanje službe 
državne varnosti in zajemajo spremembe imena službe 
državne varnosti v varnostno-informativno službo, opre- 
delitev dela te službe pri čemer zakon kot zadeve 
državne varnosti opredeljuje zadeve varovanja demo- 
kratične ureditve pred nasilnim rušenjem, pred delova- 
njem tujih služb ter mednarodnih terorističnih skupin in 
organizacij in zadeve zbiranja podatkov in informacij, 
pomembnih za varnost in obrambo države. Zadeve 
državne varnosti, ki so doslej sodile v izključno pristoj- 
nost službe državne varnosti naj bi s tem zakonom 
postale vsebina dela vseh služb; dejavnost te službe pa 
bi bila omejena na zbiranje podatkov in informacij, kar 
ima za posledico, da delavci te službe za opravljanje 
nalog določenih s tem zakonom ne potrebujejo več kla- 
sičnih policijskih pooblastil. 

Varnostno-informativna služba bi s svojo dejav- 
nostjo omogočala republiškemu sekretarju za notranje 
zadeve, pravočasen sprejem potrebnih ukrepov, to pa 
pomeni, da bi se s predlagano spremembo uveljavil 
informativno-raziskovalni značaj te službe. Za uspešno 
opravljanje dejavnosti službe, torej za zbiranje, doku- 
mentiranje in analiziranje informacij zoper nevarnosti, ki 
ogrožajo varnost in obstoj države mora imeti ta služba 
možnost uporabiti posebne operativne metode in sred- 
stva, katera so se uporabljala že do sedaj, vendar so bila 

opredeljena v zveznih podzakonskih predpisih. Osnovno 
izhodišče pri uporabi metod in sredstev bi bilo, da je 
potrebno izbrati tisto metodo ali sredstvo, ki bo predvi- 
doma najmanj vplivala na prizadeto osebo. 

Poleg obveznosti poročanja, ki izhajajo iz dosedaj 
veljavnega zakona, bi zakon določil še dodatno tekoče 
obveščanje. Predsedstvo Republike Slovenije s strani 
republiškega sekretarja. 

V skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov 
opredeljuje predloženi zakon določbe, ki zapolnjujejo 
praznine v zvezi z evidencami službe državne varnosti, 
zbiranjem, uporabo In hranjenjem teh evidenc. 

Glede na težave v zvezi s financiranjem PM in njenih 
oddelkov je z zakonom predvidena sprememba v tem 
smislu, da bi Republika Slovenija zagotavljala večino 
sredstev za delo PM in njenih oddelkov, občine pa bi 
zagotavljale le še sredstva za graditev in investicijsko 
vzdrževanje PM in njenih oddelkov ter 50 odstotkov sred- 
stev za stanovanja delavcev. 

V predlogu sprememb in dopolnitev zakona je pred- 
lagana nova določba o prenehanju delovnega razmerja 
na podlagi odločitve republiškega sekretarja s pravico 
do pokojnine v višini, kot bi jo delavec imel s polno 
pokojninsko dobo. To je v slovenskih razmerah nov insti- 
tut, ki ga poznajo skoraj vse evropske države, v svojih 
zakonih pa ga imajo tudi ostale republiške policije. 
Enako določbo ima tudi zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za določene 
kategorije zavarovancev. 

Zakon o delavcih v državnih organih v 23., 24., 33. in 
58. členu določa pristojnost v zvezi z razrešitvami in 
prenehanjem delovnega razmerja višjih upravnih delav- 
cev in upravnih delavcev ter pravice teh delavcev v pri- 
meru spremenjenih pristojnosti državnega organa. Spre- 
menjene pristojnosti in s tem povezan obseg dela ter 
organizacijske spremembe, kar vse narekujejo interesi 
države, bodo povzročile presežek delavcev, katerih sta- 
tus je potrebno reševati. Gre namreč za ljudi, ki oprav- 
ljajo specifične policijske naloge, ki so se zato posebej 
in dodatno šolali, usposabljali in izpopolnjevali. Država 
mora tem delavcem na tak način zagotoviti materialno in 
socialno varnost, ker v teh organih ne morejo več oprav- 
ljati dela. Gre za ureditev, ki bo ne glede na njeno naravo 
prehodne določbe zagotovila občutek socialne varnosti 
tudi za bodoče delavce ONZ, pri katerih bi se utegnil 
pojaviti pomislek, da država ne bo skrbela za njihovo 
socialno varnost, če jih zaradi spremenjenih družbenih 
razmer ne bo več potrebovala, pa če tudi je bilo njihovo 
delo zakonito. Tako bi delavcu na podlagi odločitve repu- 
bliškega sekretarja prenehalo delovno razmerje v ONZ 
s pravico do pokojnine, kot bi jo imel s polno pokojninsko 
dobo. To pomeni, da delavcu v primeru take odločitve 
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republiškega sekretarja preneha delovno razmerje 
v ONZ, s tem da bi imel možnost izbire - ali se zaposli 
drugje (ali ustanovi podjetje, odpre obrt) ali pa uveljavi 
predlagano pravico iz zakona in se upokoji. Ta pravica 
pa gre delavcu samo ob pogoju, da ima najmanj 25 
(moški) oziroma 20 (ženske) let pokojninske dobe, od 
tega najmanj 10 let na delovnem mestu pooblaščene 

uradne osebe ali na določenih dolžnostih v organih za 
notranje zadeve. 

Ostale spremembe se nanašajo na uskladitve 
s spremenjeno delovno pravno zakonodajo ter zakonom 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu skupščine 
R Slovenije ter o republiških upravnih organih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih 
zadevah 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustava Republike Slovenije v 15. in 16. točki 314. člena 

določa, da Republika Slovenija po republiških organih varuje 
ustavno ureditev, ureja in organizira službo državne varnosti 
in usmerja njeno delo ter skrbi za delovanje javne varnosti 
v republiki in usklajuje delo organov javne varnosti v občini. 
V 3. točki 1. odstavka 321. člena ustave Republike Slovenije je 
nadalje določeno, da Skupščina Republike Slovenije ureja 
vprašanja državne in javne varnosti. Amandma LXVIII k ustavi 
Republike Slovenije pa dopolnjuje 335. člen ustave tako, da 
Skupščina Republike Slovenije varuje ustavno ureditev, ureja 
službo državne varnosti in nadzoruje njeno delo. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Področje notranjih zadev (zadev državne varnosti, javne 

varnosti, upravnih in drugih notranjih zadev) ureja zakon 
o notranjih zadevah, ki ga je skupščina sprejela leta 1980 
(Uradni list SRS. št. 28/80). Zakon je bil v zadnjih letih na 
počflagi' predlogov Skupščine Republike Slovenije dvakrat 
spremenjen (Uradni list SRS, št. 38/88 m ,27/89). Tako se je 
v letu 1988 sprejeta sprememba in dopolnitev zakona nana- 
šala na ustanovitev posebnega skupščinskega telesa, ki 
opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela službe državne 
varnosti. V letu 1989 sprejete spremembe in dopolnitve 
zakona pa so dolžnost in pravico republiškega sekretarja, da 
sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti, vezale na 
odločitev oziroma sklep IS Republike Slovenije o sprejetju teh 
ukrepov v primerih, ko Predsedstvo Republike Slovenije ugo- 
tovi, da so na določenem območju nastale razmere, zaradi 
katerih je hudo kršen javni red, tako da je ogroženo življenje 
ljudi ali premoženje večje vrednosti; v zakonu je bila na novo 
opredeljena določba glede zagotovitve odvetnika v predka- 
zenskem postopku, ki ga vodijo organi za notranje zadeve. 
Neposredno pa se na spremembe zakona o notranjih zadevah 
nanašajo tudi določbe čl.34 zakona o spremembah določb 
zakonov, ki določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih 
organizacij (Uradni list RS, št.8/90). 

Nastale spremembe v naši družbeni ureditvi v smeri konsti- 
tuiranja pravne države na vseh področjih zahtevajo, da se tudi 
področje varstva ustavne ureditve drugače oziroma na novo 
opredeli. Sedanja zakonodaja opredeljuje kot organ, ki skrbi 
za varstvo ustavne ureditve, službo državne varnosti Republi- 
škega sekretariata za notranje zadeve. 

Sedanjo spremembo in dopolnitev zakona o notranjih zade- 
vah narekuje potreba po uskladitvi zakona z amandmaji 
k ustavi Republike Slovenije, z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov, s spremembami zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine R Slovenije ter o republiških 
upravnih organih in z zakonom o delavcih v državnih organih. 
Poleg tega je bil v mesecu oktobru sprejet ustavni zakon za 
izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k ustavi Republike Slo- 
venije, ki je med drugim določal,da se v Republiki Sloveniji ne 
uporabljata zakon o temeljnih sistema državne varnosti 
(Ur.list SFRJ, št.15/84 in 42/90) ter razen 6.člena tudi zakon 
o opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih 
organov (Ur.list SFRJ, št.7/85 in 24/86) kot tudi predpisi in 
splošni akti zveznih organov, izdanih za izvrševanje določb 
teh dveh zakonov. 

Izhajajoči iz ugotovitve, da gre za službo, ki kot specializi- 
rana služba v Sloveniji zagotavlja varstvo demokratične uredi- 
tve države pred nasilnim rušenjem in drugimi nezakonitimi 
posegi v njeno ustavno ureditev, je potrebno zakonsko urediti 

pravno podlago za njeno delovanje tako, da bo službi omogo- 
čeno strokovno, učinkovito in zakonito zoperstavljanje protiu- 
stavnemu delovanju ob hkratnem zagotavljanju mehanizmov, 
ki bodo tudi v primerih varstva ustavne ureditve varovali 
ustavne pravice in svoboščine posameznika. 

Služba državne varnosti se je doslej ravnala po določbah 
republiških in zveznih zakonov, ki so dokaj skopo določali 
njeno delovno področje in pooblastila, zato so vrsto zakon- 
skih določb podrobneje razčlenjevali zvezni podzakonski akti 
kot so: Odlok o enotnih načelih za uporabo sredstev in metod 
ki jih pri svojem delu uporabljajo organi, ki opravljajo zadeve 
državne varnosti, ki ga je izdalo Predsedstvo SFRJ leta 1985 in 
spremembe ter dopolnitve odloka iz leta 1988; Pravila o delu 
službe državne varnosti 6.1.1989 ter kasnejša Pravila o delu 
službe državne varnosti, ki so bila objavljena v Uradnem listu 
SFRJ-zaupno glasilo št. 18/90, Sklepi o uporabi predpisanih 
sredstev in metod državne varnosti proti nosilcem določenih 
funkcij v federaciji, ki jih je sprejelo Predsedstvo SFRJ leta 
1985 in Navodilo o medsebojnem sodelovanju organov, ki 
opravljajo zadeve državne varnosti z dne 2,8.1988, ki so ga 
skupno izdali zvezni sekretar za zunanje zadeve, zvezni sekre- 
tar za ljudsko obrambo in zvezni sekretar za notranje zadeve. 
Poleg tega je potrebno republiško zakonodajo s tega 
področja zaradi pravne praznine, ki je nastala po sprejetju 
ustavnega zakona, spremeniti in jo uskladiti z že navedenimi 
republiškimi predpisi, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. 

Zakonodaja na področju notranjih zadev je v preteklem 
desetletju doživela malo posegov in spreminjanj, pač pa se je 
zadnja leta tega desetletja z demokratizacijo v posameznih 
delih države ter z odpravljanjem enopartijskega monopola vse 
bolj intenzivno začel spreminjati tudi položaj represivnega 
aparata, zlasti služb, zadolženih za državno varnost. V Slove- 
niji je te procese pospešil t.i. proces proti četverici v Ljubljani. 
Proces je prispeval k ustanovitvi Skupine delegatov vseh 
zborov Skupščine R Slovenije za celovito proučitev okoliščin 
in posledic procesa proti četverici v Ljubljani in Komisije 
Skupščine R Slovenije za nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
službe državne varnosti. Komisiji sta med drugim opozorili na 
spornost posameznih pravnih predpisov, ki urejajo delo 
službe, poročali o dopustnosti in nedopustnosti nekaterih 
posegov v varovane človekove pravice in svoboščine ter 
načeli vprašanje določenosti delovnega področja službe, nje- 
nega usmerjanja ter nadzora nad njenim delom. Opozorili so 
na sporno uporabo neobjavljenih podzakonskih aktov in nji- 
hovih pravnih učinkov na varovane interese in pravice posa- 
meznika, pri čemer so ocenili, da je sprejemanje neobjavlje- 
nih podzakonskih predpisov vzpostavljalo paralelni pravni 
sistem. Opozorili so tudi na to, da podzakonski predpisi 
oziroma splošni akti tudi, če so javno objavljeni, ne morejo 
posegati v pravice in dolžnosti, ki se lahko urejajo samo 
z ustavo in zakonom. Skupina delegatov je ocenila, da je treba 
nekatere pravno zavarovane dobrine nedvomno varovati 
z metodami in sredstvi službe državne varnosti, vendar 
morajo biti vsa pooblastila v skladu z ustavo in določena 
z zakoni, ne pa z podzakonski akti, kot je to veljalo za tajno 
preiskavo. Vrsta strokovnjakov, strokovnih skupin in združenj 
je v tem obdobju s svojimi stališči in mnenji v objavljenih 
člankih opozarjala na odprta vprašanja na področju notranjih 
zadev, zlasti službe državne varnosti. Pri konceptualnem ure- 
janju službe državne varnosti je predlagatelj upošteval nave- 
dena stališča, pri čemer je za izhodišče normiranja v precejš- 
nji meri upošteval tudi ureditev v Zvezni republiki Nemčiji kot 
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jo predvideva zakon o deželnem uradu za varstvo ustavne 
ureditve dežele Hessen ter švedski zakon o varstvu posamez- 
nikove informacijske zasebnosti. 

Ustavni amandmaji k Ustavi Republike Slovenije so na 
področju pravice nedotakljivosti stanovanja in neprekršljivo- 
sti tajnosti pisem in drugih občil vnesli spremembe, ki 
bistveno vplivajo na postopke, s katerimi ONZ posegajo 
v omenjeni pravici. Prav tako ne sme nihče brez odločbe 
sodišča ali sodnika za prekrške, izdane na podlagi zakona, 
proti stanovalčevi volji vstopiti v tuje stanovanje ali v druge 
prostore niti jih preiskovati. Z amandmajem LXVIII je tudi 
določeno, da Skupščina Republike Slovenije ne le varuje 
ustavno ureditev in ureja službo državne varnosti, ampak tudi 
nadzoruje njeno delo. 

Glede na to, da pozitivna zakonodaja sledi z zamikom 
procesom v družbi, se je služba državne varnosti pri svojem 
delu v prehodnem obdobju ravnala po priporočilih skupščine 
in njenih komisij ter Sveta Predsedstva Republike Slovenije za 
varstvo ustavne ureditve. Služba je omejila pojmovanje ogro- 
žanja ustavne ureditve na notranjem področju izključno na 
primere nasilnega, ilegalnega in organiziranega delovanja 
oziroma povezave z obveščevalnimi službami ali teroristič- 
nimi organizacijami v tujini. Na najnujnejši obseg je bila 
zmanjšana uporaba operativnih sredstev in metod službe, in 
sicer na primere, ko z drugimi možnimi sredstvi ni bilo 
mogoče zagotoviti vpogleda v obveščevalne ali teroristične 
aktivnosti pri čemer velja posebej omeniti tajno preiskavo, 
širjenja dezinformacij, nenadzorovana uporaba PTT omrežja 
ter pridobivanje sodelavcev za podlagi obremenilnega materi- 
ala. Kljub kompromisnim rešitvam je kolizija med zveznimi in 
republiškimi predpisi bila temeljna ovira za večjo kakovost, 
(strokovnost in učinkovitost) dela službe. 

Novo poimenovanje službe državne varnosti in službe za 
zatiranje kriminalitete, podrobnejša opredelitev delovnega 
področja službe državne varnosti, njenih posebnih operativ- 
nih metod in sredstev ter drugih pooblastil kot tudi nekatere 
omejitvene določbe z vidika varstva osebnih podatkov naj bi 
zato v prehodnem obdobju do priprave sprejema novega 
zakona o notranjih zadevah ter zakona, ki bo urejal področje 
nacionalne varnosti, zagotovile nujne predpogoje za stro- 
kovno in zakonito delo službe. 

S sprejetjem zakona o varstvu osebnih podatkov so zbira- 
nje, shranjevanje, obdelava in uporaba podatkov o posamez- 
niku tudi zakonsko urejeni. Organi za notranje zadeve so 
nosilci določenih zbirk oziroma evidenc podatkov, za katere 
jih zakon pooblašča in določa, da so jih dolžni vzpostaviti, 
voditi, obdelovati, shranjevati in posredovati drugim subjek- 
tom. Izhajajoč iz načela, da se osebni podatki praviloma 
zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo 
in da lahko samo zakon določi, da se v posameznih primerih 
osebni podatki lahko zbirajo tudi od drugih oseb ali se prido- 
bivajo iz že obstoječih zbirk podatkov je potrebno, da lahko 
tudi RSNZ pri izvajanju svojih nalog uporablja podatke drugih 
subjektov, ki zbirajo določene podatke o posamezniku. 

Vsa sredstva za delo organov za notranje zadeve zagotavlja 
v skladu z določbo 134.člena zakona o notranjih zadevah 
Republika Slovenija; del sredstev za delo postaj milice 
s splošnim delovnim področjem (sredstva za graditev, vzdrže- 
vanje in najemnine delovnih prostorov, 50 odstotkov sredstev 
za stanovanja, sredstva za nabavo inventarnih predmetov, 
drobnega inventarja, strokovne literature in potrošnega mate- 
riala; sredstva za kurivo, razsvetljavo in čiščenje prostorov, za 
Poštne, telegrafske in telefonske stroške, za vzdrževanje in 
zavarovanje prevoznih sredstev in tehnične opreme ter sred- 
stva za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo na 
rnejnih prehodih za obmejni promet) pa zagotavljajo občine. 

Že nekaj časa ugotavljamo, da skupščine občin ne zagotav- 
ljajo zadosti sredstev za materialne stroške postaj milice, 
zaradi česar prihaja do tega, da nekatere postaje milice sploh 
nimajo več sredstev za redno delo. 

Po podatkih na dan 31.8.1990 je stanje naslednje: 
- za delo postaj milice (materialni stroški) je bilo v obdobju 

°d januarja do avgusta 1990 porabljenih 21,989.755,10 din, 
kar pomeni 86,33% odobrenih sredstev s strani občin za delo 
PM; 

- v enakem obdobju so nakazana sredstva znašala 
18,286.365,30 din kar pomeni, da je bilo porabljeno 
3.703.389,80 din več, kot je bilo nakazano; 

- nakazila občin v tem obdobju predstavljajo 71,79% odo- 
brenih sredstev, kar je več kot 8/12 sredstev, ki so jih občine 
bile dolžne nakazati. 

Po podrobni analizi stanja po posameznih občinah smo 
ugotovili, da po vsej verjetnosti samo 6 postaj milice v letoš- 
njem letu ne bo imelo problemov pri zagotavljanju sredstev 
s strani občin, in sicer; Domžale, Celje, Lendava, Trbovlje, 
Metlika in Črnomelj. 

Kar na 36 postajah milice je stanje glede financiranja kri- 
tično, kar pomeni, da so odobrena sredstva za letošnje leto že 
prekoračili ali pa jih ostaja ns razpolago še največ za dober 
mesec dni. Problem zagotavljanja dodatnih sredstev v okviru 
rednih proračunskih sredstev občine je v rasti dogovorjene 
porabe, ki je nižja, kot je bila rast drobnoprodajnin cen, ter 
tudi zaradi limitov, ki jih določa republika iz sredstev, ki jih 
sicer imajo, ne smejo pa jih razdeliti. Po oceni večine pred- 
stavnikov občine je navedeni problem mogoče rešiti na ravni 
republike. Za nemoteno opravljanje z zakonom določenih 
nalog PM s splošnim delovnim področjem je vprašanje zago- 
tavljanja materialnih stroškov za delo teh postaj potrebno 
rešiti s spremembo zakona. 

III. NAČELA NA KATERIH TEMELJI PREDLAGANI ZAKON 
Na podlagi izhodišč navedenih v prejšnjem poglavju so bila 

pri pripravi predloga za izdajo zakona s tezami upoštevana 
načela, vsebovana v Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posa- 
meznikov z vidika avtomatske obdelave podatkov, sprejete 
v letu 1981. Ta načela so podlaga zakona o varstvu osebnih 
podatkov, ki je eden od temeljnih razlogov za predlagane 
spremembe in dopolnitve. 

Poleg tega so bila pri pripravi predlaganih sprememb in 
dopolnitev upoštevana tudi načela, ki so kot specifična vsebo- 
vana v posebnem Priporočilu Komiteja ministrov Sveta 
Evrope o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za 
namene nalog policije, iz leta 1987. Priporočilo vsebuje in 
podrobno opredeljuje osem načel za zbiranje, shranjevanje, 
uporabo in prenos oziroma posredovanje osebnih podatkov 
za policijske namene. Ta načela naj bi služila kot vodilo 
državam članicam pri pripravi nacionalne zakonodaje, pa tudi 
pri vsakodnevni praksi policijskega dela. Načela so naslednja: 

- načelo nadzora in notifikacije, 
- načelo restriktivnosti zbiranja osebnih podatkov, 
- načelo restriktivnosti shranjevanja osebnih podatkov, 
- načelo restriktivne uporabe osebnih podatkov, 
- načelo restriktivnosti pri prenosu (sporočanju) osebnih 

podatkov, 
- načelo publicitete, 
- načelo časovne omejitve shranjevanja osebnih podatkov 

in 
- načelo zavarovanja podatkov. 
Načelo nadzora in notifikacije s formalnega vidika zastavlja 

pred države zahtevo po oblikovanju posebnega, neodvisnega 
telesa izven policijskega sektorja. To telo naj bi zagotavljalo 
spoštovanje načel, vsebovanih v priporočilu. 

Drugi, vsebinski vidik načela nadzora in notifikacije se 
nanaša na uvajanje informacijskih in drugih tehnologij v delo 
policije ter na prijavo (notifikacijo) stalnih in ad hoc zbirk 
osebnih podatkov, ki se uporabljajo za policijske namene. 

Načelo notifikacije zahteva od policije, da tako trajne kot 
tudi začasne zbirke podatkov prijavi nadzornemu telesu. Pri- 
java mora vsebovati naravo zbirke podatkov, navedbo odgo- 
vornega telesa, namene zbirke podatkov, kategorije oziroma 
tipe podatkov, vsebovanih v zbirki in osebe, ki se jim podatki 
posredujejo. 

Načelo restriktivnosti pri zbiranju osebnih podatkov se kaže 
s treh vidikov. Prvi se nanaša na obseg zbiranja podatkov. 
Policija sme zbirati osebne podatke samo v obsegu, ki je 
nujno potreben za zaščito pred realno nevarnostjo ali za 
zatiranje določene kriminalne dejavnosti. Izjeme od te zah- 
teve so dopustne le v primerih, ki jih določa nacionalna 
zakonodaja. 

Drugi vidik restriktivnosti se kaže v primeru, ko so bili 
podatki o določenem posamezniku zbrani in shranjeni v zbirki 
brez njegove vednosti. V takšnem primeru mora biti posamez- 
nik seznanjen, da se podatki o njem shranjujejo v zbirki, in 
sicer takoj, ko ni več predmet obravnave. To ni potrebno le 
v primeru, če se podatki o posamezniku izbrišejo. 
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Tretji vidiki restriktivnosti pri zbiranju osebnih podatkov za 
policijske namene se nanaša na določene kategorije podat- 
kov, ki kažejo na posebej občutljive lastnosti posameznika. 
Prepovedano mora biti zbiranje podatkov o posameznikih 
samo zaradi tega, ker pripadajo določeni rasi, imajo določena 
verska prepričanja, imajo določene seksualne navade, imajo 
določena politična prepričanja ali pripadajo določenim giba- 
njem ali organizacijam, če te niso prepovedane z zakonom. 
Izjeme od tega so dopustne samo v posamičnih primerih in 
samo za namen določene preiskave. 

Načelo restriktivnosti pri shranjevanju osebnih podatkov, 
vsebovanih v zbirkah, ki se uporabljajo za policijske namene, 
se nanaša na zanesljivost in kvaliteto podatkov. Shranjevanje 
osebnih podatkov za policijske namene mora biti v kar naj- 
večji meri omejeno na točne podatke in tiste, ki so nujno 
potrebni policiji za izvrševanje njenih zakonitih nalog, ki so 
določene v okviru nacionalne zakonodaje ali pa izvirajo iz 
mednarodnih obveznosti. 

Načelo restriktivnosti pri uporabi osebnih podatkov, ki se 
zbirajo in uporabljajo za policijske namene, zahteva, da se 
tovrstni podatki uporabljajo izključno za policijske namene. 
Izjemo predstavlja le možnost njihovega posredovanja ozi- 
roma sporočanja določenim drugim uporabnikom, vendar je 
tudi v takšnih primerih potrebno spoštovati določena pravila, 
ki takšno posredovanje omejujejo. 

Pravila, ki takšno posredovanje omejujejo, so vsebovana 
v načelu restriktivnosti pri posredovanju (sporočanju) oseb- 
nih podatkov, ki se zbirajo in uporabljajo za policijske 
namene. V okviru tega načela so vsebovana pravila za posa- 
mezne oblike posredovanja (glede na subjekte, ki se jim 
podatki posredujejo) ter pogoji za posredovanje, posebej pa 
so določena tudi pravila za povezovanje zbirk podatkov. 

Načelo restriktivnosti pri uporabi osebnih podatkov, ki so 
bili zbrani za policijske namene, vsebuje tudi določena pravila 
in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri njihovem posredovanju 
drugim uporabnikom. Prvi pogoj je formalna zahteva za 
posredovanje podatkov. Skladno s specifičnimi določbami, ki 
morajo biti glede tega vsebovane v nacionalnem zakonu ali 
v mednarodnem sporazumu, mora zahteva za posredovanje 
osebnih podatkov vsebovati navedbo telesa ali osebe, ki zah- 
teva podatke, kakor tudi razlog zahteve in njen cilj. 

Poseben pogoj, ki ga priporočilo določa v okviru načela 
restriktivnosti pri posredovanju podatkov, zbranih za policij- 
ske namene, drugim uporabnikom, je pogoj, ki prejemnike 
podatkov zavezuje k njihovi namenski uporabi. Javna telesa, 
zasebni subjekti in tuji organi, ki so jim bili sporočeni podatki, 
smejo le-te uporabljati izključno za namen, za katerega so 
jim bili sporočeni. Gre za namen, ki je določen v zahtevi za 
posredovanje podatkov. Prejemnik, ki bi hotel prejete 
podatke uporabiti v kak drug namen, mora pridobiti poprej 
soglasje organa (policijskega), ki mu je podatke posredoval. 
Edina izjema od tega je uporaba podatkov za namen, ki je 
nedvomno v interesu posameznika, na katerega se nanašajo. 
Tudi v tem primeru je potrebno njegovo, torej posameznikovo 
soglasje, ali pa vsaj utemeljena domneva, da bi soglasje dal. 
Soglasje ni potrebno le, če gre za uporabo podatkov z name- 
nom, da se prepreči resna in neposredna nevarnost. 

Šesto načelo, vsebovano v priporočilu, je načelo publici- 
tete. To načelo vsebuje zahteve glede javnosti dela policije 
v zvezi z zbiranjem osebnih podatkov ter pravice, ki jih imajo 
posamezniki, na katere se nanašajo podatki, vsebovani v zbir- 
kah osebnih podatkov za policijske namene. Javnost dela 
policije v zvezi z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov naj 
bi se zagotovila preko registracije zbirk osebnih podatkov pri 
nadzornem organu. 

Pravica do vpogleda v zbirko osebnih podatkov daje posa- 
mezniku možnost vpogleda v tiste podatke, vsebovane v poli- 
cijski zbirki osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Obliko in 
pogoje vpogleda je potrebno določiti v nacionalnem zakonu. 
Ti morajo biti takšni, da je posamezniku omogočen vpogled 
v razumnem času in brez pretiranega odlašanja. 

Če posameznik na podlagi vpogleda v zbirko podatkov 
ugotovi, da podatki, ki so vsebovani v zbirki in se nanašajo 
nanj, niso točni, mu mora biti omogočeno, da zahteva popra- 
vek. Seveda tudi tu lahko nastopijo omejitve, vendar morajo 
biti te dopustne samo izjemoma in določene skladno z osta- 
limi načeli priporočila. 

Pravice do vpogleda in pravica do popravka ali izbrisa 

podatkov se lahko omejita samo izjemoma in samo v obsegu, 
ki je potreben za učinkovito uresničevanje z zakonom določe- 
nih nalog policije, ali če je to potrebno zaradi varstva posa- 
meznika, na katerega se podatki nanašajo, ali pa varstva 
pravic in svoboščin drugih. 

Naslednje načelo, vsebovano v priporočilu, je načelo ome- 
jenega shranjevanja osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbir- 
kah, vzpostavljenih in vodenih za policijske namene. Izho- 
dišče tega načela je zahteva, da je potrebno z nacionalno 
zakonodajo zagotoviti, da bo policija shranjevala osebne 
podatke v svojih zbirkah le toliko časa, kolikor je nujno 
potrebno za dosego namenov, zaradi katerih so bili ti zbrani 
in shranjeni. 

Pravila, ki določajo čas shranjevanja različnih kategorij 
podatkov in obdobja njihovega rednega preverjanja, mora 
policija določiti skladno s splošnimi pravili, vsebovanimi 
v nacionalni zaknodaji. 

Zadnje, osmo načelo, vsebovano v priporočilu, je načelo 
zavarovanja osebnih podatkov, vsebovanih v policijskih zbir- 
kah. Gre za načelo, ki ga vsebuje tudi konvencija in ki mora 
biti spoštovano v vseh primerih zbiranja, obdelave, shranjeva- 
nja, uporabe in posredovanja kakršnihkoli osebnih podatkov. 
Gre za del zaščite podatkov (Data Protection), ki poleg varstva 
informacijske zasebnosti (Data Privacy) obsega tudi zaščito 
podatkov (Data Security). Slednja je namreč nujen pogoj za 
učinkovito varstvo posameznikove informacijske zasebnosti, 
obsega pa ustrezne organizacijske in logično-tehnične 
ukrepe, s katereimi se zagotavlja ustrezna fizična in logična 
zaščita podatkov ter preprečuje nepooblaščen dostop do njih 
in s tem kakršnakoli nepooblaščena uporaba podatkov ali 
kakršnokoli drugačno nepooblaščeno ravnanje z njimi. 

Navedena načela so bila pri pripravi predlaganih sprememb 
in dopolnitev zakona upoštevana kot specifična na odročju 
uporabe osebnih podatkov za namene notranjih zadev ozi- 
roma policije in so zato tudi podrobneje obrazložena. Poleg 
njih pa veljajo tudi na obravnavanem področju splošna načela 
varstva osebnih podatkov določena v omenjeni konvenciji 
Sveta Evrope in vsebovana tudi v zakonu o varstvu osebnih 
podatkov. 

IV. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO Z ZAKONOM, IN POGLA- 
VITNE REŠITVE 

Poglavitne rešitve in vprašanja, ki naj se uredijo z zakonom, 
se nanašajo na nov koncept dosedanje službe državne varno- 
sti in so posledica korenitih sprememb v naši družbi. Ker se je 
v obdobju po sprejetju zakona o notranjih zadevah in kasnej- 
ših sprememb ter dopolnitev spremenila tudi zakonodaja, ki 
vpliva na urejanje področja notranjih zadev - normativno se 
je uredilo varstvo osebnih podatkov, sprejeta je bila deklara- 
cija o suverenosti Republike Slovenije in v posledici razveljav- 
ljeni nekateri zvezni predpisi - predstavljajo predložene spre- 
membe tudi zapolnitev praznin, ki so jih te spremembe pov- 
zročile. 

Besedilo 1.člena zakona je bilo posledica koncepta 
podružbljanja odgovornosti za varnost in zaščito družbe, pri 
čemer je ta določba kot objekt varstva in zaščite opredeljevala 
socialistično samoupravno družbo. Glede na navedeno smo 
določbo tega člena spremenili tako, da bi iz zakona črtali 
politično ideološko opredelitev objekta varstva in zaščite 
(socialistična samoupravna družba). Na ta način s spre- 
membo te določbe ne bi posegli v njeno bistvo, ki naj oprede- 
ljuje vsebino zakona. 

Zadeve javne varnosti in upravne notranje zadeve so bile 
v dosedanjem zakonu taksativno navedene, medtem ko so 
bile zadeve državne varnosti opredeljene z najbolj splošno 
definicijo, da so to zadeve varstva ustavne ureditve. Iz takšne 
opredelitve zadev državne varnosti je bilo moč razbrati, da je 
opravljanje teh zadev v izključni pristojnosti službe državne 
varnosti, naloge ostalih služb (milice, službe za zatiranje kri- 
minalitete in službe za opravljanje upravnih notranjih zadev) 
pa so predstavljale zgolj operacionalizacijo ciljev, ki si jih je 
zastavljala služba državne varnosti. Glede na to bi z ustrezno 
spremembodoločbe te zadeve konkretizirali kot zadeve varo- 
vanja ustavne ureditve pred nasilnim rušenjem, pred delova- 
njem tujih obveščevalnih služb ter mednarodnih terorističnih 
skupin in organizacij in zadeve zbiranja podatkov in informa- 
cij, pomembnih za varnost in obrambo države. Zadeve 
državne varnosti naj bi bile torej vsebina dela vseh služb 
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organov za notranje zadeve, in ne samo varnostno-informa- 
tivne službe, dejavnost te službe pa bi omejili na na zbiranje 
Podatkov in informacij. Nadaljnje ukrepanje v smeri kazen- 
skega pregona bi bilo prepuščeno službi milice, kriminali- 
stični službi in službi za upravne notranje zadeve, ki naj bi 
z uporabo pooblastil iz tega zakona, to tudi izvajale. Glede na 
navedeno varnostno - informativna služba ne potrebuje več 
klasičnih policijskih pooblastil. 

Skladno z določilom Ll amandmaja k ustavi Republike 
Slovenije bi spremenili določbe 11.člena zakona. Od načela 
neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih občil je mogoče 
odstopiti le na podlagi odločbe, ki jo izda sodišče na obrazlo- 
žen predlog republiškega sekretarja za notranje zadeve. Pred- 
log republiškega sekretarja mora navajati dejstva in okoliš- 
čine, ki kažejo na to, da so ukrepi neogibno potrebni za potek 
kazenskega postopka ali za varnost države. Neogibnost se 
kaže v tem, da ni mogoče izvesti postopka ali zagotoviti 
varnosti države na drugačen način. Poseg tudi ne sme biti 
v očitnem nesorazmerju s ciljem. To pomeni, da sme republi- 
ški sekretar ukrep predlagati šele, če z milejšimi posegi 
v varovane pravice posameznika ni mogoče zagotoviti varno- 
sti države, kot tudi, da interes varnosti države ne sme biti 
Pomembnejši od varovanih pravic posameznika, če cilj ozi- 
roma namen konkretnega ukrepa ne upravičuje posega 
v varovane ustavne pravice. Poleg teh omejitev bi ta člen 
vseboval še eno omejitveno določbo, po kateri organi za 
Notranje zadeve ne bi smeli uporabiti podatkov, za katere so 
izvedeli pri posegu, in tudi ne bi smeli leh podatkov posredo- 
vati drugim, če gre za podatke, ki niso v zvezi z nameravanim 
Posegom. 

Organi za notranje zadeve potrebujejo pri izvrševanju 
nalog, ki zadevajo konkretne osebe (storilci kaznivih dejanj, 
kršitelji lavnega reda in miru, iskane in pogrešane osebe, 
osebe, za katere obstaja sum, da sodelujejo s tujo obvešče- 
valno službo, osebe, za katere obstaja sum, da sodelujejo 
s teroristično organizacijo), tudi podatke, ki jih organi, organi- 
zacije in drugi subjekti vodijo v zbirkah osebnih podatkov 
(npr.zaposlitev, poklic, podatki o davčni obveznosti). Pridobi- 
vanje teh podatkov neposredno od oseb, na katere se nana- 
šajo, bi največkrat ogrozilo cilj naloge, saj gre večinoma za 
zbiranje podatkov in informacij v prvi fazi postopka organov 
za notranje zadeve. Zakonsko določeno izjemo od načela 
neposrednega zbiranja podatkov dovoljuje tudi 7.člen zakona 
0 varstvu osebnih podatkov. 1.odstavek 4.teze uzakonja to 
izjemo in daje organom za notranje zadeve pravno podlago za 
Poizvedovanje po osebnih podatkih pri upravljalcih zbirk 
osebnih podatkov, kadar je to nujno za izvršitev naloge. 
Takšno določilo zahteva tudi lO.člen zakona o varstvu oseb- 
nih podatkov, ki upravljalcem zbirk osebnih podatkov dovo- 
Ijuje posredovanje osebnih podatkov drugim uporabnikom 
samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom. Če 
organi za notranje zadeve takega v zakonu vsebovanega 
Pooblastila ne bi imeli, bi morali zahtevi po podatkih priložiti 
Pisno privolitev ali zahtevo posameznika, na katerega se 
Podatki nanašajo. To pa bi pomenilo razkritje postopka orga- 
nov za notranje zadeve tudi v tistih primerih, ko se to zaradi 
okoliščin ne sme zgoditi (uničenje dokazov, pobeg osebe 
'Pd.). Organi, organizacije in drugi subjekti, ki v okviru svoje 
dejavnosti ali v zvezi z njo vodijo zbirke podatkov, so organom 
za notranje zadeve dolžni posredovati iskane podatke, vendar 
'e na podlagi pisne zahteve. Zakon o varstvu osebnih podat- 
kov izrecno ne zahteva pisne zahteve, vendar jo je predlaga- 
telj vnesel v zakon, zato da bi se s tako omejitveno določbo 
izognil možnostim zlorabe. Določilo o dolžnosti posredovanja 
°sebnih podatkov organom za notranje zadeve v tem zakonu 
I® nujno, saj bi neobligatorno določilo lahko imelo enake 
Posledice za postopke organov za notranje zadeve, kot če 
določila sploh ne bi bilo. Obligacija nudenja podatkov na 
Podlagi pisne zahteve izključuje primere zavračanja dajanja 
Podatkov iz kakršnihkoli razlogov. 

Upravljalca zbirke osebnih podatkov bi zavezali, da na zah- 
tevo organov za notranje zadeve zaradi zaščite njihovega 
Postopka posameznika seznani s tem, da je posredoval nje- 
gove osebne podatke šele po preteku treh let. 

Analogno je potrebna izjema tudi za določbo 3.točke 1 odstavka 16.člena zakona o varstvu osebnih podatkov, ki od 
,uPravljalca zbirke osebnih podatkov zahteva, da posamez- 
niku posreduje seznam subjektov, ki so jim bili v določenem 

obdobju posredovani podatki, če to zahteva. Izjema je nujna, 
saj bi takojšnja seznanitev posameznika s posredovanjem 
njegovih osebnih podatkov organom za notranje zadeve 
ogrozila namen oziroma cilj njihovega postopka. 

Predlagani zakon naj bi v kontekstu že navedenega spreme- 
nil tudi določbe, ki opredeljujejo zadeve državne varnosti 
oziroma delovno področje službe državne varnosti ter uvelja- 
vil novo ime službe državne varnosti. Sprememba imena 
službe v varnostno-informativno službo bi bila odraz spre- 
memb, ki v tej službi potekajo v skladu z demokratizacijo 
slovenske družbe, nove organizacije službe ter selektivnega 
in restriktivnega pristopa k definiranju področij njenega delo- 
vanja. Predlagano ime službe kaže na spremenjeno oziroma 
drugače definirano vlogo te službe v okviru ONZ, tako da bi 
bila že iz samega preimenovanja službe razvidna njena 
temeljna dejavnost, da zbira, dokumentira in analizira infor- 
macije na področju državnega varstva. Ime službe naj bi 
prispevalo k utrjevanju njenega mesta v družbi, tako da si bo 
na podlagi izpopolnjene pozitivne zakonodaje in organizacij- 
skih, kadrovskih in vsebinskih sprememb njenega delovnega 
področja ponovno pridobila zaupanje družbe in splošni druž- 
beni konsenz o upravičenosti in nujnosti njenega obstoja ter 
delovanja. Predlagatelj se je ob dilemi, ali za naziv službe 
uporabiti izraz »varnostno informativna služba« ali izraz 
»služba za varstvo ustavne ureditve«, odločil za prvega, ker 
ocenjuje, da je pomembneje v nazivu zajeti dejavnost službe 
kot pa objekt varovanja, ki je obsežen tudi v delu drugih služb 
ONZ. 

Z zakonom bi spremenili ime službe za zatiranje kriminali- 
tete v kriminalistično službo, s čimer želimo omogočiti upo- 
rabo imena, kot se je izoblikovala v praksi in kot ga uporab- 
ljajo tovrstne službe v drugih evropskih državah Poleg tega 
se z zatiranjem kriminalitete ukvarjajo tudi druge službe ONZ, 
zato predlagatelj meni, da je ime kriminalistična služba pri- 
mernejše in v večji meri kaže na dejavnost te službe. 

Spremenili bi prvi odstavek 19. člena sedanjega zakona, ki 
je določal delovno področje oziroma naloge službe državne 
varnosti. S predlagano spremembo bi delovno področje 
službe natančneje opredelili, ker je bila sedanja določba 
2.člena zakona preveč splošne narave. Hkrati bi spreminili 
vlogo službe in njeno razmerje do drugih služb Republiškega 
sekretariata za notranje razmere. Varnostno informativna 
služba bi s svojo dejavnostjo republiškemu sekretarju omogo- 
čala, da kot predstojnik upravnega organa v skladu s svojimi 
pristojnostmi drugim službam ONZ pravočasno naloži izvrši- 
tev potrebnih ukrepov zoper nevarnosti, ki ogrožajo varnost 
in obstoj države, oziroma o potrebnosti takih ukrepov obvesti 
druge državne organe. Dejavnost službe bi omejili na zbira- 
nje, dokumentiranje in analiziranje informacij o omenjenih 
nevarnostih oziroma ogrožanjih. Če je bilo doslej možno 
samostojno ukrepanje službe državne varnosti, saj jo je zakon 
pooblaščal tudi za izvajanje ukrepov, s katerimi je odkrivala in 
preprečevala dejavnosti posameznikov, skupin in organizacij, 
usmerjenih v izpodkopavanje ali rušenje ustavne ureditve, bi 
se s predlagano spremembo jasno uveljavil informativno-ra- 
ziskovalni značaj službe in njena strokovno-analitična vloga 
pri opravljanju zadev državne varnosti. Zadeve varovanja 
demokratične ureditve države namreč neposredno ali 
posredno opravljajo vsi organi za notranje zadeve kot eno 
izmed notranjih zadev, opredeljenih v 2. členu zakona. 

Zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij bi ome- 
jili na nevarnosti, ki ogrožajo varnost in obstoj države. Tu so 
na prvem mestu informacije o načrtih in delovanju tujih držav, 
njihovih obveščevalnih služb in drugih ustanov in organizacij, 
s katerimi le-te ogrožajo obrambne in varnostne interese ali 
škodujejo obrambnim, gospodarskim in političnim interesom 
države. 

V zvezi z nalogami varovanja države pred nasilnim ruše- 
njem naj bi služba zbirala, dokumentirala in analizirala infor- 
macije o pripravah in izvrševanju terorističnih in drugih nasil- 
nih dejanj organizacij in skupin, ki ogrožajo varnost in obstoj 
države, izvršujejo pa se bodisi v državi bodisi z zlorabo držav- 
nega prostora. Določili bi, da sme služba raziskovati samo 
nasilne in organizirane oblike ogrožanja ustavne ureditve, 
prav tako pa tudi pripravo ali izvrševanje nasilnih dejanj, ki se 
izvršujejo z zlorabo državnega prostora, npr. proti tretjim 
državam v primeru mednarodnega terorizma. 

Služba bi opravljala tudi del nalog, za katere so pristojni 
organi za notranje zadeve na področju varovanja določenih 
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oseb, delovnih mest, organov, oojektov in območij, skladno 
s Sklepom o določitvi oseb in objektov, ki jih varujejo organi 
za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 8/90), izdanim na 
podlagi 3. alinee 17. člena zakona o notranjih zadevah in 4 
točke prvega odstavka 115. člena zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti. Kot služba, ki je specializi- 
rana za zbiranje, dokumentiranje in analiziranje informacij 
o nevarnostih, ki ogrožajo varnost in obstoj države, ob tem 
registrira tudi podatke, pomembne za varnost določenih 
oseb, delovnih mest, organov, objektov in območij, pa tudi za 
tajnost podatkov in dokumentov državnih organov. Služba 
torej ne bi opravljala fizičnega varovanja, ampak republi- 
škemu sekretarju za notranje zadeve s sporočanjem pomemb- 
nih varnostnih podatkov zagotavljala del pogojev za uspešno 
organizacijo varovanja. 

Poleg določnejšega opisa nalog službe bi s predlaganim 
zakonom zapolnili vrzel zaradi doslej nedefinirane uporabe 
metod in sredstev službe. Gre za metode in sredstva, ki jih 
uporablja tudi kriminalistična služba. Doslej so se uporabljali 
bodisi na podlagi ohlapnega določila 11. člena zakona ali pa 
so bili določeni v neobjavljenih podzakonskih zveznih predpi- 
sih, brez ustrezne zakonske podlage. Službi bi tudi zavezali, 
da morata, ko uporabljata posebne operativne metode in 
sredstva dela, izbrati tiste, ki bodo predvidoma najmani vpli- 
vale na prizadeto osebo. Ta zakon bi ločil med operativnimi 
sredstvi in metodami, glede katerih si morata varnostno-in- 
formativna služba in kriminalistična služba predhodno prido- 
biti odločbo sodišča, in tistimi, za katere zadošča predhodno 
dovoljenje republiškega sekretarja za notranje zadeve. 

Odločba sodišča se zahteva v primeru uporabe kontrole 
telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, kontrole 
pisem in drugih pošiljk. Gre za tako pomembne posege 
v varovano ustavno načelo neprekršljivosti tajnosti pisem in 
drugih občil, da mora o takem posegu skladno z določilom Ll 
amandmaja k slovenski ustavi odločati sodišče. V zakonu bi 
določili podrobnejše pogoje za uporabo omenjenih metod in 
sredstev. Določili bi tudi omejeno uporabo omenjenih opera- 
tivnih metod in sredstev za potrebe kriminalistične službe. Ta 
služba jih ne more uporabljati glede vseh vrst kaznivih dejanj, 
ki jih odkriva in raziskuje, ampak samo pri tistih, ki so družbi 
posebno nevarna, ki so organizirana ali jih storijo medna- 
rodne kriminalne združbe (terorizem, umori, hujše oblike 
ropov, nedovoljena trgovina z drogami in orožjem itd ). 

V zvezi s kontrolo telefona se med metodami in sredstvi, ki 
jih mora dovoliti sodišče, omenja tudi kontrola drugih komu- 
nikacijskih sredstev in občil pri čemer kot občilo ne razu- 
memo pogovora med dvema ali več osebami v odprtih ali 
zaprtih prostorih (t.im. prisluškovanje). Zaradi hitrega razvoja 
komunikacijskih sredstev in obsežnosti področja komunikacij 
v zakonu ne bi naštevali taksativno teh sredstev oziroma 
občil. Uporabili bi dikcijo, ki bo obsegala tudi npr. kontrolo 
teleprinterja, telefaksa, brezžičnih in drugih zvez. Pri kontroli 
pisem in drugih pošiljk ne gre le za kontrolo pisem in drugih 
poštnih pošiljk, ampak tudi pošiljk, ki se prenašajo mimo 
poštnih organizacij, npr. s posebno dostavo, po kurirju ipd. 

Operativne metode in sredstva, glede katerih se zahteva 
predhodno dovoljenje republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, so. tajno sodelovanje, tajno sledenje in odkup pred- 
metov. 

Tajno sodelovanje uporabljajo policije vseh držav, saj preko 
tajnih sodelavcev dobivajo neposreden vpogled in kontrolo 
nad različnimi protizakonitimi in protiustavnimi dejavnostmi. 
Omenjeno metodo uporabljata varnostno- informativna in 
kriminalistična služba, kadar preko javno dostopnih virov, 
z informativnimi razgovori in drugimi metodami, ki manj vpli- 
vajo na prizadeto osebo, ne moreta pridobiti podatkov 
o dejavnostih, ki jih odkrivata in raziskujeta. Pri tajnem sode- 
lovanju gre za zavestno, kontinuirano in organizirano nudenje 
informacij in drugih oblik pomoči službi, informativni razgo- 
vori z občani pa potekajo brez vsakršnih medsebojnih obvez- 
nosti, na temelju prostovoljnosti bodisi preko samoiniciativ- 
nega nudenja podatkov ali preko zbiranja obvestil s strani 
delavcev obeh služb. 

Tajno sledenje pomeni neopazno sledenje in opazovanje 
oseb. o katerih službi zbirata podatke o njihovi protiustavni 
oziroma kriminalni dejavnosti, ali oseb, ki so v zvezi s tako 
dejavnostjo. Ob izvajanju tajnega sledenja se namreč opravlja 
tudi identifikacija oseb, ki pridejo v stik s sledeno osebo. 

Odkup predmetov je metoda dela, ki se uporablja pri odkri- 
vanju in raziskovanju specifičnih kaznivih dejanj, pri katerih 
se kot predmeti kaznivega dejanja pojavljajo stvari, katerih 
promet je prepovedan ali omejen (mamila, orožje, zlato ipd.) 
Ta metoda se praviloma uporablja za hude oblike teh kaznivih 
dejanj, ko gre za organizirane skupine storilcev, ki se s tovrst- 
nim kriminalom ukvarjajo »obrtno«. 

Med metodami in sredstvi se omenjata tudi protiprislušni 
pregled in tehnična zaščita. Gre za metodi, ki se uporabljata 
izključno v zvezi z varovanjem določenih oseb, delovnih mest, 
organov in objektov. Zato se pred uporabo teh dveh metod 
oziroma sredstev ne zahteva samo predhodnega dovoljenja 
republiškega sekretarja za notranje zadeve, ampak tudi 
soglasje varovane osebe ali predstojnika organizacije, ki se 
varuje. 

Z zakonom bi na novo določili obveznost republiškega 
sekretarja za notranje zadeve, da o delu službe in o uporabi 
metod in sredstev tekoče obvešča Predsedstvo Republike 
Slovenije. S tem bi se poleg obveznosti poročanja iz 21. člena 
zakona uveljavilo dodatno, tekoče obveščanje Predsedstva 
Republike Slovenije zaradi vpogleda v delo službe in v upo- 
rabo posebnih metod in sredstev. Na ta način bi uveljavili še 
eno obliko nadzora nad delom službe, ki bi obstajala poleg že 
uveljavljena nadzora skupščine Republike Slovenije p o 
posebnem telesu iz 20.člena zakona. 

S predlaganim zakonom bi določili zbirke podatkov, ki 
vsebujejo osebne podatke, ki jih vodi varnostno informativna 
služba. S tem bi se skladno z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov zagotavila zakonita podlaga za vodenje in vzdrževa- 
nje evidenc službe. Evidence, ki jih vodijo druge službe orga- 
nov za notranje zadeve bodo urejene v posebnem zakonu. 

3.člen zakona o varstvu osebnih podatkov zahteva za vzpo- 
stavitev zbirke osebnih podatkov zakonsko podlago ali pisno 
privolitev posameznikov, na katere se podatki nanašajo. 
V skladu s to določbo in ob upoštevanju dejanskega stanja bi 
v zakonu navedli zbirke osebnih podatkov, s katerimi upravlja 
služba državne varnosti in podatke, ki bi jih vsebovale te 
evidence. 

V evidenco oseb, ki jih služba operativno obravnava, so 
vpisane osebe, o katerih zbira podatke, da bi potrdila ali 
zavrgla obstoječe razloge za sum protiustavnih dejanj ali 
poskusov nasilnega rušenja ustavne ureditve, sodelovanja 
s tujimi obveščevalnimi službami in delovanja ali sodelovanja 
s terorističnimi organizacijami. 

V evidenco iskanih oseb, ki ogrožajo varnost države, so 
vpisane osebe, zoper katere varnostno-informativna služba 
ali druge službe organov za notranje zadeve izvajajo posebne 
ukrepe nadzora zaradi suma protiustavnega delovanja z nasil; 
nimi oblikami rušenja ustavne ureditve, povezanosti s tujimi 
obveščevalnimi službami ali terorističnimi organizacijami. 

V evidenco oseb, pri katerih so uporabljena operativno 
tehnična sredstva, so vpisane osebe, zoper katere je služba 
uporabila operativne metode in sredstva kot so kontrola tele- 
fona in drugih komunikacijskih sredstev in občil ter kontrola 
pisem in drugih pošiljk. 

Skladno z zahtevo zakona o varstvu osebnih podatkov, da 
upravljalec zbirke lahko zbira, obdeluje, shranjuje in posre; 
duje le osebne podatke, za katere je pooblaščen z zakonom bi 
našteli osebne podatke, ki jih vsebujejo posamezne evidence 
službe. Vse tri evidence vsebujejo identifikacijske podatke 
o posamezniku, evidenca oseb, ki jih služba operativno obrav- 
nava, in evidenca oseb, pri katerih so uporabljena operativno- 
-tehnična sredstva, pa tudi številko dosjeja, v katerem so 
posamezni dokumenti. Uporaba pojma dosje ni v zakonu 
posebej pojasnjena. Glede na to, da se pojem v strokovni 
terminologiji službe za državno varnost in tudi drugih služb 
organov za notranje zadeve uporablja, ga uporabljamo tudi 
v zakonu. Označuje pa mapo (dokumentacijska mapa), 
v kateri so zbrani vsi dokumenti, ki se nanašajo na operativno 
obdelavo določene osebe. 

Podatke iz omenjenih evidenc uporablja samo vamostno- 
- informativna služba za namene izvrševanja z zakonom dolo- 
čenih nalog, posredujejo pa se lahko tudi drugim uporabni- 
kom, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom. 
Posameznikove pravice, določene v 16. in 17. členu zakona 
o varstvu osebnih podatkov, so na področju evidenc var- 
nostno informativne službe izključene. Omejitev je nujna 
zaradi preprečitve razkritja podatka, da je oseba v evidencah 
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službe, kar bi bilo v nasprotju z namenom vnosa njenih 
osebnih podatkov v te evidence. Posameznikove pravice se 
na področju evidenc varnostno-informativne službe varujejo 
Posredno preko pristojnih nadzornih organov. 

Časovna omejenost hranjenja in uporabe osebnih podatkov 
v evidencah varnostno-informativne službe, je neločljivo 
Povezana z namenom zbiranja podatkov. Ko je dosežen 
namen (npr. zoper osebo je bila podana kazenska ovadba; 
sum protiustavne dejavnosti ni bil potrjen), se podatki arhivi- 
rajo. Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten le na pod- 
lagi odločitve organa, ki je pristojen za nadzor varnostno-in- 
formativne službe. S tem je zagotovljeno posebno varstvo 
arhiviranih podatkov, do katerih tudi varnostno informativna 
služba nima več dostopa, razen če tako odloči pristojni nad- 
zorni organ. Njihov obstoj pa je potreben zaradi morebitnih 
kasnejših ugotavljanj pravilnosti delovanja varnostno-infor- 
mativne službe in dejansko predstavljajo del nadzornega 
sistema nad delom te službe. Istočasno bi bila zakonska 
določba arhiviranja vseh podatkov tudi zagotovilo, da služba 
le bi mogla zaradi takšnih ali drugačnih razlogov odločati 
o njihovem uničevanju 

Arhiviranje vseh podatkov pa bo pripomoglo tudi k dosled- 
nemu spoštovanju zakonitosti varnostno-informativne 
službe, saj jo možnost kasnejšega vpogleda v njeno delovanje 
zavezuje, da bo začela z zbiran|em osebnih podatkov in z upo- 
rabo posebnih metod šele takrat, ko bo za to imela dovolj 
argumentov, do katerih bo prišla iz splošno dostopnih virov in 
z običajnimi metodami. 

Posebej bi uredili varstvo osebnih podatkov mladoletnih 
oseb. Tako v evidencah varnostno-informativne službe ne bi 
bilo dovoljeno shranjevati podatkov o mladoletnih osebah, ki 
še niso dopolnile 16 let. Upravičenost hranjenja podatkov 
o drugih mladoletnih osebah pa bi bilo potrebno po 2 letih 
Preveriti. 

Nadalje bi zagotovili varstvo osebnih podatkov tako, da bi 
določili, da druge službe RSNZ posredujejo varnostno- infor- 
mativni službi osebne podatke iz svojih zbirk osebnih podat- 
kov samo na podlagi pisne zahteve. S tem bi se zagotovila 
ločenost zbirk osebnih podatkov varnostno informativne 
službe in ostalih služb RSNZ ter onemogoča neposreden, 
heevidentiran in nenadziran vpogled službe v druge zbirke, ki 
jih vodijo organi za notranje zadeve. V nasprotju z namenom 
Posredovanja podatkov bi bilo, če bi bil z vpogledom varnost- 
no-informativne službe v druge zbirke ONZ lahko seznanjen 
Posameznik, zato je tudi tu potrebna zakonska omejitev pra- 
vice posameznika iz 3. točke 1. odstavka 16. člena zakona 
o varstvu osebnih podatkov. 

Določili bi, da za dokumentacijo, na podlagi katere so 
nastale evidence varnostno informativne službe, veljajo pred- 
pisi o vpisu v evidenco. Pogoji in pravila, določeni za vodenje 
evidenc varnostno-informativne službe ter za uporabo in 
shranjevanje osebnih podatkov, ki jih vsebujejo, se namreč 
uporabljajo tudi za dokumentacijo, na podlagi katere so na- 
stali. 

Skladno z novim konceptom varnostno-informativne 
službe in drugače opredeljeno dejavnostjo te službe je bilo 
Potrebno določbo 2. odstavka 46. člena, ki je določal, kdo so 
Pooblaščene uradne osebe ONZ, spremeniti, kajti delavci te 
službe pri svojem delu ne bodo več potrebovali klasičnih 
Policijskih pooblastil. 

V skladu s spremenjenim konceptom delovanja varnostno- 
informativne službe bi z ustreznimi spremembami zakona 
ukinili rezervni sestav te službe, tako da se osebam iz rezerv- 
nega sestava ONZ ne more več določiti opravljanje nalog v tej 
službi. 

Na podlagi 81 .člena zakona o delavcih v državnih organih 
so prenehale veljati določbe od 110. do 192. člena zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
^ Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki so urejale 
uresničevanje samoupravnih pravic, obveznosti in odgovor- nosti delavcev državnih organov. Glede na to bi bilo potrebno 
12 zakona v celoti črtati VI.poglavje - SAMOUPRAVLJANJE, in 
sicer člene 79,80,81 in 82. Tako se bodo tudi vsi samoupravni 
akti v členih 92, 94 in 96 glede na spremenjeno zakonodajo 
nadomestili s splošnimi akti republiškega sekretarja. 

S predlaganimi spremembami bi se določbe 102.člena 
Uskladile z zakonom o delavcih v državnih organih, ki 
v 70.členu kot nagrado ob upokojitvi določa 3 zadnje osebne 
dohodke. Da pa bi, tako kot doslej, razlikovali med ostalimi 

delavci v državni upravi in pooblaščenimi uradnimi osebami, 
predlagamo, da se število odpravnin ustrezno poveča. 

134.člen bi spremenili tako, da bi z njim določili, da Repu- 
blika Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo organov za 
notranje zadeve kot tudi sredstva za materialne stroške postaj 
milice in njenih oddelkov, ki so jih sedaj zagotavljale občine. 
Tako bi občine po predloženem predlogu zagotavljale le sred- 
stva za graditev in investicijsko vzdrževanje delovnih prosto- 
rov postaj milice in njenih oddelkov ter enako kot sedaj tudi 
50 odstotkov sredstev za stanovanja delavcev. 

Uzakonili bi prenehanje delovnega razmerja na podlagi 
odločitve republiškega sekretarja s pravico do pokojnine 
v višini, kot bi jo delavec imel s polno pokojninsko dobo. To je 
v slovenskih razmerah nov institut, ki ga poznajo skoraj vse 
evropske države, v svojih zakonih pa ga imajo tudi ostale 
republiške policije. Enako določbo ima tudi zakon o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
določene kategorije zavarovancev. 

Zakon o delavcih v državnih organih v 23.,24.,33. in 58.členu 
določa pristojnost v zvezi z razrešitvami in prenehanjem 
delovnega razmerja višjih upravnih delavcev in upravnih 
delavcev ter pravice teh delavcev v primeru spremenjenih 
pristojnosti državnega organa. Spremenjene pristo|nosti in 
s tem povezan obseg dela ter organizacijske spremembe, kar 
vse narekujejo interesi države, bodo povzročile presežek 
delavcev, katerih status je potrebno reševati. Gre namreč za 
ljudi, ki opravljajo specifične policijske naloge, ki so se zato 
posebej in dodatno šolali, usposabljali in izpopolnjevali. 
Država mora tem delavcem na tak način zagotoviti materialno 
in socialno varnost, ker v teh organih ne morejo več opravljati 
dela. Gre za ureditev, ki bo ne glede na njeno naravo pre- 
hodne določbe zagotovila občutek socialne varnosti tudi za 
bodoče delavce ONZ, pri katerih bi se utegnil pojaviti pomi- 
slek, da država ne bo skrbela za njihovo socialno varnost, če 
jih zaradi spremenjenih družbenih razmer ne bo več potrebo- 
vala, pa če tudi je bilo njihovo delo zakonito. Tako bi delavcu 
na podlagi odločitve republiškega sekretarja prenehalo 
delovno razmerje v ONZ s pravico do pokojnine, kot bi jo imel 
s polno pokojninsko dobo. To pomeni, da delavcu v primeru 
take odločitve republiškega sekretarja preneha delovno raz- 
merje v ONZ, s tem da bi imel možnost izbire - ali se zaposli 
drugje (ali ustanovi podjetje, odpre obrt) ali pa uveljavi predla- 
gano pravico iz zakona in se upokoji. Ta pravica pa gre 
delavcu samo ob pogoju, da ima najmanj 25 (moški) oziroma 
20 (ženske) let pokojninske dobe, od tega najmanj 10 let na 
delovnem mestu pooblaščene uradne osebe ali na določenih 
dolžnostih v organih za notranje zadeve. 

Dopolnitev zakona o notranjih zadevah ne bi pomenila 
dodatnih finančnih obremenitev niti za republiški proračun 
niti za Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Predlagamo namreč, da Sredstva za pokojnine zagotovi repu- 
bliški proračun, in to namesto sredstev, ki jih sedaj zagotavlja 
za osebni dohodek teh delavcev. 
IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH SREDSTVIH IN NOVE 
NALOGE, KI IZHAJAJO IZ PREDLAGANIH REŠITEV 

Izvajanje predloženega zakona bo terjalo dodatna finančna 
sredstva za družbenopolitične skupnosti in za občane. Stro- 
ški, ki bodo nastali v zvezi z nastavitvijo katalogov zbirk 
osebnih podatkov, pa izhajajo že neposredno iz zakona o var- 
stvu osebnih podatkov. Sredstva za povečanje števila odprav- 
nin pa bodo po oceni vifja za 19 odstotkov ali za leto 91 
684.000,00 (po dosedanjih predpisih bi za upokojitev 82—ih 
delavcev potrebno zagotoviti 3.581,500,00 din, po predlaga- 
nih spremembah pa 4.265,500,00 din). Sredstva za delo orga- 
nov za notranje zadeve kot tudi sredstva za materialne stroške 
postaj milice in njenih oddelkov, ki so jih do sedaj zagotavljale 
občine, bodo po višini višja za 1 odstotek vseh načrtovanih 
sredstev predlagatelja za naslednje leto ali za 40.000,000,00 
din. Sredstva za zagotovitev pokojnin delavcem, katerim bi 
prenehalo delovno razmerje na podlagi odločitve republi- 
škega sekretarja s pravico pokojnine, bodo po višini 2,6 krat 
manjša kot bi bila sredstva za osebne dohodke teh delavcev 
(tako je za vzorec 50 delavcev potrebno mesečno zagotoviti 
približno 1.100,000,00 din »II BOD-z všemi prispevki«, za 
pokojnine pa bi ta vsota znašala 425,000,00 din). 

S predloženim zakonom se organom, organizacijam in dru- 
gim subjektom, ki vodijo zbirke osebnih podatkov, nalaga 
obveznost posredovanja teh podatkov Republiškemu sekreta- 
riatu za notranje zadeve. 

Poročevalec 
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TEZE za zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah 

1. teza 
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 28/80, 38/ 

88 in 27/89) se v 1. členu črta besedilo: »urejajo zadeve, ki 
v procesu podružbljanja odgovornosti za varnost in zaščito 
socialistične samoupravne družbe ostajajo v pristojnosti 
organov za notranje zadeve«, beseda »se« za besedo »dolo- 
čajo« pa črta. 

2. teza 
I.točka 2.člena se spremeni tako, da se glasi: »1.zadeve 

državne varnosti; to so zadeve varovanja demokratične uredi- 
tve pred nasilnim rušenjem, pred delovanjem tujih obvešče- 
valnih služb ter mednarodnih terorističnih skupin in organiza- 
cij; med zadeve državnega varstva sodijo tudi zadeve zbiranja 
podatkov in informacij, pomembnih za varnost in obrambo 
države«. 

3. teza 
II. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Na obrazložen predlog republiškega sekretarja za notranje 

zadeve lahko sodišče odloči, da se v posameznem primeru 
odstopi od načela neprekršljivosti tajnosti pisem in drugih 
občil: 

- če je to neogibno za potek kazenskega postopka ali za 
varnost države in 

- če poseg ni v očitnem nesorazmerju s ciljem. 
V odločbi, s katero se dopusti poseg, sodišče določi vrsto in 

obseg posega, čas trajanja posega in subjekte, ki so dolžni 
omogočiti izvršitev posega. 

Če organi za notranje zadeve pri takem posegu izvedo za 
podatke, ki niso v zvezi z nameravanim posegom, jih ne smejo 
uporabiti niti posredovati drugim«. 

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

»17.a člen 
Za izvrševanje z zakonom določenih nalog in ukrepov 

s področja državnega varstva, zaščite življenja ljudi in premo- 
ženja, vzdrževanja javnega reda in miru, preprečevanja in 
odkrivanja kaznivih dejanj, odkrivanja in prijemanja storilcev 
kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb, so organi, organizacije 
in drugi subjekti, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo 
vodijo zbirke podatkov, na podlagi pisne zahteve dolžni 
posredovati Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve 
v njih vsebovane podatke. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko organi, organizacije 
in drugi subjekti seznanijo tiste, na katere se podatki nana- 
šajo, s posredovanjem podatkov šele po preteku treh let, če 
tako odloči Republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za seznam iz tretje 
točke prvega odstavka 16.člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (Ur.list RS, št.8/90).« 

5. teza 
V 18.členu se besedilo »in specializiranimi službami 

državne varnosti, s službo za zatiranje kriminalitete« nadome- 
sti z besedilom: »varnostno informativno službo, s kriminali- 
stično službo«. 

6. teza 
Prvi odstavek 19.člena se nadomesti s tremi novimi 

odstavki, ki se glasijo: 
»Varnostno informativna služba s svojo dejavnostjo repu- 

bliškemu sekretarju za notranje zadeve omogoča, da pravo- 
časno sprejme potrebne ukrepe zoper nevarnosti, ki ogrožajo 
varnost in obstoj države. 

Zaradi izpolnjevanja nalog iz 1. odstavka tega člena var- 
nostno-informativna služba zbira, dokumentira in analizira 
informacije o: 

- načrtih in delovanju tujih držav, njihovih obveščevalnih 
služb ter drugih ustanov in organizacij, s katerimi ogrožajo 
obrambne in varnostne interese ali škodujejo gospodarskim 
in političnim interesom države; 

- pripravah in izvrševanju terorističnih in drugih nasilnih 
dejanj organizacij in skupin, ki jih izvršujejo v državi ali 
z zlorabo državnega prostora. 

Varnostno informativna služba z izvajanjem nalog iz prejš- 
njega odstavka zagotavlja tudi podatke, pomembne za var- 
nost določenih oseb, delovnih mest, organov, objektov in 
območij, pa tudi tajnost podatkov in dokumentov državnih 
organov« 

Drugi odstavek tega člena postane četrti odstavek. 

7. teza 
Za 19.členom se vstavijo novi 19.a, 19.b, 19.c, 19.č, 19.d, 

19.e in 19.f členi, ki se glasijo: 

»19.a člen 
Varnostno-informativna služba in kriminalistična služba 

lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, uporabljata posebne 
operativne metode in sredstva dela. Pri tem morata izbrati 
tiste, ki bodo najmanj vplivale na prizadeto osebo. 

Posebne operativne metode in sredstva dela so: 
1. tajno sodelovanje, tajno sledenje in odkup predmetov; 
2. kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in 

občil, kontrola pisem in drugih pošiljk; 
3. protiprislušni pregled in tehnična zaščita objektov. 
Operativne metode in sredstva iz druge točke prejšnjega 

odstavka je dopustno uporabiti le pod pogoji iz 3.člena tega 
zakona. Kriminalistična služba jih lahko uporablja samo za 
odkrivanje in raziskovanje organiziranih, družbi posebno 
nevarnih kaznivih dejanj ali kaznivih dejanj, ki jih storijo 
mednarodne kriminalne združbe. 

Za uporabo operativnih metod in sredstev dela iz prve in 
tretje točke drugega odstavka je potrebno predhodno dovo- 
ljenje republiškega sekretarja za notranje zadeve. Za izdajo 
dovoljenja za uporabo metod in sredstev dela iz tretje točke 
drugega odstavka je potrebno soglasje varovane osebe ali 
predstojnika organa ali organizacije, ki se varuje. 

19.b člen 
O delu varnostno-informativne službe, o uporabi metod in 

sredstev republiški sekretar za notranje zadeve tekoče 
obvešča Predsedstvo Republike Slovenije. 

19 c člen 
Varnostno informativna služba vodi naslednje zbirke oseb- 

nih podatkov: 
- evidenco oseb, ki jih operativno obravnava; 
- evidenco iskanih oseb, ki ogrožajo varnost države; 
- evidenco oseb, pri katerih so uporabljena operativno- 

tehnična sredstva iz 2. točke drugega odstavka 19.a člena; 
19.Č člen 

Evidence iz prejšnjega člena obsegajo naslednje osebne 
podatke: ime in priimek, psevdonim, rojstne podatke, podatke 
o prebivališču, narodnosti in državljanstvu. 

Evidenca oseb, ki jih služba operativno obravnava, vsebuje 
poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tudi številko dosjeja. 

Evidenca iskanih oseb, ki ogrožajo varnost države, vsebuje 
poleg podatkov iz prvega odstavka še: podatke o poklicu in 
zaposlitvi, podatke o osebnem opisu, podatke o potni listini 
osebe ter podatek o registrski številki vozila. 

Evidenca oseb, pri katerih so uporabljene operativne 
metode in sredstva iz druge točke drugega odstavka 19-a 

člena, vsebuje poleg podatkov iz prvega odstavka še podatek 
o številki sodne odločbe, ki je podlaga za poseg v neprekršlji' 
vost tajnosti pisem in drugih občil, ter številko dosjeja. 

19.d člen 
Osebni podatki, vsebovani v evidencah iz 19.c člena, se 

lahko uporabljajo samo za namen izvrševanja z zakonom 
določenih nalog varnostno-informativne službe, drugim 
uporabnikom pa se lahko posredujejo samo, če so za njihovo 
uporabo pooblaščeni z zakonom. 

Osebni podatki iz prvega odstavka se lahko shranjujejo 
v evidencah in uporabljajo, dokler ni dosežen namen, zaradi 
katerega so bili zbrani. Ko je dosežen namen, se podatki 
arhivirajo. 

Dostop do arhiviranih podatkov iz prejšnjega odstavka je 
dopusten le na podlagi odločitve republiškega sekretarja za 
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notranje zadeve ali organa, ki je pristojen za nadzor varnost- 
no-informativne službe. 

V evidencah ni dovoljeno shranjevati podatkov o mladolet- 
nih osebah, ki še niso dopolnile 16 let. Upravičenost hranjenja 
podatkov o drugih mladoletnih osebah, ki so shranjeni v evi- 
dencah, je treba po 2 letih preveriti. 

Druge službe Republiškega sekretariata za notranje zadeve, 
ki vodijo zbirke osebnih podatkov, posredujejo varnostno- 
informativni službi osebne podatke samo na podlagi pisne 
zahteve. 

Službe Republiškega sekretariata za notranje zadeve iz 
prejšnjega odstavka smejo seznaniti tiste, na katere se 
podatki nanašajo, s posredovanjem podatkov varnostno- 
informativni službi šele po preteku določenega časa, če tako 
odloči varnostno informativna služba. 

19,e člen 
»Pri evidencah iz 19.c člena ter glede v njih vsebovanih 

osebnih podatkov so izključene pravice posameznika, dolo- 
čene v 16.in 17.členu Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

19.f člen 
»Pogoji in pravila, določeni za vodenje evidenc iz 19.c člena 

ter za uporabo in shranjevanje osebnih podatkov, vsebovanih 
v njih, se uporabljajo tudi za dokumentacijo, na podlagi 
katere je nastala evidenca«. 

8. teza 
V prvem in drugem odstavku 20. člena se besedilo »službe 

državne varnosti« nadomesti z besedilom:»varnostno~ infor- 
mativna služba«. 

9. teza 
Drugi odstavek 46.člena se črta. 

10. teza 
V 63.členu se v prvem odstavku 

državne varnosti«. 

11. teza 
Črta se naslov poglavja »VI. 

79 ,80.,81.in 82.člen. 

12. teza 
V drugem odstavku 92.člena, četrtem odstavku 94.člena in 

šestem odstavku 96.člena uporabljen izraz »samoupravni 
splošni akt« se nadomesti z izrazom »splošni akt republi- 
škega sekretarja«. 

13. teza 
V 102.členu se v prvem stavku prvega odstavka beseda 

»dveh« nadomesti z besedo »treh«. V drugem stavku prvega 
odstavka se beseda »treh« nadomesti z besedo »štirih«, 
beseda »štirih« z besedo »petih«, beseda »petih« pa z besedo 
»šestih«. 

14. teza 
110.,111.in 112.člen se črtajo. 

15. teza 
V 114.členu se besedilo »Delo disciplinske komisije je 

javno. Predsedrfik disciplinske komisije« nadomesti z besedi- 
lom »Disciplinski postopek je javen. Organ, ki vodi postopek«. 

16. teza 
134.člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Republika Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo orga- 

nov za notranje zadeve in za uresničitev pravic in obveznosti, 
ki izhajajo iz določb tega zakona, razen dela sredstev za 
postaje milice in njihove oddelke, ki jih zagotavljajo občine, in 
sicer: 

- za graditev in investicijsko vzdrževanje delovnih prosto- 
rov postaje milice in njenih oddelkov; 

- 50 odstotkov sredstev za stanovanja delavcev,« 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

17. teza 

Delavec organov za notranje zadeve, ki mu na podlagi 
odločitve republiškega sekretarja za notranje zadeve preneha 
delovno razmerje, ima pravico do pokojnine v višini, kot bi jo 
imel s polno pokojninsko dobo, če ima najmanj 25 (moški) 
oziroma 20 (ženska) let pokojninske dobe, od tega najmanj 10 
let na delovnem mestu pooblaščene uradne osebe organov za 
notranje zadeve ali na določenih dolžnostih v organih za 
notranje zadeve. 

Delavcu iz prejšnjega odstavka se odmeri pokojnina 
v skladu s prvim odstavkom 101 .člena. 

Delavcu iz prvega odstavka pripada tudi odpravnina po 
102.členu zakona. 

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

RS. 

črta besedilo »služba 

Samoupravljanje« in 

DOLOČBE ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH, KI SE SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO 

1. člen 
S tem zakonom se urejajo zadeve, ki v procesu podružb- 

Ijanja odgovornosti za varnost in zaščito socialistične samou- 
pravne družbe ostajajo v pristojnosti organov za notranje 
zadeve; določajo se pristojnosti, organizacija in pooblastila 
organov za notranje zadeve kot strokovnih organov enotnega 
varnostnega sistema, pooblastila ter pravice in dolžnosti poo- 
blaščenih uradnih oseb in druga vprašanja, ki so pomembna 
za delo organov za notranje zadeve. 

2. člen 
Notranje zadeve so: 
1. zadeve državne varnosti; to so zadeve varstva ustavne 

ureditve; 
2. zadeve javne varnosti; to so zadeve varovanja življenja 

ljudi in premoženja; vzdrževanja javnega reda in mira; ureja- 
nja in nadzorovanja prometa na javnih cestah; preprečevanja 
in odkrivanja kaznivih dejanj, odkrivanja in prijemanja storil- 
cev kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb in njihovega izroča- 
nja pristojnim organom; varovanja določenih oseb in objek- 
tov; dajanja nujne pomoči, da se odpravijo posledice, nastale 
zaradi splošne nevarnosti, ki jo povzročajo elementarne in 

druge nesreče; kontroliranja prehajanja čez državno mejo in 
prenašanja orožja, streliva in razstreliva, prepovedanega 
tujega tiska in radijskih postaj čez državno mejo; gibanja in 
miiditve v mejnem pasu; opravljanja zadev, ki so v zvezi 
z ugotavljanjem in reševanjem mejnih incidentov in drugih 
kršitev državne meje ter kontroliranja in izvajanja prepdisov 
s področja tujcev; 

3. upravne notranje zadeve; to so zadeve združevanja 
občanov, javnih shodov in javnih prireditev, potnih listin, 
prebivanja tujcev, posesti in nošenja orožja in streliva, eksplo- 
zivnih snovi, osebnih izkaznic, prijavljanja in odjavljanja pre- 
bivališča, registracije motornih vozil, izdaje vozniških dovo- 
ljenj, varstva pred požarom, državljanstva, matičnih knjig in 
osebnih imen ter 

4. druge zadeve, določene z zakonom ali drugim predpi- 
som, izdanim na podlagi zakona. 

11. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve (v nadaljnjem 

besedilu: republiški sekretar) lahko izjemoma glede posamez- 
nih oseb in organizacij odredi ukrepe, ki odstopajo od načela 
nedotakljivosti pisemske tajnosti in tajnosti drugih občil, če je 
to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka ali za 
varnost države. 
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18. člen 
Republiški sekretariat za notranje zadeve izvaja svoje 

naloge in pooblastila iz prejšnjega člena z milico in specializi- 
ranimi službami državne varnosti, s službo za zatiranje krimi- 
nalitete, službo za opravljanje upravnih notranjih zadev, 
z Republiškim inšpektoratom za požarno varnost ter drugimi 
strokovnimi službami, ki omogočajo nemoteno opravljanje 
nalog organov za notranje zadeve. 

19. člen 
Služba državne varnosti republiškega sekretariata za 

notranje zadeve v mejah pravic in dolžnosti, ki jih določa 
zakon, zbira podatke in obvestila ter izvaja ukrepe, s katerimi 
odkriva in preprečuje dejavnosti posameznikov skupin in 
organizacij, usmerjenih v izpodkopavanje ali rušenje sociali- 
stične samoupravne ureditve in njenega nadaljnjega razvoja. 

Za opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena lahko 
republiški sekretar na določenih območjih republike ustanovi 
posebne organizacijske enote. 

46. člen 
Zaradi uspešnega uresničevanja nalog organov za notra- 

nje zadeve, ki so jim določene s tem zakonom in drugimi 
predpisi, imajo določene uradne osebe organov za notranje 
zadeve pri opravljanju službenih nalog posebne dolžnosti in 
posebna pooblastila (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene 
uradne osebe). 

Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve 
so delavci milice, operativni delavci službe državne varnosti in 
službe za zatiranje kriminalitete ter drugi delavci, katerih delo 
je neposredno vezano na izvajanje operativnih nalog. 

Kateri delavci organov za notranje zadeve so pooblaš- 
čene uradne osebe, določi republiški sekretar. 

Pooblaščene uradne osebe imajo posebno izkaznico. 
Obrazec izkaznice predpiše republiški sekretar. 

Pooblaščene uradne osebe imajo pravico in dolžnosti 
imeti in nositi orožje in strelivo v skladu s predpisom, ki ga 
izda republiški sekretar. 

79. člen 
Delavci organov za notranje zadeve uresničujejo svoje 

samoupravne pravice, dolžnosti in odgovornosti na postajah 
milice s splošnim delovnim področjem, v upravah za notranje 
zadeve s postajami milice s posebnim delovnim področjem, 
v temeljnih organizacijskih enotah Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve vključno z Republiškim inšpektoratom za 
požarno varnost ter v delovni skupnosti vseh organizacijskih 
enot organov za notranje zadeve Republike Slovenije. 

Temeljna organizacijska enota Republiškega sekretariata 
za notranje zadeve je tudi izobraževalni center. 

80. člen 
Delavci postaj milice s splošnim delovnim področjem na 

območju uprave za notranje zadeve odločajo skupaj z delavci 
uprave in delavci postaj milice s posebnim delovnim področ- 
jem o vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena. 

O vprašanjih, ki so zanje skupnega pomena, odločajo 
skupaj tudi delavci več temeljnih organizacijskih enot Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve. 

81. člen 
Z namenom, da bi učinkovito opravljali naloge organov 

za notranje zadeve, določajo in urejajo delavci postaj milice 
s splošnim delovnim področjem, delavci uprav za notranje 
zadeve in delavci Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve enotno naslednja vprašanja: 

- načela samoupravne organiziranosti; 
- razporejanje dohodka ter osnove in merila za delitev 

sredstev za osebne dohodke in skupno porabo; 
- osnove za urejanje delovnih razmerij; 
- varstvo pri delu in varstvo pred požarom; 
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 
- reševanje stanovanjskih vprašanj in 
- druge zadeve, ki jih določijo delavci v samoupravnih 

aktih. 

82. člen 
Vprašanja, o katerih odločajo delavci na postajah milice 

s splošnim delovnim področjem, vprašanja, o katerih odlo- 
čajo skupaj v okviru uprave za notranje zadeve oziroma 
v okviru temeljne organizacije enote in vprašanja, o katerih 
odločajo skupaj delavci delovne skupnosti organov za notra- 
nje zadeve Republike Slovenije, oblike odločanja, organe 
delovne skupnosti in način delegiranja delegatov ter volitve 
članov organov delovne skupnosti določijo delavci s statutom 
delovne skupnosti organov za notranje zadeve Republike 
Slovenije. 

V statutu delovne skupnosti organov za notranje zadeve 
Republike Slovenije določijo delavci tudi osnove za delitev 
dohodka delovne skupnosti, osnove za urejanje delovnih raz- 
merij, varstva pri delu in varstva pred požarom, izobraževanje 
in stanovanjska razmerja, razmerja do družbenopolitičnih 
organizacij, obveščanja delavcev, ljudsko obrambo in druž- 
beno samozaščito ter druga vprašanja, pomembna za 
delovno skupnost. 

92. člen 
Pooblaščena uradna oseba, ki je premeščena oziroma raz- 

porejena po službeni potrebi, ima pravico do potnih in selitve- 
nih stroškov, če se preseli, do denarnega povračila za ločeno 
življenje in pravico, da ji organ, h kateremu je premeščena, 
v dveh letih od premestitve oziroma razporeditve preskrbi 
primerno stanovanje. Tisti, ki se preseli z družino, ima tudi 
pravico do povračila osebnega dohodka, ki ustreza najmanj 
enomesečni akontaciji njegovega osebnega dohodka. 

Pravice iz prejšnjega odstavka se natančneje določijo 
s samoupravnim splošnim aktom. 

102. člen 
Delavec organa za notranje zadeve, ki je uveljavil pravico do 

starostne ali invalidske pokojnine, ima pravico do odpravnine 
v višini zadnjih dveh mesečnih akontacij osebnega dohodka. 
Pravico do odpravnine v višini zadnjih treh mesečnih akonta- 
cij osebnega dohodka ima delavec, ki je delal nad 10 let kot 
pooblaščena uradna oseba ali kot delavec na določenih dolž- 
nostih; do odpravnine v višini zadnjih štirih mesečnih akonta- 
cij osebnega dohodka ima delavec, ki je delal nad 15 let kot 
pooblaščena uradna oseba ali kot delavec na določenih dolž- 
nostih; do odpravnine v višini zadnjih petih mesečnih akonta- 
cij osebnega dohodka pa tisti, ki je kot pooblaščena uradna 
oseba ali kot delavec na določenih dolžnostih delal nad 20 let. 

Ob smrti delavca organa za notranje zadeve se izplača 
odpravnina po kriterijih iz prejšnjega odstavka njegovi dru- 
žini, ki jo je tak delavec preživljal. 

110. člen 
Delavec v organu za notranje zadeve je disciplinsko 

odgovoren za kršitve delovnih obveznosti in za druge kršitve 
delovne discipline, določene z zakonom in s samoupravnim 
splošnim aktom. Kršitve delovnih obveznosti in delovne disci- 
pline so lažje in hujše. 

111.člen 
Disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovnih obveznosti 

ali delovne discipline pooblaščenih uradnih oseb in delavcev 
na določenih dolžnostih izreka predstojnik organa ali od 
njega pooblaščeni delavec. 

Disciplinske ukrepe za lažje kršitve delovnih obveznosti 
ali delovne discipline izreka tudi komandir postaje milice 
s posebnim delovnim področjem in starešina enote milice 
ustanovljena po določbah 22. in 24. člena tega zakona. 

Disciplinske ukrepe za lažje in hujše kršitve delovnih 
obveznosti in delovne discipline delavcem, ki ne opravljajo 
nalog pooblaščenih uradnih oseb oziroma nalog delavcev na 
določenih dolžnostih, izrekajo disciplinske komisiie. 

Disciplinske komisije izrekajo tudi disciplinske ukrepe za 
hujše kršitve delovnih obveznosti ali delovne discipline poo- 
blaščenih uradnih oseb ali delavcev na določenih dolžnostih 
Disciplinske komisije odločajo tudi o ugovorih zoper določbe 
predstojnikov. 
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O ugovorih zoper odločbo disciplinske komisije prve 
stopnje odloča svet delovne skupnosti uprave za notranje 
zadeve oziroma svet delovne skupnosti temeljne organizacij- 
ske enote. 

112. člen 
Predsednika in člane disciplinske komisije volijo, delavci 

na način kot se voli svet delovne skupnosti. 
Kadar se v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo 

državno, vojaško in uradno tajnost, je disciplinska komisija 
lahko sestavljena samo izmed delavcev organov za notranje 
zadeve. 

114. člen 
Delo disciplinske komisije je javno. Predsednik disciplin- 

ske komisije lahko odloči, da je postopek tajen, kadar se 
v postopku obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, vojaško 
ali uradno tajnost. V takih primerih je lahko zagovornik 

delavca, ki je v postopku, le oseba, ki je v delovnem razmerju 
v organih za notranje zadeve. 

134. člen 
R Slovenija zagotavlja vsa sredstva za delo organov za 

notranje zadeve in za uresničitev pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz določb tega zakona, razen dela sredstev za postaje 
milice in njihove oddelke, ki jih zagotavljajo občine, in sicer: 

- za graditev, vzdrževanje in najemnine delovnih prosto- 
rov postaje milice in njenih oddelkov;l 

- 50 odstotkov sredstev za stanovanja delavcev; 
- za nabavo inventarnih predmetov, drobnega inven- 

tarja, strokovne literature in potrošnega materiala; 
- za kurivo, razsvetljavo in snaženje prostorov; 
- za poštne, telegrafske in telefonske stroške; 
- za vzdrževanje in zavarovanje prevoznih sredstev in 

tehnične opreme; 
- za kontrolo potniškega prometa čez državno mejo na 

mejnih prehodih za obmejni promet 

Predlog odloka o PROGRAMU STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 

POMEMBNIH ZA REPUBLIKO ZA LETO 1991 - ESA 220 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 34. seji 
dne 15. 11. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PROGRAMU STATISTIČNIH 
RAZISKOVANJ POMEMBNIH ZA REPUBLIKO ZA LETO 
1991, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. v zvezi s 319. členom poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstav- 
kom 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 bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Slove- 
nije za statistiko, 

- Jože OLUP, republiški podsekretar v Zavodu Repu- 
blike Slovenije za statistiko, 
- Milena ZEMLJIČ, pomočnica direktorja Zavoda Repu- 

blike Slovenije za statistiko. 

Predlog odloka o programu statističnih raziskovanj 
pomembnih za republiko za leto 1991 bodo obravnavali Druž- 
benopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajnopravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor 
skupščine za raziskovalno dejavnost in tehnologijo kot 
matično delovno telo. 

Na podlagi 335. člena ustaveRepublikeSlovenijejn 1 točke 
amandmaja LXXII k ustavi Republike Slovenije, 2. člena 
zakona o statističnih raziskovanjih, pomembnih za republiko 
(Uradni list SRS, št. 11/88) in 16. člena zakona o družbenem 
sistemu informiranja (Uradni list SRS, št. 10/83) ter 259. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije, je Skupščina 
Republike Slovenije na sejah Družbenopolitičnega zbora, 
Zbora občin in Zbora združenega dela dne sprejela 

ODLOK 
o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za repu- 
bliko, za leto 1991 

V Republiki Sloveniji se bodo v letu 1991 izvajala statistična 
raziskovanja, pomembna za republiko, vsebovana v pro- 
gramu, ki je sestavni del tega odloka. 

II. 
Za izvajanje statističnih raziskovanj v programu iz prejšnje 

točke se nosilcem zagotavljajo finančna sredstva v proračunu 
Republike Slovenije. 

III. 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV PROGRAMA statističnih raziskovanj 
pomembnih za Republiko Slovenijo za leto 1991 

1. UVOD 
Program statističnih raziskovanj, pomembnih za Republiko 

Slovenijo za 1991 leto (v nadaljevanju republiški program) 
temelji na Programu statističnih raziskovanj, pomembnih za 
vso državo za isto obdobje (v nadaljevanju zvezni program) 
ter na ugotovljenih večjih informacijskih, razvojnih, in po naši 
presoji v tem obdobju uresničljivih potrebah. Te dodatne 
potrebe smo ugotavljali že ob izvajanju prejšnjega programa 
ob delu s sosveti, pripravili pa smo tudi posvetovanje izvajal- 
cev programa in uporabnikov podatkov oziroma predstavni- 

kov znanstvenih institucij, julija 1990, ob obravnavanju zvez- 
nega programa 

Na tem posvetovanju so bile zahteve definirane bolj kot 
predpostavke za nadaljni razvoj statistike, manj pa kot kon- 
kretizacija kratkoročnih, oziroma dolgoročnih nalog. 

Namen republiškega programa je, da zagotovi podatke. 
— o pojavih, dogodkih in dfijavnostih, ki so statistično 

zanimive samo za Slovenijo, oziroma tudi za kazalnike, 
potrebne za revaloriziranje nekaterih pravic 

poročevalec 25 



- za sestavo nekaterih makroekonomskih in drugih (okolje) 
bilanc za Slovenijo 

- za hitrejšo evropeizacijo statistike - če bo potrebno tudi 
neodvisno od drugih delov države 

- za proučitev in krepitev možnosti za pridobivanje podat- 
kov iz pomembnih javnih in drugih aministrativnih evidenc 

- za dodatno ažuriranje nekaterih dogodkov v registrih. 

2. TEMELJI RAZVOJA STATISTIKE R SLOVENIJE V OBDOBJU 
1991 - 1995 

2.1. EVROPEIZACIJA STATISTIKE 

2.1.1. Preusmeritev statističnega sistema 
Slovenija pripravlja številne delovne usmeritve, ki bodo 

omogočile čim hitrejše prilagajanje evropskim procesom inte- 
gracije, istočasno pa na novo ureja odnose v SFRJ, kar je 
najbolj konkretno razvidno v modelu za konfederalno 
pogodbo. 

S stališča statistike to pomeni preusmeritev večine razisko- 
vanj v programe, ki so že ali se še bodo uveljavili ob integracij- 
skih procesih v Evropi. Komisija ES je že 1988.leta sprejela 
program za obdobje 1989 -1992 s ciljem, da se zagotovijo 
zanesljive in pravočasne informacije za spremljanje učinka 
skupnega trga in za oblikovanje skupne politike. Za Jugosla- 
vijo in Slovenijo se hitro odpirajo pojavi in področja, kot so 
okolje, prostorska razvojna politika, socialne razsežnosti 
nastale zaradi svobodnega pretoka ljudi, delavcev in kapitala 
in še vrsta drugih, ki jih bo potrebno postopoma metodološko 
urediti in vključiti v sistem rednega spremljanja. 

Potrebno je inicirati tudi ustrezni razvoj področnih statistik 
kot je kmetijska, industrijska, prometna in zlasti storitvena. 
Glede na lastniško prestrukturiranje gospodarstva je 
pomembno ugotavljanje podatkov za zasebni sektor na ena- 
kovreden način kot družbeni (javni, državni). Poseben pro- 
blem bo nastal tudi zaradi številnosti enot v tem sektorju, ki ga 
ni in ne bo mogoče spremljati s popolnim zajetjem ampak bo 
potrebno najti zanesljive statistične metode, ki slonijo na 
delnem zajetju. Preučevanje izkušenj v tem času v ZRN, EFTA, 
EUROSTAT v celoti OECD in druge - kažejo, da so vse države 
na tem statističnem področju v velikih težavah. 

2.1.2. Uvajanje evropskih - mednarodnih standardov oziroma 
kategorialnega aparata za statistiko 

Za komuniciranje in poslovne stike z evropskimi državami 
se mora uveljaviti podjetniška in državna prilagoditev tehnič- 
nim, poslovnim in tudi statističnim standardom, ki zagotav- 
ljajo medsebojno primerljivost posameznih ekonomskih sub- 
jektov kot tudi držav z makroekonomskimi kazalniki. Metoda 
preračunavanja makroekonomskih agregatov za vsakokratno 
letno poročanje mednarodnim statistikam ni več sprejemljiva, 
je draga, nepregledna, metodologija preračuna ni objavljena 
in je neznana strokovni javnosti 

Za statistiko pomeni ta vidik revizije prevzemanje klasifika- 
cij (dejavnosti, izobraževanja, itd) in nomenklatur (poklici, 
proizvodi, storitve, itd) in obenem obvladovanje problemov, ki 
se bodo pri tem pojavili (paralelnost, preračunavanje časov- 
nih vrst, ipd). 

KLASIFIKACIJE IN NOMENKLATURE 
V jugoslovanski statistiki velja Enotna klasifikacija dejavno- 

sti, ki jo je sprejel ZIS 1976 leta. Z razvojem družbe bi se 
morala razvijati tudi klasifikacija kot eden najpomembnejših 
standardov, v bistvu pa je vedno bolj zastarevala - ni sledila 
gospodarskim in drugim reformam države in še manj Evrope. 
Pobude za spremembo klasifikacije dejavnosti in njeno prila- 
goditev mednarodnim standardom smo večkrat dali. 

Evropske države bodo od leta 1995 uporabljale standardizi- 
rano nomenklaturo tudi v nacionalni statistični praksi (NACE 
rev.1). Zvezni zavod za statistiko bo pripravil predlog za spre- 
membo jugoslovnskega standarda 1991. leta, ZIS pa bo odlo- 
čil, ali bo predpisal klasifikacijo evropske skupnosti kot 
domač standard ali pa bo še nadalje veljala revidirana jugo- 
slovanska klasifikacija Stališče zavoda je, da gremo v svoja 
prilagajanja. 

Mnenja smo, da ne bi smeli čakati odločitve v Zvezi, temveč 
pripraviti prehod na mednarodne standarde na projektni 
način tudi v primeru, če bi še naprej uporabljali domačo 

klasifikacijo za notranje potrebe. Enako velja za nekatere 
druge standarde - nomenklature poklicev, proizvodov in 
storitev, klasificiranje izobraževanja, ipd. 

V Sloveniji smo za tovrstne naloge že organizirali in opravili 
tudi nekaj preliminarnih raziskovanj; s tem delom bi nadalje- 
vali tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju. 

2.1.3. Uveljavljanje mednarodno sprejetih metodologij 
Za proučevanje in sodelovanje na posameznih področjih so 

bile ustanovljene mednarodne ustanove (FAO, ILO, OECD, 
UNESCO, WHO, UNICEF, UNCTAD), ki so razčlenile tudi stati- 
stične programe za svoja področja in oblikovale potrebne 
definicije, klasifikacije ter druga metodološka priporočila 
Sedaj se center integracij seli v EVROSTAT - Evropski stati- 
stični zavod v Luxemburgu, kjer bodo vsklajevali metodolo- 
gije tudi z drugimi evropskimi skupnostmi (EFTA). 

Za Slovenijo (Jugoslavijo) je v tem trenutku prioritetnega 
pomena metodološka opustitev koncepta materialne proiz- 
vodnje za obračun družbenega proizvoda ter prevzem širšega 
SNA koncepta, po katerem so ustvarjalci družbenega proiz- 
voda tudi storitve (finančne, šolstvo, administracija, ipd). 
Predvsem je potrebno pripraviti program preureditve statistič- 
nega sistema, oziroma različnih statistik za nov način obra- 
čuna, oziroma zagotoviti originalen vir podatkov. (Po sedanji 
metodologiji so podlaga za obračun zaključni računi). Pose- 
ben vir so davčne evidence, nepremičninske in druge. 

Med metodološkimi nalogami je pomembna tudi evropeiza- 
cija ugotavljanja osebne porabe oziroma revizija razisko- 
vanj na tem področju, ki sodijo med najdražja v statistiki. 

2.1.4. Vključevanje v mednarodne baze podatkov 
Vključevanje v mednarodne baze podatkov je posebnega 

pomeza za Slovenijo in Jugoslavijo, ker na ta način lahko dobi 
vpogled v pomembne podatke za vključevanje gospodarstva 
in družbenih dejavnosti v evropske integracijske procese. 

3. RABA ADMINISTRATIVNIH EVIDENC ZA STATISTIČNE NA- 
MENE 

Jugoslovanske statistike, predvsem pa slovenske se v pre- 
cejšnji meri opirajo na organizirane administrativne evidence, 
od katerih so nekatere že dobro urejene (na primer matična 
evidenca zaposlenih ali carinska služba). Vendar gre v glav- 
nem za črpanje teh podatkov pri sestavljanju statističnih 
poročil in samo izjemoma za neposredno prevzemanje podat- 
kov na računalniških medijih (carinske deklaracije za stati- 
stiko zunanje trgovine, zaključni računi za obračun družbe- 
nega proizvoda, ipd). 

Tako večina pomembnih evidenc rabi samo za operativne 
namene, za katere so bile vzpostavljene in se večnamensko 
ne koristijo. Zato prihaja do paralelnega zbiranja (tudi več- 
kratnega) enakih ali samo v niansah različnih podatkov za iste 
pojave, dejavnosti ali kontingente prebivalstva, oziroma do 
neracionalnega trošenja sredstev, podatki pa zamujajo in so 
slabše kvalitete. 

Osnovna pomanjkljivost teh virov podatkov, z vidika njihove 
večnamenske uporabnosti, je še vedno v tem, da ne spoštu- 
jejo pravil, ki bi zagotovili za to nujne osnovne pogoje, čeprav 
so zakonsko predpisane. 

V Sloveniji že več let poskušamo v evidencah nekaterih 
področij zagotoviti spoštovanje pravil obnašanja, potrebnih 
za urejanje posameznih evidenc kot večnamenskih baz podat- 
kov. Za opravljanje teh nalog je potrebno tesno sodelovanje 
statistike in organizacij, ki so za določene evidence zadolžene 
ter disciplina vseh sodelujočih in kar je najpomembnejše 
- družbena klima za tak koncept statistike (najbolj razvit je na 
Danskem). 

Tako smo skupaj s Skupnostjo pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in drugimi organizacijami, ki so zainteresi- 
rane za to problematiko, standardizirali operativno evidenco 
SPIZ-a, ki bo ob ažurnem in kvalitetnem vzdrževanju lahko 
nudrla vrsto podatkov o delavcih oziroma o njihovih socioeko- 
nomskih karakteristikah (Baza podatkov o zaposlenih 
- BPOZ). 

Organizirana je tudi skupna baza podatkov o študentih, ki 
jo črpajo tako strokovne univerzitetne službe, kot tudi stati- 
stika Možnosti črpanja podatkov pa nudijo razne zemljiške, 
davčne, veterinarske in podobne evidence. 
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4. REGISTRI - BAZE PODATKOV 
Registri so definirani kot skupna osnovna baz podatkov, ki 

zagotavlja identifikacijo statističnih enot in njihovo medse- 
bojno povezovanje in torej vsebujejo osnovne identifikacijske 
znake o prebivalcih, podjetjih, obratovalnicah in drugih orga- 
nizacijskih enotah, prostorskih enotah, objektih ali zemljiščih 
(človek - organizacija - prostor). 

Za območje SFRJ so predpisani trije registri: 
- Register prebivalstva (RP), 
- Register organizacij in skupnosti ter podjetij (ROS, RP), 
- Register prostorskih enot (RPE). 
Od predpisanih registrov za vse ozemlje SFRJ deluje v tem 

trenutku samo ROS, medtem ko bosta druga dva vzpostav- 
ljena pred oziroma po Popisu 1991. V republiki Sloveniji 
deluje poleg ROS-a še Centralni register prebivalstva v repu- 
bliki od leta 1980, Register prostorskih enot od leta 1981 in 
Enotni register obratovalnic od leta 1985. Vzpostavitev neka- 
terih drugih registrov bodo omogočali podatki Popisa prebi- 
valstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev 
1991 (stavbe, stanovanja, kmetije), ali drugi viri. 

Oceniti bi bilo potrebno ali naj zavod še naprej vodi in 
upravljal vse registre na ravni republike. Nujno pa mora pri- 
praviti na novo osnovan in organiziran Register vseh ekonom- 
skih subjektov z vsebino in kriteriji, ki bi omogočali medna- 
rodno primerjavo na mikro in makro nivoju. Preostale registre 
bi morali soupravljati organi, ki pokrivajo določena področja, 
statistika pa bi avtomatsko prevzemala individualne podatke 
za svoj statistični register. V zvezi s tem bodo na ravni repu- 
blike organizirana posebna delovna telesa, ki bodo po vsebini 
in organizaciji soupravljala in dopolnjevala evidence in regi- 
stre, ki imajo pomen za Slovenijo. 

Uporaba podatkov iz registrov in administrativnih evidenc, 
vezanih na registre v Sloveniji naglo narašča tako med infor- 
macijskimi službami zaradi raznovrstnih obdelav statističnih 
raziskovanj (saj omogoča popoln zajem, integriranje in agre- 
giranje podatkov na različnih ravneh ter primerjavo po različ- 
nih kriterijih) kot tudi potrebe drugih subjektov DSI pri opera- 
tivnem izvajanju različnih opravil. Ti bodo tudi osnova za 
prehod v evropeizacijo statistike v Sloveniji. 

4.1. CENTRALNI REGISTER PREBIVALSTVA R SLOVENIJE 
(CRP) 

CRP je centralno vodena baza podatkov o prebivalcih, ki 
imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Slovenije. 
Z enkratnim vnašanjem sprememb omogoča povezovanje 
različnih drugih delnih podatkov prebivalstva v republiki 
v druge baze podatkov. 

Občinski registri kot osnova za CRP se vzdržujejo s skup- 
nimi dokumenti, ki zadovoljujejo tudi informacijske potrebe 
nekaterih drugih uporabnikov (zdravstvo, sodstvo, upravni 
organi, statistika). 

CRP v veliki meri že sedaj pomaga številnim uporabnikom 
pri njihovem delu. Iz tega registra so bili sestavljeni volilni 
imeniki za 27 občin, kot tudi izpisi za različne kontingente 
Prebivalstva (predšolski in šolski otroci, starostniki, ženske 
v rodni dobi itd.) oziroma izbor statističnih enot za različne 
sociloške, zdravstvene in tudi statistična raziskovanja (an- 
kete). 

Pomembno nalogo ima register tudi pri racionalizaciji 
Popisa prebivalstva 1991 leta v Republiki Sloveniji z vnaprej 
pripravljenimi osnovnimi podatki o prebivalcih. 

V bodočnosti register v povezavi z drugimi bazami podat- 
kov lahko nadomesti nekatera draga in zapletena statistična 
raziskovanja. (Po izkušnjah, ki jih imajo na Danskem celo 
Popis prebivalstva). 

V okviru vodenja in vzdrževanja CRP zavod določa tudi 
enotno matično številko občana (EMŠO), vsem občanom, 
rojenim na območju Slovenije. CRP tekoče ažuriramo 
s podatki obrazcev demografskih in selitvenih raziskovanj. 

4.2. REGISTER ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI TER PODJETIJ 
(ROS, RP) 

Register organizacij in skupnosti ter podjetij vsebuje 
Podatke o subjektih (podjetjih), ki so bili organizirani v skladu 
* zakonodajo ter imajo sedež na območju Slovenije Matična 
Številka je ključni podatek za identifikacijo vsake enote regi- 
stra (entitete). 

Veljavna Enotna klasifikacija dejavnosti ne pokriva 

Poročevalec 

ustrezno vseh dejavnosti, ki jih narekujeta družbeni razvoj in 
sodobna tehnologija, zato prihaja do precejšnjih težav pri 
razvrščanju nekaterih podjetij, oziroma drugih sub|ektov. 
V okviru evropeizacije statistike bo rešeno tudi vprašanje 
klasificiranja teh enot, pri čemer naj bi tekoče ekonomske 
politike in davkov več ne naslonili na podatek iz EKD. 

4.3. REGISTER PROSTORSKIH ENOT IN EVIDENCA HIŠNIH 
ŠTEVILK (RPE) 

Ta register je oblikovan tako, da omogoča medsebojno 
hierarhično povezovanje prostorskih enot, kar daje več mož- 
nosti pri prostorski opredelitvi statističnih in drugih podatkov. 

Za prostorske enote so v registru poleg standardnih šifer 
imena, za osnovne enote pa tudi centroidi (koordinatna loka- 
cija) in površine. RPE vzdržujejo skupaj z Zavodom R Slove- 
nije za statistiko skupaj z Republiško geodetsko upravo in 
občinskimi upravami, in prostojnimi za geodetske zadeve. 

RPE omogoča boljše izkoriščanje podatkov vseh statistič- 
nih raziskovanj, ki se vežejo na prostorske enote; družbeno- 
političnim skupnostim pa zagotavlja strokovno osnovo za 
pripravo odlokov o teritorialnih spremembah (nove občine 
itn.). RPE na sedanjih osnovah omogoča nadaljni razvoj pred- 
vsem z uvedbo centroida stavbe (koordinatna opredelitev), ki 
bo prevzel funkcijo identifikacije stavbe. Naloga naj bi bila 
končana v letu 1991. To bo omogočilo racionalizacijo pri 
vodenju registra ter povezave z drugimi fizično pojmovanimi 
podatki in osnovno bazo geokodiranih podatkov v Sloveniji. 
Z RPE-om bo pripravljena kartografska dokumentacija za 
Popis prebivalstva 1991. 

4.4. ENOTNI REGISTER OBRATOVALNIC (ERO) 
S popisom vseh obratovalnic s stanjem 31.12.1985 smo 

vzpostavili v Sloveniji računalniško podprt register obratoval- 
nic, v katerih se opravlja gospodarska ali druga dejavnost 
z osebnim delom in s sredstvi v lasti občanov. Register vse- 
buje podatke o obrtniku in o obratovalnici. 

Enotni register obratovalnic zagotovlja sodobnejšo, 
hitrejšo in popolnejšo obdelavo in prikazovanje podatkov 
osebnega dela, ki se opravlja s sredstvi v lastnini občanov. 
S tem so omogočene kompleksne analize, spremljanje in 
planiranje ter širši vpogled in vpliv na celotno strukturo, 
razvoj in delovanje osebnega dela na različnih ravneh družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Ta register bo z reorganizacijo pripojen registru organizacij 
in skupnosti v NOV register ekonomskih subjektov, ki bo zajel 
vse ki so na kakršenkoli način aktivni v ekonomskem življenju 
republike. 

4.5. BAZA PODATKOV O ZAPOSLENIH (BPOZ) 
Osnovna zamisel pri vzpostavljanju baze podatkov o zapo- 

slenih je bila ureditev podatkov evidenc, predpisanih pred- 
vsem za operativno spremljanje stanja in usposabljanja na 
področju dela za njihovo večnamensko, tudi statistično rabo. 

Vzpostavljena je bila ob popisu zaposlenih 1987. leta 
(podatki za leto 1986). 

Vsebina baze podatkov je deljena v dva glavna sklopa: 
- podatki, ki se ažurirajo tekoče, v času prijave nastalega 

dogodka - spremembe (podatki o organizaciji, splošni 
podatki o delavcih, o njegovi šolski in strokovni izobrazbi ter 
o delih in nalogah, ki jih delavec opravlja) 

- podatke, ki zahtevajo časovno povprečje ali intervalni 
podatek (čas zavarovanja, čisti OD. čas dela, delo prek pol- 
nega delovnega časa, nadomestilo .) 

Tekoče vzdrževale baz podatkov je bilo zagotovljeno 
z obrazci M-1, 2, 3, s katerimi organizacije javljajo spre- 
membe statusa ali drugih atributov zaposlenih 

Drugi del podatkov pa naj bi se dopolnil z letnimi poročili 
M-4, ki so jih organizacije za vsakega delavca dolžne posre- 
dovati Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(SPIZ) po vsakem koledarskem letu. 

Za tako funkcioniranje baze podatkov so bila pripravljena 
tudi ustrezna metodološka navodila, ki so med drugim predpi- 
sovala rabo statističnih standardov in tudi osnovo za povezo- 
vanje podatkov za njihovo večnamensko rabo že od 1 ianu- 
arja 1987. 

Neažurnost v dostavi podatkov in organizacijske spre- 
membe v gospodarstvu in družbi na sploh so bile vzrok za 
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naglo zastarevanje podatkov. BPOZ je sedaj v stanju preverja- 
nja in ažuriranja podatkov, ki se nadaljuje še v letu 1991, tudi 
zaradi rabe podatkov v Popisu prebivalstva 1991. 

4.6. BAZA PODATKOV O UČENCIH NA SREDNJIH IN VISOKIH 
ŠOLAH 

• Baza podatkov o študentih na višjih, visokih šolah in akade- 
mijah deluje že nekaj let, sosvet za področje šolstva je kot 
prvo fazo pri oblikovanju baze podatkov za sedaj pripravil 
seznam podatkov in informacij o šolah, učencih in učiteljih, ki 
jih poročevalske enote morajo voditi v svoji dokumentaciji 
v obliki urejene evidence. 

5. POLOŽAJ SLOVENIJE V BODOČI UREDITVI SFRJ 
Po sedanji pravni ureditvi temelji sprejem Programa stati- 

stičnih raziskovanj, pomembnih za vso državo na 14. točki 
prvega odstavka Ustave SFRJ. 

Zakonska podlaga za izdajo tega odloka sta prvi in drugi 
odstavek 11. člena Zakona o statističnih raziskovanjih, ki 
imajo pomen za vso državo (Uradni list SFRJ štev. 13/73, 9/76 
in 63/86) po kateri se statistična raziskovanja, pomembna za 
vso državo opravljajo v času določenem s petletnim in letnim 
programom statističnih raziskovanj pomembnih za vso 
državo, ki ju sprejme Skupščina SFRJ. V programu je dolo- 
čena vsebina, obveznosti izvajalcev in dajalcev podatkov ter 
roki za zbiranje in prezentiranje podatkov in je glavna podlaga 
za pridobivanje statističnih podatkov, tudi na območju in za 
potrebe Republike Slovenije. Glede na že realizirane in pred- 
videne spremembe statusa Republike Slovenije in tudi drugih 
federalnih enot, predstojijo tudi organizacijsko - metodolo- 
ške - strokovne reforme statistike, ki bo ne glede na kon- 
kretne rešitve morala skrbeti za pripravo ustreznih podatkov 
in informacij predvsem za potrebe Republike Slovenije, med- 
tem ko bi odnose z drugimi enotami in zvezo morali posebej 
definirati. 

1. Konfederalna ureditev oz. popolna samostojnost Repu- 
blike Slovenije pomeni, da bodo tudi Sloveniji prepuščene 
odločitve o eventualni pogodbeni povezavi iz izpolnjevanju 
mednarodnih statističnih standardov. Tako bo za razliko od 
dosedanje federalne ureditve Slovenija povzemala obveznosti 
do mednarodnega statističnega izkazovanja, do primerjav 
z okolico in temu primerno urejala in organizirala tudi stati- 
stike in evidence navznoter za svoje potrebe. 

2. Od pogodbe bo odvisno, ali bo program statističnih 
raziskovanj sprejet kot skupni interes in v kakšnem razmerju 
in na kak način se bodo zadovoljevale skupne informacijske 
potrebe, svetovne izkušnje pa kažejo da tak skupni interes 
obstaja povsod, saj se nobena državna ali meddržavna tvorba 
ne more odreči statističnih raziskovanj in primerjav. 

3. Popolna odcepitev predpostavlja tudi statistično odcepi- 
tev. Odnosi z drugimi državami na statističnem področju 
bodo definirani verjetno tako kot z drugimi evropskimi drža- 
vami. Republika Slovenija bi morala neodvisno od drugih 
poskrbeti za evropeizacijo svoje statistike in za metodološko 
vzdrževanje svoje statistike (kadri), kar velja seveda tudi za 
konfederacijsko ureditev. 

V vseh variantah pa je potrebna zapora posredovanja indivi- 
dualnih podatkov. Zvezni organizaciji ali organizacijam dru- 
gih republik oziroma avtonomnih pokrajin se posredujejo 
samo obdelani podatki, po vnaprej sprejetih kriterijih ali po 
dodanih naročilih. Individualni podatki se posredujejo samo 
v izjemnih metodološko opravičenih primerih, vprašanje 
dokumentov kot je (carinska deklaracija kot osnova za sprem- 
ljanje blagovne menjave s tujino ali enotni dokument ES, 
podatki popisa prebivalstva, popisa trgovin, skladišč, ipd). 
Statistično bo potrebno določiti prevajanje posebnih valut, če 
bodo uveljavljene oziroma obračunske valute, ipd. 

V Sloveniji je treba izgraditi model podatkov, ki bi omogočil 
zadovoljevanje lastnih potreb, izkazovanje o bodoči ureditvi 
in evropeizacijo evidenc ter statistik. 

6. STATISTIČNA RAZISKOVANJA 

6.1. Statistika družbeno politične ureditve 
Poročilo o samoprispevkih, obrazec SA-1 
Z obrazcem SA-1 zbiramo podatke za vsak samoprispevek, 

ki se uvaja za krajevno skupnost, del krajevne skupnosti, za 
več krajevnih skupnosti in izjemoma tudi za občino ali več 

občin. Ta pojav spremljamo od vsega začetka in menimo, da 
je smiselno, dokler se samoprispevki ne iztečejo. Podatki 
kažejo, da so samoprispevki še vedno pomembni za območje 
krajevnih skupnosti ali več krajevnih skuopnosti, saj njihov 
delež narašča. 

6.2. Statistika gospodarskih bilanc 
Za republiko Slovenijo bodo letno izdelani družbeni računi 

po že utrjeni metodologiji. Pripavljamo metodološke rešitve 
za evropeizacijo tega področja. 

6.3. Poročilo o cenah na drobno 
Namen poročila o cenah na drobno - dopolnitev k zvez- 

nemu raziskovanju (C-11/RD, C-12/RD, c-13/RD in C—14/ 
RD) je zbrati cene dodatnih predmetov in storitev za izračuna- 
vanje stroškov za košarico izbranih predmetov in storitev, ki je 
osnova za izračun minimalnih in povprečnih življenskih stro- 
škov različnih kategorij potrošnikov. Nosilec projekta je Inšti- 
tut za ekonosmka raziskovanja pri Ekonomski fakulteti v Ljub- 
ljani. Ti pokazatelji so nujno potrebni za tpblikovanje ukrepov 
s področja socialne politike, uporabljajo pa jih tudi sodišča za 
določanje (breživnin. 

6.4. Gradbena in stanovanjska statistika 
Predvideno je raziskovanje, ki zbira podatke o stroških 

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del po določenih 
postavkah za spremljanje gibanja stroškov gradenj. Tovrstnih 
kazalnikov ni mogoče izračunati iz podatkov drugih razisko- 
vanj, predvidenih z zveznim programom, je pa velikokrat 
uporabljen za revalorizacijo zahtevkov s področja gradenj in 
prometa s stavbami. 

6.5. Industrijska statistika 
Za industrijsko statistiko je predvideno samo dopolnilo 

mesečnega poročila IND-1 in sicer s splošno problematiko 
poslovanja. Ti podatki so v zveznem programu izključeni iz 
mesečnega poročila zaradi nerešenega problema obdelave 
na zveznem nivoju. Za Slovenjo podatke uspešno obdelamo: 
v glavnem zaradi nerešenega problema kazalniki tega konjuk- 
turnega testa dobro tolmačijo smeri razvoja pomembnih 
pogojev poslovanja in kot dodatni analitični kazalniki rabijo 
za proučevanje časovnih vrst indeksov industrijske proiz- 
vodnje. 

6.6. Statistika obrti 
Na tem področju je predvideno poročilo skupščin občin 

o številu zaposlenih in lastnikov ter o kadrovski strukturi po 
izobrazbi v obrtnih in poklicnih dejavnostih. Medtem ko so 
zasebne dejavnosti organizirane v podjetja že v letu 1990 
zajete v statistični sistem poročanja o zaposlenih, podatkov 
o obratovalnicah ni na voljo. Dokler ne bo organiziranega 
celovitega zajemanja delovne sile ob rabi registrov ne glede 
na lastništvo in obliko organizacije je tako raziskovanje po- 
trebno. 

6.7. Statistika komunalne dejavnosti 
Zavod SR Slovenije za statistiko bo zbiral podatke o investi- 

cijah po virih sredstev in povračilih za gospodarjenje s komu- 
nalnimi objekti in napravami skupne porabe po vrstah komu- 
nalnih dejavnosti po občinah. 

6.8. Statistika prometa in zvez 
Dopolnitve zveznega raziskovanj o prometu potnikov na 

cestnih mejnih prehodih omogočajo splošni vpogled v pro- 
blematiko mejnega prometa potnikov v železniškem, zračnem 
in pomorskem prometu v republiki. 

Za našo republiko so zanimivi tudi podatki o dejavnosti 
žičnic in o njihovih zmogljivostih, zlasti v zimski sezoni. 

6.9. Statistika turizma in gostinstva 
Raziskava o turističnih zanimivostih je v republiškem merilu 

vpeljana že vrsto let. Daje informacije o domačih in tuji^1 

obiskovalcih turističnih zanimivosti. 
6.10. Za spremljanje demografskih dogodkov je vsebina pred- 
pisana z zveznim programom in dopolnjena z obveznim vpi- 
sovanjem EMŠO, podatkov o starših ali zakonca, državljan- 
stvu, ipd (DEM 1,2,3). Samostojno raziskovanje, zanimivo za 
Slovenijo pa je priznanje očetovstva (DEM-1a). 
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611. Statistika vzgoje in izobraževanja 
> Za raziskovanja o vpisu študentov ŠV-20 in diplomantih 
SV-50 predpiše program drug način zbiranja kot je predvi- 
den z zveznim programom. Drugačna je tudi obdelava podat- 
kov ter povezovanje z drugimi bazami podatkov. Usklajena 
j^etodologija (enotni obrazec, šifranti, posredovanje podat- 
kov) in sodobne tehnične rešitve zagotavljajo kvalitetnejše in 
Pravočasneiše podatke. 

Obrazec SV-22 bo potrebno zaenkrat še zadržati dokler ne 
"o dokončno urejen nov način posredovanja podatkov o štu- 
dentih in bo obrazec nepotreben. 

Podatki o izobraževanju delavcev, ki jih zbiramo z obraz- 
cem RAD-IZ so edini tovrstni v Sloveniji, saj zajemajo vse 
^ste in stopnje izobraževanja zaposlenih. Izobraževanje je 
'udi finančno ovrednoteno, današnji čas zahteva stalno prila- 
gajanje poklicnih znanj, sposobnosti in spretnosti novim zah- 
tevam, ki so v skladu z razvojem tehnologije in organizacije 
^la. Zato je sistematično spremljanje izobraževanja delavcev 
'oliko pomembnejše. 

Zvezno raziskovanje o osnovnih šolah dopolnjujemo z vpra- 
šanji o podaljšanem bivanju učencev in celodnevni osnovni 
Joli. Oboje je zaradi zaposlenosti staršev na naših šolah 
Potrebna vzgojnoizobraževalna dejavnost. Zato menimo, da 
le oba pojava potrebno tudi v prihodnje spremljati. 

Tudi zvezno raziskovanje o predšolski vzgoji in varstvu 
dopolnjujemo s podatki o pripravi otrok na osnovno šolo, ki je 
* Slovenji obvezna. S tem omogočamo kontinuirano sprem- 
'ianje vzgoje in izobraževanja najmlajših. 

Štipendiranje je pri nas v primerjavi z drugimi republikami 
'elo razširjeno, saj imamo dobri dve petini vseh štipendistov 
"Jugoslaviji. Podatki so pomembni za planiranje kadrov in za 
sPremljanje njihovega izobraževanja na vseh stopnjah. Ker je 
^ srednjeročnem programu raziskovanj, pomembnih za vso 
^ržavo štipendiranje vključeno v RAD-10 samo v obliki agre- 
9'ranih podatkov o številu štipendistov po šolah in to od 1993 
^alje vsako drugo leto, predlagamo, da tudi v prihodnje zaradi 
^tualnosti individualno spremljamo štipendiste po vrsti in višini štipendije, letniku in vzgojnoizobraževalnem programu 
ln štipenditorju. 

®-l2. Statistika telesne kulture 
Poročilo o športno rekreacijski dejavnosti zaposlenih delav- 

cev, obrazec TK-3, je vključeno v republiški program že od 
Prve polovice sedemdesetih let in smo ga izvajali v različnih 
Časovnih presledkih. Zbiramo podatke o vključevanju delav- 
cev v organizirano telesnkokulturno dejavnost oziroma 
^Portno rekreativno dejavnost, ki se odvija zunaj športnih 
društev. 1991 leta je predvidena revizija metodologije. 

®-13. Statistika kulture 
Poročilo o dejavnosti posredovanja kulturnih vrednot, obra- 

be KU-6, smo uvedli na pobudo Republiškega sekretariata 
*a kulturo že v prejšnjem srednjeročnem obdobju. Njegovo 
Ovajanje pa predlagamo tudi v letih 1991 -95. Rezultati služijo 
Pr'stojnim organom kot pomemben pripomoček pri vsako- 
®lni pripravi, obravnavi in preverjanju nacionalnega kultur- 
na programa in so edini tovrstni vir podatkov. 

7 INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA EVROPEIZACIJO 
7 1. Model podatkov republike Slovenije 

Cilji projekta so analizirati sedanja zbiranja podatkov v Slo- Venji iz evidenčnega in statističnega vidika, tako da bi bilo 
J^ožno predlagati ločitev evidenc od statistik, harmonizacije 
P° vertikali in horizontali ter združevanje vseh v kontroliran 
^odel podatkov. 

Uskladitev statističnih klasifikacij in nomeklatur z evrop- 
skimi standardi 

Namen projekta je pripraviti predlog klasifikacije dejavnosti 
'er nomeklature proizvodov in storitev, ki bodo usklajene 
* evropskimi statističnimi standardi in opraviti vse potrebne 
aziskovalne aktivnosti in predlagati strokovna izhodišča, ki 

oodo omogočala pri vseh relevantnih statističnih raziskova- 
nih dejansko uporabo teh usklajenih nomenklatur. 

^ prvi fazi bi opredelili osnovne statistične enote in poroče- 
alske enote (povezava s prijektom obračuna družbenega 

Pfoizvoda po konceptu SNA in s projektom registra ekonom- 

skih subjektov) in preveiili uporabnost NACE do ravni razre- 
dov. V letu 1992 bi proučili standardne mednarodne nomen- 
klature proizvodov in storitev (CPC, PRODCOM) in izbrali 
referenčne nomenklature proizvodov in storitev ter pripravili 
uvedbo usklajene nomenklature dejavnosti v statistična razi- 
skovanja.Leta 1993 bi poskusno izvajali statistična raziskova- 
nja in preverili uporabnost izbrane nomenklature proizvodov 
in storitev in jo v letu 1994 objavili z navodili in prevajalniki. 

7.3. Register ekonomskih subjektov v Sloveni ji (RES) 
Namen naloge je, da iz nepopolnih ali delnih registrov 

sedanjih ekonomskih subjektov (podjetja, zadruge, zasebna 
in mešana podjetja, obratovalnice, samostojni izvajalci, ipd.) 
v Sloveniji postavi osnove za register ekonomskih subjektov 
oseb, ki bo primerljiv s podobnimi evropskimi. 

7.4. Prilagoditev statističnih raziskovanj za evropski obračun 
proizvodnje 

Namen tega projekta je omogočiti in pripraviti prehod slo- 
venske statistike na evropski način izračuna vrednosti proiz- 
vodnje in prispevati k prevzemu tega načina v jugoslovanski 
statistiki namesto sedanjega. 

Projekt se loteva enega temeljev vsakega statističnega 
sistema, brez katerega ni možno racionalno voditi narodno- 
gospodarske politike, ni se možno racionalno sporazumevati 
v okviru Jugoslavije, niti se primerjati s svetom. Ta kazalec 
ima poseben pomen tudi v okviru statističnega sistema, saj je 
najtesneje povezan in pogojen s celotnim sistemom družbe- 
nih računov (narodnogospodarskih bilanc) in z večino stati- 
stičnih raziskovanj. Zato sprememba tega izračuna dejansko 
istočasno pomeni reformo večjega dela programa statističnih 
raziskovanj, njihovo integracijo in evropeizacijo. 

Predvidoma v letu 1995 naj bi bil izdelan izračun GDP za 
Slovenijo tudi po potrošni metodi in v stalnih cenah, na 
osnovi statistike proizvodov. To pomeni občutno reorganiza- 
cijo Zavoda R Slovenije za statistiko, spremembo in povezavo 
preostalih raziskovanj s področja zbirnih, gospodarskih 
(panožnih) in nekaterih drugih statistik ter njihovo vključitev 
v izdelavo input-output tabele za Slovenijo in družbene 
račune. Ta zadnja faza je pogojena z realizacijo ostalih predvi- 
denih paralelnih projektov, zlasti pa z uveljavitvijo enotne 
evropske klasifikacije proizvodov. 

Projekte oziroma razvojne naloge, ki jih že izvajamo, ali jih 
bomo začeli v naslednjem obdobju, so razdeljene v 3 sklope. 
Poleg infrastrukturnih projektov, ki so podrobneje predstav- 
ljeni v poglavju »infrastrukturni projekt za evropeizacijo« so 
že v začete naloge in projekti, ki sodijo v: 

- Razvoj in preizkus metodologij 
- Razvojne in metodološke naloge in program statističnih 

raziskovanj pomembnih za vso državo za obdobje 1991-1995 
(predlog) 

8. STROŠKI IZVAJANJA STATISTIČNIH RAZISKOVANJ 
POMEMBNIH ZA REPUBLIKO 

Stroški izvajanja statističnih raziskovanj pomembnih za 
republiko znašajo okoli 20 % finančnih sredstev za ta namen. 
Za 1991 leto ocena deleža ne velja, ker bo velik del sredstev 
porabljen za izvedbo Popisa prebivalstva, gospodinjstev, sta- 
novanj in kmečkih gospodarstev. 

Sredstva potrebna za izvedbo statističnih raziskovanj se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

9. KADROVSKI POGOJI 
S sprejetjem republiškega programa za obdobje 1991 leto 

prevzema statistika pomembne naloge za prestrukturiranje 
statistike z namenom prilagajanja programa, metodologij in 
standardov, pri zbiranju, obdelavi in posredovanju podatkov. 

Te naloge so tem intenzivnejše, ker Republika Slovenija ne 
more čakati na njihove izvršitve na zvezni ravni (dostikrat so 
omejene z najmanj razvitimi okolji), temveč mora nekatere 
rešitve pripraviti že v prvem letu srednjeročnega obdobja. 
Intenzivnost tovrstnih zahtev do statistike se bo potencirala 
v primeru odcepitve, ker bo Slovenija v tem primeru morala 
imeti na voljo metodološko znanje za vsa statistična področja. 

.Statistika bo imela več rutinskih in tudi veliko več kreativnih 
nalog (samostojna izdelava standardov). 

Zato potrebuje tudi določene pogoje - kot so kadrovski,fi- 
nančni, ustrezna opremljenost z računalniki, itd, ki jih tukaj ne 
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bi vseh navajali, najpomembnejši pa so strokovni kadri. 
Profile, ki jih statistika potrebuje, ni moč izobraziti v rednem 

šolanju, kar pomeni, da morajo statistični kadri zelo inten- 
zivno pridobivati funkcionalna znanja za svoje delovno mesto. 
Zato je primerno izobraževanje z domačimi strokovnjaki, 
v tujini - v referenčnih državah, lahko pa tuji eksperti prene- 
sejo svoja znanja v naše okolje - Slovenija (Jugoslavija). (Za 
tako izobraževanje je potrebno tudi znanje tujih jezikov). 

Vse te vrste izobraževanja smo organizirali tudi doslej, 
vendar je potrebno z dodatnimi obveznostmi to izobraževanje 
poglobiti in dopolniti. 

NAMESTO ZAKLJUČKA 
Odločitev o sprejmu republiškega (zveznega) programa le 

bistvenega pomena za Republiko Slovenijo, ki bo potreboval 
podatke in informacije tako za svoje območje kot za prime'' 
javo z ožjim in širšim okoljem in tudi za vključitev v integracij' 
ske procese Evrope. 

Pri tem se je treba zavedati, da so kadrovski potenc^1 

potrebni za strokovno zelo zahtevne naloge omejeni, in jih W 
treba šele pridobiti. 

30 poročevalk 



PROGRAM statističnih raziskovanj pomembnih za republiko za leto 1991 
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Predlog za izdajo zakona o ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE 

IN IZOBRAŽEVANJA z osnutkom zakona - ESA 212 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 35. seji 
dne 22. 11. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na pod- 
lagi prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 
266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije s predlogom, 
da se uvrsti na seje zborov Skupščine Republike Slovenije 
5. 12. 1990. 

Glede na ugotovitve v predlogu za izdajo navedenega 
zakona, da sedanja zakonska ureditev področja vzgoje in 
izobraževanja ne omogoča njegovega obvladovanja 
v organizacijskem in finančnem pogledu, hkrati pa zelo 
ovira ravnatelja, da bi odgovorno opravljal vlogo pedago- 
škega vodje, kar vse povzroča hude posledice, ter na 
osnovi mnenja teles Skupščine Republike Slovenije, izra- 
ženega ob obravnavi osnutka zakona o zavodih, da je ob 
splošnem zakonu potrebno vedeti tudi, kako bodo 

načelne zamisli konkretno rešene v področnem zakonu, 
se Izvršni svet Skuščine Republike Slovenije zavzema za 
takojšnjo razpravo o Predlogu za izdajo zakona o organi- 
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z osnutkom 
zakona. 

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: 

- dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Stane ČEHOVIN, namestnik republiškega sekretarja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Zoran BIZJAK, namestnik republiškega sekretarja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, 

- Bojan DOLENC, pomočnik republiškega sekretarja za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. 

Predlog za izdajo zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja z osnutkom zakona bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo kot 

POVZETEK 
Vzgoja in izobraževanje je specifična dejavnost. Njen 

namen je zagotoviti uresničitev posameznikovega inte- 
resa po izobrazbi in ustvarjalnosti, s tem pa se hkrati 
zagotavlja eno izmed najpomembnejših izhodišč za 
obstoj slovenskega naroda in njegov razvoj. Za uresni- 
čitv tega je potrebno zagotoviti najosnovnejše pogoje, 
zlasti ustrezno organiziranost, upravljanje in financi- 
ranje. 

Izvajanje izobraževalnih in študijskih programov, po 
katerih se pridobi javno veljavna izobrazba je oprede- 
ljeno kot javna služba, šola, ki jo ustanovijo občina 
oziroma mesto ali republika pa kot javni zavod. Zaradi 

pomena znanja za razvoj obseg javne službe, ki se finan- 
cira iz javnih financ, določi Skupščina Republike Slove- 
nije s sprejemom nacionalnega programa. To je osnova 
za financiranje sistema javne službe in zlasti javnega 
zavoda. 

Šola - javni zavod - je institucija, ki mora zagotavljati 
sprejete izobrazbene standarde, varstvo pravic učencev 
in študentov. To zahteva odgovorno upravljanje šole. 
Pogoji za ravnatelja so določeni z zakonom in temeljijo 
na njegovi strokovni in funkcionalni usposobljenosti ter 
vzpostavljajo njegovo osebno odgovornost. 

Javna služba se pod pogoji, ki jih določa ta zakon, 
izvaja tudi v drugih izobraževalnih zavodih. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanji 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za predlagani zakon je druga točka XIV. 

amandmaja k Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da se 
organizacije družbenih dejavnosti organizirajo in povezujejo 
pod pogoji določenimi z zakonom ter druga točka XIX. 
amandmaja, ki določa, da družbenopolitične skupnosti dolo- 
čijo način zagotavljanja in upravljanja sredstev za skupne 
družbene potrebe v obsegu, ki je nujen za uresničevanje 
z ustavo in zakonom določenih pravic. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Sprejem dopolnil k Ustavi Republike Slovenije od IX do 

LXXXIX in ustavnega zakona, ki je s 1. 1. 1990 ukinil samou- 
pravne interesne skupnosti, je zahteval oblikovanje novega 
sistema družbenega upravljanja in financiranja tudi na 
področju vzgoje in izobraževanja. Sistem, ki deluje v letu 1990 
je bil označen kot prehoden. Deklaracija o suverenosti Repu- 
blike Slovenije in ustavni zakoni, sprejeti na tej podlagi še 
odločneje postavljajo zahtevo po oblikovanju novega sistema 
ustanavljanja, organiziranja, upravljanja in financiranja 
vzgoje in izobraževanja. 

Zakonodaja, ki ureja področje vzgoje in izobraževanja, 
predvsem zakon o svobodni menjavi dela, zakon o svobodni 
menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja in zakon 

40 

• n/ o združenem delu ter nekatera določila zakona o usmerjen j 
izobraževanju in zakona o osnovni šoli so anahronizem, KLj 
povzroča le neprestanih zapletov, konfliktov in obč^ m 
nemoči v pedagoškem delu, drugem ožje strokovnem del^ ( 
upravljanju v šoli ter neobvladljive ovire v delu celotna 
šolskega sistema od občine do republike, temveč tudi zah'% 
po takojšnji radikalni spremembi celotnega sistema. Te zj 
teve so na neki način upravičene, vendar ne bi smele P°s 

splošno načelo, kajti v šolstvu so »revolucionarne« SP> 
membe vedno vprašljive. Bolj smiselno je postopno spi"0 

njanje sistema ob dovolj jasnem konceptu. 
Tako nastaja na področju vzgoje in izobraževanja sVjj, 

vrstno absurdno stanje: dokaj učinkovito se odpravljajo V.} 
gramske pomanjkljivosti, slabosti in zablode usmerje^V 
izobraževanja. Sprejete so ali pa se pripravljajo tudi d'% 
nove kompleksnejše rešitve: ponovna uvedba gimnazijs1*% 
programa, ločitev tehniškega od poklicnega izobraževal- 
matura kot splošni kvalifikacijski izpit za vstop v visoko 5 a 
stvo, stalno strokovno izobraževanje učiteljev in nji^ji 
napredovanje v nazive, ukinitev predmetov samoupravi)^ 
s temelji marksizma in obramba in zaščita, druga faza P^ 
nove srednješolskih programov in projekt prenove osno ,j, 
šole. Vse to vnaša v šolo nekaj optimizma, vznemirja aPa 
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n0st in letargijo. To pa najpogosteje ne daje ustreznih rezulta- 
tov. Nove strokovne rešitve ovira bodisi sedanja zakonska 
Ureditev ali pa zaradi tega ne dajejo pričakovanih rezultatov. 

Na področju vzgoje in izobraževanja najhujše ovire izhajajo 
12 zakona o združenem delu, katerega določbe se v družbenih 
dejavnostih še uporabljajo in ne povzročajo le organizacijskih 
'n upravljalskih problemov, temveč tudi zelo resne pedagoške 
Wloga ravnatelja in učitelja). Vse bolj pa je problematično tudi 
^arstvo prvič učencev in študentov. Gre predvsem za pro- 
~'enr šola, - organizacija združenega dela - in vse posledice, 
ki s tega izhajajo, izprevržene odnose ter vloge. Posledice, ki 
'* tega izhajajo, so pogosto hude, ker so se premešale stro- 
*ovno-pedagoške in »samoupravne« funkcije ne le ravnatelja, 
'ernveč tudi učiteljskij zborov. Praviloma je tako, da je resno 
®j,rokovno delo marginalizirano, dobri učitelji negativno ozna- 
čevani, ravnatelj pa je, ker je bil odvisen od učiteljskega 
j-bora, povsem opustil pedagoški del nalog. Strokovnost in 
*valiteta dela sta bili »samoupravno ocenjevani«, za varstvo 
&ravic učencev ni učinkovito skrbel nihče. 

Enako usodne, morda še hujše posledice izhajajo iz zakona 
^svobodni menjavi dela na področju vzgoje in izobraževanja, 

je s svojo »normativno filozofijo« neprestano ustvarjal 
J^žijo, da se z »drobljenjem« normativov in s pravočasnim 
'Jiovčevanjem tega ustvarja ugodnejši materialni položaj šol- 
i'va. V resnici pa je vse to početja imelo za posledico le 
'r0nutne koristi, sicer pa je neprestano pogojevalo eksten- 
zivno širjenje, pravzaprav drobljenje programov, kar se je do 
^rajnosti razraslo v visokem šolstvu, širjenje mreže šol, vzpo- 
stavitev t. im. normativnih delavcev in intenzivno zaposlova- 
li® predvsem nepedagoških delavcev. Vse to je ustvarjalo 
a*mere, ko tudi večja družbena sredstva predstavlja financi- anje visokošolskega študija iz »pedagoškega« in »raziskoval- 
ca« dinarja. 

Oba citirana zakona in iz njiju izpeljane rešitve so šolo in 
^'iteljski zbor za pedagoško strokovnega telesa spremenila 

nekakšen oddelek za planiranje, kjer so se načrtovale ne le 
,re temveč že kar minute, izmišljeni so bili novi termini 
'neposredno vzgojno-izobraževalno delo itd.). V svojem naj- 
ožjem razmahu je ta sistem povzročal v učiteljskih zborih 
^Prestane konflikte, pedagoško delo se je skoraj v celoti 
^aknilo planiranju, delitvi dohodka in »samoupravnemu« 
^očanju o osebnem dohodku. 

..Opisano stanje zahteva nov sistem organiziranja, upravlja- 
la in financiranja vzgoje in izobraževanja. Ne le zaradi nave- 

enih osnovnih vzrokov (Ustavni zakon, Deklaracija o suvere- 
°sti), temveč tudi zaradi že izpeljanih in še načrtovanih 
Sebinskih (programi) sprememb v šolstvu. 

i1' Načela in poglavitne rešitve zakona 
• Načela - predlagane spremembe na področju organiziranosti, 
Pjavljanja in financiranja uveljavljajo nov družbeno-ekonom- 

status izobraževalnih organizacij. Ta zahteva spremenjen 
^®cin ustanavljanja, upravljanja in formalno nov sistem finan- 

lranja. Dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja je 
Preseljena kot neprofitna. To zahteva, da se šola, ki izvaja ?9ojno-izobraževalne in študijske programe, po katerih se 

[jr,gobi javno veljavna izobrazba, opredeli kot javni zavod, 
I stanavljajo pa ga občina oziroma mesto in republika. Iz tega 
^aja specifičen način upravljanja, spremenjeno imenovanje 
avnate|ja in njegov položaj in spremenjene pristojnosti ter 

v
a£in odločanja v svetu. V skladu z načelom enakopravnosti 

i®eh oblik lastnine zakon dopušča možnost, da izobraževalne 
a Studijske programe z javno veljavnostjo, izvajajo — pod 
> 9°ji, določenimi z zakonom — tudi drugi izobraževalni 
<avodi. 

n S tem zakonom se za izvajanje izobraževalnih in študijskih 
, °9ramov po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, 
„ aia pojem javna služba, ki poleg tega vključuje tudi dejav- 
ni v vrtcih, glasbenih šolah, zavodih za usposabljanje otrok 

Motnjami v razvoju, domovih za učence in študente in 
;a*'skovalno delo v visokem šolstvu. Za kvalitetno izvedbo 
r
avne službe zakona predpisuje tudi skupne naloge za vse 

vzgoje in izobraževanja, 
ca tako izobraževanje občina oziroma mesto ali republika 

j.^vezno ustanavljajo javne zavode, pod pogoji in na način, ki 
določa ta zakon, pa je možno, da izvajajo programe z< 

pridobitev javno veljavne izobrazbe tudi drugi zavodi, katerih 
ustanovitelj ni občina oziroma mesto ali republika in se orga- 
nizirajo po zakonu o zavodih. Izobraževanje v zavodih, ki 
izvajajo javno službo, je pod pogoji, določenimi z zakonom, 
dostopno vsakomur. 

Javna služba se financira iz proračuna tako, da se udeležen- 
cem izobraževanja na vseh ravneh zagotavlja uresničevanje 
zakonskih pravic do izobraževanja, ki v skladu z razvojnimi 
usmeritvami republike Slovenije omogočajo uresničitev nji- 
hovih interesov po izobrazbi in ustvarjalnosti, kar je osnova za 
skupni razvoj republike. 
3. Javni zavod 

Javni zavod se ustanovi za izvajanje javne službe oziroma 
za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in študijskih programov 
za pridobitev javno veljavne izobrazbe, programov predšolske 
vzgoje in okvirnih vzgojnih programov v domovih za učence. 
3.1. Ustanavljanje 

Javne zavode ustanavljajo občina, mesto ali republika. Po 
predvideni rešitvi ustanavljata javne zavode za vzgojo in var- 
stvo predšolskih otrok in za osnovno izobraževanje občina ali 
mesto. Javne zavode za srednje izobraževanje ter višji in 
visokošolski študij ustanavlja Republika Slovenija. 
3.2. Pogoji za začetek dela 

Javni izobraževalni zavodi morajo za začetek dela poleg 
splošnih pogojev, določenih v drugih predpisih, izpolnjevati 
tudi pogoje, ki jih zahteva ta zakon. To so ustrezni prostori in 
oprema ter ustrezno usposobljeni učitelji. Pogoje za začetek 
dela ugotavlja pristojni upravni organ. 
3.3. Upravljanje 

Javni zavod upravlja ravnatelj oziroma dekan in svet. 
3.3.1. Ravnatelj, dekan 

Najpomembnejšo vlogo pri upravljanju zavoda imata ravna- 
telj oziroma dekan. Ravnatelja imenuje po javnem razpisu in 
na podlagi dokazil o strokovni in funkcionalni usposobljeno- 
sti (varianta: ter mnenja učiteljskega oziroma vzgojiteljskega 
zbora) izvršni svet ustanovitelja. Dekana, tako kot doslej, 
imenuje svet višje ali visoke šole, fakultete ali akademije na 
predlog znanstveno-pedagoškega sveta. V zakonu predla- 
gamo, naj ravnatelja študentskega doma imenuje svet uni- 
verze v skladu s svojim statutom. 
3.3.2. Svet javnega zavoda 

Javni zavod ima svet, ki je sestavljen iz predstavnikov usta- 
novitelja, staršev, pedagoških ter strokovnih delavcev ter 
učencev v srednji šoli in domu za učence, v višjih in visokih 
šolah pa študentov. Svet je kolegijski organ in torej odloča 
z večino glasov svojih članov. Njegovi najpomembnejši nalogi 
sta sprejem delovnega načrta in statuta. 
3.4. Delavci 

Z zakonom se urejajo posebnosti iz delovnih razmerij delav- 
cev v javnih zavodih, ki jih ne urejata zvezni in republiški 
zakon o delovnih razmerjih. Bistvena posebnost je sistemati- 
zacija delovnih mest, h kateri daje soglasje ustanovitelj. 

4. Drugi izobraževalni zavodi 
V skladu z načelom enakopravnosti vseh oblik lastnine tudi 

na področju vzgoje in izobraževanja lahko izobraževalne 
zavode ustanavljajo zasebniki, zadružniki, podjetja, družbe 
ipd. sami ali naštete fizične in pravne osebe ter občine ozi- 
roma mesto in republika v medsebojnem sodelovanju. Ti 
zavodi lahko pod pogoji, določenimi s tem in drugimi zakoni, 
izobražujejo tudi po programih za pridobitev javno veljavne 
izobrazbe. 
4.1. Javno pooblastilo in koncesija 

Drugim izobraževalnim zavodom se lahko dodeli pravica 
opravljati javno službo z javnim pooblastilom ali s koncesijsko 
pogodbo, ki jo zavod sklene z republiškim upravnim orga- 
nom, pristojnim za vzgojo in izobraževanje. 
4.2. Pogoji za opravljanje javne službe 

Izobraževalni zavod, ki lahko na podlagi javnega poobla- 
stila ali koncesijske pogodbe opravlja javno službo, sme 
začeti z delom, ko izpolni enake pogoje, kot se za začetek 
dela zahtevajo za javni zavod. 
5. Opravljanje vzgoje in izobraževanja z osebnim delom 

Dejavnost vzgoje in izobraževanja lahko opravljajo tudi 
posamezniki z osebnim delom, če izpolnjujejo predpisane 
pogoje. Posameznik z osebnim delom lahko sodeluje z izo- 
braževalnim zavodom, ki izvaja javno službo, tako da zanj 
opravlja dele pfogramov oziroma posamezne zadeve 
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6. Financiranje javne službe 
Za financiranje javne službe sprejme Skupščine Republike 

Slovenije nacionalni program, v katerega so uvrščeni pro- 
grami vseh ravni vzgoje in izobraževanja in skupne in druge 
naloge. Mednje so uvrščene tudi obveznosti Republike Slove- 
nije do izobraževanja Slovencev, živečih izven meja Repu- 
blike Slovenije. 
6.1. Nacionalni program 

Zakon določa elemente za oblikovanje nacionalnega pro- 
grama in sicer vzgojno-izobraževalne in študijske programe 
ter skupne in druge naloge za vse ravni izobraževanja. S tem 
se oblikuje podlaga za financiranje tistega dela javne službe, 
za katero mora sredstva v proračunu zagotoviti Republika 
Slovenije, občina oziroma mesto. 

Predlog nacionalnega programa določi izvršni svet. 
V postopku priprave predloga si pridobi mnenje univerze, 
gospodarskih združenj in druge institucionalizirane stro- 
kovne javnosti. 
6.2. Normativi in standardi 

Normativi in standardi so družbena odločitev o minimalnih 
pogojih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih in študijskih pro- 
gramov ter skupnih in drugih nalog, zlasti o obsegu, vrsti in 
zahtevnosti dela, številu učencev oziroma študentov 
v oddelku in skupini. Z njimi se določi tudi raven opremljeno- 
sti zavodov za opravljanje javne službe. 

Normative in standarde sprejme Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije. 
6.3. Zagotavljanje sredstev 

Sredstva za financiranje javne službe se zagotavljajo v pro- 
računu republike in občine. 
6.3.1. Zagotavljanje sredstev izobraževalnim zavodom 

Javnemu zavodu se zagotavljajo osebni dohodki in drugi 
prejemki v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, materi- 
alni stroški v skladu s standardi in normativi, del amortizacije 
opreme ter del sredstev za investicijsko vzdrževanje. Ostala 
sredstva se zagotavljajo na ravni republike, občine ali mesta 
in dodeljujejo javni zavodom po sprejetih kriterijih. 

Izobraževalnemu zavodu, ki opravlja javno službo na osnovi 
javnega pooblastila ali koncesijske pogodbe, se lahko zago- 

tavljajo sredstev za osebne dohodke, materialne stroSKe 

v skladu z normativi in standardi ter del amortizacije opreme 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Izvedba tega zakona - to je preoblikovanje šol - organi*8* 

cij združenega dela - v javne in druge izobraževalne zavod 
za proračun ne bo imela pomembnih finančnih posledic. 

Pomembne finančne posledice lahko nastopijo, če bos'8 

Izvršni svet in Skupščina Republike Slovenije odločila, das 

posamezne sestavine nacionalnega programa (obseg Pre 

šolske vzgoje, zagotovljen program osnovne šole, matura 1 

izbirni predmeti ter dejavnosti v srednjih šolah, podiplornsK 

študij, pedagoška in raziskovalna oprema, razvojno-razis^0 

valno delo, stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevani 
učiteljev itd.) v skladu z razvojno strategijo Republike Slo*®/ 
nije in imperativom po evropskih izobrazbenih standard' 
izvajajo v večjem obsegu in na višji ravni kot doslej. Izvedb" 
zakona bo povzročila prerazporeditev sredstev po ravne 
(republika, mesto, občina) in po dejavnostih (predšolsK 

vzgoja, raziskovalno delo v visokem šolstvu). 
Poleg tega se v vzgoji in izobraževanju v tem času Pren^a 

Ijajo vzgojno-izobraževalni in študijski programi, tako 6 

bodo upoštevani evropski standardi, pripravlja se kolektiv" 
pogodba, s katero bo določena višina osebnih dohodk" . 
Normativi in standardi, ki jih mora po predlaganem za 
Izvršni svet sprejeti do 1. 3. 1991, bodo s tem povezani in bod 
vplivali na izvedbo programov ter na število sistemiziran' 
delovnih mest. Vse to pa bo imelo znatne fiančne posledic® 

Nekateri izobraževalni programi zahtevajo, da učenci, 
vanje vpisujejo izpolnjujejo zahtevane zdravstvene pogoje 1 

storitve so se doslej plačevale iz sredstev za izobraževali 
Predlagamo, da se to vključi v nacionalni program zdravst^ 
Še naprej pa se ohranja v vzgoji in izobraževanju nezgodno' 
invalidsko zavarovanje učencev in se razširja tudi na 
dente; to vključuje tudi proizvodno delo in delovno prakso,^ 

Druge posledice bodo zlasti organizacijske narave in bod 
obsežnejše le v primerih, če bi se dosedanje temeljne organ 

zacije združnega dela želele organizirati v samostojne izobr 

ževalne zavode. 

OSNUTEK ZAKONA o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževa- 

nja, določa dejavnosti oziroma zadeve, ki se izvajajo kot javna 
služba in ureja njihovo financiranje. 

2. člen 
Vzgojo in izobraževanje opravljajo izobraževalni zavodi, 

drugi zavodi, podjetja in organizacije ter posamezniki z oseb- 
nim delom. 

Vzgojni in izobraževalni zavodi so: vrtci, osnovne šole, 
glasbene šole, zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov 
z motnjami v razvoju, srednje šole, višje in visoke šole ter 
fakultete in akademije, delavske univerze, izobraževalni centri 
ter drugi zavodi, katerih pretežna dejavnost je vzgoja in izo- 
braževanje oziroma izobraževanje in raziskovalno delo (v 
nadaljnjem besedilu: izobraževalni zavodi). 

Status izobraževalnih zavodov imajo tudi domovi za učence 
in študente. 

Izobraževalni zavodi so pravne osebe. 

3. člen 
Dejavnosti oziroma zadeve vzgoje, izobraževanja in razisko- 

vanja, ki so s tem zakonom določene kot javna služba, oprav- 
ljajo javni izobraževalni zavodi, drugi izobraževalni zavodi pa 
na podlagi javnega pooblastila ali pogodbe o koncesiji. 

Za javno službo se šteje izvajanje vzgojno-izobraževalnih in 
študijskih programov, ki dajejo javno veljavno izobrazbo, pro- 
grama osnovne šole, glasbene šole, programov usposabljanja 
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, programov pred- 
šolske vzgoje in okvirnih vzgojnih programov v domovih za 
učence. 
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V višjih in visokih šolah, fakultetah in akademijah se ■ ■ 
javna služba šteje tudi opravljanje raziskovalnega ter umejj- 
škega dela, povezanega z razvojem strok in izvajanjem Stud 
skih programov. 

II. JAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVODI 

4. člen 
$■ 

Za izvajanje javne službe iz drugega in tretjega odstavk« 
člena ustanavljajo na podlagi strokovne utemeljitve in druz . 
nih potreb republika, občina ali mesto javne izobraževa 
zavode. . <jn 

Vrtce, osnovne šole in glasbene šole ustanovita v s«'" 
z zakonom občina ali mesto. . 

Zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov z motni ^ 
v razvoju ustanovita v skladu z zakonom občina ali 
oziroma, če s svojo dejavnostjo pokrivajo območje s 

regije, republika. . nte 
Srednje šole, domove za učence in domove za. štud®j|<i 

ustanovi republika. Akt o ustanovitvi sprejme reput" 
izvršni svet. .„[)■ 

Višje in visoke šole, fakultete in akademije ustanovi 'eK 

blika z zakonom. 

5. člen 
P Javni izobraževalni zavodi smejo začeti z delom, ko y 

stojni organ ugotovi, da so poleg pogojev, določenih Z 
gimi predpisi, zagotovljeni tudi: 

- ustrezni prostor in oprema. .u ifl 
- zadostno število ustrezno usposobljenih pedagoški 

drugih delavcev. 
Pogoje iz prvega odstavka ugotavljajo: , ^ 
- za vrtce, osnovne šole in glasbene šole občinsk 

mestni upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževani 

poročen 



- za zavode za usposabljanje otrok in mladostnikov z mot- 
njami v razvoju komisija, ki jo imenuje predstojnik republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za vzgojo in izobraževa- 
le v soglasju s predstojnikom republiškega upravnega 
0r9ana, pristojnega za zdravstveno in socialno varstvo, 
. 7 za srednje šole in domove za učence in študente republi- 
ki upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, 

~ za višje in visoke šole, fakultete in akademije republiški 
^Pravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje, ki si mora 
0 Pogojih za opravljanje raziskovalnega dela pridobiti tudi 
Mnenje republiškega upravnega organa, pristojnega za razi- 
skovalno dejavnost. 

Pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti izpolnjeni 
'^di tedaj, kadar zavod spreminja dejavnost ali uvaja nov 
Program. 

6. člen 
Delo in poslovanje vrtcev, osnovnih šol, glasbenih šol, zavo- 

dov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v raz- 
voju, srednjih šol, dijaških in študentskih domov vodi ravna- 

Delo in poslovanje višjih in visokih šol ter fakultet in akade- 
mij vodi dekan. 

7. člen 
Poleg nalog, določenih z zakonom, ravnatelj oziroma dekan 

"oločata tudi notranjo organizacijo dela, sistemizacijo delov- 
nih mest in odločata o pravicah, dolžnostih in ugovorih delav- Cev iz delovnega razmerja v skladu z zakonom. 
. Sistemizacijo delovnih mest v javnem zavodu, potrebnih za 
'dajanje javne službe, potrjuje republiški upravni organ, pri- 
pojen za vzgojo in izobraževanje. 

8. člen 
Ravnatelj javnega izobraževalnega zavoda se imenuje na 

Podlagi javnega razpisa in dokazil o izpolnjevanju pogojev, 
Podpisanih z zakonom. 

Imenuje ga po predpisanem postopku: 
~ za vrtce, osnovne šole, glasbene šole in zavode za uspo- 

sabljanje otrok in mladostnikov z motnami v razvoju izvršni 
Svet ustanovitelja, 

za srednje šole in domove za učence republiški izvršni 

Ravnatelja doma za študente imenuje svet univerze v skladu s svojim statutom. ... . . .. 
Dekana višje in visoke šole ter fakultete in akademije voli Svet na predlog znanstveno-pedagoškega sveta. 
VARIANTA k PRVEMU ODSTAVKU: Doda se besedilo: »ter 

^henja vzgojiteljskega oziroma učiteljskega zbora«. 

9. člen 
. Ravnatelj si mora pred odločitvami, ki zadevajo organiza- c'lo vzgojno-iozobraževalnega dela, nadstandardne in druge 

Programe in celotno pedagoško delo, pridobiti mnenje star- 
6v. v srednjih šolah in domovih za učence pa tudi mnenje 

skupnosti učencev. 

10. člen 
>Javni zavod ima svet zavoda. 
Svet vrtca, osnovne šole, glasbene šole in zavoda za uspo- 

?abljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju sestav- 
No predstavniki ustanovitelja, staršev in pedagoških ter stro- 
jnih delavcev. 

Svet srednje šole in doma za učence sestavljajo predstav- 
ni ustanovitelja, staršev, učencev in pedagoških ter strokov- 

'h delavcev. 
. Svet višje in visoke šole, fakultete, akademije ter doma za 
P^dente sestavljajo predstavniki ustanovitelja, študentov in 
^dagoških, znanstvenih ter strokovnih delavcev. 
.Podrobnejše določbe o volitvi članov sveta ter njihovem 
'eviiu določi statut zavoda. 

11. člen 
Svet javnega zavoda opravlja zadeve, določene z zakonom 
*avodih, aktom o ustanovitvi in statutom ter odloča o pritož- 

bah zoper odločitve v zvezi s statutom učenca ali študenta in 
opravlja druge zadeve. 

Svet javnega zavoda odloča z večino glasov. 

12. člen 
Svet javnega zavoda ima lahko izvršilne organe, katerih 

delovno področje, sestavo in način odločanja se določijo 
s statutom. 

13. člen 
V javnem zavodu se oblikujejo kolektivni strokovni organi, 

katerih delovno področje določata zakon in statut. 

14. člen 
Kadar narava dela tako zahteva, ima javni zavod notranje 

organizacijske enote. 
Notranjo organizacijsko enoto vodi predstojnik enote. 

Predstojnika imenuje ravnatelj na način in po postopku, dolo- 
čenem v statutu. 

Predstojnik notranje organizacijske enote višje in visoke 
šole ter fakultete ali akademije se voli na enak način kot 
dekan. 

Število in delovno področje notranjih organizacijskih enot 
določa statut javnega zavoda. 

VARIANTA: Drugi in tretji odstavek se črtata. 

15. člen 
Delavec sklene delovno razmerje z javnim zavodom na 

podlagi javnega razpisa za sistemizirano delovno mesto. 
Pogoje za sklenitev delovnega razmerja določata zakon in 

akt o sistemizaciji delovnih mest. 

16. člen 
Izbiro med kandidati opravi ravnatelj, v višjih in visokih 

šolah ter fakultetah in akademijah pa svet (varianta: dekan). 

17. člen 
Javni zavod je dolžan razpisati delovno mesto za opravlja- 

nje nalog, ki zahtevajo več kot polovično delovno obveznost. 

18. člen 
Delo preko polnega delovnega časa odredita ravnatelj ozi- 

roma dekan, kadar ni mogoče opraviti dela v rednem delov- 
nem času, zaposlitev novega delavca pa ni možna. 

19. člen 
Kadar ni mogoče zagotoviti nemotenega izvajanja vzgojno- 

izobraževalnega dela z novo zaposlitvijo, razporeditvijo 
delavca ali z delom, daljšim od polnega delovnega časa, 
sklene ravnatelj z ustreznim izvajalcem pogodbo o delu. 

20. člen 
Pedagoški delavci v vrtcih, osnovnih, glasbenih in srednjih 

šolah, zavodih za izobraževanje in usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju ter domovih za učence so 
se dolžni stalno strokovno izpopolnjevati in usposabljati. 

Pedagoški delavci iz prvega odstavka napredujejo v nazive 
mentor, svetovalec, pedagoški delavec z visoko izobrazbo pa 
tudi v naziv svetnik. 

Podrobnejše določbe o stalnem strokovnem izpopolnjeva- 
nju in usposabljanju ter napredovanju v nazive predpiše repu- 
bliški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

21. člen 
Javni zavodi se lahko povezujejo v skupnosti zavodov. 

22. člen 
Javni zavodi na področju višjega in visokega šolstva se 

združujejo v univerze. 
Univerza je pravna oseba. 

23. člen 

Delo univerze vodi rektor. 
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Rektorja univerze voli svet na predlog znanstveno-pedago- 
škega sveta. 

Svet univerze sestavljajo predstavniki ustanovitelja, študen- 
tov in pedagoških, znanstvenih ter strokovnih delavcev. Svet 
odloča z večino glasov. 

Podrobnejše določbe o volitvi članov sveta, njihovem šte- 
vilu ter pristojnostih sveta določi statut univerze. 

III. DRUGI IZOBRAŽEVALNI ZAVODI, KI OPRAVLJAJO JAVNO 
SLUŽBO. 

24. člen 
Javno službo na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja lahko 

opravljajo tudi drugi izobraževalni zavodi na podlagi javnega 
pooblastila ali pogodbe o koncesiji. 
VARIANTA: Doda se odstavek, ki se glasi; 

»Podiplomske študijske programe lahko kot javno službo 
opravljajo na podlagi koncesijske pogodbe tudi raziskovalni 
zavodi na tistih področjih, na katerih opravljajo raziskovalno 
delo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega zakona«. 

25. člen 
Pogodbo o koncesiji skleneta za vzgojo in izobraževanje 

pristojni republiški upravni organ in izobraževalni zavod. 
VARIANTA: Če bo sprejeta varianta k 24. členu, se doda 

besedilo: »oziroma raziskovalni zavod«. 

- da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedan" 
opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti oziroma P0' 
klica, 

- da ima poslovni prostor in opremo, kadar je to potrebno 
- da ni v delovnem razmerju, razen če to dejavnost opravi 

kot dopolnilno delo, 
- da ima potrebno izobrazbo oziroma delovne izkušnje a" 

vidne dosežke na področju dejavnosti, ki jo želi opravljati, 
- da obvlada slovenski jezik. 
Podrobnejše pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževain6 

dejavnosti z osebnim delom in navodila za vodenje regist'3 

predpiše republiški upravni oraan, pristojen za vzaojo f 
izobraževanje. 

33. člen 
Če posameznik izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, ?a 

občinski upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževani6 

vpiše v register. 

34. člen 
Posameznik ne more samostojno izvajati javne služb6 

lahko pa na podlagi pogodbe z izobraževalnim zavodom, 
izvaja javno službo, izvaja zanj dele programov oziroma pos^' 
mezne zadeve. 

26. člen 
S pogodbo o koncesiji se določijo predmet in obseg javne 

službe ter medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih 
strank. 

27. člen 
Zavodu, ki na podlagi koncesije izvaja javno službo, se 

s pogodbo lahko dodeli sredstva, če ni ustanovljen ustrezni 
javni zavod oziroma če njegove zmogljivosti ne zadoščajo 
potrebam ali če se tako zagotovi bolj racionalno opravljanje 
javne službe. 

28. člen 
Izobraževalni zavodi se morajo pri izvajanju javne službe 

ravnati po zakonskih in drugih predpisih, ki urejajo vzgojo in 
izobraževanje. 

29. člen 
Izobraževalni zavod sme na podlagi pogodbe o koncesiji 

začeti z izvajanjem javne službe ob pogojih iz 5. člena tega 
zakona. 

30. člen 
Razvid zavodov iz 24. člena tega zakona vodi republiški 

upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje. 

31. člen 
Izobraževalni in študijski programi, ki jih ni sprejel Stro- 

kovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobaževanje 
oziroma znanstveno-pedagoški svet, lahko pridobijo javno 
veljavnost in se izvajajo kot javna služba, če da k tem progra- 
mom pozitivno mnenje Strokovni svet Republike Slovenije za 
vzgojo in izobraževanje, za študijske programe pa ekspertna 
skupina, ki jo imenuje predstojnik republiškega upravnega 
organa, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, o ustreznosti 
izobrazbenega standarda. 

IV. OPRAVLJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Z OSEBNIM 
DELOM 

32. člen 
Dejavnost vzgoje in izobraževanja lahko opravlja posamez- 

nik z osebnim delom, če poleg pogojev, določenih z drugimi 
predpisi, izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Slove- 
niji, 

- da je polnoleten, 
- da ima poslovno sposobnost in splošno zdravstveno 

zmožnost, 

V. NACIONALNI PROGRAM 

35. člen 
Nacionalni program vzgoje in izobraževanja Republike &0 

venije vključuje vzgojno-izobraževalne in študijske progra^® 
ter skupne in druge naloge, potrebne za njihovo izvajanje in I 
podlaga za odločanje o obsegu financiranja javne službe. 

36. člen 
Nacionalni program se oblikuje na osnovi naslednjih ole' 

mentov: 
1. v predšolski vzgoji: 
- priprava na šolo za vse otroke pred vstopom v osnoV1 

šolo v skladu z zakonom, vključno z uresničevanjem posebr' 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodno5 

v skladu z zakonom, 
- program dnevnega varstva za otroke od 1. leta starosti o 

vstopa v šolo, 
- usposabljanje predšolskih otrok z motnjami v razvoji . 
- programi predšolske vzgoje za otroke od 3 do 5. |e 

starosti, ki niso v dnevnem varstvu. 
2. v osnovnem izobraževanju: 
- obvezno osnovno izobraževanje, vključno z uresničov 

njem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžar5* 
narodnosti v skladu z zakonom, 

- izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v 
voju, 

- osnovno izobraževanje odraslih, 
- osnovno glasbeno izobraževanje. 
3. v srednjem izobraževanju: * 
- izobraževanje po programih srednjega izobraževal 

mladine, ki je končala osnovnošolsko obveznost, vkljuC 
z uresničevanjem posebnh pravic pripadnikov italijansko 
madžarske narodnosti, 

- matura, „ 
- izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostni11 

z motnjami v razvoju, 
- okvirni vzgojni program domov za učence. 
4. v višjem in visokem izobraževanju ter na univerzi: ^ 
- izobraževanje po dodiplomskih študijskih program^ * 

pridobitev višje ali visoke izobrazbe za vse, ki izpolnjuj 
pogoje v skladu z zakonom, 

- izobraževanje po podiplomskih študijskih programov 
- raziskovalno delo, povezano z razvojem strok in iz^al 

njem študijskih programov, 
- delovanje rektoratov, 
- subvencioniranje obštudijskih dejavnosti. 
5. priprava na šolo in dopoplnilni pouk otrok naših del 

cev na začasnem delu v tujini: 
6. izobraževanje in izpopolnjevanje v Republiki Slovenil' 

Slovence, živeče izven meja Republike Slovenije; 
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7. obveznosti do šolstva za Slovence v zamejstvu; 
8. izvajanje drugih nalog na podlagi zakona. 

37. člen 
V nacionalni program se na posameznih ravneh vzgoje in 

'*°braževanja vključujejo tudi skupne in druge naloge, upo- 
"evaje naslednje eiemente: 

~ raziskovalno in razvojno-proučevalno delo ter eksperi- 
mentalna dejavnost, 

~ stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje peda- 
goških delavcev, 

~ štipendiranje za pedagoški poklic, 
~ pedagoška in raziskovalna oprema, 
~ mednarodno sodelovanje, 
~ delovanje knjižnic, 
- informacijsko-dokumentacijska dejavnost, 
~ strokovno literaturo in mladinsko periodiko, 
- izgradnjo in vzdrževanje šolskega prostora in domov za 

učence in študente, 
~ regresiranje stanarin učencem in študentom, 
~ regresiranje prevozov otrokom, učencem in študentom, 
~ subvencioniranje prehrane učencem in študentom, 
- priprava učbenikov in učne tehnologije, 
~ subvencioniranje učbenikov z nizko naklado, 
- tekmovanja v znanju, 
- nacionalne nagrade, 
~ program šolske televizije in radia, 

. ~ nezgodno in invalidsko zavarovanje učencev in štu- 
dentov, 
- dejavnost učencev in študentov v stanovskih združenjih. 

38. člen 
» Nacionalni program vzgoje in izobraževanja sprejme 
^upščina Republike Slovenije. 
. Predlog nacionalnega programa določi Izvršni svet Skupš- 
^lr>e Republike Slovenije. V postopku priprave predloga si 
pidobi mnenje univerz, gospodarskih združenj in organizi- ar|e strokovne javnosti. 

39. člen 
• Normative in standarde za izvajanje vzgojno-izobraževalnih n študijskih programov ter merila za izvajanje skupnih in 
j^u9ih nalog sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi tudi raz- 
mestitev študijskih programov, vzgojno-izobraževalnih pro- 
9ramov v srednjem izobraževanju, za posamezno šolsko leto 
Da tudi število vpisnih mest. 
V|- FINANCIRANJE 

40. člen 
Sredstva za opravljanje javne službe se določijo na podlagi 

acionalnega programa v proračunu. 
V proračunu se zagotavljajo: na ravni republike: 

osebni dohodki in drugi prejemki delavcev v skladu 
*akonom in s kolektivno pogodbo, 

, ~ materialni stroški za izvedbo pouka v osnovnem izobra- 
f®Vanju v skladu z normativi in standardi in drugi stroški za 
*vedbo zagotovljenega programa, 

v ~ materialni stroški za srednje in visoko izobraževanje 
skladu z normativi in standardi, 
- del amortizacije opreme v osnovnem izobraževanju, 
"" amortizacija in sredstva za investicijsko vzdrževanje 

■ ePremičnin in opreme ter investicije v opremo in prostor za 
Vn« zadeve, katerih ustanovitelj je republika, 

ti T sofinanciranje izgradnje osnovnih šol v skladu z norma- 
V| 'n standardi, 
- sredstva za naloge iz 36. in 37. člena. 
n& ravni občine oziroma mesta: 

del materialnih stroškov za osnovno izobraževanje in 
a,erialni stroški za delo vrtcev, 
"" dodatni program osnovne šole, 

cjamortizacija nepremičnin in opreme, sredstva za investi- 
'isko vzdrževanje ter investicije v opremo in prostor za javne 

v°de, katerih ustnanovitelj sta občina oziroma mesto. 

41. člen 
Za zbiranje in distribucijo dodatnih sredstev (sponzorstvo, 

donacije, prispevki za nadstandardne storitve ipd.) se pri 
občinskem oziroma mestnem ali republiškem upravnem 
organu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje, lahko ustano- 
vijo skladi. 

42. člen 
Javnemu zavodu se za izvajanje javne službe izplačujejo: 
- osebni dohodki in drugi preiemki delavcem v skladu 

z zakonom in s kolektivno pogodbo, 
- materialni stroški v skladu z normativi in standardi, 
- del amortizacije opreme in del sredstev za investicijsko 

vzdrževanje. 
Del sredstev za investicijsko vzdrževanje in sredstva za 

investicije v šolski prostor in opremo ter del amortizacije se 
zagotavljajo na ravni republike, občine oziroma mesta. Ta 
sredstva se javnim zavodom dodelijo na podlagi kriterijev, ki 
jih sprejme za vzgojo in izobraževanje pristojni upravni organ. 

43. člen 

Sredstva, ki jih javni zavod pridobi s prodajo proizvodov 
oziroma storitev, ustvarjenih z izvajanjem dejavnosti, za 
katero je ustanovljen, se uporabljajo za krepitev materialne 
osnove dela, za druge namene pa le s soglasjem ustanovitelja. 

44. člen 
Izobraževalnemu zavodu, ki izvaja javno službo na podlagi 

javnega pooblastila ali koncesije, se za izvajanje javne službe 
iz proračuna lahko na podlagi pogodbe izplačujejo sredstva iz 
prve in druge alinee prvega odstavka 42. člena tega zakona 
ter del amortizacije opreme. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
Izobraževalne organizacije, katerih ustanovitelj ni občina, 

mesto ali republika, in izvajajo izobraževalne programe, ki se 
po tem zakonu štejejo kot javna služba in so vpisane v razvid 
izobraževalnih organizacij, nadaljujejo z delom kot izobraže- 
valni zavodi, ki imajo položaj javnega zavoda. 

Ustanovitelj izobraževalnih organizacij iz prvega odstavka 
tega člena mora uskladiti akte in delo z določbami tega 
zakona najkasneje do 31. 8. 1991, sicer izobraževalna organi- 
zacija izgubi pravico izvajati javno službo in se izbriše iz 
razvida izobraževalnih organizacij. 

46. člen 
Izobraževalne organizacije, organizirane kot delovne skup- 

nosti ali kot izobraževalne enote v sestavi organizacij združe- 
nega dela, ki so vpisane v razvid izobraževalnih organizacij, 
pa ne izvajajo programov, po katerih se pridobi javno veljavna 
izobrazba, opravljajo to dejavnost kot dejavnost ustanovitelja 
in se izbrišejo iz razvida izobraževalnih organizacij. 

47. člen 
Normative in standarde za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 

in študijskih programov iz 38. člena tega zakona Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije sprejme najkasneje do 1. 3. 
1991, do njihove uveljavitve pa se uporabljajo normativi in 
standardi, ki jih je sprejela Izobraževalna skupnost Slovenije. 

Podrobnejše pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti z osebnim delom iz 32. člena tega zakona predpiše 
republiški upravni organ, pristojen za vzgojo in izobraževanje 
do 31. 0. 1991. 

48. člen 
Določbe tega zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja 

se pričnejo uporabljati... 

49. člen 
Izobraževalni zavodi uskladijo organiziranost in poslovanje 

z določili tega zakona najkasneje do 31. 8. 1991. 
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50. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona se razveljavijo: 
1. v Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/ 

80, 6/83, 25/89 in 35/89): prvi odstavek 1. člena, 2., 3., 4. in 8. 
člen, prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 9. člena, 10., 12., 13., 
16., 23. a, 29,, 30., 32., 33., 35., 36., 60., 109., 110., 125., 126., 
127., 128., 129., 130. a, 136., 137., 139., 140., 141., 142., 143., 
144., 145. in 146. člen, prvi, drugi in tretji odstavek 147. člena, 
148. in 149. člen, prvi odstavek 150. in 151. člena ter 157., 158., 
160. in 214. člen. 

2. v Zakonu o osnovni šoli (Ur. I. SRS, št. 5/80, 29/86 in 31/ 
86): 3. člen, 5., 7. in 8. alinea 4. člena, 10., 11. in 12. člen, prvi 
in zadnji odstavek 14. člena, drugi odstavek 15. člena, 16. in 
109. člen, tretji in četrti odstavek 111. člena, 113. in 114. člen, 
zadnji odstavek 120. člena, 126., 127., 128., 129., 130., 131., 
132., 133., 134., 135., 140. in 141. člen ter drugi odstavek 149. 
člena. 

3. v Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in ^ 
dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur . 
SRS, št. 19/76): tretji odstavek 5. člena, 8. člen, četrta aH"® 
19. člena, 26. in 28. člen, prvi odstavek 32. člena, 34. čl©n ' 
drug odstavek 35. člena. . 

4. v Zakonu o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Ur. I. Sfl? 
št. 5/80): 4. člen, prvi odstavek 5. člena, 8 , 10., 11., 12., 13- J?" 
16. in 22. člen, zadnji odstavki 23., 31. in 53. člena, 55., 56., 5'' 
63., 64., 65., 66., 67., 68., 70., 71., 72., 76., 77. in 78. člen 
drugi odstavek 80. člena. p 

5. v Zakonu o svobodni menjavi dela na področju vzgoje 

izobraževanja (Ur. I. SRS, št. 1/80 in 25/89): prvo, drug" ' 
tretje poglavje. 

51. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listlJ 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
razčlenjuje tiste posebnosti, ki so značilne za to področje, pa 
jih zakon o zavodih kot skupni zakon, ki ureja statusna vpra- 
šanja zavodov za celotno področje družbenih dejavnosti, 
obdeluje le splošno. 

Ta zakon uresničuje tudi zahtevo, ki izhaja iz ustavnega 
zakona za izvedbo dopolnil k Ustavi Republike Slovenije od IX 
do LXXXIX, da je potrebna uskladitev zakonodaje do konca 
1990. leta. Spričo velikega števila zakonov na področju vzgoje 
in izobraževanja, ki jih ni mogoče zgolj formalno uskladiti 
z dopolnili k Ustavi Republike Slovenije, in spoznanja, da 
številne rešitve v dosedanji zakonodaji (zakon o združenem 
delu, zakon o svobodni menjavi dela na področju vzgoje in 
izobraževanja itd.) onemogočajo učinkovito delovanje celot- 
nega sistema vzgoje in izobraževanja, je predlagana kot edina 
možna rešitev zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Koncipiran je tako, da oblikuje temelje novega 
sistema organiziranja, upravljanja in financiranja vzgoje in 
izobraževanja. Je torej most, ki zagotavlja delovanje šolskega 
sistema, odpravlja vrsto določil v sedanjih področnih zakonih 
in hkrati s tem usklajuje ■■šolsko zakonodajo« z ustavnimi 
dopolnili k Ustavi Republike Slovenije od IX do LXXXIX. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
postavlja osnove novega sistema organiziranja, upravljanja in 
financiranja vzgoje in izobraževanja. Najpomembnejše sesta- 
vine tega sistema so: opredelitev izobraževanja in študija, po 
katerem se pridobi javno veljavna izobrazba za javno službo; 
določba, da so izobraževalni zavodi, ki jih za opravljanje javne 
službe ustanavljajo občine oziroma mesto ali republika, javni 
zavodi; upravljanje v javnem zavodu, ki ga uresničujeta ravna- 
telj in svet; nacionalni program, ki je osnova za financiranje 
javne službe; financiranje celotnega sistema vzgoje in izobra- 
ževanja in javnega zavoda, ki se bistveno spreminja. 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
je potrebno -brati« skupaj z zakonom o zavodih. Zakon ureja 
ustanavljanje, organizacijo v ožjem pomenu in upravljanje 
javnega zavoda ter financiranje celotnega sistema javne 
službe. 

Za javno službo se s tem zakonom opredeljuje izvajanje 
vzgojno-izobraževalnih in študijskih programov za pridobitev 
javno veljavne izobrazbe, izvajanje programa osnovne šole, 
programa glasbene šole, programov za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju, programov predšolske 
vzgoje in okvirnega vzgojnega programa v domovih za 
učence. 

Kot javna služba se šteje tudi opravljanje raziskovalnega in 
umetniškega dela v višjem in visokem šolstvu, povezanega 
z razvojem strok in izvajanjem študijskih programov. 

Javno službo opravljajo javni izobraževalni zavodi, ki jih za 
posamezne ravni vzgoje in izobraževanja ustanavljajo občina, 
mesto ali republika. Javno službo po predlaganem zakonu 
opravljajo tudi izobraževalni zavodi, katerih ustanovitelji niso 
občina, oziroma mesto ali republika, pa so bili pred uveljavi- 
tvijo tega zakona verificirani za izvajanje javno veljavnih pro- 
gramov in so vpisani v razvid izobraževalnih organizacij. Pra- 
vico opravljati javno službo si pridobijo drugi izobraževalni 
zavodi tudi s pogodbo o koncesiii. 
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Sredstva za opravljanje javne službe se določijo na os"° 
nacionalnega programa, ki ga sprejme Skupščina Repu*3"** 
Slovenije. Obseg sredstev se določi v proračunu. PrS"'^ 
nacionalnega programa določi Izvršni svet, ki si v postor 
priprave ie-tega pridobi mnenje univerz, gospodarskih ; 
ženj in organizirane strokovne javnosti. ^ 

Zakon opredeljuje elemente za nacionalni program. . 
vključujejo vzgojno-izobraževalne in študijske programe \ 
vseh ravneh vzgoje in izobraževanja, brez katerih sistem ! 
povezana celota ne deluje. Hkrati pa vključujejo skupn6 e 
druge naloge (36. in 37. člen), kar sploh omogoča izvaj 
vzgojno-izobraževalnih in študijskih programov. Zaradi 
je nacionalni program dolgoročnejša družbena usmeriti 
jo sprejema Skupščina Republike Slovenije, po potrebi it 
spreminja in dopolnjuje, finančno pa ovrednoti za vsako 
tako da, upoštevajoč nacionalni program, v proračunu doi°' 
sredstva za financiranje vzgoje in izobraževanja. 
tistega, kar se iz nacionalnega programa financira iz ia^u 
financ, je sedaj različen. Dejanski obseg pa bo v bodo 
odvisen od razvojne usmeritve Republike Slovenije. 
bolj se bo v skupni zavesti utrdilo spoznanje, da je zn L 
najpomembnejši razvojni dejavnik, toliko večji bo 0%* 
posameznih sestavin iz nacionalnega programa, ki se 
financiral iz javnih financ. 

Financiranje javne službe temelji na normativih in stan1 ,<}»<' 
dih, ki jih sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slove"'! 
Poteka tako, da se v proračunu na ravni republike za90ia 
Ijajo sredstva za osebne dohodke vseh delavcev, ki i&tfL. 
javno službo, tudi tistim, ki jim je to zagotovljeno s pogO"".} 
Zakon določa na kateri ravni se zbirajo tudi ostala sredsttf 
financiranje javne službe. j(j j 

Pri financiranju javne službe sta zaradi nedodela"'L 
sistema javnih financ odprta dva problema. Prvi zadeva P°p 
žaj občine, ali bo še naprej določala vire za javno porab0 j; 
zakon predvideva, da bo občina tudi v bodoče zagotavljala'u s 
sredstev za financiranje vzgoje in izobraževanja (*Lf 
osnovne šole). Drugi problem predstavlja zelo različen s u 
dard pri izvajanju programa življenja in dela osnovne 
Sredstva za to so doslej zagotavljale občine, zato bi 
smiselno (to zakon predvideva), da bi to ohranili v napreL$ 

Za izvajanje javne službe občina oziroma mesto ali 
blika ustanavljajo javne zavode. Občina ali mesto ustana^\f 
vrtce, osnovne šole in glasbene šole ter zavode za uspos^U 
nje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju. Če tak 
s svojo dejavnostjo pokriva več občin, ga ustanovi repuO''M 

Srednje šole in domove za učence ustanovi republika- 
o ustanovitvi sprejme Izvršni svet. * 

Republika ustanavlja višje in visoke šole, fakultete in ak° 
mi je z zakonom. J 

Domove za študente ustanavlja republika. Akt o ustafl0 

sprejme Izvršni svet. 
Javni izobraževalni zavodi morajo za začetek dela izp0' jjf 

vati pogoje, ki jih določajo drugi predpisi, in prostorske p 
kadrovske pogoje, ki jih določa ta zakon. Izpolnjevanje P°u. 
jev za začetek dela ugotavljajo organi navedeni v 2., 3 '', p; 
odstavku 5. člena tega zakona. Drugi izobraževalni zavo"^s 
izvajajo javno službo, imajo v tem delu položaj jaw 
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zavoda. Za začetek izvajanja lavne službe morajo izpolnjevati 
Pogoje iz 5. člena tega zakona in se morajo ravnati po zakon- 
skih in drugih predpisih, ki urejajo vzgojo in izobraževanje. 
Zakon določa tudi pogoje, ki jih mora izpolnjevati posamez- 
nik, če želi opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja 
z osebnim delom. 

Javni zavod upravljata ravnatelj in svet. Ravnatelj javnega 
zavoda dobiva pomembne pristojnosti. Poleg nalog, določe- 
nih z zakonom o zavodih, vodi delo in poslovanje javnega 
zavoda, je pedagoški vodja, opravi izbor med kandidati za 
prosta delovna mesta, določa notranjo organizacijo dela, 
sistemizacijo delovnih mest, odloča o pravicah, dolžnostih in 
odgovornostih delavcev iz delovnega razmerja, zastopa 
zavod, je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela. Ravna- 
telj javnega zavoda si mora pred najbolj občutljivimi in za 
zavod najpomembnejšimi odločitvami, ki zadevajo organiza- 
cijo vzgojno-izobraževalnega dela, nadstandardne in druge 
Programe ter bistvene zadeve iz celotnega pedagoškega dela. 
Pridobiti mnenje staršev, v srednjih šolah in domovih za 
učence pa tudi mnenje skupnosti učencev. Zakon o tem ne 
določa nikakršnih postopkovnih podrobnosti. Gotovo pa je, 
da javnega izobraževalnega zavoda ni mogoče uspešno in 
odgovorno voditi brez kooperativnega odnosa s starši in 
v srednjem šolstvu z učenci. 

Imenovanje ravnatelja javnega zavoda v tem zakonu se 
9lede na obstoječe stanje bistveno spreminja. Ravnatelja jav- 
nega zavoda na podlagi razpisa v sredstvih javnega obvešča- 
nja, dokazil o izpolnjevanju pogojev, predpisanih z zakonom 
(varianta: in mnenja učiteljskega zbora) imenuje po predpisa- 
nem postopku za vrtce, osnovne šole, glasbene šole in zavode 
za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju 
'zvršni svet ustanovitelja, za srednje šole in domove za 
Učence pa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. Ravna- 
telj se imšnuje za 4 leta in je lahko ponovno imenovan. 

Dekana višje in visoke šole na predlog znanstveno-pedago- 
Skega sveta voli svet javnega zavoda. Rektorja univerze na 

predlog znanstveno-pedagoškega sveta voli svet univerze. 
Svet javnega zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 

staršev, pedagoških in strokovnih delavcev, v srednji šoli in 
domu za učence tudi predstavniki učencev, v višjih in visokih 
šolah pa predstavniki študentov. Podrobnejše določbe o šte- 
vilu članov ter njihovi izvolitvi določa statut javnega zavoda 
oziroma univerze. Svet odloča z večino glasov svojih članov. 
Sprejema statut in druge splošne akte, letni delovni načrt, 
določa finančni načrt, sprejema zaključni račun, odloča o pri- 
tožbah zoper odločitve v zvezi s statusom učenca oziroma 
študenta ter opravlja druge naloge, določene z zakonom 
o zavodih, aktom o ustanovitvi in statutom. 

Delovne skupnosti in izobraževalne enote, ki sedaj izvajajo 
programe, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba in so 
vpisane v razvid izobraževalnih organizacij, bodo z uveljavi- 
tvijo tega zakona nadaljevale delo kot izobraževalni zavodi in 
bodo imele za izvajanje javne službe položaj javnega zavoda. 
Njihov ustanovitelj mora do konca šolskega leta 1990/91 
uskladiti delovanje takega izobraževalnega zavoda z določ- 
bami tega zakona, ker bo v nasprotnem primeru taka izobra- 
ževalna organizacija izgubila pravico izvajati javno službo. Če 
pa navedene izobraževalne organizacije ne izvajajo progra- 
mov, po katerih se pridobi javno veljavna izobrazba, se nji- 
hovo nadaljnje delovanje šteje za dejavnost ustanovitelja in se 
zato izbrišejo iz razvida izobraževalnih organizacij. 

Normativi in standardi za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
in študijskih programov, ki jih je sprejela Izobraževalna skup- 
nost Slovenije, se uporabljajo do 1. 3. 1991. Do takrat mora 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sprejeti nove nor- 
mative in standarde za izvajanje javne službe. 

Vzgojno-varstvene in druge izobraževalne organizacije so 
dolžne uskladiti organiziranost in poslovanje z določbami 
tega zakona najkasneje do izteka šolskega leta. to je do 31. 8. 
1990 

S tem zakonom se razveljavljajo posamezne določbe 
področnih zakonov, katerih vsebino ureja ta zakon. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je 
predlagal, da zbori obravnavajo Predlog za izdajo 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja z osnutkom zakona na sejah 5. in 6. 
12.1990. Na sestanku vodstva republiške skupšči- 
ne z vodji klubov 3.12.1990 pa so se dogovorili, da 
se ta zakon ne uvrsti na dnevni red sej zborov 
v začetku decembra, ker je o tej problematiki 
potrebna še nadaljnja razprava. 

Ocenili namreč so, da je potrebno pripraviti ce- 
lovito zakonodajo tako za področje vzgoje in izo- 
braževanja kot tudi za ostala področja družbenih 
dejavnosti. Zato se bodo kasneje dogovorili kdaj 
bo ta zakon uvrščen na dnevne rede sej zborov. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

Kaj je z zakonom o modernizaciji ceste 
Šentilj-Ljubljana-Nova Gorica? 

JANEZ LAMPRET, delegat 
v Družbenopolitičnem zboru, 
je postavil nekaj vprašanj, ki 
se nanašajo na Zakon o mo- 
dernizaciji ceste državna me- 
ja pri Šentilju-Maribor-Celje 
-Ljubljana-Postojna državna 
meja pri Novi Gorici, in sicer: 

1. Zakaj se zakon ne izvaja 
in realizira? 

2. Ali zakon še velja in kdo 
je odgovoren za njegovo izva- 
janje? 

3. Če zakon ne velja več, 
kdaj in s katerim zakonskim 
aktom je bil razveljavljen? 

4. V kolikor zakon ni bil raz- 
veljavljen in torej še velja, 
vprašujem, kaj se bo podvze- 
lo za njegovo realizacijo in 
kdo bo za njegovo realizacijo 
prevzel vso odgovornost do 
slovenskega naroda? 

Republiški sekretariat za 
promet in zveze mu je odgo- 
voril: 

Zakon o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju-Ma- 
ribor-Cel|e-L|ubljana-Postoj- 
na - državna meja pri Novi Go- 
rici je sprejela Skupščina SRS 
dne 10. 3 1969 in je pričel ve- 
ljati 28. 3. 1969. 

Upoštevajoč 2. člen navede- 
nega zakona, ki pravi, da se 
modernizacija ceste izvaja 
etapno ter da modernizacijo 
na posameznih etapah določa 
Skupščina SRS s posebnimi 
odloki, je možno zaključiti, da 
je odgovornost za izvajanje za- 
kona prevzela Skupščina SRS. 
Pri tem določilo 8. člena, po 
katerem |e investitor moderni- 
zacije ceste po tem zakonu 
cestni sklad SRS, v ničemer ne 
menja navedene ugotovitve 
o odgovornem subjektu za iz- 
vajanje zakona. 

Na vprašanje, ali zakon še 
velja, kaže odgovoriti pritrdil- 
no, saj vse doslej ni bil sprejet 
noben akt, ki bi ga izrecno raz- 
veljavil, razen določila 5. točke 
121. člena zakona o javnih ce- 
stah iz leta 1971, ki je določil, 
da z dnem uveljavitve tega za- 
kona preneha veljati 11. člen 
zakona o modernizaciji ceste 
državna meja pri Šentilju - dr- 
žavna meja pri Novi Gorici. Do- 
ločilo, ki je bilo razvel|avljeno, 
pa na bistvo postavljenega po- 
slanskega vprašanja ne vpliva, 
ker se razveljavljeni člen nana- 
ša le na pristojnost cestnega 
sklada SRS za dajanje dovo- 
ljenj za graditev objektov v va- 

rovalnem pasu cest za graditev 
dovozov in priključkov na 
ceste. 

Seveda pa ob tem kaže upo- 
števati, da je z zakonom o jav- 
nih cestah iz leta 1971, zako- 
nom o cestah iz leta 1981 ter 
z ustavnimi amandmaji in iz- 
vedbenimi predpisi, odgovor- 
nost za razvoj cestne mreže bi- 
la v določenem smislu redefi- 
nirana napram stanju iz ob- 
dobja pred sprejemom ome- 
njenih zakonov. 

Po zakonu o javnih cestah iz 
leta 1971 je bila za upravljanje 
in gospodarjenje z magistral- 
nimi in regionalnimi cestami (v 
nadaljevanju: republiške ce- 
ste) ustanovljena Republiška 
skupnost za ceste, ki je med 
drugim po 15. členu zakona 
bila pristojna za izdelavo in 
predložitev Skupščini SRS os- 
nutka dolgoročnega programa 
gradenj in rekonstrukcij repu- 
bliških cest, pristojna pa je bila 
tudi za sprejem srednjeročnih 
in letnih programov gradenj in 
rekonstrukcij republiških cest. 
Seveda pa ob tem ne smemo 
prezreti 27 člena navedenega 
zakona, ki je določal, da 
Skupščina SRS sprejema dol- 
goročne programe ter daje so- 
glasje k srednjeročnim progra- 
mom gradenj in rekonstrukcij 
republiških cest. 

Po zakonu o cestah iz leta 
1981 je za področje republi- 
ških cest bila ustanovljena sa- 
moupravna interesna skup- 
nost za ceste Slovenije, v kate- 
ri so uporabniki in izvajalci us- 
klajevali ob obveznosti zago- 
tavljanja enotnosti cestnega 
omrežja med drugim tudi pla- 
ne gradenj in rekonstrukcij 
cest ter v zvezi s tem sprejema- 
li ustrezne planske akte, t. j. 
dolgoročne plane, samouprav- 
ne sporazume o temeljih sred- 
njeročnih planov, srednjeroč- 
ne plane in letne plane. Glede 
na načela veljavnih predpisov 
o planiranju (kontinuiranost, 
sočasnost, usklajenost in po- 
dobno) je le-to v skupnosti po- 
tekalo v tesni povezavi s po- 
stopki planiranja v družbeno- 
političnih skupnostih, kar se je 
glede programov gradenj in 
rekonstrukcij republiških cest 
odrazilo v dolgoročnih in sred- 
njeročnih planskih dokumen- 
tih, ki jih je za področje repu- 
blike sprejemala Skupščina 
SRS. 

S koncem leta 1989 so bile 
ukinjene samoupravne inte- 
resne skupnosti, med njimi tu- 
di Skupnost za ceste Sloveni- 
je, njene naloge, pravice in ob- 
veznosti pa je prevzela pristoj- 
na družbenopolitična skup- 
nost, t j. Republika Slovenija. 

Glede na povedano bi kaza- 
lo na zastavljena vprašanja od- 
govoriti takole: 

1. Zakon iz leta 1969 ni bil 
izrecno nikoli razveljavljen in 
v bistvu še velja. 

2.Odgovornost za njegovo 
izvajanje je bila, glede na nje- 
gova določila, na Skupščini 
SRS ne glede na to, da so se 
po sprejemu zakona oblike or- 
ganiziranosti cestnega gospo- 
darstva od njegovega spreje- 
ma dalje večkrat spreminjale. 

3. Končno za navedeni za- 
kon ne bi mogli trditi, da ni bil 
izvajan, oziroma v skrajni kon- 
sekvenci, da Skupščina SRS ni 
skrbela za njegovo izvajanje. 
Sicer je res, da ni bil izveden 
v celoti tako, kot si to zamišlja- 
mo ob upoštevanju današnje 
problematike, vendar pa so bili 
na trasi, ki jo je določil zakon, 
zgrajeni precejšnji potezi 
- verjetno celo z znatno bolj- 
šim standardom, kot je bilo to 
predvideno v času njegovega 
sprejema. Temu v prid govori 
navsezadnje tudi dejstvo, da 
zakon iz leta 1969 govori o mo- 
dernizaciji ceste, ker samo po 
sebi ne terja izgradnje povsem 
nove avtocestne povezave. 
Prav tako zakon ni izključil 
drugih novogradenj in gradenj 
avtocest v Sloveniji. 

Kot dopolnitev k odgovoru 
vam v prilogi dostavljamo tekst 
z naslovom »Prioritete pri iz- 
gradnji avtocestnega sistema 
v Sloveniji«, ki ga je Republi- 
ška uprava za ceste skušala 
objaviti v časopisih »Delo« in 
»Večer« z namenom, da javno- 
sti argumentirano pojasni po- 
stopke in problematiko reali- 
zacije gradenj in modernizaci- 
je cest v Sloveniji. Žal tekst, 
verjetno zaradi preobsežnosti, 
zaenkrat še ni bil objavljen. 
Republiška uprava za ceste pa 
mu odgovarja o prioritetah pri 
izgradnji avtocestnega siste- 
ma v Sloveniji. V zadnjem času 
je bilo v Delu objavljenih več 
prispevkov o sestankih in mne- 
njih v severovzhodnih predelih 
Slovenije v zvezi z izgradnjo 
avtocestnega sistema v Slove- 
niji. V ospredje so se postavlja- 
li predvsem problemi določa- 
nja prioritet v preteklosti in 
v bodoče ter način in oblike 
financiranja cestnega gospo- 

darstva Poseben poudaf^ 
v teh razpravah je bil dan g'a<3' 
nji avtomobilske ceste Arja vaS 

- Ljubljana. Ker so bili udele^ 
ženci na teh sestankih in '&1' 
pravah očitno mnogokrat n®' 
pravilno poučeni in nezadosj' 
no informirani, želimo javnost 
pojasniti nekatera dejstva 
dogajanja v zadnjih dvajset^ 
letih, ki so vplivala na progra^ 
izgradnje cestnega omreži3 

naše republike. 
Uvodoma moramo pouda^ 

ti, da je načrtovanje gradn) 
cest tako pri nas kot v inoze^ 
stvu dolgotrajen proces (8'1 

let) in da na odločitve na te^ 
področju vplivajo tako stfOj 
kovni kot politični argumen 
(tudi drugod o svetu). 

Problem prioritete gradnj ^ 
avtomobilskih cest se je zac® 
reševati že sredini 60 let 
Hitre ceste v Sloveniji - 19®\ 
Informacija o investicijske^ 
programu avtoceste Šentilj 
-Ljubljana-Gorica 1968). 
gre za razmeroma dolgo 
dobje dvajsetih let bomo v n®' 
daljevanju navedli in komen" 
rali nekatere najbolj bistven 
dokumente, ki so vplivali n 

odločitve o izgradnji avto^1® 
bilskih cest v posameznih o" 
dobjih. Cilj tega pregleda I 
pokazati bralcem vso kc"11 

pleksnost in širino odloča"! 
o tej za narodno gospodarsl'' 
in razvoj tako pomembni Pr° 
blematiki. ..j j 

1.0 Zakon o modernizac' 
ceste državna meja pri šefl' 
lju-Maribor-Celje-Ljubljanav 
-Postojna - državna meja P 
Novi Gorici (Ur. I. SRS 9/6»' 
z dne 20. 3. 1969) je med os& 
lim opredelil: e 

- modernizacija te ceste » 
izvaja postopoma po P°5 

meznih odsekih, 
- modernizacijo ceste na fi°, 

sameznih odsekih DOL.0^ 
SKUPŠČINA SR SLOVENK 
s posebnimi odloki 

-TRASA IN NJENI ELEM^ 
TI SE DOLOČIJO NA PODLA", 
TEHNIČNO, PROMETNO 
EKONOMSKO UTEMELJEN^ 
PROGRAMOV IN OSNOV, , 

- VRSTNI RED GRADIT^ 
POSAMEZNIH ODSEKOV 
DOLOČI NA PODLAGI P^. 
METNIH OBREMENITVE, 
STOTE PROMETA IN TEHNIK 
NEGA STANJA SEDANJE^ 
VOZIŠČA. 

Iz današnjega gledanja I 
pomembno predvsem: f, 

- da zakon govori o 
nizaciji te ceste, kar ne po fe

r 
takojšnjo apriorno gradnjo a 
tomobilske ceste, 
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sprejela odločitev o tej gradnji 
oz. odločitev o elementih te 
ceste (računske hitrosti, hori- 
zontalni in vertikalni elementi 
ceste itd). 

1.1 Načrt razvoja (cestno 
omrežje in hitre ceste v Slove- 
niji) izdelan v decembru 1969. 

Za potrebe dolgoročnega 
Planiranja razvoja cest v Slove- 
niji je Cestni sklad v letu 1969 
s sodelovanjem številnih zuna- 
njih inštitucij izdelal Načrt raz- 
voja cestnega ormežja v Slove- 
niji Rezultat te kompleksne 
študije je bila tudi dinamika iz- 
gradnje omrežja A-cest. V na- 
daljevanju podajamo opredeli- 
teve za nekatere odseke in nji- 
hovo dejansko realizacijo: 

- da je zakon že takrat opre- 
delil strokovne kriterije za pri- 
oriteto gradnje posameznih 
odsekov in 
- da zakon ni časovno opre- 

delil modernizacijo te ceste 
Poleg tega Zakon ni izklju- 

čeval gradnje ostalih avtomo- 
bilskih Cest ali celo dajal pri- 
oriteto modernizaciji ceste 
Šentilj-Nova Gorica. 

Na osnovi tega zakona je bil 
v istem uradnem listu leta 1969 
objavljen tudi odlok s katerim 
se je opredelila gradnja prvih 
dveh odsekov ceste Šentilj 
- Nova Gorica in sicer Vrhnika 
- Postojna in Hoče - Leveč. 

Pomembno je, da je pravza- 
prav Skupščina SR Slovenije 

odsek izgradnja dejanska realizacija 
po nf.črtu 

Pesnica-Hoče 1902 

Hoče-Levec 1976 
Levec-Ločica 1984 
Ločica-Prevoje 1984 
Prevoje-Črnuče 1984 
Crnuče-Dolgi most 1980 
Dolgi most-Vrhnika 1977 
Dolgi most-Vrhnika 1977 
Vrhnika-Postojna 1972 
Postojna-Razdrto 1976 
Razdrto-Divača 1984 
Skofije-Sečovlje 1980 
Jesenice-črnivec 1987 
Naklo-Vižmarje 1979 
Vižmarje-Cikava 1983 
Cikava-Višnja gora 1986 
Višnja gora-Otočec 1987 
Predor karavnake 1984 

1983, 1985, 1989 
po etapah 
1976 
ni zgrajen 
ni zgrajen 
ni zgrajen 
1981, 1983 
1979 
1972 
1972 
1974 

ni zgrajen 
1990, le delno 
ni zgrajen 
1985 
1988, le delno 
1989 
ni zgrajen 
1991, predvidoma 

Iz zgornjega prikaza je raz- 
vidno, da: 

- so bili vsi že zgrajeni odse- 
ki AC v Sloveniji kot prednost- 
no opredeljeni že v letu 1969, 

- dinamika realizacije ni sle- 
dila razen v prvih letih načrto- 
vane izgradnje in 

- v tem času ni bil zgrajen 
noben večji ukrep novogra- 
denj, ki ne bi bil prioritetno že 
Opredeljen v letu 1969. 

1.2. Družbeni in dolgoročni 
Plani Slovenije 

V obdobju zadnjih dvajsetih 
'et so se odločitve o razvoju 
cest v Sloveniji sprejemale 
*notraj cestnega gospodarstva 
v okviru njegovih nadzornih, 
samoupravnih in družbenih 
nadgradenj (Cestni sklad, Re- 
publiška skupnost za ceste, 
Skupnost za ceste Slovenije, 
Republiška uprava za ceste). 

oleg tega pa so se vse velike 
'n generalne odločitve potrje- 
vale, tudi v okviru družbenih in 
^oigoročnih planov Slovenije, 
Jorej v Republiški skupščini, 
(viri: Družbeni plan razvoja SR 
Slovenije v letih 1971-1975, 
Ur- I. SRS 4/73, Srednjeročni 
Plan vzdrževanja in izgradnje 
Magistralnih in regionalnih 

cest v SR Sloveniji za obdobje 
1976-1990, Srednjeročni plan 
vzdrževanja in izgradnje magi- 
stralnih in regionalnih cest 
v SR Sloveniji za obdobje 
1981-1985, Družbeni plan in 
dogovor o temeljih družbene- 
ga plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985, Dolgoročni 
plan SR Slovenije, Ur. I. SRS 1/ 
86, Družbeni plan SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990, Dolgo- 
ročni plan razvoja cest v Slove- 
niji do leta 2000, Ur. I. SRS 17/ 
88, Srednjeročni plan razvoja 
cest v Sloveniji za obdobje 
1986-1990, Ur. I. SRS 31/89) 

Iz zgoraj navedenih doku- 
mentov je razvidno, da se je 
politika izgradnje cest v Slove- 
niji v preteklih 20 letih verifici- 
rala v številnih dokumentih, ta- 
ko znotraj cestnega gospodar- 
stva, kot v Republiški skupš- 
čini. 

1.3 Sofinanciranje gradnje 
AC s pomočjo tujih posojil 

Zaradi pomanjkanja lastnih 
sredstev za izgradnjo sloven- 
skega avtocestnega sistema se 
je Slovenija že v začetku 70 let 
opredelila, da bo intenzivirala 
to izgradnjo s pomočjo tujih 
posojil. To so bila v začetku 

predvsem posojila Mednarod- 
ne banke za obnovp in razvoj 
in pozneje tudi Evropske inve- 
sticijske banke. Delež teh sred- 
stev je predstavljal v preteklo- 
sti približno polovico vseh 
gradbenih stroškov za izgrad- 
njo AC odsekov. 

Pridobivanje teh posojil pa 
je pogojevalo: 

- ekonomsko utemeljitev 
vseh projektov, ki sta jih sofi- 
nancirali ti ustanovi; v ta na- 
men je bilo potrebno izdelovati 
zelo obsežne in kompleksne 
študije upravičenosti, po po- 
sebnih navodilih mednarodne 
banke; študije so bile vedno 
zelo natančno in detaljno pre- 
gledane in potrjene s strani 
ekspertov teh inštitucij, 

- na drugi strani pa je to 
pomenilo, da sta ti instituciji 
tudi posredno vplivali na politi- 
ko izgradnje avtomobilskih 
cest v Sloveniji, ker naša repu- 
blika z lastnimi sredstvi ni spo- 
sobna dovolj hitro zgraditi si- 
stema avtomobilskih cest. 

Predvsem v zadnjih letih sta 
obe banki dajali vse večji po- 
udarek tranzitnim smerem pre- 
ko Slovenije. Poleg tega pa se 
je Mednarodna banka za ob- 
novo in razvoj v zadnjih letih 
Zcfčela vse bolj zavzemati za 
sofinanciranje obnovitvenih 
del na obstoječi magistralni 
cestni mreži. 
1.4. Predštudija upravičenost 
gradnje AC Celje - Ljubljana 

Kot smo že navedli, sta že 
Zakon iz leta 1969 kot tudi po- 
goji mednarodnih posojiloda- 
jalcev, zahtevala ekonomsko 
in tehnično upravičenost po- 
sameznih novogradenj. V ta 
namen je bila v novembru 1973 
izdelana študija, s katero naj bi 
se opredelilo način moderni- 
zacije ceste Celje-Ljubljana. 
Študijo je izdelala mednarod- 
na konsultantska organizacija 
Dorsch-Berger, v sodelovanju 
z domačimi strokovnjaki. 

Rezultati te študije so na- 
slednji: 

- na odseku Ljubljana-Pre- 
voje naj bi se do leta 1975 iz- 
vedla rekonstrukcija obstoječe 
magistralne ceste medtem ko 
naj bi se 4-pasovna avtomobil- 
ska cesta zgradila po letu 
1992, 

- na odseku Prevoje-Vran- 
sko (Trojane) je bilo ugotovlje- 
no, da ekonomsko ni upraviče- 
na nobena gradbena možnost; 
predlagana je izboljšava ob- 
stoječe ceste v letu 1981 ter 
izgradnja 4-pasovne AC po le- 
tu 1993 ali še kasneje. 

- za odsek Vransko-Hudi- 
nja pa je najboljša neetapna 
rešitev, izgradnja 4-pasovne 
AC pa naj bi se izvršila do leta 
1984. 

1.5 Transportni sistem SR Slo- 
venije 

V letih 1978 do 1981 je bila 
izdelana kompleksna študija 
prometa v Sloveniji - Tran- 
sportni sistem SR Slovenije. 
Študijo sta sofinancirala repu- 
blika Slovenija ter UNDP 
- Združeni narodi. Izdelal jo je 
Prometni inštitut ŽG Ljubljana 
ob konsultantskih uslugah fir- 
me Dorsch consult (ZRN) in 
sodelovanju številnih domačih 
in tujih strokovnjakov. 

V študiji je bilo posebej ob- 
delano poglavje cestne infra- 
strukture, v katerem so bile 
analizirane razmere na celot- 
nem cestnem omrežju v Slove- 
niji in izdelane osnove za pri- 
pravo bodočih planov. Poleg 
ostalih rezultatov je bilo v zvezi 
s prioriteto izgradnje AC siste- 
ma ugotavljamo, da ima: 

- I prioriteto izgradnja AC 
Ljubljana-Bregana, 

- II prioriteto izgradnja AC 
Karavanke-Ljubljana, 

- III prioriteto izgradnja AC 
Šentilj-Pesnica, 

-* IV prioriteto izgradnja AC 
od Arje vasi do Ljubljane itd. 

Na osnovi dejanske realiza- 
cije novogradenj v zadnjih le- 
tih, lahko ugotovimo, da so 
sledile usmeritvam te študije. 
1.6 Dogovori o sofinanciranju 
izgradnje cest na področju 
večjih mest v Sloveniji 

Pri prehajanju magistralnih 
cest skozi večja mesta se po- 
javljalo številni urbanistični in 
komunalni problemi, ki jih je 
potrebno reševati istočasno 
z gradnjo cest. Zato je cestno 
gospodarstvo v preteklosti 
sklepalo dogovore, s katerimi 
so se urejevali finančni in dru- 
gi odnosi med prizadetimi me- 
sti in cestnim gospodarstvom. 
Na vsak način pa so ti dogovo- 
ri tudi vplivali na politiko iz- 
gradnje cest v Sloveniji. Ti do- 
govori so bili sklenjeni z Mari- 
borom (1975), Celjem (1979), 
Ljubljano (1975), Novo Gorico 
(1977), Obalo (1977), Kranjem 
(1980) in Jesenicami (1982). 
1. 7. Osimske ceste 

Osimski sporazumi (in izme- 
njava ratifikacijskih listin 
v aprilu 1977) so naložili cest- 
nemu gospodarstvu nove na- 
loge na področju primorskih 
cest. Tudi to je bil akt, ki je bil 
dogovorjen in podpisan na 
meddržavnem nivoju. Kljub ze- 
lo jasnim zadolžitvam v okviru 
teh sporazumov pa Jugoslavija 
še do danes ni rešila problema 
financiranja cest Razdrto-Vr- 
tojba, Razdrto-Fernetiči in 
Kozina-Rupa. Ne glede na to 
pa so v času po podpisu spora- 
zumov potekale intenzivne ak- 
tivnosti za realizacijo teh cest. 
1.8. Resolucija o politiki ures- 
ničevanja družbenega plana 
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Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 (Ur. I. SFRJ št. 71/ 
86). 

Resolucija, ki je bila sprejeta 
na nivoju Jugoslavije, je v letu 
1986 opredelila zelo ambici- 
ozen cilj, in sicer, da bi zelo 
intenzivirali nedokončano 
gradnjo AC Karavanke-Gev- 
gelija (AC Bratstva in enotno- 
sti) in cest po osimskih spora- 
zumih. Prav Slovenija je z iz- 
gradnjo te ceste najbolj zao- 
stala, ker so ostale republike 
v zadnjih letih precej intenzivi- 
rale gradnjo AC Karavanke- 
-Gevgelija. Program je nare- 
koval spremembe v načrtovani 
dinamiki gradnje teh in ostalih 
cest v Sloveniji v obdobju do 
leta 1990 oziroma do leta 2000. 

Kljub veliki skepsi in števil- 
nim pripombam v strokovnih 
krogih je morala takratna stro- 
kovna služba popolnoma po- 
drediti svoje delo tej ambicioz- 
ni nalogi. Danes že lahko reče- 
mo, da je bilo v enem letu in 
morda tudi več ogromno časa 
in tudi denarja porabljenega 
za to nerealno nalogo (planira- 
nje, dokumentacija in pripra- 
va). Poleg tega pa je to tudi 
povzročilo upočasnitev aktiv- 
nosti na pripravi ostalih cest- 
nih projektov v Sloveniji. 

1. 9. Ostale dejavnosti na ce- 
stah 
V dosedanjem prikazu smo go- 
vorili izključno o novograd- 
njah avtomobilskih cest v Slo- 
veniji. Zato moramo poudariti, 
da predstavljajo novogradnje 
le približno polovico porabe 
sredstev za ceste. Druga polo- 
vica so sredstva za vzdrževa- 
nje in obnavljanje ter rekon- 
struirale obstoječe cestne 
mreže. 

V pogojih stalnega pomanj- 
kanja finančnih sredstev je 
moralo cestno gospodarstvo 
vseskozi reševati večno di- 
lemo: 

- ali več vzdrževati in ohra- 
njati obstoječe ceste, 

- ali na račun novogradenj 
zanemariti obstoječe ceste. 

V smislu dobrega gospodar- 
ja je gotovo edina in prava pr- 
va opredelitev. To opredelitev 
je cestno gospodarstvo v pre- 
teklosti bol) ali manj uspešno 
skušalo tudi uresničevati skozi 
izvajanje srednjeročnih in let- 
nih planov. 

Na vsak način pa je bilo po- 
trebno uravnotežiti obe smeri 
razvoja in skušati čim bolj stro- 
kovno opredeliti porabo raz- 
položljivih sredstev. 

2. Gradnja cestnega predora 
skozi Karavanke 

15. 9. 1977 sta Republika Av- 
strija in Socialistična federativ- 
na Republika Jugoslavija na 
Bledu podpisali Pogodbo 
o cestnem predoru skozi Kara- 
vanke. S to pogodbo se je Ju- 
goslavija obvezala izvesti vse 
postopke in financirati vsa po- 
trebna dela za izvedbo tega ve- 
likega projekta. 

Že samo iz tega dejstva vidi- 
mo, da so bile odločive o grad- 
nji predora Karavanke sprejete 
na najvišjih državnih nivojih. 
Načrtovanje tega velikega pro- 
jekta pa sega že v sredino 60 
let, ko so bile proučevane prve 
variante lokacije tega predora. 

Zato so povsem nesprejem- 
ljive trditve, da gradnja predo- 
ra Karavanke za Slovenijo ni- 
ma nikakršnega pomena. Že 
danes predstavljajo prehodi 
preko Karavank (Rateče, Ko- 
rensko sedlo, Ljubelj, Jezer- 
sko) pomembna vrata v Evro- 
po. Zato bo predor predstavljal 
eno od najpomembnejših vrat 
(ki so sedaj zaradi vremenskih 
razmer pozimi pogosto »pripr- 
ta«) v Evropo in omogočil še 
tesnejše povezovanje v prosto- 
ru Alpe-Jadran. Če bi bil to res 
lokalni projekt, kot je navede- 
no v članku ne bi bil predmet 
meddržavne pogodbe, pa tudi 
Avstrija verjetno ne bi vlagala 
v tako drag projekt na lokal- 
nem nivoju. 

Popolnoma napačna trditev, 
ki kaže veliko nepoznavanje si- 
stema financiranja cestnega 
gospodarstva, je, da se vlaga 

v predor Karavanke tri četrtine 
vseh sredstev. V letu 1990, ko 
je intenzivnost vlaganj v Kara- 
vanke zaradi zaključevanja del 
največja, predstavljajo sred- 
stva za ta projekt 18% vseh 
sredstev za ceste v Sloveniji, 
oziroma 48% vseh sredstev za 
gradnjo avtomobilskih cest (vir 
rebalans plana magistralnih in 
regionalnih cest za leto 1990). 

Napačni podatki se pojavlja- 
jo tudi o začetku gradnje pre- 
dora Karavanke. Začetek pri- 
pravljanih del sta svečano od- 
prla leta 1979 takratni zvezni 
kancler Republike Avstrije 
Bruno Kreisky in takratni pred- 
sednik ZIS Veselin Djuranovič. 
Dela na samem predoru pa so 
se začela šele v letu 1986. 

3. Delitev sredstev za ceste 
Veliko očitkov v zadnjem ča- 

su se nanaša na premajhno 
vračanje zbranih sredstev za 
ceste (bencinski dinar, takse, 
cestnina) štajerske regije. 
Strokovne službe so v prete- 
klosti in tudi danes zagovarjale 
načelo enovitosti republiškega 
cestnega omrežja. To pomeni, 
da se v to omrežje ne vlaga po 
načelu teritorialnega zbiranja 
sredstev, ampak se vsa zbrana 
sredstva delijo na osnovi stro- 
kovnih predlogov in dogovo- 
rov (planov). Kljub temu nače- 
lu pa lahko ugotovimo, da se- 
verovzhodni del Slovenije ni- 
kakor ni dobival teh sredstev le 
po kapljicah, kot je bilo v zad- 
njem času izrečeno. To ugoto- 
vitev potrjuje prikaz nekaterih 
največjih posegov na cestnem 
omrežju tega področja v zad- 
njih dvajsetih letih: 

- AC Hoče - Arja vas, 
- Hitra cesta skozi Maribor, 
- mejni prehod Šentilj, 
- obvoznica Žalec, 

zahodna magistrala 
v Celju, 

- Ptujska cesta v Mariboru, 
- obnova in rekonstrukcija 

ceste Maribor-Ormož, 
- številne modernizacije, ob- 

nove in rekonstrukcije regi- 
onalnih in magistralnih cest in 

- ne nazadnje velika sred' 
stva, ki se redno usmerjajo za 

vzdrževanje cest tega P0' 
dročja. 
3. Zaključek 

Iz zgoraj navedenih dejste* 
lahko zaključimo da: 

- je razvoj in izgradnja avto* 
mobilskih cest v Sloveniji sle* 
dil usmeritvam iz začetka 70 

- so bili pri vseh odločitvah 
v največji možnoi meri upošte- 
vani strokovni argumenti, 

- so se odločitve o razvoj" 
cest sprejemale in potrjeval? 
tako znotraj kot ZUNAJ CEST" 
NEGA GOSPODARSTVA, 

- so odločitve pogojevali tu- 
di dogovori in pogodbe ter od- 
ločitve na ZVEZNEM IN MED- 
DRŽAVNEM NIVOJU, 

- da predstavlja stroka 
EN SEGMENT odločanja o ce* 
stah, 

- da so potrebne političoe 

odločitve predvsem zaradi te2' 
kega in nezanesljivega ocenj^ 
vanja širših družbenih in raz- 
vojnih koristi izgradnje neKe 

ceste in 
- da povzročijo vse spfe' 

membe konceptov in orga^ 
zacije v cestni dejavnosti d°'' 
goročne posledice, ki jih n 

mogoče v kratkem času popr3' 
viti. 

Pred nami je proces spre]®' 
manja srednjeročnega plan 

razvoja cest za obdobl 
1991-1995. V okviru razprav 

o tem pomembnem doku 
tu bo možno razčiščevati v5 

dileme o prioritetah gradil 
cest v Sloveniji. Upamo, da " 
razprava strpna, argumenti^8 

na in konstruktivna. Le ta* 
bomo lahko prišli do trdnih 1 

jasnih usmeritev za razvoj 
ših cest v naslednjih letih. " 
publiška uprava za ceste sej 
in se še bo kar najbolj potruo 
la, da pripravi strokovne p'e? 
loge za to razpravo. Dogra« 
tev teh predlogov z vsemi os<» 
limi - tudi političnimi - ar^ 
menti, pa lahko predstaw(j 
kvalitetno osnovo za aktivno5 

v naslednjih letih. 
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delegatske pobude 

Družbenopolitični zbor 

Tališče 
prsnega sveta Skupščine Republike 
^'ovenije do pobude Spomenke Hribar, 
^legatke v Družbenopolitičnem zboru, 
^jede nesreče v Ajacciu  

^ delegatski pobudi delegatka Družbenopolitičnega zbora 
j,uPščine Republike Slovenije Spomenka Hribar navaja vpra- 
i^ie letalske nesreče v Ajacciu ter ob tem izpostavlja pred- 
,1®^ nerešeno vprašanje odškodnin sorodnikom ponesreče- 

in nerazčiščene okoliščine in vzroke nesreče. Predlaga, 
Skupščina Republike Slovenije ustanovi komisijo, ki bi ob 

^elovanju strokovnjakov različnih strok in predstavnikov 
,ar'a-Airways odgovorila na vsa odprta vprašanja v zvezi 
nesrečo. 

J*°dimo, da ne gre za poslansko vprašanje, pač pa za 
a uudo za ustanovitev komisije, ki je utemeljena z različnimi 
litimi vpršanji. 

D, Vršni svet Skupščine Republike Slovenije ne nasprotuje 
^dlogu za ustanovitev posebne skupščinske komisije, ki naj 
( Proučila postopke in delovanje državnih organov v zvezi 
«0,rienjeno nesrečo in bo v okviru svoje pristojnosti sodeloval 
'njenem delu. 

J| rat' pripominjamo, da ne razpolagamo s konkretnimi 
^ očbami sodišč, oz. potrebnimi podatki na podlagi katerih 
i 'ahko v okviru svoje pristojnosti podali pojasnila v zvezi 
»Pomisleki, danimi v pobudi, ki se nanašajo na vprašanje 
^ '°čanja odškodnin s strani posameznih sodišč, niti jih ni 
fit°*no pridobiti v tako kratkem času. Ob tem moramo pouda- 
ri' da je Republiški sekretariat za pravosodje in upravo 
jstojen le za nadziranje, poslovanja sodišč, medtem ko nima 
Imenih pristojnosti presojati pravilnost materialnih odloči- 
t, • Sodišča so o svojem delu dolžna poročati Skupščini, zato 
. Komisija, kot organ Skupščine od sodišč lahko zahtevala 
j rezne podatke in pojasnila, ki jih bo potrebovala pri svojem 
fjJu, lahko tudi s posredovanjem in strokovnim sodelovanjem 

Publiškega sekretariata za pravosodje in upravo. 
u*a obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Repu- 

sekretariat za pravosodje in upravo. 
Republiški sekretariat za zakonodajo pa je sporočil, da 

možnosti spremljati, kaj je bilo v zvezi s to letalsko 
j ®rečo že ugotovljeno in narejeno, razen kolikor je to bilo 
,feh razvidno ,z sredstev javnega obveščanja. Pojasniti je v ba. da so naloge in pristojnosti za to področje urejene 
jeznem zakonu o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 
Dcm 'n 80/89), ki ima v členih 224. do 238. poseben oddelek giJj naslovom »Letalske nesreče«. Iz teh določb je med dru- 
r,.^1 razvidno, da predsednika in člane komisije za preiskova- 
kLfesreč imenuje posebej za vsako nesrečo funkcionar, ki 
l6.aj zvezni upravni organ za promet in zveze, s seznama 
,,^'skih strokovnjakov (prvi odstavek 228. člena). Nadalje, če 
5 ® jugoslovansko letalo nesrečo na ozemlju tuje države, 
J°6i funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za promet in 
$|/Ze. pooblaščenega predstavnika, ki bo navzoč pri prei- 

nesreče zadevnega letala (drugi odstavek 231. člena). 
jrjS'' Pomembna je med drugim tudi določba, da mora za 
W6re nesreč zvezni upravni organ za promet in zveze po 
slanem delu dati po sredstvih javnega obveščanja uradno 
tle ilo o izidih preiskave nesreče (drugi odstavek 238. 
Drj^

a) Iz povedanega je razvidno, kdo je dejansko uradno 
,°'en za raziskavo in poročanje o izidih preiskave nesreče; 

O Pod311*' 0 vzrokih nesreče in rezultatih preiskave 5e
av°mno razpolaga tudi sam letalski prevoznik, čigar letalo 

lJe Ponesrečilo, med drugim že zaradi odškodninskih zah- 
»KOv; 

'udi glede drugega vprašanja, to je reševanja odškodnin- 

skih zahtevkov pred sodiščem, moramo pojasniti, da naš 
sekretariat nima vpogleda in ne spremlja nobenih odškodnin- 
skih pravd pred sodišči, ker za to prav tako ni pristojen. 
Določene podatke o delu sodišč ima Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo, ki je splošno delo sodišč dolžan sprem- 
ljati; poleg tega ima tovrstne podatke nedvomno tudi sam 
letalski prevoznik in zavarovalnica; navedena subjekta nam 
podatkov nista dolžna sporočiti. 

O sami delegatski pobudi za ustanovitev posebne skupščin- 
ske komisije, ki naj bi ob sodelovanju strokovnjakov različnih 
strok in delavcev Adrie-Airways odgovorila na odprta vpraša- 
nja, pa menimo, da je tako komisijo vsekakor možno ustano- 
viti. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Vaneta Gošnika, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
o ukrepih slovenske vlade v zvezi 
s sklepom republiške skupščine 
o preverjanju varnosti Elektrarne 
Golica 

Zeleni Slovenije predlagamo in zahtevamo, da Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije že na današnji seji vsem trem 
zborom poroča o svojih konkretnih postopkih v zvezi z uresni- 
čevanjem sklepa Skupščine Republike Slovenije o prepovedi 
polnjenja akumulacijskega jezera HE Golica do rešitve vseh 
odprtih vprašanj. Takojšen odgovor zahtevamo zaradi dej- 
stva, da avstrijska stran opravlja zadnje preizkuse visokotlač- 
nega cevovoda in turbine pred predajo objekta investitorju in 
pred nameravanim pričetkom polnjenja akumulacije. 

Stališče do pobude: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v skladu 

s sprejetimi sklepi zborov Skupščine Republike Slovenije 
z dne 30. in 31. 7. 1990 v okviru svojih pristojnosti storil 
naslednje za preprečitev polnjenja akumulacijskega jezera HE 
Golica do razrešitve vseh odprtih vprašanj: 

1. Takoj po sprejetju sklepov v Skupščini Republike Slove- 
nije je preko svojih predstavnikov v Stalni jugoslovansko- 
avstrijski komisiji za Dravo zahteval aklic zasedanja komisije, 
na katerem naj se obravnava izključno problematika vplivov 
HE Golica na naše ozemlje. S predstavniki avstrijskega mini- 
strstva za kmetijstvo in gozdarstvo je bilo najprej dogovor- 
jeno, da bo zasedanje 20. in 22. septembra 1990 v Mariboru. 

Avstrijska stran je enostransko 17. septembra sporočila, da 
zasedanje ni mogoče v predlaganem času. Dogovorjen je bil 
nov datum 29. in 30. oktober 1990. Jugoslovanska stran je na 
podlagi poročil o izpolnjevanju obveznosti in sklepov prejš- 
njih zasedanj in ob upoštevanju sklepov Skupščine Republike 
Slovenije ugotovila na zasedanju 29. in 30. oktobra v Mari- 
boru, da še vedno niso razrešena bistvena vprašanja 
o odpravi posledic gradnje HE Golica na naši strani. Ponovno 
je avstrijsko stran obvestila o sprejetih stališčih v republiški 
skupščini do gradnje HE Golica in zahtevala, da morajo biti 
pred pričetkom polnjenja razrešena vprašanja varnosti jezu in 
brežin zajezitvenega prostora izdelane morajo biti študije in 
ekspertize s področja krajinsko ekološke problematike 
vključno z razrešitvijo odškodninskih zahtevkov. Zaradi še 
nerazrešenih odprtih vprašanj je jugoslovanska stran predla- 
gala sklenitev meddržavnega sporazuma, s katerim bi uredili 
vsa vprašanja, povezana z gradnjo, obstojem in obratovanjem 
HE Golica. 

Od 5. do 7. novembra je avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo 
in gozdarstvo izvedlo vodopravno razpravo o izpolnjevanju 
pogojev iz vodopravne odločbe na podlagi katere se gradi HE 
Golica. Nanjo je povabilo tudi predstavnika Republiškega 
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sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora in EGS-a. 
Na podlagi razprave in stališč izvedencev so predstavniki 
slovenske strani zahtevale, da ne sme priti do pričetka obrato- 
vanja HE Golica, dokler ne bodo izpolnjeni naslednji pogoji: 

- da so izpolnjeni vsi pogoji izvedencev pred pričetkom 
obratovanja; 

• - da se izvedencem S slovenske strani v skladu z že spreje- 
timi sklepi v dravski komisiji omogoči, da preverijo seizmotek- 
tonske osnove ter izvedeniško mnenje; 

- da se razčistijo vprašanja odškodnin pravnim subjektom, 
ki so zaradi gradnje elektrarne na našem ozemlju prizadeti. 

Ob zahtevah za izpolnitev teh pogojev so naši predstavniki 
tudi opozorili na določbe meddržavnega sporazuma iz leta 
1945, v katerem je predvidena sporazumna rešitev vseh vod- 
nogospodarskih vprašanj glede Drave. Predvsem pa je bilo 
opozorjeno na sankcije oziroma možnosti za reševanje spo- 
rov, ki so določene v tem sporazumu. Opozorjeno je bilo tudi 
na to, da še ni bila predložena ekološko-krajinska študija za 
območje Bistrice, ki jo je zahtevala jugoslovanska stran, saj bi 
ta bila podlaga za razreševanje ekoloških, gospodarskih, soci- 
alnih, odškodninskih in drugih vplivov na našem ozemlju. Vse 
to so pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, preden se dovoli zače- 
tek obratovanja HE Golica. 

Pristojni slovenski oziroma jugoslovanski organi bodo po 
diplomatski poti oziroma v okviru dravske komisije v kratkem 
sporočili izčrpno stališče do še nerešenih vprašanj o HE 
Golica. 

Na razgovorih delegacije Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije in delegacije Deželnega sveta avstrijske 
zvezne dežele Koroške ob njenem uradnem obisku v Repu- 
bliki Sloveniji 9. novembra 1990 so bila pri problematiki var- 
stva okolja obravnavana tudi vprašanja hidroelektrarne Goli- 
ca-Koralpe. Avstrijska stran je poudarila, da so po njenem 
mnenju dani vsi pogoji za normalno obratovanje HE Golica. 
Sicer pa da obstajajo še nekatera odprta tehnična vprašanja 
in vprašanja odškodnin, ki pa so bolj politične narave in ne 
vplivajo na varnost obratovanja elektrarne. Po krajši razpravi 
je bil sprejet naslednji dogovor: do konca februarja 1991 
morajo biti končani vsi pogovori o varnosti obratovanja 
objekta in višini odškodnine ter sprejeta odločitev o usodi HE 
Golica. Koroška se zavezuje, da do takrat niti poskusno ne bo 
polnila |ezu. Slovenska stran pa, da prouči dokumentacijo, 
v skupnih dogovorih pa poskušajo rešiti vprašanja odškodnin. 

V Izvršnem svetu Republike Slovenije bo za pogovore pri- 
stojen sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora Miha 
Jazbinšek, na koroški strani bo v predhodnih razgovorih 
sodeloval g. Ecker in KELAG-a, ko pa bo stvar zrela za spreje- 
manje odločitev, pa deželni glavar dr. Haider. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stališče do delegatske pobude pripravil Republiški 
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora. 

STALISCE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Mojmira Ocvirka, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
glede stanja v slovenskem smučanju 

Pobuda se nanaša na slovensko smučanje. Propad Elana in 
razpad neke stare športne logike sta pravzaprav za seboj 
potegnila celo slovensko smučanje. Če lahko trdimo, da je 
bivša partijska politika z vmešavanjem na vse ravni planiranja 
slovenskega smučanja pravzaprav kriva za propad Elana, pa 
nam seveda ostajajo smučarski uspehi, ki so dejstvo in ver- 
jetno nesporni na Slovenskem. Vse kaže, da velik potencial 
vendarle še obstaja. Prepričan seveda sem, da moramo pre- 
prečiti propad tega potenciala in izkoristiti vse možnosti za 
uveljavljanje Slovenije. Pri tem ne mislim na princip oziroma 
na športno organiziranost kakršno je imela Vzhodna Nemčija. 
Želel bi pa, in to je moja pobuda, da Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije, v kolikor je to seveda v njegovi moči, 
poroča o stanju v slovenskem smučanju in glede na ugotovi- 
tve tudi predlaga potrebne ukrepe, bodisi ukrepe finančnega 
ali kadrovskega značaja, kar naj seveda presodi sam « 

Izvršni svet je posredoval naslednje stališče: 
Stania slovenskega smučanja ni mogoče neposredno pove- 
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zovati s sedanjo usodo Elana, čeprav je vzajemni interes teg 
športa in domačega proizvajalca športne opreme nedvorfl^ 
močan in naraven in v določeni meri tudi pogojuje uspešno^ 
obeh. 

Izvršni svet Skupščine Republike Stovenije ne more nep° 
sredno analizirati in poročati o stanju v slovenskem smUCj* 
nju. Osnovne smučarske organizacije se namreč na podla? 
svojega interesa prostovoljno vključujejo, v osrednjo orgar 

zacijo Smučarsko zvezo Slovenije, ki ima ustrezne stroko^ 
in kontrolne organe ter organ upravljanja. Ti so za svoje de' 
odgovorni članicam, v skladu z načelom javnosti delovanja P 
so tudi dolžni informirati javnost o vseh zadevah, vključi 
s stanjem na področju svojega delovanja. V kolikor gre 1 

dvom o korektnosti delovanja posameznih organizacij,1, 
v tem primeru Smučarske zveze Slovenije, je mogoče sproZ' 
potrebne postopke v za to pristojnih družbenih službah 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nima pristojno 
sti, da bi neposredno sprejemal ukrepe finančnega ali kadrO 
skega značaja za organizacije, ki so ustanovljene in delujel 
na podlagi Zakona o društvih. Na razmere v smučarske" 
športu lahko vpliva le posredno v okviru financiranja športn 

dejavnosti iz javnih financ, pri čemer pa so možnosti zel" 
omejene. Za šport se namreč iz javnih financ v povprecl 
namenja le okrog četrtina sredstev, ostale dohodke pa 
organizacije pridobivajo samostojno na različne način 

Področje športne dejavnosti tudi ni ustrezno normativno 
jeno, v pripravi pa je poseben zakon, s katerim nai bi y 
določeni nekateri splošni pogoji, ki jih bodo morali izpolni 
vati vsi izvajalci te dejavnosti, med njimi tudi smučars* 
športne organizacije. & 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil ReP . 
bliški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter teles" 
kulturo.  ^ 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Julija Nemaniča, 
delegata v Družbenopolitičnem zboru, 
Jožeta Protnerja in Slavka Dragovana« 
delegatov Zbora občin ter Boža 
Kočevarja, delegata v Zboru 
združenega dela, da zagotovi 
učinkovito kontrolo kakovosti vina na 
slovenskem trgu oziroma da ustanovi 
specializirano vinarsko inšpekcijo ^ 

1. Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in P'^ 
hrano je predlog reorganizacije inšpekcijskih služb PriPr

kjp 
v juliju 1988, ob takratnem namenu prenašanja inšpekcij5^ 
služb iz občinske na republiško raven. Takrat je bila izdela 
tudi analiza potreb za organiziranje specializirane vina^V 
inšpekcije po posameznih vinorodnih območjih. Na podlag e 
analize je bilo predlagano, da v okviru enotne republik 
kmetijske inšpekcije deluje 5 specializiranih vinarskih inšp 
torjev. ji- 

2. Do reorganizacije inšpekcijskih služb (prenos inšpe* ^ 
skih služb v republiško pristojnost) ni prišlo ob spreje jj 
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev od IX do LXX 
k ustavi republike Slovenije z utemeljitvijo, da za to ni ust' 5 
nih podlag v ustavi in v amandmajih k ustavi. Takšen Pre ^ 
bo mogoč šele po sprejemu nove slovenske ustave, ki . 
položaj občine drugače uredila, in novega zakona, ki bo ^ 
splošno urejal inšpekcijo. Te zadeve bomo uredili v nov $ 
zakonu o vinu in o drugih proizvodih iz grozdja in vina, j 
že pripravlja. V tem zakonu in predpisih, izdanih na nle%r 
podlagi, bo poleg ureditve inšpekcijskih pristojnosti, oP' jt, 
Ijena tudi uskladitev s sodobno vinsko zakonodajo Evrop5 

držav in Evropske gospodarske skupnosti. ^ 
3. Specializirana vinarska inšpekcija oziroma inšpekcija t 

zaščito geografskega porekla vina pa v sedanjih razmera^, 
more biti v občinah, ki imajo večinoma le po enega 
torja oziroma na več občin skupaj enega kmetijskega 
torja, ki pa mora biti Splošno usmerjen, ne pa ozko spec 

ziran. 
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odgovor 
prsnega sveta Skupščine Republike 
^ovenije na pobudo in predloge 
delegatov vseh zborov v zvezi 
lastninjenjem  

. Skupina delegatov Družbenopolitičnega zbora, Zbora zdru- 

.6iega dela in Zbora občin je na seji zborov Skupščine 
ePublike Slovenije dne 27/9-1990 predlagala: 

1? »Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naj do 
Slednje seje poda analizo dosedanjih procesov in pojavov 

Lastninjenja po času, pravnem temelju, znanih oblikah, 
^segu in vrednosti. 
2) Do naslednje seje naj Izvršni svet pripravi predlog za 
^ajo zakona o lastninjenju s tezami. 

I 3) Do naslednje seje naj Izvršni svet pripravi predlog za 
i(1ajo posebnega zakona oziroma zakona o lastninjenju na 
°dročju: 
"" gozdov 
- kmetijskih zemljišč 

I " zadružništva ter 
- kmetijsko predelovalne industrije in trgovine. 
4) Na naslednje seje zborov Skupščine naj se uvrstijo gor- 

točke dnevnega reda.« 
Jzvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
'sdnje: 

Ad 1) 
I 'zvršni svet trenutno še nima ustreznih podatkov, da bi ailko pripravil analizo dosedanjih procesov in pojavov lastni- 
, 'er>ja po času, pravnem temelju, znanih oblikah, obsegu in 

®dnosti. 

Ad 2) 
- '^vršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji 
.Q|očil besedilo predloga za izdajo zakona o privatizaciji 
imetij z osnutkom zakona, predloga za izdajo zakona 
, ^genciji Republike Slovenije za privatizacijo z osnutkom 
tN^ona in predloge za izdajo zakona o Skladu Republike 
genije za razvoj z osnutkom zakona 18. oktobra 1990. 
v
r®dvidoma jih bo Skupščina Republike Slovenije obravna- 
va na zasedanju zborov 20. in 21. novembra 1990. 

Ad 3) 
I '*vršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravlja pred- 
|9e predpisov, v katerih bo urejeno lastninjenje gozdov in 
^etijskih zemljišč. Lastninjenje v zadružništvu bo urejeno 
'akonom o zadrugah, katerega besedilo osnutka je Izvršni 

j®' Skupščine Republike Slovenije določil na seji 18/10-1990 
;l 9a poslal Skupščini Republike Slovenije v obravnavo za 
°ore 14/11-1990. Če lastninjenje družbene lastnine kmetij- 

Predelovalne industrije in trgovine ne bo urejeno z zako- 
*ai!n o privatizaciji podjetij, bo to urejeno v posebnem 
^onu. V posebni informaciji pa bo Izvršni svet Skupščine 
I ePublike Slovenije predstavil tudi načine in roke za ureditev 
ljS,ninjenja družbene lastnine na drugih področjih. Nikakor 

vseh teh rešitev ni možno pripraviti do naslednje seje 
5rov Skupščine Republike Slovenije 

biij obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravil Repu- J4ki sekretariat za industrijo in gradbeništvo, v sodelova- 
je 2 Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, gozdarstvo 

Prehrano. 

ZBOR OBČIN 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije o pobudi Ervina A. 
Schvvarzbartla, delegata v Zboru občin, 
da se dopolni zakon o javnem 
pravobranilstvu 

Ervin Schvvarzbartl je dal pobudo za dopolnitev zakona 
o javnem pravobranilstvu, s katero bi lahko družbenopolitična 
skupnost za zastopanje v posameznih primerih, ko uveljavlja 
premoženjske pravice in koristi kot upnik, pooblasti za zasto- 
panje osebo, ki je diplomirani pravnik s pravosodnim izpitom. 
Svoj predlog je ponovil v vlogi dne 18. 10. 1990, v kateri se ne 
strinja z mnenjem Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije, ki je zavzel stališča, da bi bila takšna rešitev 
v nasprotju z naravo zakonskega pooblastila, ki je dano jav- 
nemu pravobranilcu. 

Po proučitvi zadeve moramo ponovno ugotoviti, da predla- 
gana rešitev ni v skladu z značajem zakonskega pooblastila, 
ki ga ima javni pravobranilec. Predlagana sprememba zakona 
bi neutemeljeno zožila obseg pooblastil, ki jih ima javni pravo- 
branilec, poleg tega pa bi s pooblastilom, ki bi ga dajala 
družbenopolitična skupnost drugim osebam za zastopanje 
posameznih interesov vpeljali javnemu pravobranilcu vzpo- 
redno institucijo. 

Sekretariat za pravosodje bo zato predložil skupščini Repu- 
blike Slovenije, spremembe in dopolnitve zakona o javnem 
pravobranilstvu, s katerimi bo omogočeno, da »javni pravo- 
branilec izjemoma in iz upravičenih razlogov poblasti strokov- 
nega sodelavca v javnem pravobranilstvu, drugega javnega 
pravobranilca ali diplomiranega pravnika v državnem organu 
ali drugem subjektu, ki ga po zakonu zastopa, da ga nado- 
mešča pri zastopanju za posamezna pravna dejanja«. 

Taka sprememba zakona o javnem pravobranilstvu je že 
v pripravi. 

Z navedeno spremembo bo sicer omogočeno, da javni 
pravobranilec prenese pooblastilo, ki ga ima po zakonu tudi 
na drugo osebo, pri čemer temeljno pooblastilno razmerje ne 
preneha. Funkcija javnega pravobranilca ostane ob taki reši- 
tvi v celoti ohranjena, saj substitut opravlja dejanja po poseb- 
nem pooblastilu, za pravilnost dejanj pa v celoti odgovarja 
javni pravobranilec. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravil Repu- 
bliški sekretariat za pravosodje in upravo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, na pobudo Petra Jamnikarja, 
delegata v Zboru občin, za ustanovitev 
ekološke inšpekcije na republiški ravni 

Peter Jamnikar je poslal Skupščini Republike Slovenije 
delegatsko pobudo za ustanovitev ekološke inšpekcije na 
republiški ravni z naslednjo obrazložitvijo: 

»Nadzor nad varstvom okolja je po sedanjih organizacijskih 
oblikah inšpekcijskih služb razdeljen med več inšpekcij: sani- 
tarno, tehnično, npr. vodnogospodarska, komunalno, veteri- 
narsko in kmetijsko. 

Povezavo in usklajevanje nadzora prevzema eden od udele- 
ženih inšpektoratov, ki ugotovitve vseh inšpektorjev povezuje 
v skupnem programu in skupnih poročilih. 

Tak način povezovanja je primeren za vnaprej programi- 
rane naloge nadzora, težko pa je uskladiti termine vseh 
inšpektorjev pri nalogah intervencijskega nadzora, ker je vsak 
od njih vezan na program svojega inšpektorata. 

Zaradi potreb po intezivnejšem nadzoru nad kršitvami 
s področja varstva okolja in zaradi rastočega števila primerov 
intervencijskega nadzora, je treba najti učinkovitejšo organi- 
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zacijsko obliko nadzora. Zato predlagam ustanovitev ekolo- 
ške inšpekcije, v katero naj bodo vključeni tisti inšpektorji 
sanitarnega, vodnogospodarskega, komunalnega, veterinar- 
skega, kmetijskega in urbanističnega inšpektorata, ki že sedaj 
opravlja nadzor nad varstvom okolja in varstvom prostora.« 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 

Pobuda za ustanovitev ekološke inšpekcije na republiški 
ravni se vključuje in potrjuje rešitve, ki jih za varstvo okolja že 
pripravlja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

Razmišljanja in gradiva, ki so v pripravi, vključujejo tudi 
reorganizacijo inšpekcijskih služb, in sicer organiziranje 
inšpekcijskega nadzora v celoti na republiški ravni. Predlog 
za izdajo zakona o varstvu okolja, ki je v pripravi, predvideva 
tudi ustanovitev republiškega inšpektorata za varstvo okolja 
kot organa v sestavi Republiškega sekretariata za varstvo 
okolja, ki bo imel svoje regionalne (okrajne) izpostave. 

Vzpostavitev ekološke inšpekci|e bo zahtevala spremembe 
v organiziranosti in dejavnosti nekaterih drugih inšpekcij, 
predvsem sanitarne, še naprej pa bo treba zagotavljati večjo 
povezavo, usklajenost in sodelovanje ekološke inšpekcije 
s tistimi inšpekcijskimi organi, ki so pristojni za t. i. mejna 
področja (npr. sanitarni, kmetijski, veterinarski, komunalni, 
itd.) 

Menimo, da se že zdaj poostreno nadzorujejo elementi 
okolja in onesnaževalci ter da so večji ekološki problemi in 
onesnaževalci okolja ugotovljeni in pod nadzorom. Akcija 
usklajevanja inšpekcijskega nadzora, ki je uspešno potekala 
tri leta, ne pomeni, da se morajo nujno znajti na istem mestu 
vsi pristojni inšpektorji. Poudarek je na usklajenem ukrepanju 
in oceni sanacijskih programov in rokov za sanacijo. 

Problemov ni mogoče obvladovati le z inšpekcijskimi 
ukrepi, potrebni so dobri sanacijski programi in predvsem 
sredstva za njihovo izvajanje. 

Ena glavnih pomanjkljivosti za večjo učinkovitost, o čemer 
se dogovarjamo že nekaj let, je da v Sloveniji nimamo enot- 
nega, računalniško zasnovanega informacijskega sistema za 
okolje, katerega vzpostavitev je naša prva naloga. Tako bo 
lažje določiti ekološke probleme, ki jih je treba prednostno 
reševati. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je odgovor na delegatsko pobudo pripravil Republiški 
sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Aurelija Jurija, 
delegata v Zboru občin, za spremembo 
sistema določanja denarnih kazni za 
prekrške 

Delegat v Zboru občin Skupščine Republike Slovenije Aure- 
lio Juri je podal pobudo, da se v prihodnje, pri določanju 
kazenskih sankcij za prekrške ne bi uporabljal več dosedanji 
sistem določanja denarnih kazni s točno določenimi zneski, 
temveč, naj se predvidi sistem njihove določljivosti v točkah 
oziroma na drugi način. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je sprejel 
naslednje stališče: 

Izvršni svet meni, da uveljavitev navedene rešitve ne bi bila 
v skladu s sedanjo kaznovalnopravno zakonodajo. Z uveljavi- 
tvijo takšnega sistema določanja denarnih kazni za prekrške 
bi bilo potrebno hkrati analogno spremeniti tudi določbe 
o denarni kazni v zakonu o gospodarskih prestopkih in KZ 
SFRJ Glede na ustavno razmejitev pristojnosti federacije in 
republik se ob tem zastavlja vprašanje zagotovitve enotnosti 
sistema kaznovalnega prava. 

Z uvedbo takšnega sistema bi bilo potrebno spremeniti tudi 
vse sistemske zakone s področja kaznovalnega prava oziroma 
tudi procesne zakone. Ob tem bi bilo potrebno spremeniti 
sistem določanja denarnih kazni tudi v uredbah Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije in odlokih občinskih 
skupščin 

Izvršni svet tudi meni, da bi taka rešitev prišla v poštev le 

v skrajnem primeru in sicer v obdobju visoke inflacije, 1(1 !l 
dejansko ne bi obstajala druga rešitev. I; 

Izvršni svet meni, da predpisani razponi denarnih kaZjj ( 
v republiškem zakonu o prekrških ne zagotavljajo primerne!) c 

pravnega varstva, zato meni, da bi bilo potrebno okvir"'J 
zneske v tem zakonu zvišati od 10 do 300%. V tem smislu !>'J' 
pripravil spremembe zakona o prekrških. V okviru teh 
memb bi se predvidela tudi rešitev, s katero bi valorizirali tu' < 
dinarske zneske v uredbah Izvršnega sveta Skupščine Rep" * 
blike Slovenije in v občinskih odlokih. Takšna rešitev je bila* j 
uveljavljena s spremembami in dopolnitvami zakona o prek'' > 
ških (Ur. list RS, štev. 5/90). ' 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Rep" 
bliški sekretariat za pravosodje in upravo. 

si 
  u 
STALIŠČE J 
Izvršnega sveta Skupščine Republike ? 
Slovenije do pobude Alojza Metelka, s 

delegata v Zboru občin, za spremembo 
zakona o pokojninskem in invalidskem ; 
zavarovanju x j 

Alojz Metelko je dal naslednjo pobudo za spremen"0 * 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju: ( 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pok"! . 
ninskem in invalidskem zavarovanju, ki je bil sprejet v jul') 
1990 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije dne ( 
avgusta 1990, so se zmanjšale pravice združenim kmeto"1 

zavarovanim po drugem odstavku 10. člena istega zakona , 
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah zako" 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so izgubili p'" 
vico do najnižje pokojnine združeni kmetje, ki so ( 
v obdobju, iz katerega se štejejo osebni dohodki za izrafi1' i 
pokojninske osnove, t j. najmanj 15 let, zavarovani od osno^ 
ki je bila enaka ali višja od mesečnega zneska najnižje pok"! , 
ninske osnove oziroma najnižje pokojnine za polno pokojni'' 
sko dobo. . i 

Zato naj se spremeni Zakon o pokojninskem in invalidsk®" 
zavarovanju, in sicer, da se v 22. členu, četrtem odstavku c<[ 

besedilo »drugega odstavka 10. člena«, in s tem zagot*^ 
, pravica do najnižje pokojnine vsem združenim kmetom, ki5, 

ob uveljavljanju pravice do pokojnine zavarovani po 
odstavku 10. člena omenjenega zakona. j 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je spf®l 
naslednje stališče: 

1. Po številnih pobudah za znižanje prispevkov, ki'so I' 
kmetje dolžni plačevati za pokojninsko in invalidsko zavar 

vanje, je bil zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovali 
spremenjen tako, da si kmetje lahko sami določijo osnove 
obračunavanje in plačevanje prispevkov. Ta osnova ne ■ 
biti nižja od polovice najnižjega zneska, ki zagotavlja mat^ 
alno in socialno varnost delavca. V novembru 1990 znaša . 
najnižja osnova 1.415,00 din, mesečni prispevek pa 481 
din. jf 

2. Hkrati z navedenim znižanjem najnižje osnove za ov< 
čun in plačevanje prispevkov je bila sprejeta tudi določba. P;, 
kateri imajo pravico do odmere pokojnine od najnižje po^ 
ninske osnove le tisti združeni kmetje na podlagi opravljaj 
samostojnih dejavnosti, ki so bili po 1.1. 1966. leta najmanj .( 
let zavarovani od osnove, ki ni bila nižja od zneska najn|ZI 

pokojnine za polno pokojninsko dobo j 
Ker je bilo obvezno zavarovanje kmetov uvedeno šele sret 

leta 1983 oziroma 1. 1. 1984, bi takšna določba dejans 
izločila vse združene kmete, ki se bi upokojili v nasledi, 
letih izmed upravičencev do odmere pokojnine od najn1^ 
pokojninske osnove. Zato je ta določba omiljena tako, da } 
v to obdobje 15-ih let štejejo tudi vsa obdobja, kdajkoli p'e"^ 
v delovnem razmerju in vsa obdobja, prebita v zavarovanj^ 
podlagi opravljanja samostojne dejavnosti pred 1.1. 
leta. Kot čas opravljanja samostojne dejavnosti se v : 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju razume tudi ^ 
opravljanja kmetijske dejavnosti (to je izrecno navede, 
v 159. in 165, členih zakona) zato se združenemu KrTii 
v minimalno 15-letno obdobje vštejejo tudi vsa obdo« 
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*'!Pred leta 1984, ki so mu na katerikoli podlagi priznana 
Zavarovalno dobo kot čas opravljanja kmetijske dejavnosti. n, 3. Če združeni kmet pridobi pravico do pokojnine, preden 

5' "Polni 15 let zavarovalne dobe, praviloma v primeru invalid- 
1 °sti ali smrti, se pokojnina lahko odmeri od najnižje pokoj- 
'"iske osnove, če je bil ves čas od 1. 1. 1984 zavarovan vsaj 
J?1 osnove v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko 

, °bo. Smoter te določbe je odvrniti kmete, ki se zmorejo 
' 'Varovati od višjih osnov od zavarovanja od najnižje možne 

'varovalne osnove. Če bi tudi zavarovancem, ki niso najmanj 
r,5 let, to je toliko, kolikor znaša najmanjša zavarovalna doba, 1 je pogoj za starostno upokojitev, odmerjali pokojnino do 
'':'ivišje pokojninske osnove, bi to predstavljajo odstopanje 

d načela, da je pokojnina odvisna od vplačanih prispevkov. 
4 Izvršni svet pripravlja celovito revizijo zakona o pokojnin- 

, ^ern in invalidskem zavarovanju. Pri tem bo podrobno pro- 
dno tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, 
;'asti obseg tega zavarovanja, obveznosti kmetov in druga 
vnašanja. 

obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Republi- 
ki sekretariat za delo. 

Stališče 
prsnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije do pobude Ivana Vodopivca, 
^legata v Zboru občin, za oživitev 
^cesničevanja določil gospodarskega 
^la Osimskih sporazumov — proste 
^Qne za mikrolokaciji pri Sežani  

U 'van Vodopivec je dal pobudo za oživitev uresničevanja 
c
0|očil gospodarskega dela Osimskih sporazumov - proste 
°ne za mikrolokaciji pri Sežani. 

g ''vršni svet Skupščine Republike Slovenije je navedeno 
e'e9atsko pobudo proučil in meni naslednje: 

m vršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira delegat- 
0 Pobudo za čimprejšnjo oživitev skupne proste cone pri 6žani, ki lahko pripomore k poglobitvi razvoja obmejnega 

lil sPodarskega sodelovanja in gospodarskih odnosov z Ita- 
l^10' pretegnitvi tujega kapitala ter tehnologije in predvsem 
t Našemu vključevanju v zahodnoevropske gospodarske to- 
°ve, 

s SFRj n Republika Italija sta leta 1975 podpisali Osimske 
l(j

>0razume, s katerimi sta uredili medsebojne odnose in sode- 
Vanje na različnih področjih. S protokolom o prosti coni kot 

s, stavnim delom Osimskih sporazumov je bila opredeljena 
^uPna prosta cona na ozemlju SFRJ in Italije, ki naj bi ob 
s?

sebno ugodnih pogojih poslovanja prispevala k industrij- 
*erriu razvoju obmejnih območij obeh držav in povečala 
°žnosti za zaposlovanje prebivalcev na teh območjih, 

g *|iub velikemu odmevu, ki ga je projekt skupne proste cone 
^ivel, pa ga niti italijanska niti jugoslovanska stran nista 
p esničili kot skupen projekt po prvotno začrtanih osnovah. 
Avt 'ern 'e ^re'3a poudariti, da je začela Italija, natančneje ^ 'pnomna pokrajina Furlanija-Julijška krajina in njeno sre- 

Sce Trst, s konkretnimi uspešnimi projekti uresničevati 
°jo vizijo razvoja tega obmejnega prostora, in sicer kot 

^embnega mednarodnega raziskovalnega središča. Med- 
^arodni vidik je v zadnjem času še posebej poudarjen zaradi 
l^ot ti, ki jih vidi Italija za prodor v Vzhodno Evropo (Trst 

' nost med Zahodom in Vzhodom), 
le S'°venijo pa bi lahko bila prosta cona najhitrejši način za 

Posredno vključevanje v Evropsko gospodarsko skupnost 
r,!! a obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
Je je odgovor pripravil Republiški sekretariat za industrijo in 
^ adbeništvo glede na to, da jo je tudi podprla. To se konkreti- 
g a v določilih sporazuma med SFRJ in EGS o medsebojnem 
bort'30c'ars'<em sodelovanju, ki predvideva možnost za svo- 

^ejši pristop proizvodov iz skupne proste cone na celotno 
lj ^očje Evropske skupnosti. Obstaja tudi možnost za 

,ar|čno sodelovanje Skupnosti pri projektu proste cone. 
5LZvršni svet ugotavlja, da je skupna prosta cona gospodar- 

a Pridobitev, ki je ni smotrno omejevati ali se ji celo odreči, 

vendar pa je treba celoten projekt proste cone prilagoditi 
spremenjenim okoliščinam, realnim možnostim, načrtom in 
interesom ob nezmanjšanem upoštevanju vseh ugodnosti po 
doseženem meddržavnem dogovoru. 

Nov koncept proste cone bodo predstavniki Republike Slo- 
venije v uradnih razgovorih predstavili italijanski strani ter še 
posebej predstavnikom Avtonomne pokrajine Furlanije-Julij- 
ske krajine in Trsta. Slovenski predlog bo moral biti okrepljen 
z ustreznimi konkretnimi projekti, ki bodo izražali interes 
Republike Slovenije in bodo sprejemljivi tudi za italijansko 
stran. Kot osnovo za te projekte sta Zavod za prosto cono pri 
Sežani, ki je nosilec projekta te cone na jugoslovanski strani, 
in Zavod za družbeno planiranje in gospodarstvo Skupščine 
občine Sežana že pripravila Teze za oživitev uresničevanja 
določil gospodarskega dela Osimskih sporazumov - prosta 
cona na mikrolokaciji pri Sežani. 

Zaradi velikega pomena, ki bi ga imela oživitev proste cone 
tako za naše gospodarsko sodelovanje z Republiko Itjlijo kot 
za neposredno vključevanje slovenskega gospodarstva 
v zahodnoevropske gospodarske tokove, bo Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije preučil možnost za zagotovi- 
tev nujnih finančnih sredstev za delovanje Zavoda za prosto 
cono pri Sežani v prihodnjem letu. Vprašanje nadaljnjega 
financiranja Zavoda j1? namreč odprto, saj je federacija, ki je 
do konca leta 1989 zagotavljala sredstva za delovanje Zavoda, 
v začetku letošnjega leta s tem prenehala in so bila za letos ta 
sredstva začasno zagotovljena v občinskem proračunu. 

V skladu z navedenim Izvršni svet podpira delegatsko 
pobudo in meni, da je treba opredeliti novo vsebino proste 
cone predvsem v smislu tehnološko-znanstvenoraziskoval- 
nega področja, ki bo temeljila na tehnološko, kapitalno in 
razvojno zahtevnejših ter ekološko neoporečnih industrijskih 
dejavnostih z aktivno udeležbo tujega kapitala. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slo- 
venije je stališče do delegatske pobude pripravil republiški 
sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije na pobudo Marcela 
Štefančiča, delegata v zboru občin, za 
ukinitev SDK in prenos celotnega 
poslovanja na poslovne banke in 
Narodno banko Slovenije 

Marcel Štefančič je Skupščini Republike Slovenije predložil 
pobudo za: skorajšnjo ukinitev službe družbenega knjigovod- 
stva in prenos celotnega finančnega poslovanja na poslovne 
banke in Narodno banko Slovenije. 

Z ustavnimi amandmaji k Ustavi Republike Slovenije, ki so 
bili sprejeti v letu 1989, je bilo črtano določilo 94. člena Ustave 
Republike Slovenije, ki govori, da služba družbenega knjigo- 
vodstva opravlja plačilni promet v državi. 

S tem je bila dana možnost, da plačilni promet v državi 
opravlja tudi druga za to usposobljena organizacija v državi. 

Prenos plačilnega prometa s službe družbenega knjigovod- 
stva na poslovne banke v okviru Jugoslavije, takšna kot je 
danes, po našem mnenju ni mogoč. Ni mogoč zato, ker bi 
opravljanje plačilnega prometa prenesli z nevtralne institucije 
(SDK kot služba nima.interesa zadrževati denarja) na banke, 
ki v določenem trenutku ta interes lahko imajo, posebej banke 
v drugih republikah. Razlog je preprost, in sicer nelikvidnost 
in nesolventnost velikega dela jugoslovanskega gospodar- 
stva, ki se izražata v likvidnosti bank. 

Drugačen je položaj v Republiki Sloveniji, kjer je že z ome- 
njeno dopolnitvijo Ustave Republike Slovenije dana možnost, 
da plačilni promet v državi opravlja tudi kakšna druga organi- 
zacija. 

Vsaka organizacijska sprememba opravljanja plačilnega 
prometa v državi mora zagotoviti najmanj enakovredno kako- 
vost tega dela kot je dosežena že danes. 

Na predlog odbora Skupščine Republike Slovenije za pro- 
račun in javne finance pripravlja služba teze o reorganizaciji 
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službe družbenega knjigovodstva ob upoštevanju njene dru- 
gačne vloge v tržnem gospodarstvu, ob predpostavki samo- 
stojnega urejanja teh zadev v Republiki Sloveniji ne glede na 
sedanjo zakonodajo v SFRJ. 

Ob tem je treba poudariti, da se naloge, ki jih opravlja 
služba družbenega knjigovodstva - plačilni promet, finančni 
nadzor, informacijska dejavnost, ekonomsko-finančna revi- 
zija - opravljajo tudi v zahodnoevropskih državah, vendar 
v drugačnih organizacijskih oblikah. 

Teze o reorganizaciji službe se usklajujejo v sodelov3nj 
s komisijo Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije' 
pripravo nove organiziranosti službe javnih prihodkov. 

Glede pošiljanja našega blaga v Srbijo vse dokler ni ugo'°f 
Ijeno, da je blago plačano, pa poudarjamo, da je to s,v 

odločitve lastnikov blaga in njihovih poslovnih interesov 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike s'° 

venije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil ReP 
bliški sekretariat za finance. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 19. in 20. 12. 1990 

Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela Ijodo obravnavali: 
- predlog zakona o financiranju javne porabe 
- predlog zakona o dohodnini 
- predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb 
- predlog zakona o davku na izplačane osebne dohodke 
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za potrebe na 
področju socialne varnosti 
- predlog zakona o davku na promet nepremičnin 
- predlog zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvu, 
proizvodnji in ponudbi hrane 
- predlog zakona o spodbujanju razvoja demografsko 
ogroženih območij v Republiki Sloveniji 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona, 
o delovnih razmerjih 
- predlog zakona o zaposlovanju in zavarovanju za pri- 
mer brezposelnosti 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o civilnih invalidih vojne 
- predlog zakona o uresničevanju sistema planiranja in 
urejanja prostora s predlogom zakona 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o notranjih zadevah 
- predlog za izdajo zakona o prenehanju raziskovanja in 
izkoriščanja uranove rude v RUŽV, preprečevanje posle- 
dic rudarjenja in o zagotavljanju sredstev, potrebnih za 
zapiranje in sanacijo rudnika z osnutkom zakona 
- predlog odloka o programu statističnih raziskovanj, 
pomembnih za republiko za leto 1991 

- poročilo delegacije Skupščine Republike Slove'11' 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
- osnutek zakona o načinu zagotavljanja sredstev fed®' 
cije za člansko vlogo SFRJ v ustanoviteljskem kapi'3 

Evropske banke za obnovo in razvoj : 
- predlog zakona o ratifikaciji konvencije o pomoči v P 
meru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti * 
- stališča skupščine Republike Slovenije do nekat®' 
zakonov iz pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
sicer: 
• osnutek proračuna federacije za leto 1991 
• predlog za izdajo zakona o izvrševanju proračuna ie" 
racije za leto 1991 
• predlog zakona o programu graditve skupne jug°sL 
vansko madžarske železniške postaje pri Subotici 
obdobje 1991 do 1994 * 
• predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolni'^ 
zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebfle* 
zavarovanja « 
• predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnil 
zakona o službi družbenega knjigovodstva. » 
Družbenopolitični zbor in Zbor občin bosta obravna^ 
tudi: 9 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zal<0 

o delavcih v državnih organih in 
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zaK° 
o osebnem imenu. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še po&u 

predloge in vprašanja delegatov. 

OPOMBA: Predlogi zakonov o: financiranju javne porabe, dohod- 
nini, davku od dobička pravnih oseb, davku na izplačane osebne 
dohodke, zagotavljanju sredstev za potrebe na področju socialne 
varnosti, finančnih intervencijah v kmetijstvu, proizvodnji in 
ponudbi hrane, spodbujanju razvoja demografsko ogroženih 
območij v Republiki Sloveniji, spremembah in dopolnitvah zakona 
o delovnih razmerjih, spremembah in dopolnitvah zakona o delav- 
cih v državnih organih ter zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti bodo obravnavane na teh sejah le, če bodo sprejeti 
osnutki teh zakonov 5. oziroma 6. 12. 1990. 

a Skupščina Republike Slovenije, Ljubljana, šub'A*|^ 
ilov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg JJjji' 
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