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Predlog zakona o VOJAŠKI DOLŽNOSTI - ESA 263 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 69. seji 
dne 26. 3. 1991 določili besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI, ki vam ga 
pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. člena, 
266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije 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: 
- Janez JANŠA, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za ljudsko obrambo, 
- Jelko KACIN, namestnik repubiškega sekretarja za ljud- 
sko obrambo, 
- Miran BOGATAJ, svetovalec Izvršnega sveta v Republi- 
škem sekretariatu za ljudsko obrambo. 

Predlog zakona o vojaški dolžnosti bodo obravnavali Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter 
Zakonodajnopravna komisija. Obravnavala ga bo tudi komi- 
sija za obrambo kot matično delovno telo. 

PREDLOG ZAKONA o vojaški dolžnosti 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vojaško dolžnost izvršujejo v miru in v vojni moški državljani, 
pod pogoji, ki jih določa ta zakon.Pri izvrševanju vojaške 
dolžnosti v skladu s tem zakonom lahko sodelujejo tudi 
ženske. 

2. člen 
Vojaška dolžnost obsega naborno dolžnost, dolžnost služiti 
vojaški rok in dolžnost služiti v rezervnem sestavu.Naborna 
dolžnost velja za vse moške državljane, dolžnost služenja 
vojaškega roka ter služenja v rezervnem sestavu pa za tiste, ki 
so sposobni za vojaško službo.Državljani imajo pravico do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon. 

3. člen 
Državljan, za katerega velja vojaška dolžnost, je vojaški 
obveznik. Med trajanjem vojaške dolžnosti je državljan: 
- nabornik med naborno dolžnostjo; 
- vojak med služenjem vojaškega roka; 
- vojak v rezervi, rezervni podoficir, rezervni oficir ali rezervni 
vojaški uslužbenec, dokler traja dolžnost služiti v rezervni 
sestavi. 

4. člen 
Vojaška dolžnost nastane, ko državljan izpolni s tem zakonom 
določeno starost. 
Vojaškemu obvezniku vojaška dolžnost preneha: 
- ko dopolni starost, določeno s tem zakonom; 
- če je ocenjen za nesposobnega za vojaško službo; 
- če mu preneha državljanstvo. 
Vojaška dolžnost preneha državljanu, ki uveljavlja ugovor 
vesti vojaški dolžnosti, z dnem, ko opravi civilno službo 
v skladu s tem zakonom. 

5. člen 
Vojaški obveznik postane vojaška oseba, ko stopi v vojaško 
enoto oziroma vojaški zavod oboroženih sil. Vojaška oseba 
preneha biti, ko je odpuščen iz vojaške enote oziroma iz 
vojaškega zavoda. 
Vojaški obveznik postane vojaška oseba tudi z dnem, ko 
vstopi v organ ali enoto, v kateri se po tem zakonu šteje 
opravljanje dolžnosti za vojaško službo, ter preneha biti voja- 
ška oseba z dnem, ko je odpuščen iz takega organa ali 
enote.Vojaški obveznik je med izvrševanjem vojaške dolžno- 
sti, če ga pokliče pristojni organ, glede pravic in dolžnosti 
izenačen z vojaško osebo in sicer: 
1. od odhoda iz stanovanja do vrnitve v stanovanje v kraju 
stalne nastanitve oziroma začasne nastanitve, če je začasno 
nastanitev prijavil pristojnemu organu; 

2. če biva v tujini; pri prihodu od državne meje do kraja, 
v katerem se mora priglasiti pristojnemu organu, pri vrnitvi pa 
od kraja, v katerem je izvršil vojaško dolžnost, zaradi katere je 
bil poklican, do državne meje. 

6. člen 
Upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, ter drugi 
upravni in vojaški organi ter organi za notranje zadeve organi- 
zirajo in skrbijo v skladu s tem zakonom za izvajanje vojaške 
dolžnosti na območju Republike Slovenije. Določene naloge 
vojaške dolžnosti lahko opravljajo za območje več občin tudi 
organizacijske enote republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za obrambne zadeVe. 

II. VOJAŠKA EVIDENCA 
7. člen 

O vojaških obveznikih se vodi vojaška evidenca.Vojaško evi- 
denco vseh vojaških obveznikov z območja občine vodi 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve . Vojaško evi- 
denco rezervnih oficirjev in rezervnih vojaških uslužbencev 
vodi tudi republiški upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve. 
Vojaški obvezniki se vodijo v vojaški evidenci po kraju njihove 
stalne nastanitve. 
Vojaško evidenco vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini dlje 
kot eno leto, vodijo pristojna konzularna ali diplomatska pred- 
stavništva. 
Vojaški obvezniki se vpisujejo v vojaško evidenco v letu, 
v katerem dopolnijo 17 let starosti. 
Ne glede na prejšnji odstavek se vpiše v vojaško evidenco 
vojaški obveznik, dokler traja vojaška dolžnost, če iz katere- 
gakoli razloga ni bil v evidenco vpisan, ko je dopolnil 17 let 
starosti. . 

8. člen 
V vojaški evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo podatki: 
enotna matična številka, priimek, osebno ime in ime enega 
izmed staršev, kraj in občina ter republika oziroma država 
rojstva, državljanstvo, podatki o stalni oziroma začasni nasta- 
nitvi, poklicu in šolski izobrazbi, zaposlitvi, naslovu staršev ali 
skrbnika, naboru, služenju vojaškega roka, služenju v rezervni 
sestavi, vojaških šolah in tečajih, napredovanju in poviševa- 
nju, izgubi čina ali razreda, odlikovanjih, bivanju v tujini nad 
tri mesece, oceni v vojaški službi, podatki iz kazenske evi- 
dence, podatki o posebnih znanjih in veščinah ter o zdrav- 
stveni sposobnosti za vojaško službo in za določitev dolžnosti 
v oboroženih silah. Osebni podatki o vojaškem obvezniku 
v vojaški evidenci se uničijo, ko mu preneha vojaška dolžnost. 
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka zbirajo, uporabljajo in 
hranijo ter o njih vodijo zbirke podatkov upravni organi, 
pristojni za obrambne zadeve, za vse vojaške obveznike. 
Poveljstva, enote in zavodi oboroženih sil ter organi za notra- 
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nje zadeve pa vodijo podatke za vojaške obveznike, ki so pri 
njih v vojaški službi, oziroma za obveznike, ki imajo pri njih 
vojni razpored. Podatke za vojaško evidenco vodijo in upo- 
rabljajo tudi organi in organizacije za obveznike, ki v skladu 
s tem zakonom namesto vojaškega roka v teh organizacijah 
opravljajo civilno službo. 
Državni organi, zavodi in druge organizacije ter poveljstva, ki 
zbirajo ali hranijo osebne podatke o vojaških obveznikih iz 
prvega odstavka tega člena, so dolžni te podatke dati uprav- 
nim organom, pristojnim za obrambne zadeve.Vojaški obvez- 
nik lahko zahteva od upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci, vpogled 
v osebne podatke, ki jih o njem vodi upravni organ. 

9. člen 
Državni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije so 
dolžne upravnim organom, pristojnim za obrambne zadeve, 
dati na njihovo zahtevo podatke o zdravstvenem stanju in 
o posebnih znanjih vojaških obveznikov za ocenitev njihove 
sposobnosti za vojaško službo in določitev rodu, službe ter 
dolžnosti v oboroženih silah. 
O spremembah osebnih podatkov ter stanj, do katerih je 
prišlo zaradi odločitve pristojnega organa, mora ta organ 
v petnajstih dneh o nastali spremembi obvestiti upravni organ 
občine, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi obveznika 
v vojaški evidenci: 
1. o spremembi osebnega imena in o prenehanju državljan- 
stva organ, ki je izdal o tem pravnomočno odločbo oziroma 
organ, ki je sprejel izjavo o spremembi osebnega imena; 
2. pristojno sodišče o uvedbi, ustavitvi ali prekinitvi kazen- 
skega postopka zaradi kaznivega dejanja, za katero se stori- 
lec preganja po uradni dolžnosti, o pravnomočni obsodbi 
zaradi kaznivega dejanja na kazen mladoletniškega zapora ali 
nepogojno kazen zapora, o pravnomočno izrečenem zavod- 
skem vzgojnem ukrepu ali o varnostnih ukrepih obveznega 
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstveni organizaciji 
ter obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov v zdrav- 
stveni ali drugi specializirani organizaciji ter o napotitvi na 
prestajanje kazni mladoletniškega zapora ali zapora; 
3. o odpustu s prestajanja kazni zapora ali mladoletniškega 
zapora organ oziroma ustanova, ki je vojaškega obveznika 
odpustila s prestajanja kazni; 
4. o smrti vojaškega obveznika ali o razglasitvi pogrešanega 
vojaškega obveznika za mrtvega matičar, ki je vpisal o tem 
podatek v mrliško matično knjigo. 
Pristojno sodišče sporoča pristojnim organom podatke 
o uvedbi, ustavitvi ali prekinitvi postopka iz 2. točke prejš- 
njega odstavka le za vojaške obveznike, ki še niso odslužili 
vojaškega roka. 

10. člen 
Vojaški obveznik mora v petnajstih dneh po nastanku spre- 
membe prijaviti upravnemu organu občine, pristojnemu za 
obrambne zadeve, spremembo zdravstvenega stanja, ki je 
pomembna za oceno sposobnosti za vojaško službo, pridobi- 
tev šolskih in strokovnih kvalifikacij, sklenitev in prenehanje 
delovnega razmerja, oziroma vrsto in kraj opravljanja samo- 
stojne dejavnosti, spremembo kraja stalne oziroma začasne 
nastanitve in vrnitev s služenja vojaškega roka oziroma oprav- 
ljanja nadomestne civilne službe. 
Vojaški obveznik mora prijaviti bivanje v tujini daljše kot tri 
mesece, v petnajstih dneh pred odhodom, vrnitev iz tujine pa 
v petnajstih dneh po prihodu v kraj stalne nastanitve. 

11. člen 
Vojaški obvezniki, ki so vpisani v vojaško evidenco, dobijo 
vojaško knjižico. 
Vojaška knjižica je javna listina, ki nadomešča osebno izkaz- 
nico, dokler je vojaški obveznik v vojaški službi. Z njo doka- 
zuje izvršitev vojaške dolžnosti. 
Vojaško knjižico izda upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve, ki vodi vojaškega obveznika v vojaški evidenci.Ne 
glede na prejšnji odstavek izda vojaško knjižico vojaška šola 
gojencem, ki je prej niso dobili, oziroma gojencem, ki so jo 
izgubili ali ostali kako drugače brez nje. Pooblaščene enote 
ali zavodi oboroženih sil izdajo vojaško knjižico vojakom, ki 
med služenjem vojaškega roka vojaško knjižico izgubijo ali 
ostanejo kako drugače brez nje. 

Vojaško knjižico je prepovedano odnesti iz države, jo uničiti 
ali odsvojiti. 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, izda 
podrobnejše predpise o vodenju vojaške evidence ter vsebini 
vojaške knjižice. 

III. NABOR 

12. člen 
Naborna dolžnost obsega dolžnost izvrševati obveznosti 
v zvezi z vojaško evidenco. Med naborom mora nabornik na 
posamičen ali splošni poziv priti: 
1. na zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave, 
da se ugotovi njegova sposobnost za vojaško službo; 
2. na nabor; 
3. nastopiti vojaški rok; 
4. izvrševati druge, s tem zakonom predpisane obveznosti. 
Naborna dolžnost nastane v koledarskem letu, v katerem 
nabornik dopolni 17 let. Ta dolžnost traja, dokler nabornik ne 
nastopi vojaškega roka oziroma do njegove prevedbe 
v rezervni sestav, če je dolžnost služenja .vojaškega roka 
uredil kako drugače. Naborna dolžnost preneha tudi, če je 
državljanu prenehala vojaška dolžnost po tem zakonu. 

13. člen 
Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave nabor- 
nikov praviloma opravljajo na zahtevo upravnega organa, 
pristojnega za obrambne zadeve, pooblaščene zdravstvene 
organizacije ter pooblaščeni zdravstveni delavci. Pooblastilo 
po tem členu daje republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo, na predlog republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za obrambne zadeve. 
Nabornik, ki je zaradi telesne hibe ali druge bolezni očitno 
nesposoben za vojaško službo, se ne kliče na zdravniške in 
druge preglede, preiskave in nabor. Njegova nesposobnost za 
vojaško službo se ugotavlja na podlagi predložene zdrav- 
stvene dokumentacije, ki ne sme biti starejša od šestih me- 
secev. 

14. člen 
Nabor se praviloma opravi v koledarskem letu, v katerem 
nabornik dopolni 18 let. 
Nabornik gre lahko na nabor, če to sam zahteva, v koledar- 
skem letu, v katerem dopolni 17 let. 

15. člen 
Nabor opravljajo naborne komisije. 
Naborne komisije imenuje republiški upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve, za območje ene ali več občin. 
Naborno komisijo sestavljajo predsednik, ki je civilna ali voja- 
ška oseba, zdravnik ter določeno število članov, med katerimi 
mora biti tudi predstavnik občine, v kateri se opravlja nabor. 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
lahko imenuje tudi stalne naborne komisije. 

16. člen 
Na naboru naborna komisija ocenjuje sposobnost nabornika 
za vojaško službo ter določi rod oziroma službo, v kateri bo 
nabornik služil vojaški rok. Naborna komisija mu praviloma 
določi tudi vojaško evidenčno dolžnost, za katero se bo uspo- 
sobil med vojaškim rokom. Pri tem upošteva njegova splošna 
in posebna znanja ter želje in potrebe oboroženih sil. 
Na naboru naborna komisija izbere tudi nabornike, ki se bodo 
med vojaškim rokom usposabljali v organih za notranje 
zadeve. Za usposabljanje v organih za notranje zadeve je 
lahko izbran nabornik, ki izpolnjuje pogoje, predpisane za 
pripadnike rezervnega sestava organov za notranje zadeve. 

17. člen 
Naborna komisija ocenjuje sposobnost vsakega nabornika za 
vojaško službo na podlagi izvidov predhodnih zdravniških in 
drugih pregledov ter preiskav in na podlagi zdravniškega 
pregleda pri naboru. 
Ocena naborne komisije je lahko: 
1. sposoben za vojaško službo; 
2. delno sposoben za vojaško službo; 
3. začasno nesposoben za vojaško službo za eno do štirih let; 
4. nesposoben za vojaško službo. 
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Ocena, da je nabornik sposoben za določeno vojaško evi- 
denčno dolžnost, se sme dati samo na podlagi zdravniških 
izvidov in drugih pregledov ter preiskav v določenem zdrav- 
stvenem zavodu. Vojaške evidenčne dolžnosti po tem 
odstavku določi republiški upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve; določene zdravstvene zavode pa republi- 
ški upravni organ, pristojen za zdravstvo, na predlog republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve. 

18. člen 
Nabornik, ki je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško 
službo, mora priti znova na nabor po preteku dobe, za katero 
je ocenjen kot začasno nesposoben. 
Nabornik, ki je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško 
službo za čas, daljši od koledarskega leta , v katerem dopolni 
27 let, se prevede v rezervni sestav. Njegova sposobnost za 
vojaško službo se nato ocenjuje kot za obveznike v rezervnem 
sestavu. 
Nabornik je lahko iz istih razlogov le dvakrat ocenjen kot 
začasno nesposoben za vojaško službo. Pri tretjem naboru 
naborna komisija dokončno oceni njegovo sposobnost za 
vojaško službo. 

19. člen 
Med trajanjem naborne dolžnosti se izberejo tudi naborniki za 
gojence šol za rezervne oficirje. 
Nabornike iz prejšnjega odstavka izbere komisija, ki jo ime- 
nuje republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, 
na predlog komisije občine, v kateri se vodijo predlagani 
naborniki v vojaški evidenci. 

20. člen 
Rod, službo, oziroma vojaško evidenčno dolžnost določeno 
ob naboru, lahko naborna komisija spremeni, po kriterijih, ki 
jih določi republiški upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve, če je to potrebno zaradi popolnitve oboroženih sil, 
spremembe nabornikovega zdravstvenega stanja, pozneje 
pridobljene strokovne izobrazbe ali spremembe njegovega 
poklica. 
Za enote, zavode in vojaške evidenčne dolžnosti I. kategorije 
se lahko določi le nabornik, za katerega je dal soglasje repu- 
bliški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 

21. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, izda 
podrobnejše predpise o merilih za ocenjevanje zdravstvene 
sposobnosti za vojaško službo, sestavi in načinu dela nabor- 
nih komisij ter enotah, službah in vojaško evidenčnih dolžno- 
stih I. kategorije. 
Način izvajanja zdravstvenih in drugih pregledov ter preiskav 
v zvezi z vojaško dolžnostjo ureja republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo, v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za obrambne zadeve. 

IV. SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA 
22. člen 

Vojaški rok traja 7 mesecev. 
Predsedstvo Republike Slovenije praviloma odloči, da se 
vojaki odpustijo s služenja vojaškega roka do 30 dni pred 
potekom roka iz prejšnjega odstavka, če bojna pripravljenost 
oboroženih sil to dovoljuje. 
Vojaški rok začne teči z dnem, ko nabornik postane vojaška 
oseba. 

23. člen 
Vojaški rok se služi v vojaških enotah in zavodih oboroženih 
sil. Za služenje vojaškega roka se šteje tudi usposabljanje 
v določenih enotah organov za notranje zadeve za opravljanje 
nalog v rezervnem sestavu teh organov. 
Za vojaške enote in zavode oboroženih sil se štejejo tudi 
enote in zavodi teritorialne obrambe. 
Vojaki, ki služijo vojaški rok v enotah in zavodih iz prejšnjega 
odstavka, praviloma opravijo temeljno usposabljanje za voja- 
ške dolžnosti v šolskih centrih teritorialne obrambe, drugi del 
vojaškega roka pa v enotah teritorialne obrambe. Med služe- 
njem vojaškega roka nosijo uniformo teritorialne obrambe. 
Pravice in dolžnosti vojakov na služenju vojaškega roka v teri- 
torialni obrambi so enake kot pravice in dolžnosti vojakov, ki 
služijo vojaški rok v drugih vojaških enotah in zavodih. 

Programe usposabljanja, enote, zavode in šolske centre teri- 
torialne obrambe, v katerih se služi vojaški rok, določa repu- 
bliški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 

24. člen 
Vojaški obvezniki, ki se med vojaškim rokom usposabljajo 
v organih za notranje zadeve, opravijo temeljno usposabljanje 
v učnih centrih za notranje zadeve, drugi del usposabljanja pa 
v enotah organov za notranje zadeve. 
Vojaški obvezniki iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge, ki 
jih določi predstojnik republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za notranje zadeve, pri čemer ne morejo samostojno 
izvajati pooblastil pooblaščene uradne osebe. Vojaški obvez- 
niki imajo med vojaškim rokom pravice in dolžnosti kot vojaki, 
ki služijo vojaški rok v vojaških enotah in zavodih razen, če 
s tem zakonom ni določeno drugače. Med usposabljanjem 
v času vojaškega roka nosijo uniforme pripadnikov rezerv- 
nega sestava organov za notranje zadeve. 
Vojaškemu obvezniku iz prvega odstavka, ki med usposablja- 
njem preneha izpolnjevati pogoje, predpisane za pripadnike 
rezervnega sestava organov za notranje zadeve, se usposab- 
ljanje v organih za notranje zadeve prekine in se ga pošlje na 
dosluženje vojaškega roka v vojaške enote in zavode. 
Programe in način usposabljanja ter enote, v katerih se izvaja 
usposabljanje za opravljanje nalog v rezervnem sestavu orga- 
nov za notranje zadeve, določa republiški upravni organ, 
pristojen za notranje zadeve. Republiški upravni organ, pri- 
stojen za notranje zadeve, opravlja tudi inšpekcijo nad izvaja- 
njem usposabljanja vojaških obveznikov v organih za notranje 
zadeve. 

25. člen 
Naborniki, ki imajo ustrezno šolsko izobrazbo in izpolnjujejo 
druge pogoje, ki so predpisani za gojence šol za rezervne 
oficirje, lahko služijo vojaški rok v šolah za rezervne oficirje. 
Posebne pravice gojencev ter tistih, ki so uspešno končali 
šoie za rezervne oficirje, se določijo s predpisi o službi v obo- 
roženih silah. 
Naborniki, ki so izbrani na naboru za določene vojaško evi- 
denčne dolžnosti ter za gojence šol za rezervne oficirje, se 
lahko med vojaškim rokom usposabljajo tudi izven območja 
Republike Slovenije. Na usposabljanje za določene vojaško 
evidenčne dolžnosti oziroma za rezervne oficirje izven 
območja Republike Slovenije se lahko napotijo naborniki, če 
ni možnosti, da se zagotovi njihovo uposabljanje v Republiki 
Sloveniji. 
Pogoje in vojaško evidenčne dolžnosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena določi republiški upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve. 

26. člen 
Čas, ki ga gojenec vojaške šole prebije v vojaški šoli, se šteje 
za vojaški rok. V vojaški rok se ne šteje prvo leto šolanja 
v srednji vojaški šoli. 
Šteje se, da je opravil vojaški rok tudi: 

1. tisti, ki je pridobil status aktivne vojaške osebe po predpi- 
sih, ki urejajo službo v oboroženih silah; 
2. tisti, ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj 
dve leti; 
3. tisti, ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano 
stažiranje v vojaških enotah ali zavodih, najkasneje do konca 
septembra koledarskega leta v katerem dopolni 27 let. 

27. člen 
Na služenje vojaškega roka se pošljejo naborniki, ki so oce- 
njeni kot sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, 
praviloma v koledarskem letu, v katerem dopolnijo 19 let. 
Nabornik, ki v tem letu ni končal srednje šole, ki jo obiskuje, 
se pošlje na služenje vojaškega roka, ko to šolo konča, vendar 
najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 22 
let. 
Nabornik, ki po srednji šoli nadaljuje šolanje na fakulteti ali 
drugi visoki ali višji šoli, se pošlje na služenje vojaškega roka, 
ko šolanje konča, vendar najkasneje do konca koledarskega 
leta, v katerem dopolni 27 let. Nabornik mora v času študija 
vsako leto predložiti potrdilo šole, da ima status študenta, 
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, ki ga 
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vodi v vojaški evidenci. Potrdilo mora predložiti najkasneje do 
konca oktobra za tekoče šolsko leto. 
Nabornik, ki po končani fakulteti ali drugi visoki šoli nadaljuje 
s podiplomskim študijem, se pošlje na služenje vojaškega 
roka, ko ta študij konča, vendar najkasneje do konca koledar- 
skega leta, v katerem dopolni 30 let. 
Nabornik, ki sam prosi, da bi bil poslan na služenje oziroma 
doslužitev vojaškega roka, se pošlje v prvem napotitvenem 
roku po vložitvi prošnje, če v tem letu dopolni 18 let.Ob 
neposredni vojni nevarnosti ali v vojnem stanju lahko Pred- 
sedstvo Republike Slovenije odredi, da se pošljejo na služenje 
vojaškega roka tudi naborniki, ki so dopolnili 18 let. 

28. člen 
Nabornik se lahko pošlje na služenje vojaškega roka do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, razen če ta zakon 
ne določa drugače . 
Ne glede na prejšnji odstavek se nabornik, za katerega se 
ugotovi,da ni izpolnjeval s tem zakonom predpisanih obvez- 
nosti in zato ni bil poslan na služenje vojaškega roka do 
konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, pošlje na 
služenje vojaškega roka najpozneje do konca koledarskega 
leta, v katerem dopolni 30 let. 
Vojaški obveznik, ki iz objektivnih razlogov ni bil poslan na 
služenje vojaškega roka do poteka roka iz prvega odstavka 
tega člena, izrazi pa željo, da bi služil vojaški rok, se lahko 
pošlje na služenje vojaškega roka, če je ocenjen kot sposoben 
za vojaško službo in če še ni star 30 let. Ta določba se ne 
uporablja za napotitev nabornikov na služenje vojaškega 
roka, ki jim je služenje vojaškega roka odloženo zaradi podi- 
plomskega študija. 
Nabornik, ki se ne pošlje na služenje vojaškega roka do 
poteka rokov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena, ocenjen pa je kot sposoben za vojaško službo ali kot 
delno sposoben za vojaško službo, se prevede v rezervni 
sestav. 

29. člen 
Na služenje vojaškega roka se ne pošlje: 
1. nabornik, ki je pravnomočno obsojen na kazen mladoletni- 
škega zapora ali nepogojno na kazen zapora zaradi kaznivega 
dejanja, dokler kazni ne prestane ali ni pogojno odpuščen; 
2. nabornik, zoper katerega je bil uporabljen zavodski vzgojni 
ukrep ali varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravlje- 
nja in varstva v zdravstvenem zavodu, dokler traja ta ukrep; 
3. nabornik, zoper katerega je uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti, dokler ni postopek pravnomočno končan- 
.Naborniki, ki iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, 
niso bili poslani na služenje vojaškega roka, se pošljejo na 
služenje oziroma doslužitev vojaškega roka po prestani kazni, 
po pogojnem odpustu oziroma po ustavitvi vzgojnega ali 
varnostnega ukrepa oziroma po pravnomočno končanem 
kazenskem postopku, vendar najpozneje do konca koledar- 
skega leta, v katerem dopolnijo 30 let starosti. 
Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljata tudi pri napotitvi državljanov na opravljanje 
civilne službe, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti 
po tem zakonu. 

30. člen 
Služenja vojaškega roka je oproščen tisti, ki pridobi državljan- 
stvo Republike Slovenije z naturalizacijo ali na podlagi med- 
narodnih pogodb, če je v državi, katere državljan je bil, odslu- 
žil vojaški rok ali, če je dopolnil 27 let. 

31. člen 
Služenje vojaškega roka se na nabornikovo prošnjo odloži: 
1. naborniku, ki po šolanju na fakulteti ali drugi visoki šoli 
nadaljuje s podiplomskim študijem, dokler tega študija ne 
konča, najdlje pa do konca septembra koledarskega leta, 
v katerem dopolni 30 let; 
2. naborniku, ki po predpisih, ki urejajo varstvo družin oseb 
na obvezni vojaški službi, izpolnjuje pogoje za pridobitev 
statusa edinega hranilca družine, če bi z njegovim odhodom 
na služenje vojaškega roka njegova družina zašla v težak 
materialni položaj, dokler te okoliščine trajajo, najdlje pa do 
konca septembra koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let; 

3. polovici oziroma večini nabornikov, če je njihovo število 
liho, ki so člani istega gospodinjstva, če je eden ali več članov 
tega gospodinjstva poslanih na služenje ali so že na služenju 
vojaškega roka, za toliko časa, dokler ta član oziroma druga 
polovica članov tega gospodinjstva ne odsluži vojaškega roka 
ali ni iz drugih razlogov odpuščena, najdlje pa do konca 
septembra koledarskega leta, v katerem dopolnijo 27 let; 
4. če bi nabornikova družina zaradi rojstva otroka, oziroma 
zaradi smrti ali hude bolezni v družini ali zaradi naravne ali 
druge hude nesreče zašla z njegovim odhodom na služenje 
vojaškega roka v težak položaj, za toliko časa, dokler trajajo 
omenjeni razlogi, vendar najdlje za eno leto; 
5. če bi nabornik moral prekiniti pripravniško dobo, vendar 
najdlje za eno leto. 
Služenje vojaškega roka se odloži tudi naborniku, če je edini 
hranilec v gospodinjstvu, v katerem je eden od članov 100 
% invalid, dokler tak razlog traja. Če tak razlog traja dalj kot 
do konca koledarskega leta, v katerem dopolni nabornik 27 
let starosti, se služenja vojaškega roka oprosti in prevede 
v rezervni sestav. 
Prošnjo za odložitev služenja vojaškega roka iz 1. in 3. točke 
prvega odstavka tega člena vloži nabornik, ko nastane razlog 
za odložitev služenja vojaškega roka. Naborniku iz 2., 4. in 5. 
točke prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se 
odloži služenje vojaškega roka za naslednje leto, če vloži 
prošnjo za odložitev služenja vojaškega roka in potrebne 
dokaze pri upravnem organu občine, pristojnem za obrambne 
zadeve, v osmih dneh po prejemu poziva za služenje voja- 
škega roka. 

32. člen 
Služenje vojaškega roka se prekine: 
1. vojaku, ki je med služenjem vojaškega roka ocenjen kot 
začasno nesposoben za vojaško službo; 
2. vojaku, ki ga je med služenjem vojaškega roka sodišče 
pravnomočno obsodilo na nepogojno kazen zapora več kot tri 
mesece ali na kazen mladoletniškega zapora, dokler kazni ne 
prestane ali dokler ni pogojno odpuščen; 
3. vojaku, zoper katerega je med vojaškim rokom uveden 
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, za katero se 
storilec preganja po uradni dolžnosti, ki ga je storil, preden je 
nastopil vojaški rok, če je za tako dejanje predpisana kazen 
zapora več kot tri leta. 
Ne glede na 2. točko prvega odstavka tega člena, se služenje 
vojaškega roka ne prekine vojaku, ki je bil pravnomočno 
obsojen na kazen mladoletniškega zapora do dveh let ali na 
nepogojno kazen zapora do dveh let, če mu do konca voja- 
škega roka ni ostalo več kot dva meseca. 
Vojaku, ki je bil ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško 
službo, se sme služenje vojaškega roka prekiniti le enkrat. 
Vojak, ki bi mu bilo treba še drugič prekiniti vojaški rok, ker je 
ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo, se pre- 
vede v rezervni sestav, ne glede na to, koliko časa je služil 
vojaški rok. Tak vojaški obveznik mora na ponovni zdravniški 
pregled, da se oceni njegova sposobnost za službo v rezerv- 
nem sestavu. 

33. člen 
Vojaku se sme služenje vojaškega roka na njegovo prošnjo 
prekiniti zaradi rojstva otroka, smrti ali hude bolezni v družini 
ali zaradi naravne ali druge hude nesreče, če bi zaradi nje- 
gove odsotnosti njegova družina zašla v težak položaj, za 
toliko časa, dokler trajajo nevedeni razlogi, vendar najdlje za 
eno leto. 
Vojaku, se sme služenje vojaškega roka na prošnjo pristojne 
strokovne ali znanstvene organizacije prekiniti zaradi ude- 
ležbe na mednarodnih srečanjih ali strokovnega oziroma 
znanstvenega izpopolnjevanja v tujini, z njegovim soglasjem 
vendar najdlje za eno leto. 
Služenje vojaškega roka se sme vojaku na njegovo prošnjo in 
na prošnjo pristojne republiške športne organizacije prekiniti 
tudi zaradi priprav ali udeležbe v sestavi reprezentance na 
svetovnem ali evropskem tekmovanju ali na olimpijskih igrah, 
če dopusta za udeležbo na športnih tekmovanjih ni dobil po 
predpisih, ki urejajo službo v oboroženih silah. 

34. člen 
Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega 
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roka po tem zakonu, se pokliče na doslužitev preostalega dela 
vojaškega roka, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bilo 
prekinjeno služenje vojaškega roka, vendar najkasneje do 
konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. 
Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega 
roka po tem zakonu, se ne pošlje na doslužitev vojaškega 
roka, če mu je do izteka vojaškega roka ostalo manj kot 
petnajst dni. 

35. člen 
V vojaški rok se ne šteje čas: 
1. ki ga prebije vojak na zdravljenju ali bolezenskem dopustu 
zaradi poškodbe ali druge onesposobitve, povzročene 
z namenom, da bi se izmaknil vojaški službi ali da bi bil 
razporejen na lažjo dolžnost, če je to ugotovljeno s pravno- 
močno sodbo sodišča; 
2. ki ga prebije vojak izven enote ali zavoda, iz katere se je 
samovoljno odstranil ali pobegnil, če je to trajalo nepretr- 
goma najmanj 24 ur; 
3. ki ga prebije vojak v priporu, ki mu je bil odrejen v kazen- 
skem postopku, če mu je ta čas s pravnomočno sodbo vštet 
v kazen zaradi storjenega kaznivega dejanja. 

36. člen 
Vojaški obveznik, ki odsluži vojaški rok, se odpusti s služenja 
vojaškega roka in postane vojak v rezervi oziroma pod pogoji, 
določenimi s predpisi, ki urejajo službo v oboroženih silah, 
rezervni podoficir ali rezervni oficir. 

37. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, izda 
podrobnejše predpise o času in načinu pošiljanja nabornikov 
na služenje vojaškega roka, o odložitvi in prekinitvi služenja 
vojaškega roka, o odpustitvi vojakov s služenja vojaškega 
roka, ter o stažiranju vojaških obveznikov, ki so uspešno 
končali študij obramboslovja, v enotah in zavodih oboroženih 
sil. 

V. UGOVOR VESTI VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

38. člen 
Nabornik, ki nasprotuje uporabi orožja v vseh okoliščinah, 
lahko uveljavlja ugovor vesti vojaški dolžnosti in vojaški rok 
služi brez orožja ali opravi nadomestno civilno službo.Nabor- 
nik lahko ugovor vesti vojaški službi uveljavlja zaradi religioz- 
nih, filozofskih ali humanitarnih razlogov. Razloge zaradi 
katerih nabornik uveljavlja ugovor vesti mora potrjevati 
splošni način življenja in ravnanja nabornika. 

39. člen 
Civilno službo na način, ki je določen s tem zakonom, lahko 
opravi na lastno željo tudi državljan, ki je ocenjen kot nespo- 
soben za vojaško službo. 

40. člen 
Služenje vojaškega roka brez orožja opravijo naborniki v voja- 
ških enotah in ustanovah na dolžnostih, katerih opravljanje ni 
povezano z nošenjem in uporabo orožja. 
Predpisi o pravicah in dolžnostih ter odgovornosti vojakov 
med služenjem vojaškega roka veljajo tudi za vojake, ki služijo 
vojaški rok v skladu s prejšnjim odstavkom. 
Vojaku, ki služi vojaški rok brez orožja, se ob odpustu s služe- 
nja vojaškega roka vpiše v vojaško knjižico, da ni usposobljen 
za ravnanje z orožjem. 
Vojaške enote in zavode ter dolžnosti iz prvega odstavka tega 
člena določi republiški upravni organ, pristojen za obrambne 
zadeve. 

41. člen 
Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje 
v zdravstvenih, socialnih, splošno reševalnih organizacijah, 
v organizacijah za rehabilitacijo invalidov ter drugihč organi- 
zacijah, ki opravljajo dejavnost, ki je javnega pomena.Te orga- 
nizacije določi republiški upravni organ, pristojen za upravo, 
po njihovem predhodnem soglasju. 
Organizacija, v kateri se izvaja civilna služba, mora praviloma 
zagotoviti za državljana, ki opravlja to službo, možnost nasta- 
nitve, prehrane ter druge pogoje. Določiti mora tudi odgo- 

vorno osebo, ki organizira in nadzoruje delo državljana, ki 
opravlja civilno službo. 
Državljan, ki opravlja civilno službo, je dolžan opravljati delo 
v organizaciji, v katero je napoten, v skladu s tem zakonom ter 
predpisi in akti, ki veljajo za delavce v tej organizaciji. 
Državljan in njegovi družinski člani so med opravljanjem 
civilne službe glede pravic iz zdravstvenega in socialnega 
varstva izenačeni z vojaki , ki služijo vojaški rok v vojaških 
enotah in zavodih. Pravico ima tudi do brezplačne nastanitve 
in prehrane oziroma do pokritja stroškov prehrane, prevoza 
na delo in izplačil za osebne potrebe v višini, kot pripada 
vojakom med služenjem vojaškega roka.Civilna služba je 
glede vštevanja v delovno dobo izenačena z vojaškim rokom. 
Državljan med opravljanjem civilne službe ne more skleniti 
delovnega razmerja niti opravljati z osebnim delom pridobitne 
dejavnosti. 

42. člen 
Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti 
zaradi razlogov, določenih s tem zakonom, ob pozivu pristoj- 
nega organa na nabor, vloži prošnjo pri upravnem organu 
občine, pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški 
evidenci. 
V prošnji iz prejšnjega odstavka mora nabornik navesti raz- 
loge, zaradi katerih prosi za priznanje pravice ugovora vesti. 
V prošnji mora prosilec navesti, ali želi vojaški rok služiti brez 
orožja ali opravljati nadomestno civilno službo. 
Prošnjo iz prvega odstavka mora nabornik vložiti najkasneje 
v petnajstih dneh po prejemu poziva na nabor. 

43. člen 
O priznanju pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti odlo- 
čajo za območje več občin komisije, ki jih imenuje republiški 
upravni organ, pristojen za upravo. 
V komisijo iz prejšnjega odstavka se imenujejo med drugim 
socialni delavec, psiholog, zdravnik ter predstavniki upravnih 
ortjanov, pristojnih za notranje zadeve, za obrambne zadeve 
ter za zaščito in reševanje. Predsednik komisije ne more biti 
predstavnik upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve. Člani komisije imajo namestnike. 
Komisija v postopku obravnave prošnje nabornika za prizna- 
nje ugovora vesti preveri vse navedbe nabornika, po potrebi 
zbere tudi ustrezna dokazila in opravi razgovor s prosilcem. 
Komisija mora o prošnji nabornika odločiti v šestih mesecih 
od dneva, ko je bila prošnja vložena. Zoper odločitev komisije 
lahko nabornik vloži pritožbo v petnajstih dneh od dneva, ko 
je prejel odločitev komisije. V času obravnave prošnje vse 
obveznosti nabornika v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo. 

44. člen 
O pritožbah zoper odločbe komisij iz prejšnjega člena,odloča 
komisija, ki jo imenuje Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije. Komisijo sestavljajo poleg zdravnika in psihologa 
predstavniki republiških upravnih organov pristojnih za pra- 
vosodje, upravo, zdravstveno in socialno varstvo, notranje 
zadeve, obrambo, zaščito in reševanje, znanstvenih ali stro- 
kovnih organizacij ter neodvisnih organizacij, ki se ukvarjajo 
s kulturo miru in nenasilja. Člani komisije imajo namestnike. 

45. člen 
Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti in 
ki se je opredelil za civilno službo, napoti na opravljanje 
civilne službe upravni organ občine, pristojen za obrambne 
zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. Predlog za napotitev na 
civilno službo da komisija, ki je odločila o priznanju ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. Civilna služba se opravlja na območju 
Republike Slovenije. 
Pred napotitvijo na opravljanje civilne službe se mora ugoto- 
viti zdravstvena sposobnost državljana za dela, ki jih bo 
opravljal med civilno službo. 
Državljan med civilno službo nima pravice do stavke. 

46. člen 
Šteje se, da se je državljan odpovedal pravici do opravljanja 
civilne službe, če se brez opravičenega razloga v določenem 
roku ne zglasi v podjetju ali organizaciji, v katero je napoten 
na civilno službo. 
Državljan, ki odkloni opravljanje civilne službe ali služenje 
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vojaškega roka brez orožja ali se temu očitno izmika, se 
obravnava kot vojaški obveznik, ki odklanja ali se izmika 
služenju vojaškega roka. 
Zoper državljana, ki huje krši disciplino v organizaciji, v kateri 
opravlja civilno službo, na način, ki je v očitnem nasprotju 
z razlogi zaradi katerih mu je priznana pravica do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti, lahko republiški upravni organ, pristo- 
jen za upravo, uvede ponovno preverjanje izpolnjevanja 
pogojev za civilno službo. Preverjanje se uvede na predlog 
organizacije, v kateri državljan opravlja civilno službo, ter po 
postopku, ki je določen za priznavanje pravice do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje opravi komisija , ki je 
odločila o ugovoru vesti vojaški dolžnosti. 
Državljanu, za katerega se ugotovi v skladu s prejšnjim 
odstavkom, da ne izpolnjuje več pogojev za civilno službo, se 
civilna služba prekine in nabornika pošlje na dosluženje voja- 
škega roka, če ima do izteka civilne službe še več kot petnajst 
dni. Državljan se pravici do opravljanja civilne službe lahko 
odpove, če mu je do izteka civilne službe ostalo najmanj tri 
mesece. 
Določbe tega zakona o času pošiljanja na služenje vojaškega 
roka, odlaganju, prekinitvi ter doslužitvi vojaškega roka se 
primerno uporabljajo tudi za izvajanje civilne službe. 

47. člen 
Državljan, ki opravi civilno službo, se mora v petnajstih dneh 
po izteku civilne službe zglasiti pri upravnem organu, pristoj- 
nem za obrambne zadeve, ki mu v vojaško knjižico vpiše, da je 
opravil civilno službo in ga izbriše iz vojaške evidence 
Državljan iz prejšnjega odstavka se razporedi v skladu s pred- 
pisi na opravljanje dolžnosti v civilnio zaščito ali na druge 
dolžnosti v obrambi in zaščiti. Ne more pa biti razporejen 
v rezervni sestav oboroženih sil, organov za notranje zadeve 
ter na druge dolžnosti, ki so povezane z nošenjem ali uporabo 
orožja. 
Državljan, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti, trajno ne 
more pridobiti dovoljenja za nošenje in posest orožja niti 
opravljati pridobitne dejavnosti, ki obsega proizvodnjo, 
popravilo ali prodajo orožja. 

48. člen 
Nadzor nad izvajanje civilne službe iz 41., 45. in 46. člena tega 
zakona opravlja republiški upravni organ, pristojen za upravo. 

Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo inšpekcijsko nad- 
zorstvo v državni upravi. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije izda natančnejše 
predpise o načinu izvajanja civilne službe. 

VI. DOLŽNOST SLUŽITI V REZERVNEM SESTAVU 

49. člen 
Dolžnost služiti v rezervnem sestavu oboroženih sil velja za 
vojaške obveznike: 
- ki so odslužili vojaški rok; 
— ki so po tem zakonu drugače uredili obveznost služenja 
vojaškega roka, razen za državljane, ki so opravili civilno 
službo. 
V rezervnem sestavu oboroženih sil lahko sodelujejo tudi 
ženske na podlagi njihovega soglasja, če so usposobljene za 
opravljanje strokovnih in tehničnih del, ki jih določi republiški 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve. 
Dolžnost služiti v rezervnem sestavu nastane za moške od 
dneva odpustitve s služenja vojaškega roka oziroma od 
dneva, ko so dolžnost služiti vojaški rok uredili drugače in 
traja do konca koledarskega leta, v katerem vojaški obvezniki 
dopolnijo 50 let oziroma 60 let starosti, če so rezervni oficirji. 
Ženske lahko sodelujejo v rezervnem sestavu v skladu s prejš- 
njim odstavkom v starosti od 19 do 40 let. Dolžnost služiti 
v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve velja za 
vojaške obveznike, ki so razporejeni v rezervni sestav teh 
organov. 
Ob neposredni vojni nevarnosti in v vojnem stanju lahko 
Predsedstvo Republike Slovenije podaljša dolžnost služiti 
v rezervnem sestavu do 10 let. 

50. člen 
Vojaškim obveznikom v rezervnem sestavu upravni organ 

občine, pristojen za obrambne zadeve, glede na potrebe po 
popolnitvi oboroženih sil, določi in sporoči vojni razpored 
v vojaških enotah oziroma vojaških zavodih ter drugih enotah, 
ki se popolnjujejo z vojaškimi obvezniki.Vojaški obvezniki 
v rezervnem sestavu, ki so se med vojaškim rokom usposab- 
ljali v organih za notranje zadeve, se praviloma razporedijo 
v rezervni sestav teh organov, če izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 
Vojaškemu obvezniku v rezervnem sestavu, ki mu je določen 
vojni razpored, se lahko da osebna in druga vojaška oprema. 

51. člen 
Dolžnost služiti v rezervnem sestavu oboroženih sil se izvršuje 
z udeležbo obveznikov na vojaških vajah, tečajih in drugih 
oblikah vojaškega usposabljanja (v nadaljnem besedilu 
orožne vaje) ter z izvrševanjem drugih dolžnosti, predpisanih 
s tem zakonom. Ob neposredni vojni nevarnosti, v vojni ali 
drugi nevarnosti za državo pa to dolžnost vojaški obveznik 
izvršuje z vstopom v oborožene sile in opravljanjem vojaške 
službe. 
Orožne vaje lahko trajajo skupno za vojake v rezervi, rezervne 
podoficirje in rezervne vojaške uslužbence do pet mesecev 
ter za rezervne oficirje do deset mesecev. Pol'ovico skupnega 
trajanja orožnih vaj se praviloma opravi v prvih 10 letih po 
odslužitvi vojaškega roka. 

Vojaški obveznik je lahko v enem letu poklican na orožne vaje 
največ do dveh mesecev. 
Na orožne vaje se ne kliče vojaški obveznik samohranilec , če 
ima otroka, ki še ni star 15 let. 
Določbe tega člena sfe smiselno uporabljajo tudi za izvrševa- 
nje dolžnosti služenja v rezervnem sestavu organov za notra- 
nje zadeve. 
V izrednih razmerah ali v neposredni vojni nevarnosti lahko 
Predsedstvo Republike Slovenije odredi, da se takoj po odslu- 
žitvi vojaškega roka pridržijo na orožnih vajah tudi ti vojaški 
obvezniki. 

52. člen 
Orožne vaje se praviloma organizirajo in izvajajo v vojaških 
enotah oziroma vojaških zavodih ter v organih za notranje 
zadeve za vojaške obveznike, ki so razporejeni v te organe- 
.Orožne vaje, ki trajajo do 24 ur, se praviloma organizirajo in 
izvajajo izven delovnega časa, med dnevnim ali tedenskim 
počitkom oseb v rezervnem sestavu. 
Vaje vojaških obveznikov v rezervnem sestavu, ki imajo vojni 
razpored izven oboroženih sil oziroma organov za notranje 
zadeve, se štejejo po tem zakonu za orožne vaje, če se jih 
obvezniki udeležijo na dolžnostih, na katere so razporejeni, 
na poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve- 
.Rezervnim oficirjem, rezervnim podoficirjem in rezervnim 
vojaškim uslužbencem se prizna za orožne vaje tudi udeležba 
na tečajih in drugih oblikah vojaškega strokovnega usposab- 
ljanja, ki se izvaja v organizaciji zveze rezervnih vojaških 
starešin ter drugih organizacijah, če je usposabljanje organi- 
zirano v skladu z zakonom. Osem ur udeležbe na vojaškostro- 
kovnem usposabljanju se šteje za en dan orožnih vaj. 
Vojaško strokovno usposabljanje iz prejšnjega odstavka je 
obvezno za vse rezervne starešine, ki nimajo vojnega razpo- 
reda v oboroženih silah oziroma organih za notranje zadeve. 

53. člen 
Vojaškemu obvezniku v rezervnem sestavu se,na njegovo 
prošnjo odložijo orožne vaje iz naslednjih razlogov: 
1. če je bolan, do naslednjega vpoklica po okrevanju; 
2. če je iz njegovega gospodinjstva istočasno poklicanih na 
orožne vaje dvoje ali več članov ali so nekateri od njih že na 
orožnih vajah ali služijo vojaški rok, dokler se član oziroma 
druga polovica članov gospodinjstva ne vrne z orožnih vaj 
oziroma s služenja vojaškega roka; 
3. če ima v času orožnih vaj status študenta dokler traja 
takšen razlog vendar najdlje za eno leto; 
4. če bi zaradi smrti ali hude bolezni v gospodinjstvu oziroma 
zaradi naravne ali druge hude nesreče zašlo gospodinjstvo 
v težak položaj, če bi obveznik odšel na orožne vaje, dokler 
traja takšno stanje v gospodinjstvu, vendar najdlje za eno 
leto; 
5. če je bil tik pred odhodom ali med odhodom na orožne vaje 
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v gospodinjstvu ali v družini smrtni primer, do naslednjega 
vpoklica na orožne vaje. 
6. če tik pred odhodom ali med odhodom na orožne vaje 
pričakuje rojstvo otroka, pa bi zašla njegova družina v težak 
položaj, če bi obveznik odšel na orožne vaje, do naslednjega 
vpoklica na orožne vaje. 
Zdravstveno sposobnost za vojaško službo iz 1. točke prejš- 
nega odstavka ugotavljajo zdravstvene organizacije in zdrav- 
stveni delavci, pooblaščeni za zdravniške preglede in druge 
preglede ter preiskave nabornikov. 
Določbe 3. točke prvega odstavka se ne uporabljajo za orožne 
vaje do 24 ur, ki se organizirajo v času tedenskega počitka. 

54. člen 
Orožne vaje se lahko izjemoma odložijo tudi zaradi neodložlji- 
vih službenih potreb, če to zahteva pristojni državni organ, 
podjetje, zavod ali druga organizacija oziroma delodajalec, 
pri katerem je zaposlen vojaški obveznik v rezervnem sestavu 
, dokler je takšna potreba, vendar najdlje do naslednjega 
vpoklica. Orožne vaje se po tej določbi lahko odložijo tudi na 
zahtevo športne organizacije zaradi priprav ali udeležbe 
obveznika na evropskih in svetovnih tekmovanjih ali olimpij- 
skih igrah. 
Orožne vaje se lahko kmetu in drugemu obvezniku, ki samo- 
stojno opravlja dejavnost z osebnim delom, izjemoma odlo- 
žijo zaradi neodložljivih del, če nima zaposlenih delavcev in 
če v njegovem gospodinjstvu ni drugega pridobitno zmož- 
nega člana oziroma člana, ki je ta dela sposoben opraviti, 
dokler je takšna potreba, vendar najdlje do naslednjega vpo- 
klica. 
Prošnjo za odložitev orožnih vaj je treba vložiti pri upravnem 
organu občine, pristojnem za obrambne zadeve, v osmih 
dneh po prejemu poziva na orožne vaje. Kdor prosi za odloži- 
tev orožnih vaj zaradi razlogov iz 1., 4. in 5. točke prvega 
odstavka 53. člena, mora prošnjo vložiti takoj, ko nastane 
razlog za odložitev. 

55. člen 
Vojaške obveznike, ki so razporejeni v rezervni sestav orga- 
nov za notranje zadeve, kličejo na orožne vaje ter odločajo 
o njihovih prošnjah za odlaganje vaj ter drugih vprašanjih 
v zvezi z dolžnostjo služenja v rezervnem sestavu v skladu 
s tem zakonom organi za notranje zadeve, ki jih določi repu- 
bliški upravni organ, pristojen za notranje zadeve. Republiški 
upravni organ, pristojen za notranje zadeve, predpisuje tudi 
programe za usposabljanje ter način vpoklica rezervnega 
sestava organov za notranje zadeve. 

56. člen 
Vojaški obveznik v rezervnem sestavu, pri katerem je prišlo 
v zdravstvenem stanju do spremembe, ki vpliva na njegovo 
sposobnost za vojaško službo, je lahko na lastno prošnjo ali 
na poziv upravnega organa občine, pristojnega za obrambne 
zadeve, ali vojaškega organa poslan na zdravniški pregled, da 
se oceni njegovo sposobnost za vojaško službo. 
Sposobnost za vojaško službo obveznika iz prejšnjega 
odstavka ocenjuje pristojna naborna komisija v skladu 
z določbami tega zakona o ocenjevanju zdravstvene sposob- 
nosti nabornikov za vojaško službo. 

57. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, izda 
natančnejše predpise o vpoklicu oseb v rezervnem sestavu na 
orožne vaje in odložitvi orožnih vaj, o organiziranju vojaško 
strokovnega usposabljanja rezervnih starešin v organizacijah 
zveze rezervnih vojaških starešin in drugih organizacijah, 
o načinu določanja vojnega razporeda vojaškim obvezpikom 
in o izdajanju osebne vojaške opreme vojaškim obveznikom 
ter o njenem hranjenju, koriščenju, vzdrževanju in vračanju. 

VII. POTOVANJE IN BIVANJE VOJAŠKIH OBVEZNIKOV 
V TUJINI 

58. člen 
Nabornik, ki namerava potovati v tujino, da bi tam začasno ali 
stalno prebival, si mora preskrbeti dovoljenje upravnega 
organa občine, pristojnega za obrambne zadeve. Nabornik si 
mora preskrbeti dovoljenje pristojnega organa, če bo v tujini 
začasno prebival dalj kot tri mesece. 

Organ iz prejšnjega odstavka naborniku ne sme dovoliti poto- 
vanja in začasnega bivanja v tujini, če je naborniku vročen 
poziv za vojaško službo in ne z rokom, ki bi veljal dlje kot do 
konca meseca septembra v letu, v katerem nabornik dopolni 
27 let. 
Dovoljenje za potovanje za stalno bivanje v tujini se izda 
naborniku, ki odhaja v tujino, da bi tam stalno živel. 
Naborniku, ki prebiva v tujini, se lahko izda dovoljenje za 
začasno ali stalno bivanje v tujini oziroma za podaljšanje 
bivanja v tujini pod pogoji, predpisanimi v drugem odstavku 
tega člena. Dovoljenje se izda iz opravičenih razlogov (zapo- 
slitev, šolanje, zdravljenje, reševanje neodložljivih družinskih 
vprašanj in drugi podobni razlogi), če bi nabornik ali njegovi 
družinski člani zaradi neizdanega dovoljenja zašli v težak 
materialni ali drug neugoden položaj. 

59. člen 
Dovoljenje za bivanje oziroma za podaljšanje bivanja v tujini 
po četrtem odstavku 58. člena tega zakona izda naborniku, ki 
prebiva v tujini, diplomatsko oziroma konzularno predstavni- 
štvo (v nadaljnjem besedilu: diplomatsko predstavništvo), pri 
katerem je v vojaški evidenci. Dovoljenje za bivanje oziroma 
za podaljšanje bivanja v tujini z veljavnostjo dlje kot do konca 
septembra koledarskega leta, v katerem nabornik dopolni 27 
let, sme izdati diplomatsko predstavništvo samo po poprejš- 
njem soglasju republiškega upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve. 
Diplomatsko predstavništvo mora v enem mesecu po izdaji 
dovoljenja iz prejšnjega odstavka obvestiti upravni organ 
občine, pristojen za obrambne zadeve, o vsakem naborniku, 
ki mu je izdalo dovoljenje za bivanje oziroma za podaljšanje 
bivanja v tujini, in za koliko časa mu je to bivanje dovoljeno 
oziroma podaljšano. 

60. člen 
Vojaški obveznik v rezervnem sestavu sme potovati v tujino in 
tam začasno ali stalno bivati, razen, če mu je bil vročen poziv 
za vojaško službo. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko v izrednih 
razmerah ali v neposredni vojni nevarnosti začasno omeji 
potovanje v tujino vojaškim obveznikom določenih letnikov, 
na določenih položajih v vojnem sestavu oboroženih sil ali 
z določenimi vojaško evidenčnimi dolžnostmi posebnega 
pomena za popolnitev oboroženih sil. 
Če obstaja katerikoli razlog iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, se po predpisih, ki urejajo izdajanje potnih listin, 
šteje, da interesi obrambe države zahtevajo, da se osebi 
v rezervnem sestavu ne izda potna listina oziroma ne podaljša 
rok njene veljavnosti ali ne izda vizum oziroma da se potna 
listina odvzame ali vizum razveljavi. 

61. člen 
Nabornik ali vojaški obveznik v rezervnem sestavu, ki odpo- 
tuje v tujino na stalno ali začasno bivanje dlje kot za eno leto, 
se mora priglasiti diplomatskemu predstavništvu zaradi vpisa 
v vojaško evidenco v petnajstih dneh po prihodu v tujino. 
Nabornik, ki stalno ali začasno biva v tujini v letu, v katerem 
dopolni 17 let, se mora v tem koledarskem letu priglasiti 
diplomatskemu predstavništvu zaradi vpisa v vojaško evi- 
denco. » 
Diplomatsko predstavništvo mora v enem mesecu po vpisu 
nabornika v vojaško evidenco iz drugega odstavka tega člena 
obvestiti o tem republiški upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve. 
Nabornik, ki začasno biva v tujini, se mora vrniti do poteka 
roka, ki mu je dovoljen za začasno bivanje v tujini. V petnaj- 
stih dneh po prihodu se mora priglasiti upravnemu organu 
občine, pristojnem za obrambne zadeve, zaradi nabora ozi- 
roma napotitve na služenje vojaškega roka. 

62. člen 
Potovanje v tujino in bivanje v tujini vojakov in vojaških 
obveznikov v rezervni sestavi, dokler opravljajo vojaško 
službo, urejajo predpisi, ki urejajo službo v oboroženih silah. 

VIII. POSTOPEK IN POZIVANJE VOJAŠKIH OBVEZNIKOV 

63. člen 
Odločbo v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti izda upravni 
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organ občine, pristojen za obrambne zadeve, če s tem zako- 
nom ni drugače določeno. 
Predstojnik organizacijske enote republiškega upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve v pokrajini izda 
odločbo v zvezi z ureditvijo dolžnosti služenja vojaškega roka 
za vojaka iz vojaške enote oziroma vojaškega zavoda, podre- 
jenega pokrajinskemu štabu ali območnim štabom za teritori- 
alno obrambo na območju pokrajine. 
Pritožba zoper odločbo, izdano v zvezi z izvrševanjem vojaške 
dolžnosti, ne zadrži izvršitve odločbe, razen če ta zakon ne 
določa drugače. 
O pritožbi zoper odločbo organa iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, naborne komisije ali diplomatskega 
predstavništva, odloča republiški upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve. 
Za odločbe in druge sklepe, potrdila in druge akte, za prošnje 
pritožbe in druge vloge ter za priloge teh aktov oziroma vlog 
v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti se ne plačujejo takse. 

64. člen 
Vojaški obveznik, ki ga pristojni organ pokliče v zvezi z izvrše- 
vanjem vojaške dolžnosti, se mora priglasiti določenemu 
organu v kraju in v času, ki sta navedena v posamičnem ali 
splošnem pozivu, in vzeti s seboj stvari ter listine, ki so 
določene v pozivu. 
Posamični poziv, razen poziva za mobilizacijo ali za poskusno 
mobilizacijo, se pošlje vojaškemu obvezniku najpozneje 30 
dni pred dnem, ki je določen za začetek obveznosti, zaradi 
katere je poklican. Posamičen poziv se lahko izjemoma pošlje 
vojaškemu obvezniku v krajšem roku tudi, če je to potrebno 
zaradi zagotavljanja bojne pripravljenosti oboroženih sil. 

65. člen 
Vojaški obveznik, ki je poklican v zvezi z izvrševanjem vojaške 
dolžnosti, ima pravico do povračila stroškov za prevoz z jav- 
nimi prometnimi sredstvi, za nastanitev in hrano. Višino 
povračil določi republiški upravni organ, pristojen za finance. 
Vojaškemu obvezniku, ki je v delovnem razmerju, pripada 
med izvrševanjem vojaških dolžnosti nadomestilo v višini 
osebnega dohodka, ki bi ga prejel, če bi delal. Vojaškemu 
obvezniku, ki prejema pokojnino ali denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti, pripada pokojnina oziroma denarno 
nadomestilo tudi med izvrševanjem vojaških dolžnosti. 
Vojaškemu obvezniku, ki samostojno opravlja dejavnost 
z osebnim delom, pripada med izvrševanjem vojaških dolžno- 
sti denarno nadomestilo izgubljenega zaslužka, katerega 
višino določa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
Pravice iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 
pripadajo vojaškemu obvezniku med izvajanjem naborne 
dolžnosti in dolžnosti služenja v rezervnem sestavu. Obvez- 
nik, ki ni zaposlen in ki ne dobiva denarnega nadomestila 
zaradi začasne brezposelnosti oziroma ne pridobiva dohodka 
na kakšen drug način, ima med izvajanjem vojaških dolžnosti 
pravico do denarnega nadomestila v višini, ki ga določi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

66. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek vojaški obveznik: 
1. če na posamičen ali splošen poziv pristojnega organa brez 
opravičenega razloga ne pride ob določeni uri na določen 
kraj zaradi vpisa v vojaško evidenco, na zdravniški ali drug 
pregled oziroma preiskavo, na nabor, na orožne vaje ali drugo 
obliko vojaškega usposabljanja, ki se šteje za orožne vaje ali 
na kakšno drugo vojaško obveznost, na katero je klican 
s posamičnim ali splošnim pozivom pristojnega organa (peti 
in šesti odstavek 7. člena, prvi odstavek 12. člena, prvi in peti 
odstavek 51. člena, tretji odstavek 52. člena, prvi odstavek 64. 
člena); 
2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno 
zapusti zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, nabor 
ali orožne vaje oziroma drugo obliko vojaškega usposablja- 
nja, ki se šteje za orožne vaje (prvi odstavek 12. člena, prvi in 
peti odstavek 51. člena, tretji odstavek 52. člena); 
3. če odpotuje v tujino ali ostane v tujini brez dovoljenja 
pristojnega organa (prvi in četrti odstavek 58. člena); 

4. če odpotuje v tujino v nasprotju s 60. členom tega zakona. 
5. če se ne priglasi diplomatskemu predstavništvu zaradi 
vpisa v vojaško evidenco v skladu s prvim in drugim odstav- 
kom 61. člena tega zakona. 

67. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek vojaški obveznik; 
1. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu nasta- 
lih sprememb iz 10. člena; 
2. če odnese vojaško knjižico iz države, jo uniči ali odsvoji 
(peti odstavek 11. člena); 
3. če se po opravljeni civilni službi ne zglasi pri pristojnemu 
organu v skladu s prvim odstavkom 47. člena tega zakona; 
4. če ne pride k sporočitvi vojnega razporeda ali če noče 
sprejeti, oziroma vrniti ali če ne hrani oziroma vzdržuje 
v skladu s predpisi osebne in druge vojaške opreme ali je ne 
prinese s seboj, kadar je to določeno s pozivom pristojnega 
organa (50. člen, prvi odstavek 64. člena); 
5. če ne pride na kakšno drugo obliko vojaškega usposablja- 
nja, ki se šteje za orožne vaje (peti odstavek 52. člena); 
6. če se ne priglasi pristojnemu organu v skladu s četrtim 
odstavkom 61. člena tega zakona; 

68. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek posameznik: 
1. če med opravljanjem civilne službe sklene delovno raz- 
merje ali opravlja z osebnim delom pridobitno dejavnost (šesti 
odstavek 41. člena); 
2. če opravlja pridobitno dejavnost, ki obsega proizvodnjo, 
popravilo ali prodajo orožja, čeprav je uveljavil pravico do 
ugovora vesti (drugi odstavek 47. člena). 

69. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 
1. če na zahtevo pristojnega organa ne da podatkov o zdrav- 
stvenem stanju in o posebnih znanjih vojaških obveznikov za 
ocenitev njihove sposobnosti za vojaško službo in določitev 
rodu, službe ali dolžnosti v oboroženih silah (prvi odstavek 9. 
člena); 
2. če ne zagotovi možnosti nastanitve, prehrane in drugih 
pogojev za delo državljanov, ki opravljajo civilno službo ozi- 
roma, če ne določi odgovorne osebe za organiziranje in 
nadzor dela oziroma, če ne nadzoruje dela državljanov, ki 
opravljajo civilno službo (drugi odstavek 41. člena) 
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

70. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba državnega organa; 
1. če na zahtevo pristojnega organa ne da podatkov o zdrav- 
stvenem stanju in o posebnih znanjih vojaških obveznikov za 
ocenitev njihove sposobnosti za vojaško službo in določitev 
rodu, službe ali dolžnosti v oboroženih silah (prvi odstavek 9. 
člena); 
2. če pristojnemu organu ne sporoči v predpisanem roku 
spremembe osebnih podatkov ali stanj vojaških obveznikov, 
do katerih je prišlo zaradi odločitve državnega organa (drugi 
odstavek 9. člena). 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 
Ta zakon se uporablja za vse osebe iz 1. člena ter druge 
osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisane v vojaško 
evidenco na območju Republike Slovenije. 

72. člen 
Vojaški obvezniki, ki so na dan uveljavitve tega zakona na 
služenju vojaškega roka v JLA, ga služijo po predpisih, ki so 
veljali do tega dne, razen če niso predčasno odpuščeni iz JLA. 
Vojaški obveznik iz prejšnjega odstavka,ki ni odslužil voja- 
škega roka v trajanju določenem s tem zakonom, se pošlje na 
doslužitev vojaškega roka po tem zakonu. 
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73. člen 
Vojaški obvezniki, ki jim je bilo služenje vojaškega roka odlo- 
ženo zaradi študija na podlagi 8. člena ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Repu- 
blike Slovenije na področju ljudske obrambe (Ur.list RS, št. 9/ 
90 in 10/91), se na služenje vojaškega roka napotijo v skladu 
s tem ustavnim zakonom. 

74. člen 
Naborniki, ki so v skladu s tem zakonom izbrani za vojaško 
policijo v teritorialni obrambi, opravijo temeljno usposablja- 
nje v organih za notranje zadeve pod pogoji in na način 
določen za usposabljanje v teh organih med vojaškim rokom. 
Po opravljenem temeljnem usposabljanju se vojaški obvezniki 
razporedijo v teritorialno obrambo. 
Temeljno usposabljanje za vojaško policijo se v skladu 
s prejšnjim odstavkom izvaja v organih za notranje zadeve 
najdalj dve leti po uveljavitvi tega zakona. 

75. člen 
Dokler ne bo z ustavnim zakonom drugače določeno, se za 
vprašanja, urejena v tretjem odstavku 17. člena, prvem 
odstavku 21. člena, prvem in drugem odstavku 22. člena, 
drugem in tretjem odstavku 25. člena, petem odstavku 27. 
člena, 1.točki 30. člena, 37. členu, šestem odstavku 51. člena, 
57. členu, 59. členu, četrtem odstavku 63. člena ter petem 
odstavku 65. člena tega zakona, uporabljajo neposredno 
določbe zakona o vojaški obveznosti (Ur. list SFRJ št. 64/85 in 
26/89) in na njegovi podlagi izdani zvezni izvršilni predpisi. 
Ne glede na prejšnji odstavek izdajo pristojni organi Repu- 
blike Slovenije s tem zakonom določene izvršilne predpise 
v zvezi s služenjem vojaškega roka v teritorialni obrambi, 
usposabljanjem med vojaškim rokom v organih za notranje 
zadeve ter usposabljanjem rezervnega sestava. 

76. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 
Predlog za izdajo zakona o vojaški dolžnosti z osnutkom 
zakona so v Skupščini Republike Slovenije obravnavali in 
sprejeli Zbor občin in Zbor združenega dela 24. 1. 1991 ter 
Družbenopolitični zbor 29. 1. 1991. Zbori so naložili Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slovenije, da pri pripravi 
predloga zakona ustrezno upošteva predloge, mnenja in pri- 
pombe iz razprave na zborih ter delovnih telesih Skupščine 
Republike Slovenije. Zbor združenega dela pa je Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije predlagal, da pred spre- 
jemom zakona o vojaški dolžnosti ali istočasno, pripravi tudi 
predlog zakona o obrambi in zaščiti. 
Pri pripravi predloga zakona so bile proučene in večinoma 
upoštevane vse razprave v zborih Skupščine Republike Slove- 
nije ter v komisiji za obrambo z dne 27. 12. 1990 in 15. 1. 1991, 
zakonodajno pravni komisiji z dne 14. 1. 1991, komisiji za 
strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja z dne 17. 1. 
1991, odboru za mladinska vprašanja z dne 17. 1. 1991, 
komisiji za žensko politiko z dne 17. 1. 1991 ter v komisiji za 
mirovno politiko z dne 18. 1. 1991. Proučena in upoštevana so 
bila tudi mnenja Fakultete za sociologijo in politične vede in 
novinarstvo, katedre za obramboslovje, Obramboslovnega 
društva Slovenije, Zveze dijakov Slovenije ter Zveze civilnih 
invalidov vojne poleg številnih predlogov, ki so jih predlagate- 
lju posredovali sveti za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, upravni organi za ljudsko obrambo in drugi 
organi ter organizacije. 
Na tej podlagi je pripravljen predlog zakona s katerim bi 
uredili izvrševanje vojaške dolžnosti v prehodnem obdobju, 
dokler ne bodo sprejete temeljne rešitve o nacionalno var- 
nostnem ustroju Republike Slovenije ter uveljavljene 
potrebne ustavne in druge rešitve. S predlogom zakona se teh 
rešitev ne prejudicira. 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ZAKONA 
GLEDE NA REŠITVE V OSNUTKU ZAKONA 

1. Splošne določbe 
Upoštevani so predlogi, da je potrebno na ustreznejši način 
opredeliti v uvodnih določbah, za katere državljane in pod 
katerimi pogoji, velja vojaška dolžnost. Zato je določeno (1. 
člen), da pri izvrševanju vojaške dolžnosti lahko sodelujejo 
tudi ženske glede na večinsko mnenje, naj se jim omogoči 
sodelovanje v rezervnem sestavu na podlagi njihovega so- 
glasja. 
Popolneje in ustrezneje so opredeljeni tudi organi, ki skrbijo 
za izvrševanje vojaške dolžnosti v Republiki Sloveniji (6. člen). 

i 2. Vojaška evidenca 
Uveljavljeno je načelo, da se vojaška evidenca vodi samo po 
kraju stalne nastanitve vojaškega obveznika (7. člen) in so 
opuščene rešitve, da se evidenca vodi tudi po kraju začasne 
nastanitve. Zmanjšano je število osebnih podatkov, ki jih 
o obveznikih zbirajo upravni organi, pristojni za obrambne 
zadeve. Podatki o potovanju v tujino naj bi se zbirali za 

obveznike, ki potujejo v tujino za čas daljši od treh mesecev (v 
osnutku zakona 40 dni). Zbiranja teh podatkov ni mogoče 
opustiti v celoti, saj je sicer onemogočena ustrezna popolni- 
tev, izvrševanje usposabljanja ipd. V oboroženih in drugih 
sestavinah. Ne glede na določbe zakona o varstvu osebnih 
podatkov, je v zakonu še posebej opredeljena pravica obvez- 
nika do vpogleda v osebne podatke, ki se o njem vodijo 
v vojaški evidenci (8. člen). Opuščene so določbe, ki so 
predpisovale vpis v vojaško evidenco s 16 leti starosti (nepo- 
sredna vojna nevarnost, vojna). Podaljšani so roki (od 8 na 15 
dni) za prijavo sprememb osebnih podatkov. 
3. Nabor 
Opuščena je določba, ki je predpisovala izvajanje nabora s 16 
leti starosti (14. člen). Dopolnjene so določbe o delu nabornih 
komisij in sicer tako, da naborna komisija upošteva splošna in 
posebna znanja ter želje nabornika pri določitvi vojaško evi- 
denčne dolžnosti, za katero se bo usposabljal med vojaškim 
rokom. Z zakonom se določa tudi pogoje za izbiro naborni- 
kov, ki se bodo usposabljali za rezervni sestav organov za 
notranje zadeve (16. člen). 
4. Služenje vojaškega roka 
Pooblastilo Predsedstva Republike Slovenije, da predčasno 
(do 30 dni) odpusti vojake s služenja vojaškega roka, je 
opredeljeno kot pravilo in ne izjema (22. člen). Ustrezneje se 
ureja usposabljanje med vojaškim rokom za opravljanje nalog 
v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve (23. in 24. 
člen). Ta oblika usposabljanja po predlogu zakona ni več 
opredeljena kot vojaško usposabljanje, temveč kot usposab- 
ljanje za potrebe rezervnega sestava organov za notranje 
zadeve, ki pa se šteje za vojaški rok. Zato se usposabljanje 
prekine, če obveznik preneha izpolnjevati predpisane pogoje. 
Ustrezneje so urejene in razmejene tudi pristojnosti organov, 
pristojnih za notranje zadeve in organov, pristojnih za 
obrambne zadeve, v zvezi s to obliko usposabljanja. Predla- 
gane rešitve odpravljajo dvom, da bi se lahko na tak način 
ustvarjala vojnizacija organov za notranje zadeve oziroma 
uspostavljala vzporedna organizacija vojaškemu sistemu. 
Skladno z navedenimi dopolnitvami so spremenjene tudi 
določbe glede razporejanja in službe v rezervnem sestavu. 
Ustrezno so določene omejitve nalog, ki jih v organih za 
notranje zadeve lahko opravljajo obvezniki, ki se usposabljajo 
za rezervni sestav. 
Upoštevani so predlogi glede služenja vojaškega roka študen- 
tov in sicer tako, da se jih ne napoti na služenje toliko časa 
dokler imajo status študentov. Določeno je tudi da se nabor- 
niki, ki v letu, ko bi morali oditi na služenje vojaškega roka (19 
let starosti), pa še niso končali srednje šole, napotijo najkas- 
neje do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 22 let 
starosti. V predlogu zakona se omogoča nabornikom, ki po 
končani visoki šoli nadaljujejo s podiplomskim študijem, da 
služijo vojaški rok vse do leta, ko dopolnijo 30 let starosti. 
S tem se sicer odstopa od načela, da se naborniki napotijo na 
služenje vojaškega roka najkasneje do konca leta, ko dopol- 
nijo 27 let starosti, omogoča pa se kontinuiteta pri študiju (27. 
člen). V skladu z dopolnjenimi rešitvami o času pošiljanja na 
služenje vojaškega roka, so dopolnjeni razlogi za odlaganje 
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vojaškega roka (31. člen). Ti razlogi so tudi razširjeni glede na 
predloge iz razprave in sicer tako, da se vojaški rok lahko 
odloži tudi, če bi nabornikova družina zaradi rojstva otroka 
zašla v težak položaj oziroma, če bi moral nabornik prekiniti 
pripravniško dobo. Podobno so razširjeni razlogi, ko se voja- 
ški rok lahko prekine na prošnjo vojaka v primeru rojstva 
otroka oziroma sodelovanja na mednarodnih srečanjih ali 
strokovnega oziroma znanstvenega izpopolnjevanja v tujini 
(33. člen). 
Upoštevani so predlogi za ureditev dosluženja vojaškega roka 
(34. člen) in katera ravnanja vojaka se ne štejejo v vojaški rok 
(35. člen). 
5. Ugovor vesti vojaški dolžnosti 
Ustrezneje, v skladu z razpravo o osnutku zakona, so določeni 
razlogi zaradi katerih lahko državljan uveljavlja ugovor vesti in 
sicer se namesto etičnih navajajo humanitarni razlogi (38. 
člen). Podrobneje so določene organizacije, v katerih se 
lahko opravlja civilna služba ter obveznosti teh organizacij 
(41. člen). Te organizacije morajo zagotoviti le možnosti za 
izvajanje civilne službe, financiranje nastanitve, prehrane in 
podobno pa bremeni proračun Republike Slovenije (139. člen 
predloga zakona o obrambi in zaščiti). 
Rok za vlaganje prošnje za priznanje ugovora vesti vojaški 
dolžnosti je podaljšan na 15 dni (42. člen). Komisije, ki bodo te 
prošnje obravnavale, bo imenoval republiški upravni organ, 
pristojen za upravo. Pri sestavi in vodenju teh komisij so 
upoštevana večinska stališča iz razprave (predsednik ne more 
biti predstavnik upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve, v drugostopenjski komisiji sodelujejo predstavniki 
organizacij, ki se ukvarjajo s kulturo miru). Tudi o predlogu za 
napotitev na opravljanje civilne službe naj ne bi odločal 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve (45. člen), pač 
pa komisija, ki je odločila o priznanju ugovora vesti vojaški 
dolžnosti. Natančneje so opredeljeni tudi razlogi zaradi kate- 
rih se lahko uvede ponovno preverjanje upravičenosti do 
civilne službe. Predvidena je tudi možnost, da se državljan tej 
pravici lahko tudi sam odpove (46. člen). 
Ne glede na navedene dopolnitve pa predlagatelj ni mogel 
zaradi omejitev v ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih 
amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slovenije na 
področju ljudske obrambe (Ur. list RS št. 35/90 in 10/91) 
zagotoviti, da bi bili državljani, ki bodo opravljali civilno 
službo v enakem položaju kot tisti, ki bodo služili vojaški rok. 
Položaj prvih, torej tistih, ki bodo opravili civilno službo je 
ugodnejši, česar ne bo možno popraviti niti z izvedbenimi 
predpisi s katerimi se bo določilo, da se ti državljani razpore- 
jajo v civilno zaščito in podobne dejavnosti (47. člen). 
6. Služenje v rezervnem sestavu 
Glede na večinsko opredelitev, se ženskam omogoča sodelo- 
vanje v rezervnem sestavu na podlagi njihovega soglasja 
v starosti od 19 do 40 let. Trajanje dolžnosti služenja v rezerv- 
nem sestavu je skrajšano za vojake v rezervi za 10 let, razen za 
rezervne oficirje (49. člen). 
Skrajšana je skupna dolžina orožnih vaj, na katere so lahko 
obvezniki klicani v rezervnem sestavu (51. člen). Na orožne 
vaje pa naj se ne bi klicali samohranilci, dokler imajo otroke, 
ki še niso stari 15 let. 
Pri urejanju razlogov za odlaganje orožnih vaj so upoštevani 
predlogi študentske organizacije tako, da se vaje lahko odlo- 
žijo tistemu, ki ima status študenta (53. člen). To pa ne velja za 
vaje do 24 ur, ki se izvajajo v času tedenskega počitka. 
V predlogu zakona je tudi omogočeno, da se orožne vaje 
odložijo v primeru pričakovanega rojstva otroka, če bi družina 
obyeznika lahko zašla v težak položaj (rizična nosečnost, 
nezagotovljena oskrba ipd.) Odlaganje vaj zaradi službenih 
potreb je izenačeno po dolžini za zaposlene, kmete in tiste, ki 
opravljajo samostojno dejavnost. 
Zgradi pomislekov, da ni zadostne ločitve med oboroženimi 
silami in organi za notranje zadeve, je v predlogu zakona 
posebna določba (55. člen), da vse postopke v zvezi s službo 
v rezervni sestavi organov za notranje zadeve, opravljajo ti 
organi sami. 
7. Potovanje in bivanje v tujini 
Poleg podaljšanja časa, ko si mora obveznik pridobiti dovolje- 
nje pristojnega organa za odhod v tujino (58. člen), so 
bistveno bolj restriktivno določeni primeri, ko se sme omejiti 
potovanje obveznikov v tujino (60. člen). Omejitev naj bi bila 
možna le v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti. 

8. Ostale spremembe 
S predlogom zakona o obrambi in zaščiti so usklajene 
določbe o pozivanju obveznikov ter nadomestila in povračila 
v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti. 
Izpopolnjene so tudi kazenske določbe tako, da je izvršena 
v skladu z razpravo v Skupščini Republike Slovenije ustrezna 
gradacija prekrškov. 
Z upoštevanjem sprememb v ustavnem zakonu za izvedbo 
ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k ustavi Republike Slove- 
nije, so črtane tudi nekatere prehodne določbe. Ostali 
popravki v predlogu zakona so redakcijske oziroma pravno- 
tehnične narave. 

III. PREDLOGI IN MNENJA, KI JIH V PREDLOGU ZAKONA NI 
BILO MOŽNO UPOŠTEVATI 
1. Nekateri predlogi so bili, da se v celoti odpravi zbiranje 
podatkov o vojaških obveznikih v zvezi s kazenskim postop- 
kom ter kaznimi, odpustom s prestajanja kazni ter potovanji 
v tujino. Zbiranja teh podatkov ni mogoče opustiti, saj bi bilo 
onemogočeno, da pristojni upravni organi izvršujejo posa- 
mezne naloge v skladu s predpisanimi roki (vpis v evidenco, 
nabor, napotitev ipd.). V praksi bi prišlo do primerov, ko bi se 
obvezniki v večjem številu začeli izmikati izvrševanju dolžno- 
sti, ki jih določa zakon. Druga skupina razlogov pa je, da ni 
mogoče vzdrževati ustrezne popolnitve niti usposabljanja voj- 
nega sestava oboroženih sil in drugih enot, ki se popolnjujejo 
z vojaškimi obvezniki, če ni pregleda vsaj nad daljšo odsot- 
nostjo oziroma zadržanostjo obveznikov. Dejstvo pa je, da 
zakon radikalno odpravlja številne formalne omejitve, ki so 
predpisane pri izvrševanju vojaške dolžnosti v obstoječi ure- 
ditvi. 
2. Nekateri so se zavzeli, da naj bi zakon omogočil prosto- 
voljno sodelovanje žensk v vseh delih vojaške dolžnosti. Pred- 
lagatelj ocenjuje, da za opravljanje nabora in služenje voja- 
škega roka za ženske ni utemeljenih razlogov. Sodelovanje 
žensk v stalnem sestavu v teritorialni obrambi je omogočeno 
že po predlogu zakona o obrambi in zaščiti, s predpisi o službi 
v oboroženih silah pa bo to omogočeno tudi v primeru, če bo 
Republika Slovenija imela svoje oborožene sile. po sprejemu 
nove ustave Republike Slovenije. Glede na navedeno je pred- 
lagatelj upošteval večinska mnenja iz razprave o osnutku 
zakona. 
3. Posamezni predlogi so bili (tudi v delovnih telesih), da naj 
bi se pri ugotavljanju zdravstvene sposobnosti nabornikov za 
vojaško službo, psihološke preiskave opravljale le s soglas- 
jem obveznikov. Ne glede na prizadevanja, da se v kar največji 
meri upošteva vsa zdravstvena dokumentacija, ki je zbrana 
o nabornikih v redni zdravstveni službi, bi bilo ugotavljanje 
zdravstvene sposobnosti za vojaško službo brez te vrste prei- 
skav nepopolno in v strokovnem pogledu neodgovorno. 
Seveda pa bo potrebno ponovno proučiti ter po potrebi 
dopolniti obstoječe rešitve, ko se bodo pripravljali izvedbeni 
predpisi, ki bodo določili merila za ugotavljanje zdravstvene 
sposobnosti 
4. Po mnenju nekaterih naj bi dolžino vojaškega roka določali 
selektivno glede na vrsto vojaško evidenčnih dolžnosti, za 
katere se vojaki usposabljajo. Predlagatelj ocenjuje, da bi bilo 
v tem primeru kršeno načelo enakopravnosti in enakega polo- 
žaja državljanov. Izjemno pa bi se zapletel tudi celoten Sistem 
napotitve in odpuščanja ter usposabljanja vojaških obvezni- 
kov med vojaškim rokom. Tudi sicer v veliki večini držav ne 
poznajo takšnih rešitev pri urejanju vojaških dolžnosti. 
5. Študentska organizacija je predlagala, da bi bilo služenje 
vojaškega roka prostovoljno za obveznike, ki končajo fakul- 
tete oziroma druge visoke šole. Predloga ni mogoče podpreti, 
saj bi tako prišlo do izrazite diferenciacije med državljani 
z vidika izpolnjevanja državljanskih dolžnosti. Ta diferenci- 
acija bi se odražala tudi v vseh sestavih, ki se popolnjujejo 
z vojaškimi obvezniki, ker bi bili popolnjeni predvsem pripad- 
niki z nižjo strokovno izobrazbo. Dejstvo je, da lahko pridobijo 
ti državljani v času študija ustrezna funkcionalna znanja, ki so 
pomembna za obrambo in zaščito, glede na področje za 
katero usposablja posamezna šola. Ne morejo pa pridobiti 
ustreznih vojaških znanj niti z organizacijo posebnega skraj- 
šanega programa vojaškega usposabljanja. Organizacija 
posebnega krajšega usposabljanja za pridobitev osnovnih 
vojaških znanj za študente, tako kot smo ga poznali pred 1980 
letom, ni več predvidena niti ni potrebna. 

poročevalec 11 



6. Največ nasprotujočih predlogov je bilo v razpravi danih 
glede ureditve ugovora vesti vojaški dolžnosti. Komisija za 
obrambo in zakonodajo pravna komisija ter drugi, so zahte- 
vali zlasti, da je potrebno preprečiti, da bi se lahko ta pravica 
izkoriščala, ter da bi bili državljani, ki bi se jim ta pravica 
priznala, v ugodnejšem položaju kot tisti, ki bodo služili voja- 
ški rok. Nekateri so predlagali tudi, da bi se državljani vodili 
v vojaški evidenci tudi po opravljeni civilni službi, da bi bili 
med civilno službo nastanjeni v ustreznih vojaških centrih ipd. 
Predlagatelj vseh teh predlogov ni mogel upoštevati. Po 
ustavnem zakonu je dolžina civilne službe enaka dolžini voja- 
škega roka in je mogoče določeno selekcijo, ki je druge 
države zagotavljajo tudi z daljšim trajanjem civilne službe, 
zagotoviti le v postopku ugotavljanja upravičenosti razlogov, 
ki jih navaja prosilec za priznanje ugovora vesti vojaški dolž- 
nosti. Ta postopek je zaradi številnih predlogov v razpravi 
v predlogu zakona še dodatno poenostavljen. Se vedno pa naj 
bi bil osnovni namen postopka ta, da prosilec prepriča o ute- 
meljenosti in upravičenosti razlogov, ki jih navaja, komisijo, ki 
odloča o predmetni pravici. Tako ureditev poznajo tudi 
države, ki imaj poleg tega še daljše trajanje civilne službe 
(npr. Avstrija). Rešitve, da po opravljeni civilni službi preneha 
vojaška dolžnost v celoti, predlagatelj ni mogel spreminjati iz 
načelnih razlogov, saj bi sicer institut ugovora vesti vojaški 
dolžnosti izgubil svoj temeljni namen. Stališče do urejanja 
ugovora vesti vojaški dolžnosti je Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije pojasnil že ob osnutku zakona in sicer, 
da se določi daljše trajanje civilne službe ter poenostavi 
postopek priznanja ugovora vesti ali da ostane dolžina civilne 
službe enaka vojaškemu roku, pa bo zato bolj zahtevno urejen 
postopek Zahtevnejši postopek bo seveda povzročal tudi 
določene večje stroške. 
Predlagatelj tudi ni mogel podpreti predlogov, da bi skrajšal 
čas, določen za obravnavo prošenj za priznanje ugovora vesti 
vojaški dolžnosti (6 mesecev), ker ne bo mogoče zagotoviti 
pravočasne in korektne obravnave v primeru velikega števila 
prosilcev. Enako velja tudi za posamezne predloge, da bi se 
ugovor vesti lahko uveljavil kadarkoli in tudi za vse vojaške 
obveznike v rezervnem sestavu. Uveljavitev tako širokih mož- 
nosti v zvezi z ugovorom vesti kot so predlagane v predlogu 
zakona, bo še uresničljiva, kljub številnim težavam, ki jih je 
realno pričakovati (veliko število prosilcev, vzpostavitev celot- 
nega sistema za opravljanje civilne službe ipd.). Nadaljnjega 
širjenja te pravice pa glede na dosedanjo togo ureditev in 
pomanjkanje ustreznih priprav ter izkušenj ne bi mogli prak- 
tično uresničiti. 
7. Posamezna mnenja so bila, da naj bi se zakon o vojaški 
dolžnosti sprejemal šele po sprejemu nove ustave Republike 
Slovenije, češ da se z zakonom uveljavljajo povsem samo- 
stojne oborožene sile. Predlagatelj teh mnenj ni mogel spre- 
jeti, saj se niti v predlogu zakona o vojaški dolžnosti ne 
opredeljuje do bodoče vojaške oroganiziranosti v Republiki 
Sloveniji. Oba predloga zakona upoštevata zgolj tiste oblike 
organiziranja, ki že obstajajo in za katere so bile sprejete 
ustrezne ustavnopravne in druge podlage (teritorialna 
obramba, organi za notranje zadeve, enote za zveze ipd.). 
8. Proučeni so bili tudi predlogi, da bi se uveljavila drugačna 
terminologija, (uporaba terminov častnik namesto oficir, 
opravljanje vojaškega roka in ne služenje ipd.). Ti predlogi so 
v zakonu le delno upoštevani, uporabljena pa je le tista 
terminologija, ki jo pozna tudi slovenski pravopis. 
9. Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati nekaterih mnenj, da bi 
pravico do ugovora vesti urejali v posebnem zakonu. Razlogi 
racionalnosti in povezanosti rešitev na področju vojaške dolž- 
nosti narekujejo, da je smotrno celotno področje urediti 
v enem zakonu. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE UVELJAVITVE 
ZAKONA 
1. Uveljavitev zakona bo povzročila zlasti poenostavitev ter 
s tem tudi zmanjšanje administrativnih del in stroškov pri 
naslednjih postopkih v zvezi z vojaško dolžnostjo: 
- z ukinitvijo revizijskih postopkov za preverjanje sposobno- 
sti za vojaško službo, za obveznike, ki so bili ocenjeni kot 
nesposobni za vojaško službo; 
- pri ugotavljanju zdravstvene sposobnosti za vojaško 
službo (uporaba civilne zdravstvene dokumentacije, odprava 
naknadnega potrjevanja in preverjanja nesposobnosti v voja- 
ških organizacijah); 
- pri naboru za ocenjevanje sposobnosti za vojaško službo 
tistih, ki so bili ocenjeni kot začasno nesposobni za vojaško 
službo; 
- pri napotitvah na služenje vojaškega roka nabornikov, ki 
nadaljujejo študij po srednji šoli oziroma podiplomski študij 
po končani fakulteti ter odlaganju vojaškega roka; 
- pri potovanjih nabornikov in drugih vojaških obveznikov 
v tujino; 
- pri določanju nadomestil osebnih dohodkov in drugih 
povračil v zvezi z vojaško dolžnostjo. 
Racionalnejše postopke v zvezi z uresničevanje zakona bo 
možno uveljaviti tudi s podzakonskimi akti glede na to, da se 
določajo pristojnosti za njihovo izdajo republiškim organom. 
Namesto dosedanjega dvakratnega usposabljanja pripadni- 
kov rezervnega sestava organov za notranje zadeve (enkrat 
v JLA, med vojaškim rokom in drugič v rezervnem sestavu 
organov za notranje zadeve) se bo uveljavilo usposabljanje 
teh pripadnikov že med služenjem vojaškega roka. 
2. Uveljavitev posameznih predlaganih rešitev v predlogu 
zakona bo povzročila razširitev upravnih postopkov ter s tem 
povečanje stroškov: 
- obravnava prošenj za priznanje ugovora vesti vojaški dolž- 
nosti; 
- vspostavljanje pogojev za opravljanje civilne službe, napo- 
titev, nadzor ipd. nad državljani, ki bodo opravljali to službo; 
- obravnava večjega števila zahtev za odložitev napotitve na 
služenje vojaškega roka, za prekinitev vojaškega roka ter za 
odlaganje orožnih vaj. 
Ocenjujemo, da bo potrebno za obravnavo prošenj za prizna- 
vanje ugovora vesti vojaški dolžnosti ustanoviti okoli 15-20 
prvostopenjskih komisij ter 2-3 drugostopenjske komisije. 
Prav tako bo potrebno zagotoviti pogoje za delo, nastanitev, 
prehrano in druge nujne pogoje za okoli 5-10% državljanov 
(ocena ) od skupnega letnega števila nabornikov. Ocenju- 
jemo, da bodo skupna potrebna sredstva za opravljanje 
civilne službe najmanj enaka ali višja na posameznika kot pa 
na nabornika, ki bo služil redni vojaški rok. Razlog za to je 
predvsem ta, da bo potrebno celoten sistem in pogoje za 
opravljanje civilne službe šele vzpostaviti, medtem, ko za 
usposabljanje drugih nabornikov ti pogoji že obstajajo. Za 
delovanje komisij, ki bodo odločale o prošnjah za priznanje 
pravice do ugovora vesti bo potrebno zagotoviti vsaj 18 delav- 
cev z visoko izobrazbo ter za organizacijo in nadzor nad 
opravljanjem civilne službe 5 delavcev (3 z visoko, eden z višjo 
ter eden s srednjo izobrazbo). Te potrebe temeljijo le na oceni 
o številu državljanov, ki jim bo priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti in bodo večje, če se bo povečalo tudi število držav- 
ljanov na civilni službi. 
Okvirna ocena sredstev, ki bodo potrebna v zvezi z uveljavi- 
tvijo zakona, v letih 1991 in 1992, če bo tudi z novo ustavo 
Republike Slovenije predvidena splošna vojaška dolžnost, je 
prikazana v prilogi. 
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K PREDLOGU ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI vtisočdirt 
Vrsta naloge 1990 

Na v/o Skupaj 
Zahteva JLA 1991 

Na v/o Skupaj 
Predlog RSLO 1991 

Na v/o Skupaj 
1992 

Na v/o Skupaj 
Nabor in napotitev 
- zdravstveni pregledi 
- ostalo 

Sredstva za JLA 
Vzpostavitev pogojev za poskusno 
usposabljanje v TO in ONZ 
Sredstva za usposabljanje 
v TO in ONZ 
Vzpostavitev pogojev za opravljanje 
civilne službe 
Opravljanje civilne službe 

0.9 13,455.00 
0.2 2,920.00 

915.1 9,513,000.00 

85,000.00 

1,161.5 15,100,000.00 

0.9 14,172.00 
0.1 1,000.00 

351.7 2,420,000.00 

253.3 76,000.00 

785.0 2,355,000.00 

5,000.00 

2.0 30,000.00 
0.1 1,000.00 
- 1,900,000.00 

458.4 4,951,000.00 

326.6 391,970.00 
SKUPAJ STROSKI V RS 
SKUPAJ STROŠKI RS 

85,000.00 
924.8 9,614,375.00 1,161.5 15,100,000.00 

- 2,437,000.00 
594.05 4,871,172.00 

447.83 5,373,970.00 
606.16 7,273,970.00 

OPOMBE 
1. V posameznih primerih je nesmiselno izračunavati skupne stroške na vojaškega obveznika, ker bo zdravstvene preglede opravila celotna 
generacija (okoli 15.000 nabornikov), poskusno usposabljanje bo opravilo predvidoma 300 vojakov, redno usposabljanje pa bo v letu 1991 
organizirano za okoli 3000 vojakov; 
2. V letu 1992 bo na služenju vojaškega roka v JLA le še okoli 300 slovenskih vojakov (iz napotitve v januarju in marcu 1991), RS pa naj bi zagotovila del 
sredstev za pokrivanje fiksnih stroškov (osebni dohodki, pokojnina), zato je neprimeren izračun stroškov na vojaka; 
3. Podatki za leto 1992 so le groba ocena, ker ni moč predvideti stopnje inflacije, natančnega števila obveznikov, ki bodo opravili civilno službo in 
rešitev odnosov s federacijo zlasti glede objektov, ki jih zaseda JLA. 

Osnutek zakona o CENAH - ESA 303 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 69. seji 
dne 26. 3. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O CENAH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 
- Roman KLADOŠEK, podsekretar v Republiškem sekre- 
tariatu za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 
- Fanika MLAKAR, direktorica Zavoda Republike Slove- 
nije za cene. 

Osnutek zakona o cenah bodo obravnavali Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno- 
pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za splošno 
gospodarske zadeve kot matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o cenah 

1. člen 
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega 
osebnega dela oblikujejo cene prosto, razen če s tem zako- 
nom ali z drugimi zakoni in na njihovi podlagi izdanimi izvršil- 
nimi predpisi ni drugače določeno. 

2. člen 
Ta zakon ureja določanje cen proizvodov in storitev na slo- 
venskem trgu ter določa pravice in obveznosti organov pri 
določanju cen. 

3. člen 
Kot ukrep določitve cen se lahko predpišejo najvišje cene, 
način oblikovanja cen in pridobitev soglasja k cenam. 

4. člen 
Podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega 
osebnega dela, ki opravljajo dejavnost v elektrogospodarstvu, 
proizvodnji in prometu z naftnimi derivati in zemeljskim pli- 
nom, železniškem prometu (prevoz potnikov), poštnem, tele- 
grafskem in telefonskem prometu (pismo, dopisnica, telegraf- 
ski in telefonski impulz), morajo pred spremembo cen prido- 
biti soglasje Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
Soglasje je treba izdati najpozneje v 30 dneh od dneva, ko je 
bil poslan zahtevek za spremembo cen. Če Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije ne izda soglasja v predpisanem 
roku, se šteje, da je izdal soglasje. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko iz ekonom- 
skih razlogov z odlokom izvzame navedene proizvode in stori- 
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tve v prvem odstavku tega člena iz določanja cen. 
Če se cene proizvodov in storitev iz prvega odstavka tega 
člena urejajo s posebnim zakonom, se na določanje cen teh 
proizvodov in storitev prvi odstavek tega člena ne nanaša. 

5. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko določi cene 
posameznih proizvodov in storitev, če nastanejo hude motnje 
na trgu in pri gibanju cen teh proizvodov in storitev oziroma 
zaradi preprečitve monopolnega oblikovanja cen in drugih 
skupnih načinov oblikovanja cen. 
Ukrep določitve cen iz prvega odstavka tega člena lahko traja 
najdlje šest mesecev. 

6. člen 
Če se zaradi sprejema ukrepov določitve cen iz 4. in 5. člena 
tega zakona bistveno poslabšajo pogoji poslovanja, ki one- 
mogočajo normalno poslovanje, se podjetjem in drugim prav- 
nim osebam ter nosilcem samostojnega osebnega dela zago- 
tovijo nadomestila do ravni cene, ki pokriva stroške eno- 
stavne reprodukcije. 
Nadomestila iz prvega odstavka tega člena zagotovi Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije hkrati s sprejemom 
ukrepa določitve cen. 

7. člen 
Cene proizvodov in storitev, pri katerih se izplačujejo nado- 
mestila, da se ublažijo cenovne razlike zaradi tržnih neskladij 
in zaščite domačih proizvajalcev oziroma potrošnikov, določa 
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 
cene. Pred določitvijo cen mora pridobiti soglasje pristojnega 
republiškega upravnega organa. 

8. člen 
Ob sprostitvi blaga iz republiških blagovnih rezerv določa 
cene tega blaga in cene izdelkov iz tega blaga funkcionar, ki 
vodi republiški upravni organ, pristojen za blagovne rezerve. 

9. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določa kmetijske 
proizvode, za katere se predpisujejo zaščitne cene, in višino 
teh cen. 

10. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko zaradi smo- 
trnosti, hitrejšega postopka, enostavnosti in zmanjševanja 
stroškov z odlokom prenese pristojnosti za določanje cen iz 5. 
člena tega zakona na izvršne svete skupščin občin za dolo- 
čene proizvode in storitve, ki so lokalnega pomena. 

11. člen 
Za spremljanje in analiziranje gibanja cen in pripravo mnenj 
ob sprejemu ukrepov določitve cen, ki jih lahko sprejme 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije po tem zakonu, se 
pri republiškem upravnem organu, pristojnem za cene, usta- 
novi komisija za cene, ki jo vodi republiški funkcionar, pristo- 
jen za cene. 
Komisijo za cene sestavljajo predstavniki republiških uprav- 
nih organov, pristojnih za energetiko, kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, industrijo in gradbeništvo ter promet in zveze, 

/. UVOD 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so na sejah 14. marca 1991 
obravnavali in sprejeli predlog za izdajo zakona o cenah. 
Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije je bild nalo- 
ženo, da pripravi osnutek zakona, pri tem pa prouči in 
ustrezno upošteva pripombe in predloge delovnih teles 
Skupščine Republike Slovenije ter pripombe delegatov na 
sejah zborov. 

PREDLOGI IN PRIPOMBE, DANE K PREDLOGU ZA IZDAJO 
ZAKONA 
1. V vseh treh zborih je bilo predlagano, da se zdravila izvza- 
mejo iz ukrepa dajanja soglasja k cenam, predvidenega v 4. 
členu. 

predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije in dva predstav- 
nika strokovnih inštitucij. 
Strokovna, analitična in administrativno-tehnična dela za 
komisijo za cene opravlja republiški upravni organ, pristojen 
za cene. 

12. člen 
Zahtevki za spremembo ukrepov določitve cen se vlagajo pri 
republiškem upravnem organu, pristojnem za cene. 
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 
cene, lahko pri pripravi ukrepov določitve cen zahteva infor- 
macije o vsem, kar je potrebno za določanje cen. Zahtevek se 
z vso dokumentacijo predloži komisiji za cene v presojo. 
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za 
cene, lahko predpiše obvezno pošiljanje podatkov o cenah za 
posamezne proizvode in storitve, kadar potrebuje te podatke 
za spremljanje gibanja cen. 

13. člen 
Z denarno kaznijo od 150.000 do 450.000 dinarjev se kaznu- 
jejo za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec 
samostojnega osebnega dela, ki cen ne oblikujejo v skladu 
z ukrepi določitve cen (4., 5., 7. in 8. člen zakona ). 
Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

14. člen 
Z denarno kaznijo od 25.000 do 50.000 dinarjev se kaznujejo 
za prekršek podjetje in druga pravna oseba in nosilec samo- 
stojnega osebnega dela, če ne pošljejo zahtevanih podatkov 
oziroma pošljejo napačne podatke (12. člen zakona). 
Z denarno kaznijo od 3.500 do 5.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v podjetju oziroma v drugi 
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

15. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o druž- 
beni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85). 

16. člen 
Predpisi o ukrepih določitve cen, ki so bili sprejetima podlagi 
zakona o družbeni kontroli cen (Uradni list SRS, št. 9/85), se 
prenehajo uporabljati 30.6.1991. 

17. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati druga 
alinea 8. točke 16. člena in tretji odstavek 24. člena zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list 
SRS, št. 5/80, 12/82, 9/85, 14/86, 37/87 in 24/90). 

Zavod Republike Slovenije za cene v sestavi Republiškega 
sekretariata za tržišče in splošne gospodarske zadeve se 
ukine in preneha z delom z dnem uveljavitve tega zakona. 

18. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

2. V Zboru združenega dela je bilo predlagano, da se predvi- 
deni rok za izdajo soglasja v 4. členu skrajša s 30 na 7 dni. 
Prav tako je bilo na tem zboru predlagano, da se iz tega člena 
črtajo proizvodi in storitve, kjer so ustanovljena javna 
podjetja, saj je nadzor nad cenami zagotovljen že z organi 
upravljanja. 
3. V Zboru združenega dela in v Zboru občin so bile dane 
pripombe k prevelikim pooblastilom Izvršnega sveta v 5., 6. in 
7. členu v zvezi s predvidenimi ukrepi določitve cen in predvi- 
denim rokom trajanja ukrepov ter možnostjo za podaljševanje 
ukrepov. 
4. V navedenih dveh zborih je bilo zastopano stališče, da bi 
bilo treba cene obvladovati predvsem s protimonopolno zako- 
nodajo, česar pa predlog za izdajo zakona ne vsebuje. 
5. Zbor združenega dela in Zbor občin sta bila mnenja, da 
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mora predlagatelj ob sprejemu ukrepov nadzora nad cenami 
zagotoviti nadomestila za morebitno nastalo razliko med 
določeno ceno in ceno, ki pokriva nastale stroške. 
6. V Zboru občin je bilo predlagano, da se v zakonu določijo 
proizvodi in storitve lokalnega pomena. 
7. V istem Zboru so bile dane pripombe k sestavi komisije za 
cene oziroma k vključitvi gospodarske zbornice, ki bo tako 
prisiljena sodelovati pri določanju cen svojih članic. Postav- 
ljeno je bilo tudi vprašanje vključitve potrošnikov v komisijo 
za cene. 
8. V zvezi s pooblastilom o možnosti za pridobivanje podatkov 
je bilo prav tako v Zboru občin izraženo mnenje, da za sprem- 
ljanje cen zadostujejo podatki, ki jih zbira Zavod Republike 
Slovenije za statistiko. 

II. NAČELA, PO KATERIH SE UREJA PODROČJE CEN 
Osnutek zakona izhaja iz temeljne opredelitve, da podjetja in 
druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela 
oblikujejo cene prosto po tržnih razmerah. Le za podjetja 
s področja energetske in prometne infrastrukture je v zakonu 
predvideno,' da morajo pred spremembo cen pridobiti 
soglasje Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
V vseh omenjenih primerih gre za dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena, kjer povsem samostojno oblikovanje cen ni 
možno oziroma so prisotni elementi monopolnega oblikova- 
nja cen. Poleg tega so stroški navedenih dejavnosti pomem- 
ben del stroškov tako gospodarstva kot gospodinjstev, povi- 
šanje njihovih cen pa povzroči verižno povišanje cen v vseh 
odvisnih panogah oziroma dejavnostih. Tudi v drugih državah 
(Avstrija, Italija, Anglija) so cene teh dobrin administrativno 
določene. 
V zakonu so določeni pogoji, pod katerimi se lahko predpi- 
šejo ukrepi določitve cen, kakor tudi trajanje ukrepa določitve 
cen in oblike ukrepov določitve cen. Ukrepe določitve cen za 
posamezne proizvode in storitve predpisuje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, razen za proizvode in stori- 
tve, pri katerih se izplačujejo nadomestila, in ob sprostivi 
blaga iz republiških blagovnih rezerv, ko je za določitev cen 
pooblaščen republiški funkcionar, pristojen za cehe in bla- 
govne rezerve. Trajanje ukrepov določitve cen je omejeno na 
šest mesecev, razen v 4., 7. in 8. členu, ko je trajanje ukrepa 
odvisno od časa izplačila nadomestil oziroma sproščanja 
blaga iz blagovnih rezerv. 
V zakonu je predvidena možnost za pridobitev nadomestil, če 
se zaradi sprejema ukrepov določitve cen bistveno poslabšajo 
pogoji poslovanja zaradi določitve cen na nižji ravni od proiz- 
vodnih stroškov. 
Pristojnost za določitev cen vseh proizvodov in storitev, ki se 
proizvajajo oziroma opravljajo v Republiki Sloveniji, je 
v zakonu prenesena na Republiko Slovenijo. V veljavnem 
republiškem zakonu so za določitev cen določenih proizvo- 
dov in storitev pristojni tudi izvršni sveti skupščin občin, kar 
se s predlaganim zakonom v celoti prenese v republiško 
pristojnost. Izvršni sveti skupščin občin naj bi bili pristojni za 
določitev cen, le če jih za to s posebnim odlokom pooblasti 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
Za spremljanje in analiziranje gibanja cen in pripravo mnenj 
ob sprejemu ukrepov določitve cen je v zakonu predvidena 
ustanovitev komisije za cene, ki jo sestavljajo predstavniki 
določenih republiških upravnih organov, Gospodarske zbor- 
nice Slovenije in strokovnih inštitucij. Komisija za cene kot 
posvetovalni organ daje strokovna mnenja o politiki cen, 
gibanju cen, učinkih politike cen in predlaganih ukrepih dolo- 
čitve cen pred predložitvijo gradiva v obravnavo Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije. Komisija za cene je 
predvidena tako v avstrijskem kot v italijanskem zakonu 
o cenah, imajo pa jo tudi v drugih državah. 
V zakonu je predvideno, da strokovna, analitična in admini- 
strativno-tehnična dela za komisijo za cene opravlja republi- 
ški upravni organ, pristojen za cene. Od leta 1985 naloge 
s področja cen opravlja Zavod Republike Slovenije za cene. 
Menimo, da se v bodoče lahko te naloge uspešno opravljajo 
v posebnem sektorju pri pristojnem republiškem upravnem 
organu in da zato ne potrebujemo posebnega organa. Tudi 
v tuji zakonodaji poleg komisije za cene ni še posebnega 
organa, ki bi opravljal naloge s področja cen, temveč se te 
opravljajo v ministrstvu za gospodarstvo (Avstrija). Zavod za 
cene so že ukinili v Republiki Hrvaški, nameravalo ga ukiniti 

tudi v Bosni in Hercegovini in prav tako tudi Zvezni zavod za 
cene. 

III. GLAVNE REŠITVE 
Temeljno načelo zakona je, da se cene vseh proizvodov in 
storitev oblikujejo prosto po tržnih razmerah, razen če je 
v samem zakonu ali drugih predpisih, ki urejajo posamezna 
področja, določeno, da pri oblikovanju cen posameznih pro- 
izvodov in storitev veljajo določene omejitve. Sprejem 
posebne zakonodaje je predviden na posameznih področjih 
družbenih dejavnosti oziroma javnih služb, zato v zakonu 
o cenah teh dejavnosti ne obravnavamo posebej, saj predvi- 
devamo, da bodo področni zakoni poleg drugih zadev urejali 
tudi vprašanja cen. 
2. člen vsebuje določilo, da se s tem zakonom urejajo cene 
proizvodov in storitev v primerih, ko se te ne oblikujejo prosto 
po tržnih razmerah, ter določajo pravice in obveznosti orga- 
nov, ki sodelujejo pri določanju cen. 
V 3. členu so opredeljene oblike ukrepov določitve cen, ki jih 
lahko sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, 
kadar se odloči za poseganje na področju cen. Predvidene so 
tri oblike (najvišje cene, način oblikovanja cen in pridobitev 
soglasja k cenam), ki po našem mnenju zadoščajo za posega- 
'nje na področju cen, kadar nastopijo z zakonom predvideni 
razlogi. V dosedanjih zakonskih rešitvah sta bila kot ukrepa 
predvidena še predhodno obveščanje in vračanje cen, vendar 
je bilo njuno izvajanje zapleteno in brez pričakovanih učin- 
kov, sam ukrep pa je velikokrat povzročil več stroškov kot 
koristi (npr. pri vračanju cen so bili stroški zaradi popisa zalog 
pri proizvajalcih in v trgovini veliko večji od dejanskega zniža- 
nja cen). 
V 4. členu je za določene proizvode in storitve s področja 
gospodarske in prometne infrastrukture predpisano dajanje 
soglasja Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
k cenam. Po veljavni zvezni zakonodaji so to področja, za 
katera so morala podjetja izdelati skupna oziroma tržna 
merila, h katerim je dal soglasje Zvezni izvršni svet, predem so 
jih podjetja pričela uporabljati. V vseh navedenih dejavnostih 
ozirOma pri proizvodih in storitvah gre za dejavnosti širšega 
družbenega pomena, nad čigar oblikovanjem cen mora imeti 
pregled država, predvsem zato ker so to proizvodi in storitve, 
katerih cene pomembneje vplivajo na stroške celotnega 
gospodarstva in večine prebivalstva. Cene v teh dejavnostih 
so nadzirane tudi v drugih državah. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije lahko cene v navedenih dejavnosti tudi 
izvzame iz ukrepa določitve cen. 
5. člen daje Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
možnost, da določi cene posameznih proizvodov in storitev, 
če ugotovi, da je prišlo do pomembnejšega odstopanja v giba- 
nju cen, če so prisotni elementi monopolnega oblikovanja 
cen ali drugi načini skupnega oblikovanja cen (npr. cenovni 
vodje). Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije lahko po 
tem členu sprejme enega od predvidenih ukrepov določitve 
cen iz 3. člena. Menimo, da je takšno pooblastilo v zakonu 
treba predvideti za izjemne primere, ko ukrepi na drugih 
področjih niso bili učinkoviti. To pooblastilo ima Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije tudi po veljavnem zakonu, 
vendar ga je v zadnjih šestih letih uporabil le leta 1988 za 
izredno ozek krog proizvodov in storitev. Ukrepi določitve cen 
lahko trajajo najdlje šest mesecev. 
6. člen določa, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
ob sprejemu ukrepov določitve cen zagotovi nadomestila 
v primerih, ko bi se odločil za določitev cen na nižji ravni od 
proizvodnih stroškov in s tem nosilcem oblikovanja cen 
bistveno poslabšal možnosti za pridobivanje dohodka. 
V 7. in 8. členu je dano pooblastilo republiškemu funkci- 
onarju, pristojnemu za cene in blagovne rezerve, da določa 
cene proizvodov, pri katerih se izplačujejo nadomestila 
z namenom blažitve cenovnih razlik zaradi tržnih neskladij in 
zaščite domačih proizvajalcev oziroma potrošnikov in ob 
sprostitvi blaga iz republiških blagovnih rezerv. Do sedaj to ni 
bilo zakonsko urejeno, sodimo pa, da mora biti v vseh prime- 
rih, ko se cenovna politika podpira s posebnimi finančnimi 
sredstvi, biti dana tudi možnost za vplivanje na oblikovanje 
končne cene. Trenutno se nadomestila izplačujejo pri mleku. 
V 9. členu je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
dano pooblastilo, da določa kmetijske proizvode, za katere se 
predpisujejo zaščitne cene, in višino teh cen. Namen določa- 
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nja zaščitnih cen je zagotavljanje ekonomske varnosti kmetij- 
skim proizvajalcem. Zaščitne cene naj bi se določale na ravni, 
ki bo kmetijske proizvajalce spodbujala k proizvodnji, ki jo 
želimo doseči v skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami. 
Osnovni namen določanja zaščitnih cen mora biti ekonomska 
zaščita kmetijskih proizvajalcev, ko se odkupne - tržne cene 
znižajo pod raven zaščitnih cen. Zaščitne cene naj bi se 
določale za proizvode, ki so pomembni za preskrbo sloven- 
skega trga. To so prav gotovo pšenica, koruza, oljnice, slad- 
korna pesa, živina in mleko. 
Z 10. členom je Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slove- 
nije omogočeno, da lahko prenese pristojnost za določanje 
cen za določene proizvode in storitve, ki so lokalnega 
pomena, na izvršne svete skupščin občin. Po veljavnem 
zakonu je pristojnost za sprejem ukrepov neposrednega nad- 
zora nad cenami razdeljena na republiško in občinsko pristoj- 
nost. Tako so v 5. členu zakona o družbeni kontroli cen 
(Uradni list SRS, št. 9/85) določeni proizvodi in storitve, za 
katere so za sprejem ukrepov nadzora nad cenami pristojni 
izvršni sveti skupščin občin. Od vseh naštetih proizvodov in 
storitev v 5. členu navedenega zakona so v zadnjih treh letih 
občine določale le cene osnovnih komunalnih storitev, stana- 
rin in delno mestnega prometa, medtem ko so se cene vseh 
preostalih proizvodov in storitev oblikovale samostojno. 
11. člen predvideva ustanovitev komisije za cene kot posveto- 
valnega organa republiškega funkcionarja, pristojnega za 
cene, preden bo predloge posredoval na Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. Namen komisije je oblikovanje 
mnenj o posameznih predlogih, medtem ko odločitve spre- 
iema Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 
V12. členu je opredeljeno vlaganje zahtevkov in dano poobla- 
stilo republiškemu funkcionarju, odgovornemu za cene, da 
od nosilcev oblikovanja cen pridobi vse potrebne podatke, ki 
jih potrebuje za določanje cen oziroma za spremljanje gibanja 
cen. Tako pooblastilo je možno tudi po tuji zakonodaji. 
V členih 13 in 14 so kazenske določbe, ki so usklajene 
z zadnjimi spremembami republiškega zakona o prekrških. 
S 15. členom preklicujemo veljavnost republiškega zakona 
o družbeni kontroli cen. 
V 16. členu je določen rok veljavnosti predpisov o ukrepih 
določitve cen, ki so bili sprejeti po zakonu o družbeni kontroli 
cen, katerega veljavnost se preklicuje s 15. členom. Trenutno 
veljajo samo predpisi o določitvi najvišjih cen osnovnih komu- 
nalnih storitev in stanarin, ki so jih sprejeli izvršni sveti skupš- 
čin občin, medtem ko se vse cene iz republiške pristojnosti 
oblikujejo samostojno. 
S 17. členom se iz zakona o organizaciji in delovnem 
področju republiških upravnih organov in republiških organi- 
zacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije črtajo dela in naloge Zavoda SR Slovenije 
za cene. Naloge na področju cen se bodo od uveljavitve 
zakona opravljale v sektorju republiškega upravnega organa, 
pristojnega za cene. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Glede na to da se cene oblikujejo po tržnih zakonitostih, 
uresničevanje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih 
posledic v podjetjih, pač pa se bo povečal obseg strokovno- 
-analitičnih nalog v Republiškem sekretariatu za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve, ki ga nameravamo pokriti 
z obstoječim številom zaposlenih, boljšo organizacijo dela, 
predvsem s prehodom na računalniško obdelavo podatkov. 

V. UPOŠTEVANJE PREDLOGOV IN PRIPOMB, DANIH 
K PREDLOGU ZA IZDAJO ZAKONA 
Predlagatelj zakona je pri pripravi osnutka zakona proučil vse 
pripombe, predloge in stališča, ki so se izoblikovala ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona, in jih upošteval, tako da je 
ustrezno spremenil in dopolnil predloženo besedilo osnutka 
zakona. 
Pri pripravi osnutka zakona je upošteval naslednje: 
1. Iz ukrepa dajanja soglasja k cenam je izvzet zdravila. Na 
slovenskem trgu zdravil je zadostna konkurenca, saj je na 
njem poleg treh domačih proizvajalcev še enajst proizvajalcev 
iz drugih republik, ki zadovoljijo več kot polovico potreb 
slovenskega trga. Proizvajalci zdravil so že do sedaj oblikovali 
cene v skladu s tržnimi zakonitostmi, kar potrjuje tudi poda- 
tek, da so domače cene zdravil precej nižje od cen enakih 

zdravil v tujini in tudi v povprečju nižje od doseženih izvoznih 
cen. S prostim oblikovanjem cen zdravil se strinja tudi Repu- 
bliški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo. 
2. Predloga za skrajšanje predvidenega roka za dajanje 
soglasja na sedem dni ni upošteval. Pripominja, da je predvi- 
deni 30 dnevni rok najdaljši rok, v katerem mora biti izdano 
soglasje k cenam, medtem ko se lahko izda soglasje tudi 
takoj, če bo predlog za spremembo cen ustrezno utemeljen 
oziroma povišanje nujno. Nekoliko daljši rok si predlagatelj 
pušča za primer, če predlog ne bi bil ustrezno utemeljen in bi 
moral zahtevati dodatne informacije, česar v sedmih dneh ni 
sposoben izpeljati. S tem se bo izognil zavračanju dajanja 
soglasja zaradi nepopolno vloženih zahtevkov. 
3. Prav tako ni sprejel predloga, da se iz nadzora nad cenami 
izvzamejo proizvodi in storitve, kjer so ustanovljena javna 
podjetja (elektrogospodarstvo, prevoz potnikov po železnici). 
Meni namreč, da gre za tako pomembne proizvode in storitve, 
da o njihovih cenah ne morejo odločati le organi upravljanja, 
v katerih imajo sicer večino predstavniki Izvršnega sveta, 
temveč mora biti s cenami v teh dejavnostih seznanjen celo- 
ten Izvršni svet. 
4. Predlagatelj je na lastno pobudo omilil dikcijo 4. člena, tako 
da je dodal nov tretji odstavek, s katerim omogoča, da se 
navedeni proizvodi in storitve v prvem odstavku tega člena 
lahko tudi izvzamejo iz ukrepa določitve cen. S tem je 
občutno omilil prvotno določilo tega člena in dopušča mož- 
nost, da se tudi te cene lahko oblikujejo po tržnih razmerah. 
5. Predlagatelj je črtal 6. člen predloga za izdajo zakona, po 
katerem je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije imel 
pooblastilo, da zamrzne cene vseh proizvodov in storitev in 
s tem bistveno zmanjšal njegove pristojnosti na področju cen. 
Ni pa se odpovedal pooblastilu v 5. členu, saj meni, da si mora 
to pristojnost zadržati za primer, ko z drugimi ukrepi ne bo 
mogoče preprečiti motenj na trgu in v gibanju cen ter mono- 
polističnega oblikovanja cen. Pač pa je črtal določila, ki so se 
nanašala na možnost za podaljšanje ukrepov določitve cen. 
Meni, da je tudi s tem bistveno zmanjšal pooblastila Izvršnega 
sveta na področju cen. 
6. S stališči, da je treba negativne pojave na področju cen 
predvsem obvladovati s protimonopotno zakonodajo, predla- 
gatelj soglaša, vendar poudarja, da je tako ugotavljanje kot 
uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka dolgotrajen 
postopek, ki ga omejuje še dejstvo, da nimamo tovrstne 
sodne prakse, saj ne poznamo primera, ko bi sodišče ugoto- 
vilo obstoj monopolnega sporazuma. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije pripravlja posebno protimonopolno 
zakonodajo, ki jo namerava Skupščini Republike Slovenije 
predložiti še v prvi polovici leta, zato teh rešitev ni vključil 
v zakon o cenah. Tudi drugod v svetu je ta zakonodaja ločena. 
7. Predlagatelj je upošteval pripombo o zagotovitvi sredstev 
za primer določitve cen na nižji ravni od proizvodnih stroškov 
in v osnutek zakona vključil nov 6. člen, ki določa pridobitev 
nadomestil za tak primer. To določilo zavezuje Izvršni svet, da 
bo temeljito pretehtal, kdaj bo sprejel ukrep določitve cen in 
na kakšni ravni bo določil cene, če se bo odločil za ta ukrep. 
Predlagatelj meni, da je obveznost v tem členu zadostno 
zagotovilo, da ne bo brez tehtnih razlogov prišlo do posega- 
nja na področju cen. 
8. O pripombah k natančni opredelitvi proizvodov in storitev 
lokalnega pomena v zakonu predlagatelj meni, da je njegova 
rešitev ustreznejša. Dosedanja ureditev, po kateri so bili proiz- 
vodi in storitve, za katere so lahko sprejemali ukrepe nadzora 
nad cenami izvršni sveti skupščin občin, v zakonu točno 
navedeni, se je pokazala kot neustrezna. Točna določenost 
proizvodov in storitev iz občinske pristojnosti je namreč one- 
mogočala razširitev nadzora nad cenami tudi na druge proiz- 
vode in storitve lokalnega pomena, ki v zakonu niso bili 
določeni. Predlagana rešitev daje Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije možnost, da z odlokom prenaša pristoj- 
nost na izvršne svete skupščin občin za tiste proizvode in 
storitve, za katere bo presodil, da je treba sprejeti ukrepe 
določitve cen, vendar pa bo odločitev o sprejemu ukrepa 
zaradi upoštevanja lokalnih posebnosti prepustil izvršnim 
svetom skupščin občin. 
9. Pri sestavi komisije za cene je predlagatelj upošteval, da so 
v njej zastopani vsi zainteresirani, tudi tisti, ki bodo zastopali 
nasprotna stališča. Zato je v komisijo vključena tudi Gospo- 
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darska zbornica Slovenije, da bo lahko že pri pripravi ukrepov 
zastopala stališča gospodarstva. Glede predloga o vključitvi 
potrošnikov v komisijo za cene pa predlagatelj poudarja, da 
zaenkrat še nimamo ustrezne inštitucije, ki bi lahko ustrezno 
zastopala interese potrošnikov. Varstvo potrošnikov bo celo- 
vito urejeno v posebnem zakonu, ki ga Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije že pripravlja. Zato predlagatelj sestave 
komisije za cene v osnutku zakona ni spremenil. 
lO.Predlagatelj tudi ni spremenil pooblastila o možnosti za 
pridobivanje podatkov od nosilcev oblikovanja cen. Poudarja, 

da bo te podatke potreboval za spremljanje gibanja cen, saj 
podatki Zavoda Republike Slovenije za statistiko niso 
zadostni. Zavod zbira podatke za reprezentančne proizvode 
in storitve enkrat mesečno, za spremljanja stanja na področju 
cen pa so potrebni sprotnejši podatki tudi za proizvode in 
storitve, ki jih zavod ne zbira. Predlagatelj bo pri uporabi tega 
pooblastila upošteval, da s tovrstnim zbiranjem podatkov 
v podjetjih ne bo povzročil večjih stroškov, kot so jih imeli do 
sedaj s pošiljanjem podatkov Zveznemu zavodu za cene, 
oziroma se bo potrudil, da se bo ta obseg občutno zmanjšal. 

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEP 
Skupščine Republike Slovenije, da ne daje soglasja k zakonu o proizvodnji in 
prometu z mamili 

Na podlagi 3. točke XCVI amandmaja k ustavi Republike 
Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na sejah Druž- 
benopolitičnega zbora in Zbora občin dne 28. marca 1991 ter 
na seji Zbora združenega dela dne 27. marca 1991 sprejela 

naslednji 
SKLEP 

Skupščina Republike Slovenije ne daje soglasja k zakonu 
o proizvodnji in prometu z mamili (Uradni list SFRJ, št. 13/91). 

poročevalec 17 



VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

O spoštovanju republiške ustave oziroma 
o uporabi z njo določenih državnih simbolov 

MIRAN POTRČ, delegat Družbenopolitičnega zbora, je 
Izvršni svet vprašal, ali je ta sprejel sklep oziroma odločitev, 
da bo na uradnih stikih s predstavniki drugih držav kot 
državni simbol uporabljal zastavo brez zvezde oziroma, če 
je minister dr. Rupel ali kdo drug v vladi samovoljno sprejel 
takšno odločitev, kako to ocenjuje predsednik vlade in kaj 
bo storil, da bo zagotovil, da bodo vlada in njeni ministri 
spoštovali ustavo Republike Slovenije in z njo določene 
državne simbole? 

Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje mu je 
odgovoril: 

Na vprašanje g. Potrča, ali je dovoljeno oziroma smotrno ob 
uradnih srečanjih uporabljati slovensko zastavo brez zvezde, 
dr. Dimitrij Rupel, republiški sekretar za mednarodno sodelo- 
vanje, odgovarja naslednje: 

Srečanje z g. Golemom na Bizeljskem je bilo delovno in ne 
uradno državno. Organizator srečanje je z domoljubnimi 
nameni mizo okrasil s tradicionalno slovensko trikoloro. Ta 
mali simbol slovenske narodne samobitnosti je bil vsem nav- 
zočim zelo všeč in so ga sklenili na mizi obdržati tudi v času, 
ko so govorili o zadevah, pomembnih za slovenski in hrvaški 
narod. Kot nam je v republiškem sekretariatu znano, obstaja 
za vnos zvezde na slovensko trikoloro, kot za njen izbris, cela 
vrsta pravnih in formalnih zadržkov. 

Še enkrat o uporabi »nove« slovenske zastave 

MIRKO VAUPOTIČ, delegat Družbenopolitičnega zbora, je 
predsednika IS Republike Slovenije Lojzeta Peterleta vpra- 
šal, zakaj republiški IS oziroma njegovi člani kršijo še vedno 
veljavno ustavo Republike Slovenije, kdo je za to odgovoren 
in kako bo predsednik ukrepal? Zanima ga tudi, ali to 
pomeni, da se je IS odločil, da bo odločitve, ki jih doslej 
lahko sprejema le skupščina, »po potrebi« sprejemal kar 
sam. Dr. Dimitrij Rupel je namreč na Bizeljskem nastopal 
pod zastavo, ki ni določena v slovenski ustavi. 

Lojze Peterle, predsednik Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije, je na zastavljena vprašanja odgovoril: 

Na vprašanje gospoda Mirka Vaupotiča, delegata Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupščina Republike Slovenije, bom 
odgovoril potem, ko bo dokumentiral kdo, kdaj in kje od 
članov Izvršnega sveta je kršil ustavo Republike Slovenije. 

Kako bomo reševali delovanje kontrol letenja na 
slovenskih letališčih? 

MATJAŽ ŠINKOVEC, delegat Družbenopolitičnega zbora, je 
Izvršni svet vprašal, kako namerava reševati oziroma orga- 
nizirati delo kontrol letenja na slovenskih letališčih, ki sodijo 
v okvir Zvezne uprave za kontrolo letenja ter letalske pre- 
lete preko Slovenije? 
Dobil je naslednji odgovor: 

Na Republiškem sekretariatu za promet in zveze nimamo 
nobenih informacij, da bi bilo delovanje kontrole letenja na 
slovenskih letališčih iz kakršnihkoli razlogov ogroženo. Ob 
tem želimo poudariti naslednje: 

Kontrola letenja na slovenskih letališčih je v zvezni pristoj- 
nosti in se vse funkcije njenega delovanja in razvoja financi- 
rajo neposredno iz zveznega proračuna. 

Zvezni proračun za financiranje te dejavnosti pridobiva 
kvalitetna finančna sredstva iz naslova tranzitnih preletov 
jugoslovanskega zračnega prostora (cca 50-60 mio USD$), 

vendar pa se le manjši del tega zneska povratno porabi za 
financiranje vzdrževanja in razvoja te dejavnosti. Večji del 
tega zneska se namreč še vedno porabi za financiranje ostalih 
zveznih proračunskih potreb. V tem je tudi razlog, da npr. na 
brniškem letališču še vedno nimamo navigacijske kategorije 
III. VOR/DME na Letališču Portorož itd. 

Glede nadaljnjega razvoja te dejavnosti v Republiki Slove- 
niji je potrebno poudariti, da se tudi v Sloveniji pripravljamo 
na to, da bi v primeru razdružitve zagotovili nemoteno delova- 
nje te službe in potrebno varnost zračne plovbe na slovenskih 
letališčih oziroma v zračnem prostoru Republike Slovenije. To 
se zlasti nanaša na potrebo po izobraževanju strežnega kadra 
in nabavo opreme. Imenovana je tudi posebna ekspertna 
skupina, ki naj bi proučila vse možne pravne, tehnično-tehno- 
loške in organizacijske implikacije razdružitve ter na tej pod- 
lagi podala tudi konkretne predloge za zagotovitev varnosti 
zračne plovbe na območju Republike Slovenije. 

ZBOR OBČIN 

Kakšna je resnica o nesreči jugoslovanskega 
patruljnega čolna v Tržaškem zalivu leta 1986 

DANIEL STARMAN, delegat Zbora občin in predsednik 
Komisije za pomorstvo Skupščine Republike Slovenije, je 
pristojne povprašal o tem, kaj se je dogajalo 19.11.1986, ko 
se je pripetila nesreča jugoslovanskemu patruljnemu čolnu 
V incidentu, do katerega je prišlo novembra 1986 (v noči med 
19. in 20. 11. 1986) v Tržaškem zalivu, je bilo med kontrolo in 
varovanjem državne meje na morju pri zasledovanju in zau- 
stavljanju italijanske ribiške ladje Aurora, ki je lovila ribe na 
ozemlju Jugoslavije in tako ilegalno prešla državno mejo, 
uporabljeno strelno orožje, pri tem je nesrečno preminil kapi- 
tan Aurore, ribič iz Gradeža, Bruno Zerbin. 
Zaplet v Tržaškem zalivu je bil že kmalu zatem obravnavan 
v razgovorih med predsednikoma vlad Avtonomne dežele 
Furlanije-Julijske krajine in Republike Slovenije ter v Stalni 
jugoslovansko-italijanski mešani komisiji za izvajanje določb 
Videmskega sporazuma. Od nesrečnega incidenta (november 
1986) in njegove obravnave pred jugoslovanskimi pravosod- 
nimi organi (februar 1987) je bil Republiški komite za medna- 
rodno sodelovanje (RKMS zdaj RSMS) v stalnih stikih tako 
z Republiškiom sekretariatom za pravosodje in upravo 
(RSPU), Zveznim sekretariatom za zunanje zadeve (ZSZZ) 
kakor tudi Generalnim konzulatom SFRJ v Trstu. 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je takoj, ko je bil obveš- 
čen (april 1990), da bo v Trstu potekalo sojenje Borisu Grgiču, 
poveljniku policijskega patruljnega čolna, zaradi uboja itali- 
janskega ribiča Bruna Zerbina, poklical italijanskega velepo- 
slanika v Beogradu g. Sergia Venta ter protestiral zaradi 
predvidenega sojenja Borisu Grgiču. 
Ob tem sta bila g. Ventu vročena sklep Temeljnega javnega 
tožilstva v Kopru, enote v Kopru, s katerim je navedeno 
tožilstvo zavrglo ovadbo zoper B. Grgiča, in zadevna doku- 
mentacija o opravljenih preiskovalnih dejanjih Temeljnega 
sodišča v Kopru, enote v Kopru. Iz tega sklepa in dokumenta- 
cije je razvidno, da je Grgič ravnal skladno s pooblastili in 
predpisi, ki veljajo v takih primerih. Veleposlanik Republike 
Italije je bil tudi seznanjen z dejstvom, da se je incident zgodil 
v jugoslovanskih teritorialnilh vodah in tako ni nobenega 
razloga za sojenje v Italiji. 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je g. S. Venta prosil, da 
pristojne italijanske organe seznani z našim stališčem in 
posreduje, da ne bi prišlo do sojenja. 
Hkrati je Zvezni sekretariat za zunanje zadeve naložil Velepo- 
slaništvu SFRJ v Rimu, da posreduje v omenjeni zadevi. 
Po obvestilu, da je tržaško sodišče določilo datum razprave za 
28. 11.1990, je Zvezni sekretariat za zunanje zadeve ponovno 
poklical na razgovore veleposlanika Republike Italije v Beo- 
gradu g. Venta in ga seznanil s stališčem SFRJ in ponovno 

18 poročevalec 



prosil za intervencijo, da do sojenja ne bi prišlo, saj bi to 
škodilo dosedanjemu dobremu sodelovanju med državama. 
G. Vento se je strinjal z našo argumentacijo, vendar je opozo- 
ril, da je glede na neodvisnost sodstva težko vplivati na 
odločitve tržaškega sodišča. 
Italijanska stran se je tudi ob intervenciji Veleposlaništva 
SFRJ v Rimu v omenjeni zadevi sklicevala na neodvisnost 
sodstva. 
Kljub vsem intervencijam in pomoči naših organov odvetniku 
Bordonu je bil Boris Grgič pred tržaškim sodiščem obsojen 
na 15 let zapora. 
Glede na to, da je bilo v sodnem postopku pred našimi 
pravosodnimi organi ugotovljeno dokazano, da je Boris Grgič 
ob omenjenem incidentu ravnal skladno s pooblastili in pred- 
pisi, veljavnimi v takšnih primerih, smo ZSZZ opozorili, da bi 
morala Jugoslavija ponovno protestirati tudi po obsodbi trža- 
škega sodišča (v pritožbenem roku). Obenem smo opozorili 
na možnost zahteve po izročitvi preko Interpola. Od Zveznega 
sekretariata za zunanje zadeve smo dobili zagotovilo, da ni 
pravne podlage, na osnovi katere bi se lahko preko Interpola 
zahtevala izročitev Borisa Grgiča, saj po določbah proces- 
nega prava ni možno izročiti jugoslovanskega državljana. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za medna- 
rodno sodelovanje. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kaj je z zakonom o izvoznih stimulacijah? 

FRANC GRAŠIČ, delegat Zbora združenega dela, je 
ponovno vprašal Izvršni svet, kdaj bo predložil zakon 
o izvozni stimulaciji za četrto tr i mesečje lanskega leta 
V zvezi z vprašanjem delegata Zbora združenega dela Franca 
Grašiča, kdaj bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
predložil zakon o izvozni spodbudi za četrto trimesečje lan- 
skega leta, odgovarja Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije naslednje: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je za tretje tri- 

mesečje preteklega leta predlagal zakon o izdaji obveznic za 
pospeševanje izvoza v letu 1990 kot nadomestilo za izpad 
zveznih izvoznih spodbud, ki so za gospodarstvo prenehale 
veljati s 30. junijem, za turizem pa s 30. septembrom 1990. Ob 
pripravi zakona je bilo ugotovljeno, da je tečaj dinarja nere- 
alen, zato se je z zakonom o obveznicah zagotovilo poleg 
zvezne še izplačilo 10% ne republiške spodube. Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije je že takrat poudaril, da je 
posebna republiška spodbuda le izjemen ukrep, s katerim se 
enkratno popravi tečaj, sicer pa je problem spodbujanja 
izvoza treba reševati s politiko realnega tečaja dinarja, s kate- 
rim avtomatično odpade potreba po dodatnem spodbujanju 
izvoza. 

Poleg navedenega so bile v oktobru ponovno uvedene 
zvezne izvozne spodbude na ustvarjeni neto devizni priliv 
(Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračilu carin- 
skih, davčnih in drugih dajatev ter o drugih ukrepih za spod- 
bujanje izvoza, Ur. I. SFRJ, št. 63/90), s katerimi je bil ohranjen 
veljavni sistem spodbujanja. 

Iz teh razlogov, kot tudi zaradi nenačrtovanih sredstev 
v republiškem proračunu za leto 1991, ki bi bila namenjena za 
plačilo posebne republiške spodbude, Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije meni, da ni možno uvesti republiške 
spodbude za četrto trimesečje 1990. leta. Ob tem je treba 
ugotoviti še, da je Izvršni svet že zagotovil izplačilo neizplača- 
nih zveznih spodbud za obdobje od 23. oktobra do 31. decem- 
bra 1990 iz sredstev republiškega proračuna. Prav tako pa 
bodo iz teh sredstev izplačane tudi vse druge obveznosti za 
leto 1990, ki bi jih morala poravnati federacija iz sredstev za 
intervencije v gospodarstvu. 

Glede pobude, se vnovčijo obveznice, dane za izvozno 
spodbudo tretjega trimesečja, Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije meni, da že zakon o izdaji obveznic daje 
možnost za poplačilo določenih davkov in prispevkov. Mož- 
nost za predčasno vnovčevanje obveznic na način, kot ga 
predlaga poslanec, je odvisna od sprejetja proračuna za leto 
1991. Ugotavljamo pa, da glede na likvidnostni položaj repu- 
bliškega proračuna v letu 1991 zaenkrat te možnosti ni. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor na delegatsko vprašnje pripravil Republiški 
sekretariat za finance. 

DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

   
ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in 
socialno varstvo na mnenje (očitek) Sonje Lokar, 
delegatke Družbenopolitičnega zbora in 
Neodvisni ženski skupini, v zvezi s prispevkom 
objavljenem v Delu, 27.2.1991, z naslovom 
»Poslej podatki o veroizpovedi in prekinitvi 
nosečnosti« 

Glede na očitek na seji Družbenopolitičnega zbora Skupščine 
Republike Slovenije v zvezi z zbiranjem podatkov o veroizpo- 
vedi in prakticiranju vere tistih žensk, ki so se odločila za 
splav, vam posredujemo odgovor Neodvisni ženski skupini, ki 
smo ga posredovali ČGP »Delo«, dne 13. 3. 1991. 

, S tem odgovarjamo na postavljeno delegatsko vprašanje. 
Odgovor Neodvisni ženski skupini pa je: 
Pri nas nimamo predpisov o vsebini formularjev, ki jih uporab- 
lja zdravstvena služba za svoje strogo »interne« potrebe. 
Takšen je tudi formular, ki ga že več kot 10 let uporabljajo na 
Univerzitetni ginekološki kliniki v Ljubljani. Vprašanje o vero- 
izpovedi je bilo naknadno dodano. Delavci Univerzitetne gine- 
kološke klinike so se za to odločili iz več razlogov, v prvi vrsti 
pa zaradi potreb zdravniško-svetovalnega pristopa. Pri sveto- 

vanju kot nujni sestavini strokovne obravnave pacientke, je 
namreč potrebno upoštevati njeno kulturo, kamor sodi tudi 
veroizpoved. Odgovori so neobvezni, in če žena ne želi odgo- 
voriti, se njena želja upošteva. 
Verjetno bi bilo bolj ustrezno, da bi bil podatek o veroizpovedi 
anonimen, vendar pa ni razloga, da ne bi zaupali zdravnikom 
in njihovim sodelavcem, ki jih k varovanju podatkov obvezuje 
medicinsko-etični kodeks. Prav zaradi tega smo za mnenje 
zaprosili Komisijo za etična vprašanja pri Republiškem sekre- 
tariatu za zdravstveno in socialno varstvo. 

MNENJE 
Republiškega sekretariata za delo na pobudo dr. 
Božidarja Voljča, delegata Družbenopolitičnega 
zbora, v zvezi z uvedbo delne zaposlenosti 
v Sloveniji 

Na delegatsko pobudo dr. Božidarja Voljča glede uvedbe 
delne zaposlenosti v Sloveniji posreduje Republiški sekreta- 
riat za delo naslednje mnenje: 
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. I. SFRJ, 
št. 60/89 in 42/90) v 27. členu ureja možnost sklenitve delov- 
nega razmerja s krajšim delovnim časom od polnega delov- 
nega časa pod pogoji in na način, določen s splošnim aktom 
oziroma kolektivno pogodbo v skladu z zakonom. Poleg tega 
pa je dana tudi možnost, da delavec lahko sklene hkrati ali 

poročevalec 19 



postopno več takšnih delovnih razmerij v več organizacijah. 
Upoštevaje Zakon o delovnih razmerjih (Ur. I. RS. št. 14/90 in 
5/91) pa se delovno razmerje s krajšim delovnim časom lahko 
sklene, če je to v interesu delavca in organizacije oziroma 
delodajalca, ter ko je to družbeno in ekonomsko smotrno 
glede na naravo in organizacijo dela ali izrabo delovnega časa 
in glede na posebne potrebe zaposlovanja. 
Iz navedenega je povzeti, da naša delovnopravna zakonodaja 
omogoča sklepanje delovnega razmerja s krajšim delovnim 
časom in s tem tudi t.i. »deljeno delo« (job sharing). Res pa je, 
da tak način zaposlovanja ni dodatno stimuliran, seveda 
v kolikor že samo dejstvo, da imajo delavci, ki delajo krajši 
delovni čas tudi zvečan učinek dela, ne pomeni stimulacije za 
delodajalca. 
Vsekakor imajo organizacije in delodajalci zakonsko možnost 
organizirati delo tako, da si eno delovno mesto s polnim 
delovnim časom delita dva delavca in da se na tak način 
doseže večja učinkovitost dela, konkretna uvedba takega dela 
pa je predvsem odvisna od interesa in organizacijskih možno- 
sti in potreb v organizaciji oziroma pri delodajalcu kot tudi od 
interesa po taki zaposlitvi samih delavcev. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Milana Balažiča, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, za izdajo zakona 
o sodelovanju zaposlenih (participaciji) pri 
opravljanju podjetij in javnih ustanov  

V zvezi s predlogom, da se začne postopek za sprejem zakona 
o sodelovanju zaposlenih pri upravljanju podjetij in javnih 
ustanov je Republiški sekretariat za delo že oblikoval delovno 
skupino za pripravo zakona o soupravljanju delavcev. Za 
pripravo novega slovenskega zakona Republiški sekretariat 
zi delo zbira ustrezna gradiva, proučuje tuje izkušnje ter 
domača strokovna spoznanja na tem področju. Proučili in 
upoštevali bodo tudi vprašanja, ki jih v svoji pobudi podaja 
Milan Balažič. 
Po potrebi bodo k sodelovanju povabili še druge strokov- 
njake, tako da bo zakon čim bolj kvaliteten. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za delo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Marjana Podobnika, delegata 
Družbenopolitčnega zbora in Dejana Peršolje, 
delegata Zbora združenga dela, da se odpravijo 
vse necarinske dajatve v višini 15% ter vsi 
kontingenti in administrativne omejitve uvoza 

Marjan Podobnik, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupš- 
čine Republike Slovenije, in Dejan Peršolja, delegat Zbora 
združenega dela sta dne 20. 2. 1991 podala delegatsko 
pobudo, v kateri predlagata, da se pri prevzemanju pristojno- 
sti Republike Slovenije na področju uvoznih dajatev in reži- 
mov uvoza odpravijo vse necarinske dajatve, ki znašajo 15%, 
ter odpravijo vsi kontingenti in administrativne omejitve 
uvoza. 
Do navedenih pobud ima Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije naslednje stališče: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja, da je 
uvoz bistveno preveč obremenjen z necarinskimi uvoznimi 
dajatvami v višini 150, tako da skupaj s carinami vse uvozne 
dajatve pri uvozu strojev in opreme dosegajo več kot 30%. 
Bistveno znižanje oz ukinitev necarinskih dajatev smo vse- 
skozi zahtevali od Zveznega izvršnega sveta. Zato bo Izvršni 
svet Skupščine Slovenije v okviru vzpostavljanja lastne zako- 
nodaje necarinske uvozne dajatve postopno ukinil, vendar pa 
je hitrost ukrepanja vezana na rešitve na področju lastne 
carinske službe ter dogovorov, sklenjenih z drugimi deli Jugo- 

slavije. Carinskih stopenj pa Republika Slovenije v prvem 
obdobju osamosvojitve ne bo spreminjala oziroma bo zadr- 
žala obstoječe jugoslovanske, ker želimo in moramo postati 
člani GATT-a brez posebnih pogajanj z vsemi državami člani- 
cami GATT-a, vsekakor pa bomo že pri obstoječem spora- 
zumu lahko ukinili necarinske dajatve. V naslednjem obdobju 
pa bi stopnje skladno z lastno zaščitno politiko prilagodili 
ravni le-teh v Evropski skupnosti. 
Predlog za ukinitev blagovnih režimov pri uvozu kmetijskih 
strojev bo treba obravnavati v skladu z dogovorjeno politiko 
zaščite domače proizvodnje, opredeljeno na podlagi dolgo- 
ročnih interesov in sprejetimi razvojnimi cilji Republike Slove- 
nije- 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče pripravil Republiški sekretariat za medna- 
rodno sodelovanje. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Ivana Tomšeta, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji   

Varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost v Repu- 
bliki Sloveniji ureja zvezni zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske 
energije (Ur. list SFRJ, št. 62/84) s 16 izvršilnimi predpisi. 
Posredno to področje ureja še 10 drugih zveznih zakonov. 
Poleg tega je Jugoslavija podpisala ali ratificirala več kot 23 
mednarodnih sporazumov s tega področja. 
Zvezna zakonodaja, ki ureja to področje, temelji na medna- 
rodnih izkušnjah in priporočilih Mednarodne agencije za 
atomsko energijo (IAEA) in Mednarodne komisije za varstvo 
pred sevanji (ICRP). 
Od sprejetja veljavnega republiškega zakona o izvajanju var- 
stva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedr- 
skih objektov in naprav (Ur. list SRS, št. 28/80) v letu 1980 sta 
varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrska varnost doživela 
velik razvoj. Pridobljene so bile izkušnje ob obratovanju jedr- 
skih objektov v Sloveniji in v svetu, jedrska nesreča v Černo- 
bilu je še dodatno spodbudila mednarodno sodelovanje, 
vzpostavljena pa je bila tudi nova upravna organiziranost za 
jedrsko varnost z ustanovitvijo Republiške uprave za jedrsko 
varnost (RUJV) kot neodvisnega organa (Ur. list SRS, št. 37/ 
87). V tem času je Jugoslavija ratificirala ali podpisala več 
mednarodnih konvencij s tega področja, mednarodne organi- 
zacije pa so izdale številna nova priporočila in standarde. 
Zato je RUJV takoj začela postopek za pripravo nove republi- 
ške zakonodaje, ki bi dopolnjevala zvezno. Skupščina SR 
Slovenije je 20. 4. 1988 sprejela predlog za izdajo zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti 
s tezami za zakon (poročevalec Skupščine SRS št. 6. z dne 8. 
3. 1988) in 19. 12. 1988 osnutek zakona in se seznanila 
s pripadjočimi pravilniki. Skupščinska zahteva je bila, da se 
zakonodajna postopka za zakon o varstvu pred ionizirajočimi 
sevanji in o jedrski varnosti in za zakon o varstvu pred nevar- 
nimi snovmi vodita vzporedno. Ta zahteva je tudi vplivala na 
kasnitev pri pripravljanju zakona. Dodatni vzrok, da zakon še 
ni bil sprejet, pa je dopolnjevanje zvezne zakonodaje s tega 
področja, ki je še v postopku. 
RUJV pri svojem delu uporablja zvezno in republiško zakono- 
dajo, v konkretnih primerih pa upošteva tudi priporočila Med- 
narodne agencije za atomsko energijo, predpise in standarde 
dežele dobaviteljice (ZDA) in predpise Evropske gospodarske 
skupnosti. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da 
obstoječa zakonodaja za varstvo pred sevanji in jedrsko var- 
nost zadovoljuje in omogoča kakovosten nadzor nad obrato- 
vanjem jedrskih objektov v Republiki Sloveniji. Zakonodaja se 
še dopolnjuje z upoštevanjem domačih in mednarodnih izku- 
šenj. Kot tudi na vseh drugih področjih pa bo treba v skladu 
z zakonodajnim programom osamosvajanja celovito urediti 
tudi ta področja v Republiki Sloveniji. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče do pobude pripravila Republiška uprava za 
jedrsko varnost. 
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STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do predloga Ivana Tomšeta, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, za spremembo 
zakona o odgovornosti za jedrsko škodo 

Odgovornost za jedrsko škodo je predvidena v Dunajski kon- 
venciji o civilni odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. list SFRJ, 
MP, št. 5/77) ter v zveznem zakonu o odgovornosti za jedrsko 
škodo (Ur. list SFRJ, št. 22/78 in 34/79). Predpisa urejata tudi 
znesek odgovornosti, ki ga v skladu s 24. členom zakona 
o odgovornosti za jedrsko škodo z odlokom spreminja Zvezni 
izvršni svet ob spremembi paritete dinarja. Dunajska konven- 
cija določa v 5. členu, da država, v kateri je jedrska naprava, 
lahko opredeli odgovornost uporabnika jedrske naprave, ven- 
dar ne na znesek, ki bi bil manjši od 5 milijonov dolarjev za 
vsako jedrsko nesrečo. Navedene predpise je SFRJ upošte- 
vala z manjšimi zakasnitvami z odloki o spremembi Odloka 
o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti upo- 
rabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in prilagajala dinar- 
ski znesek navedenim 5 milijonom dolarjev (Ur. list SFRJ, št. 
49/78, 76/88, 5/90 in 46/90). Zadnji veljavni odlok (Ur. list SFRJ, 
št. 46/90 z dne 9. avgusta 1990) je omejitveni znesek nadome- 
stil z zneskom 80.000.000 dinarjev, kar je tedaj pomenilo 
približno 7,2 milijona dolarjev. V predlogu I. Tomšeta nave- 
deni znesek 4.000.000 dinarjev je bil že dne 25. 1. 1990 
z odlokom (Ur. list SFRJ, št. 5/90) zamenjan z zneskom 
50.000.000 dinarjev. 
V Republiki Sloveniji ureja obvezno zavarovanje odgovornosti 
za jedrsko škodo Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedr- 
sko škodo (Ur. list SRS, št. 12/80), ki v 6. členu določa, če se 
spremeni pariteta dinarja, Izvršni svet Skupščine R Slovenije 
določi nov dinarski znesek višine zavarovanja. Na njegovi 
podlagi so bili izdani odloki o določitvi zneska zavarovanja 
odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. list SRS 2/88, 6/89, 6/90, 
Ur. list RS 43/90). Po zadnjem veljavnem odloku znaša znesek 
80.000.000 dinarjev. 
Do predloga o uvedbi neomejene odgovornosti za povzro- 
čeno jedrsko škodo in na spremembo 18. člena, ko posledice 
jedrske nesreče povzročijo škodo, ki presega sposobnost 
uporabnika jedrske naprave, sprejema odgovornost za 
nastalo razliko država, pa ima Izvršni svet Republike Slovenije 
naslednje stališče: Mednarodna skupnost išče učinkovite 
sisteme nadomeščanja škode ob morebitni jedrski nesreči. 
Civilno odgovornost za jedrsko škodo urejata zlasti dve kon- 
venciji: Pariška konvencija o odgovornosti na področju jedr- 
ske energije, ta je začela veljati 1. aprila 1963 in jo je ratifici- 
ralo 14 držav, predvsem iz zahodne Evrope. Druga je Dunaj- 
ska konvencija z dne 21. 5. 1963, ki jo je ratificiralo 10 držav 
sveta, med njimi tudi Jugoslavija. Zaradi obstoja dveh konven- 
cij je bil leta 1988 pripravljen Skupni protokol, ki povezuje 
Pariško in Dunajsko konvencijo. Do zdaj so ga ratificirale 
samo štiri države in zato še ni začel veljati. Ker je Dunajsko 
konvencijo podpisalo razmeroma malo držav, med katerimi ni 
vseh naših sosed, je prav za Jugoslavijo ureditev veljavnosti 
Skupnega protokola nadvse aktualna. Izvršni svet R Slovenije 
je zato že leta 1989 dal pisno pobudo ZIS-u za postopek 
ratifikacije Skupnega protokola. 
Interes za posodobitev navedenih konvencij je v zadnjem 
času močno prisoten tudi v drugih državah, zato je Medna- 
rodna agencija za atomsko energijo v začetku 1990 ustanovila 
stalni komite o odgovornosti za jedrsko škodo, ki se je že 
dvakrat sestal. Glavni namen zasedanj je bil dopolnitev Dunaj- 
ske konvencije z vidika razširitve mednarodne civilne odgo- 
vornosti in odgovornosti države za jedrsko škodo. Glavna 
razmišljanja so usmerjena v povečanje omejitvenega zneska 
za povračilo škode, ustanavljanje namenskih skladov pri zava- 
rovalnicah, uporabnikih jedrskih naprav, državah z jedrskimi 
napravami in ustanavljanje mednarodnih skladov, kot tudi 
preventivno delovanje ter medsebojno sodelovanje, da do 
jedrske nesreče sploh ne bo prišlo. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja, da je 
višina zneska za zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo 
določena z odlokom, ki zagotavlja spoštovanje Dunajske kon- 
vencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo in da je tudi 
zakonsko urejeno tekoče spreminjanje zneska zavarovanja 

odgovornosti za jedrsko škodo, če se spremeni pariteta 
dinarja. S spremembo Dunajske konvencije o civilni odgovor- 
nosti za jedrsko škodo bo Izvršni svet Republike Slovenije 
nemudoma začel postopek za spremembo jugoslovanske in 
slovenske zakonodaje o odgovornosti in obveznem zavarova- 
nju za jedrsko škodo. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče do predloga pripravila Republiška uprava za 
jedrsko varnost. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Janka Halba, delegata 
Družbenopolitičnega zbora, da se spremeni 
režim uvoza avtomobilov 

G. Janko Halb, je dal delegatsko pobudo, v kateri vladi pred- 
laga, da: 
1. prouči možnost za dvolitev uvoza rabljenih avtomobilov 
tudi navadnim državljanom in 
2. prouči upravičenost carinske stopnje pri uvozu novih avto- 
mobilov 41 % in drugih carinskih stopenj za uvoz strojne 
opreme in predlaga ustrezne popravke. 
Do navedenih pobud je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije oblikoval naslednja mnenja in stališča: 
k 1. točki 
Na predlog izvršnega sveta, je Skupščina Republike Slove- 
nije, v juliju 1990, ob obravnavi osnutka zveznega zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju, sprejela stališča, da je treba zakonsko omogočiti 
uvoz rabljenih avtomobilov, starih do treh let, za vse domače 
osebe. V nasprotju s tem je Zvezni izvršni svet vztrajal pri 
prepovedi uvoza rabljenih avtomobilov za vse osebe, kar je 
sedaj opredeljeno v zakonu o začasnih ukrepih o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju 
(Ur. list SFRJ, št. 11/91), ker v postopku usklajevanja ni bilo 
doseženo soglasje. 
Republika Slovenija je, s sprejetjem 99. amandmaja k Ustavi 
Republike Slovenije, ponovno pridobila sucereno pravico, da 
sama ureja tudi zunanjetrgovinsko in carinsko zakonodajo. 
Operativno izvajanje lastne zunanjetrgovinske in carinske 
zakonodaje, ki je Slovenija sicer še ni sprejela, pa bo mogoče 
učinkovito zagotoviti šele po vzpostavitvi lastne carinske 
službe na vsem območju Republike oziroma na vseh njenih 
mejah. Brez vzpostavitve kontrole na vseh njenih mejah bi se 
blago namreč uvažalo (carinilo) preko drugih jugoslovanskih 
republik, če bi bili pogoji uvoza tam ugodnejši in obratno, 
prebivalci iz drugih,republik bi uvažali preko Slovenije, če bi 
bilo to ugodnejše. Če bi to ogrožalo interese drugih republik 
ali dele njihovega gospodarstva, bi le-te z drugimi ukrepi na 
drugih področjih sprejele ukrepe v škodo slovenskega gospo- 
darstva. Republika Slovenija, v dogovorih o bodočih odnosih 
z drugimi jugoslovanskimi republikami ali vsaj z nekaterimi 
želi vzpostaviti trgovinsko unijo. S preostalimi republikami ali 
z nekaterimi od njih, s katerimi se bo dogovorila o trgovinski 
uniji (prost pretok blaga), se bo treba dogovoriti in pogajati 
o skupni carinski in necarinski zaščiti ter zunanjetrgovinski 
politiki. Na mejah s tistimi deli sedanje Jugoslavije, s katerimi 
ne bo dosežen dogovor o trgovinski uniji, pa bo nujno treba 
vzpostaviti carinski nadzor. Iz navedenih razlogov bi spreje- 
manje lastnih ukrepov na področju uvoza (carine, necarinske 
dajatve, kontingenti, prelevmani) brez notranjih mejnih kon- 
trol nujno vodilo v trgovinske vojne med jugoslovanskimi 
republikami oziroma bi to bistveno otežilo ohranitev (vzposta- 
vitev) prostega pretoka blaga. 
Navedeno dosedanje stališče Republike Slovenije, glede 
uvoza rabljenih avtomobilov, bo Izvršni svet Republike Slove- 
nije upošteval tudi pri pripravi lastne zunanjetrgovinske zako- 
nodaje oziroma skupne trgovinske politike v okviru dogovor- 
jene trgovinske unije. Vendar pa bo treba to stališče še 
ponovno preveriti z vidika ekoloških in cestno - varnostnih 
kriterijev. V tej zvezi je na primer Gospodarska zbornica 
Slovenije - sekcija prometa in zvez že predlagala beneficiran 
uvoz (5 točk nižjo carino za ekološko čista vozila z vgrajenim 
katalizatorjem ter destimuliranja uvoza starih vozil s poseb- 
nim davkom na uvoz takšnih vozil. 
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k 2. točki 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se strinja, da je 
uvoz bistveno previsoko obremenjen z necarinskimi uvoznimi 
dajatvami v višini 16 %, tako da skupaj s carinami vse uvozne 
dajatve pri vozilih in strojni opremi dosegajo stopnje do 43 %. 
Bistveno znižanje in ukinitev necarinskih dajatev smo že mno- 
gokrat zahtevali od Zveznega izvršnega sveta. Zato bo Izvršni 
svet Skupščine Slovenije v okviru lastne zakonodaje necarin- 
ske uvozne dajatve postopno ukinil, vendar pa je hitrost 
ukrepanja odvisna od rešitve problemov, navedenih v 2. točki. 
Carinskih stopenj pa Republika Slovenija v prvem obdobju 
osamosvojitve ne bo spreminjala oziroma bo ohranila obsto- 
ječe jugoslovanske, ker želimo in moramo postati članica 
GATT-a brez posebnih pogajanj z vsemi državami članicami 
GATT-a. To pa je mogoče le s prevzemom obveznosti glede 
višine carinskih stopenj, ki jih je prevzela Jugoslavija. 
V naslednjem obdobju pa bi stopnje znižali in prilagodili ravni 
Evropske skupnosti. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Republi- 
ški sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJE 
Republiškega sekretariata za delo na pobudo 
Andreja Murna, delegata Zbora združenega dela 
in predsedstva NEODVISNOSTI 
- KONFEDERACIJE NOVIH SINDIKATOV 
SLOVENIJE za ustanovitev Komisije Izvršnega 
sveta za pripravo novega zakonika dela 

V zvezi s pobudo delegata Andreja Murna in pobudo predsed- 
stva NEODVISNOSTI - KONFEDERACIJE NOVIH SINDIKA- 
TOV SLOVENIJE za ustanovitev Komisije Izvršnega sveta za 
pripravo novega zakonika dela, menimo sledeče: 
1. Na področju delovno pravne zakonodaje obstojajo v svetu 
različni pristopi urejanja. Tako je v nekaterih zahodnoevrop- 
skih državah celotno področje dela urejeno z enim zakonom, 
drugje pa s posebnimi zakoni. Kodifikacijo delovnega prava 
poznajo v Italiji in Franciji (code du travail, ki obsega preko 
1500 članov), medtem ko v Nemčiji in Avstriji poznajo 
posebne zakone, s katerimi urejajo posamezne segmente 
delovnega prava, tako npr. zakone o delovnem času, o letnih 
dopustih, o participaciji (plačah), o zaščiti delavcev v primeru 
stečaja, o delovnih razmerjih javnih uslužbencev ipd. 
Pri nas se je to področje dosedaj urejalo na zveznem in 
republiškem nivoju, pri čemer so bile na ravni federacije 
določene temeljne pravice iz delovnih razmerij, republiška 
zakonodaja pa je te pravice dograjevala. Poleg tega pa se je 
del področja kot npr. varstvo pri delu, zajamčeni osebni 
dohodki, prazniki in druga dela prosti dnevi, urejal s poseb- 
nimi zakoni. V Republiki Sloveniji je bilo stališče glede 
potrebe po republiškem urejanju delovnih razmerij že spre- 
jeto niso pa bile niti sprejete niti proučene možnosti za pri- 
pravo delovno pravnega kodeksa oziroma tako imenovanega 
zakonika d6la 
Menimo, da bi bilo potrebno pobudo NEODVISNOSTI - KON- 
FEDERACIJE NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE za pripravo 
zakonika dela temeljito proučiti, zato bomo v tem smislu za 
strokovno mnenje zaprosili tudi Inštitut za delo pri Pravni 
fakulteti v Ljubljani. 
2. V zvezi s pobudo, da se za pripravo novega zakona imenuje 
posebna komisija Izvršnega sveta, pa moramo pojasniti, da so 
se dosedaj vsi večji zakonski projekti na našem področju 
pripravljali v okviru posebnih delovnih skupin, v katerih so 
sodelovali strokovnjaki s področja delovnega prava. V tem 
okviru so se v naše delo vključevale tudi institucije kot so 
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, Sodišče združenega dela, Pravbobranilstvo, 
Gospodarska zbornica in sindikati (v zadnjem čsu so bili to 
predstavniki Neodvisnosti - Konfederacije novih sindikatov 
Slovenije in Svobodnih sindikatov Slovenije). Menimo, da 
takšna sestava delovnih skupin v okviru Republiškega sekre- 
tariata za delo omogoča strokovno in kvalitetno pripravo 
zakonodajnih gradiv, in da jo kaže podpirati tudi v bodoče. 

MNENJE 
Komisije za varstvo okolja in naravno dediščino 
k pobudi Jožeta Arzenška, delegata Zbora 
združenega dela, za reševanje odstranjevanja 
»posebnih« odpadkov in drugih kategorij 
odpadkov v Republiki Sloveniji oziroma Odseka 
za varstvo okolja pri Upravi za varstvo okolja in 
urejanje prostora občine Velenje. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za varstvo okolja in 
naravno dediščino je na seji, dne 12. marca 1991, obravnavala 
pobudo, v kateri je obravnavan problem »poplavljenih« zdra- 
vil iz celjske bolnišnice, ki naj bi jih sežgali v Termoelektrarni 
Šoštanj. 
Temeljno vprašanje je ali je republiška sanitarna inšpekcija 
bolj svetovalec pri načrtovanem početju ali pa opravlja le 
nadzor. Ključno je tudi vprašanje, zakaj ta zdravila ne sodijo 
med »posebne odpadke«. Zakon namreč določa, da sodijo 
zdravila med posebne odpadke od trenutka, ko jim poteče rok 
trajanja. V celjskem primeru pa so bila zdravila očitno poplav- 
ljena, torej uničena oziroma poškodovana. Inšpektorat pa je 
presodil, da ne sodijo v posebni odpadek. Ravnanje bi kljub 
temu moralo biti bolj ekzaktno in sicer najmanj pravočasno 
informiranje o nameravanem sežigu pristojne upravne 
organe, pa tudi širše. Potrebna bi bila ponovna celovitejša 
strokovna presoja kako ravnati s poplavljenimi zdravili, saj se 
ob tem odpira vrsta vprašanj glede njihovega transporta, 
skladiščenja - tudi v TE Šoštanj, do ponovnega povratnega 
transporta, raznih kontrol itd. 
Zaradi številnih odprtih vprašanj v primeru »poplavljenih 
zdravil« je komisija sklenila, da ustanovi posebno ad hoc 
delovno skupino, ki bo proučila odprta vprašanja oziroma 
celoten potek nameravanega sežiga in bo o svojih ugotovi- 
tvah poročala komisiji na eni izmed naslednjih sej. V delovno 
skupino so bili določeni Vane Gošnik, sociolog, podpredsed- 
nik komisije in člana komisije dr. Drago Plešivčnik in dipl. vet. 
Janez Črnej. 
Osnovna pobuda pa se nanaša na posebne odpadke, kar se, 
po mnenju predlagatelja pobude, ne sme reševati parcialno 
ampak celovito na ravni Republike. Komisija je podprla 
pobudo in naložila Republiškemu sekretariatu za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora, da v roku dveh mesecev predloži 
komisiji predlog ukrepov za celovito ravnanje s posebnimi 
odpadki. Predlog ukrepov naj vsebuje zasnovo s terminskim 
planom in finančno konstrukcijo, predloge za spremembe in 
dopolnitve tovrstne zakonodaje, delovanje inšpekcijskih 
služb in njihovo organizacijo. V tej zasnovi je potrebno jasno 
opredeliti strategijo zmanjševanja proizvodnje nevarnih snovi 
oziroma posledično zmanjševanje posebnih odpadkov. Pred- 
stavnica Službe za tehnologijo pri Gospodarski zbornici Slo- 
venije je obvestila, da bodo komisiji posredovali pobudo za 
poseben strokovni razgovor o teh problemih in sicer s pred- 
stavniki Zelenih Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije, z ustreznimi republiškimi upravnimi organi in 
s komisijo; pripravili bodo tudi strokovne osnove za razpravo. 
Komisija je to pobudo podprla. 

ODGOVOR 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 
pobudo Marije Lončar, delegatke Zbora 
združnega dela oziroma skupščine občine Šiška, 
za prenehanje veljavnosti zakona o davkih na 
izplačane osebne dohodke 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravlja predlog 
proračuna Republike Slovenije za leto 1991, pri katerem pred- 
videva, da s 1. 4. 1991 preneha veljati zakon o davku na 
izplačane osebne dohodke. Predlog zakona bo predložil 
Skupščini Republike Slovenije skupaj s predlogom proračuna 
in predlagal, da ga skupščina sprejme po hitrem postopku. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za finance. 
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POJASNILO 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in 
socialno varstvo na protest oziroma pobudo 
Romana Jakiča, delegata Zbora združenega 
dela, na plačevanje delne ali celotne cene 
zdravil 

Delegat Roman Jakič je izrazil protest proti uvedbi razvrstitve 
zdravil, ki določa plačilo dela cene oz. celotno ceno izdanega 
zdravila, če je predpisano zdravilo z vmesne oz. negativne 
liste. V zvezi s tem dajemo tole pojasnilo: 

Pri predlogu razvrstitve, zdravil so Zdravstveni svet Repu- 
blike Slovenije vodili izključno strokovni razlogi, ki kažejo, da 
se določena zdravila predpisujejo po nepotrebnem oz. v pri- 
merih ko niso učinkovita, določena zdravila pa so bodisi 
zastarela, bodisi ne dovolj preizkušena. Zdravstveni svet se 
zaveda, da je razvrstitev zdravil le eden od načinov in poti do 
osveščanja zdravnika in bolnika glede predpisovanja in jema- 
nja zdravil in za smotrnejše in zdravju prijaznejše načine 
zdravljenja. Razvrstitev zdravil je izdelana tako, da so vsa 
nujno potrebna zdravila na pozitivni listi, tista z negativne in 
vmesne liste pa je mogoče nadomestiti z ustreznejšo pre- 
hrano, načinom življenja, opustitvijo ali s tem, da zdravnik 
poišče boljšo zdravilo na pozitivni listi. 

Na Republiškem sekretariatu za zdravstveno in socialno 
varstvo smo prepričani, da uvedba list ne bo poslabšala zdrav- 
stvenega stanja šolajoče mladine. Raziskave o tem kažejo 
namreč, da ima to stanje, ki se resnično slabša in ni spod- 
budno, svoje korenine vse drugje. Predvsem v življenjskih 
navadah in razvadah, neustrezni prehrani, pomanjkanju skrbi 
za lastno zdravje in za vzdrževanje telesne in duševne zmoglji- 
vosti, premalo gibanja in v neustreznem dnevnem delovnem 
in šolskem režimu. Zboljšanje tega stanja bo mogoče doseči 
le s spremembo načina in pogojev življenja. Zdravila tu niso 
bistveno pomembna. 

Ne glede na to pa bo Zdravstveni svet po strokovni plati 
ponovno pretehtal vsako konkretno pobudo za spremembo 
pravilnika in bo razvrstitev spremenil, če bodo za to uteme- 
ljeni strokovni razlogi. Prve take spremembe je že sprejel na 
seji 5. 3. 1991. 

STALIŠČA IN ODGOVORA 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije in 
pobude Majde Oblak, delegatke Zbora 
združenega dela in Sekcije za tisk pri 
Gospodarski zbornici Slovenije ter na vprašanj i 
dr. Jožeta Magdiča, delegata 
Družbenopolitičnega zbora in Antona Rojca, 
delegata Zbora občin 

1. Dr. Jože Magdič, delegat Družbenopolitičnega zbora, 
postavil delegatsko vprašanje, v katerem ugotavlja, da je 
Ljubljanska banka d. d. s sprejemom sklepa o odvzemu 30% 
deviznega priliva slovenskemu gospodarstvu prevzela funk- 
cijo izvršne oblasti in grobo izkoristila očiten monopol, ki ga 
ima v finančnih razmerjih Republika Slovenija s tujino. Nada- 
lje pa se sprašuje, kako in kdaj bo slovenska vlada ukrepala 
proti poslovni banki in kdaj bo preprečila monopol ene same 
banke. 

2. G. Anton Roječ, delegat Zbora občin, je postavil delegat- 
sko vprašanje ali imajo poslovne banke pravico odločati, 
kateri njihovi komitenti imajo pravico in po katerem vrstnem 
redu plačati v tujino. Če že gre za kakršenkoli vrstni red pri 
plačevanju, ga naj izdelajo državni organi glede na javni 
interes Republike Slovenije, ne pa poslovna banka, ki ima 
monopol in ki si na ta način lasti del oblastnega odločanja. 

3. Delegatka Zbora združenega dela Majda Oblak je dala 
pobudo in predlog, da se tudi za 30% deviznega priliva, ki se 
po sklepu Ljubljanske banke d. d., namenja za skupne ozi- 
roma splošne potrebe v Sloveniji, aktivnim izvoznikom omo- 
goči realiziranje povečane protivrednosti po tržni ceni ozi- 
roma t. i. »šticungo«. 

4. Sekcija za tisk pri Gospodarski zbornici Slovenije je 
Družbenopolitičnemu zboru Skupščine Republike Slovenije 
dala pobudo v zvezi z deviznim poslovanjem Ljubljanske 
banke glede zagotavljanja deviznih sredstev za plačilo obvez- 
nosti za nabavo tuje literature, periodike, avtorskih pravic in 
zamejske knjižne produkcije. Sekcija za tisk ugotavlja, da je 
po informacijah Ljubljanske banke d. d. v pripravi sistem 
zagotavljanja deviz za plačilo uvoza za potrebe skupnega 
pomena v Republiki Sloveniji, v katerega naj bi bile vključene 
tudi potrebe plačevanja tuje literature in plačila tujih avtorskih 
pravic. Ker je navedeni sistem šele v pripravi, banka pa je že 
januarja ustavila plačila v tujino, Sekcija pričakuje, da bo 
država rešila problem plačila avtorskih pravic in tuje literature 
in tako zagotovila neoviran pretok tuje literature, za kar zave- 
zujeta tudi Helsinška listina in Florentinski sporazum iz leta 
1952. 

Izvršni svet Republike Slovenija ima do navedenih delegat- 
skih pobud in vprašanj ter ugotovitev naslednja stališča in 
odgovore: 

Pogoji devizne likvidnosti pooblaščenih bank za poslovanje 
s tujino oziroma opravljanje plačevanja v tujino so se bistveno 
porušili s tem ko Narodna banka Jugoslavije od srede decem- 
bra 1990 ne intervenira več na deviznem trgu s svojimi deviz- 
nimi rezervami in praktično devizni trg ne deluje, s tem pa je 
ukinjena t. i. notranja konvertibilnost dinarja. Pri tem je treba 
poudariti, da Narodna banka Jugoslavije ob višini deviznih 
rezerv, s katerimi razpolaga, ni imela nikakršne pravne pod- 
lage za prenehanje intervencijske prodaje deviz na deviznem 
trgu. Nasprotno, po 11. členu veljavnega deviznega zakona je 
odgovorna za splošno likvidnost pri plačevanju do tujine in bi 
moral ZIS sprejeti ukrepe za spodbujanje izvoza in deviznega 
priliva, če oceni, da so se devizne rezerve tako znižale, da je 
ogrožena splošna likvidnost pri plačevanju v tujino. Po nave- 
denem členu deviznega zakona pa so pooblaščene banke 
odgovorne za lastno likvidnost pri plačevanju do tujine. 

V takšnih razmerah morajo banke s sedežem v Republiki 
Sloveniji in njihovi komitenti poslovati s tujino v skladu z last- 
nimi možnostmi oziroma lahko banke in njeni komitenti izvr- 
šujejo devizna plačila v tujino in v državi (dvigi z deviznih 
računov občanov) le v okviru prilivov, ki prihajajo na račune 
pooblaščenih bank. V drugi polovici decembra 1990 in v janu- 
arju 1991 so pooblaščene banke ohranjale svoj poslovni 
ugled v tujini kot tudi svojih komitentov tudi z zadrževanjem 
sprejemanja nalogov za plačila v tujino (za odpiranje akrediti- 
vov), z zahtevami po deponiranju dinarske protivrednosti do 
vključno popolne ustavitve sprejemanja nalogov. Pri tem pa 
so prioritetno poravnavale fiksne in garantirane obveznosti 
do tujine. S tem so banke tudi preprečevale, da se ni zrušil 
finančni sistem. 

Konec januarja, ko se razmere niso izboljšale oziroma so se 
tendence iz preteklega leta nadaljevale in ko so izostali vsa- 
kršni ukrepi v okviru veljavnega enotnega deviznega sistema 
Jugoslavije za reševanje problema, pa so banke pričele z iska- 
njem drugih rešitev. Kot podlago za opravljanje plačilnega 
prometa v takšnih razmerah, so banke pričele vzpostavljati 
ustrezno evidenco konvertibilnih prilivov in odlivov na ravni 
banke in posameznih komitentov. Ob tem so upoštevale, daje 
treba del ustvarjenega deviznega priliva nameniti tudi za 
potrebe skupnega pomena v Republiki Sloveniji. Na ta način 
so torej ravnale vse tri pooblaščene banke, pri čemer je le LB 
d. d. svoj sklep, po katerem je namenila 30% deviznega priliva 
za skupne devizne potrebe, poslala Izvršnemu svetu Repu- 
blike Slovenije in svojim komitentom. 
Izvršni svet meni, da so bili vsi navedeni ukrepi pooblaščenih 
bank, vključno z omenjenim sklepom LB d. d. o zagotavljanju 
30% deviznega priliva za fiksne in garantirane obveznosti za 
infrastrukturo in potrebe skupnega pomena, sprejeti v okviru 
njihovih avtonomnih poslovnih politik (znotraj samih bank). 
Z njimi banke branijo svojo likvidnost do tujine in svoj 
poslovni ugled v tujini. Poslovno politiko pooblaščenih bank 
kot delniških družb določajo izključno delničarji v upravnih 
odborih. Izvršni svet ocenjuje, da s tem niso bile prevzete 
funkcije izvršne oblasti. V tej zvezi prav tako ocenjuje, da je 
v okviru sedaj veljavnega enotnega monetarnega in deviz- 
nega sistema Jugoslavije izredno tvegano delno poseganje 
(urejanje) Republike Slovenije v plačevanje pooblaščenih 
bank do tujine, saj lahko Narodna banka Jugoslavije to dra- 
stično sankcionira v obliki prepovedi uporabe obvezne 
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rezerve za tekočo likvidnost, odpoklica danih posojil, odv- 
zema pooblastila za poslovanje s tujino ipd. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji dne 
21. 2.1991 obravnaval informacijo o problematiki opravljanja 
nemotenega tekočega plačilnega prometa s tujino v Republiki 
Sloveniji in o začasnem načinu in mehanizmu zagotavljanja 
pogojev za plačevanje v tujino. Pri tem je podprl vzpostavlja- 
nje začasnega mehanizma opravljanja plačilnega prometa 
s tujino v smislu vezave plačil v tujino, v odvisnosti od ustvar- 
jenega deviznega priliva oziroma vzpostavljanja t. i. evidenč- 
nih deviznih pozicij. Ob tem je podprl predlog Ljubljanske 
banke d. d., da se 30% deviznega priliva nameni za plačila za 
skupne potrebe v Republiki Sloveniji, s tem da tudi za ta del 
deviznega priliva porabniki plačajo dinarsko protivrednost 
po tržni ceni, oblikovani v določenem časovnem obdobfu na 
posebnem delu Ljubljanske borze. Tako izvozniki ne bodo 
dohodkovno oškodovani z mehanizmom zagotavljanja dela 
deviznega priliva za skupne potrebe, hkrati pa bi se vendarle 
zagotovljala sredstva za plačila v tujino za skupne potrebe 
v Republiki Sloveniji. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je priporočil vsem 
bankam, pooblaščenim za posle s tujino, da v dogovoru in 
koordinaciji s pristojnimi republiškimi resornimi upravnimi 
organi pristopijo k začasnemu načinu opravljanja plačilnega 
prometa s tujino za skupne potrebe v Republiki Sloveniji. 
Pristojnim republiškim upravnim organom pa je naložil, naj 
proučijo in operacionalizirajo ureditev začasnega načina pla- 
čevanja v tujino v obliki transparentnega trga evidenčnih 
deviznih pozicij oz. trga s potrdili o realiziranem deviznem 
prilivu preko Ljubljanske borze ter pri tem skupaj z Narodno 
banko Slovenije proučijo možnosti za urejanje navedenega 
mehanizma v okviru sedaj veljavnega enotnega monetarnega 
in deviznega sistema Jugoslavije. Pri tem delnem urejanju 
v Republiki Sloveniji se je namreč treba izogniti možnim 
drastičnim sankcijam Narodne banke Jugoslavije. Kljub temu 
je določena regulacija s strani Izvršnega sveta Republike 
Slovenije potrebna, in sicer v obliki definiranja načina obliko- 
vanja in trgovanja z evidenčnimi deviznimi pravicami. Na 
borzi se bo tako izoblikovala neka kotacija omenjenih potrdil 
kot orientacijska marža posle neposredno med izvozniki in 
uvozniki ter marža, ki jo bodo plačevali tudi porabniki skupne 
evidenčne pozicije za plačevanje skupnih potreb v Republiki 
Sloveniji. Subjekti, ki bodo plačevali v okviru skupne evi- 
denčne devizne pozicije, bodo to maržo oziroma povprečno 
tedensko kotacijo navedenih potrdil vplačevali na poseben 
račun za spodbujanje izvoza pri Republiškem sekretariatu za 
finance. Vplačana sredstva pa se bodo izplačevala subjektom, 
odvisno od njihove udeležbe pri oblikovanju skupne devizne 
pozicije in višine tedenske kotacije oziroma marže. 
Navedeni mehanizem se bo uporabljal začasno do vzpostavi- 
tve samostojnega denarnega in deviznega sistema Republike 
Slovenije. 

Prav tako je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije nalo- 
žil Republiškemu sekretariatu za mednarodno sodelovanje, 
da usklajuje vse aktivnosti vezane s tekočim plačevanjem za 
potrebe skupnega pomena v Republiki Sloveniji, pristojne 
republiške sekretariate pa, da vzpostavijo službe, ki bodo za 
področje dejavnosti usklajevale potrebe z možnostmi plače- 
vanja glede na razpoložljiv devizni priliv, in izdajajo ustrezen 
dogovorjen obrazec o odpisu pravic do plačila. Konkretno je 
za potrebe plačil tuje literature in za plačila avtorskih pravic 
pristojen Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in 
tehnologijo. V obdobju vzpostavljanja mehanizma pa nave- 
den obrazec potrjuje Republiški sekretariat za mednarodno 
sodelovanje na predlog pristojnega republiškega resornega 
upravnega organa. 
Vsekakor drži ugotovitev, da na področju poslovanja s tujino 
na bančnem področju obstaja monopolna sestava bančnega 
trga, vendar Izvršni svet ocenjuje, da bančnega sistema, kakr- 
šen je, ne kaže nasilno drobiti in da se bo tržna struktura 
postopoma obogatila z novimi mešanimi in drugimi bankami. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravil Republi- 
ški sekretariat za mednarodno sodelovanje. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in 
socialno varstvo na protest Društva celjske 
regije za boj proti sladkorni bolezni 

V zvezi z navedenim protestom vam sporočamo, da pri razvr- 
stitvi zdravil ne gre za kršitev 20. člena zakona o zdravstve- 
nem varstvu, temveč za zmanjšanje pravice do nekaterih 
zdravil. Oprostitev participacije za zdaj še v celoti velja za 
zdravila s pozitivne liste, medtem ko zdravila z negativne liste 
in polovica vrednosti zdravil z vmesne liste niso več pravica, ki 
se plačuje iz proračunskih sredstev za zdravstvo. 
Razvrstitev zdravil na liste je izključno strokovno dejanje, ki 
naj usmeri tako zdravnike kot bolnike v smotrnejše ravnanje 
z zdravili v interesu zdravja in strokovnih odločitev. Predlaga- 
telji razvrstitve so poskrbeli, da so na pozitivni listi vsa zdra- 
vila, nujno potrebna za zdravljenje. Zdravstveni svet bo 
občasno ponovno strokovno pretehtal posamezne predloge 
za spremembe (prvo dopolnitev je že opravil 5. 3. 1991), 
nekaterim razširjenim strokovnim kolegijem univerzitetnih kli- 
nik pa je že naročil, naj posebej ponovno pretehtajo določene 
indikacije za nekatera zdravila. Ko bodo zbrani vsi potrebni 
podatki, bo predlagal spremembe, ki bodo strokovno uteme- 
ljene. 
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