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POPRAVEK 

V Poročevalcu Priloga XI - 18. 10. 1983 so pri objavi »Pred- 
loga za izdajo zakona o določ itvi stopenj in nekaterih olajšav 
za davek Iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letih 1984 in 1985 (ESA-345)« na strani 
27 v odstavku »1. Davčne stopje« izpadle davčne stopnje. 

Prav tako tudi na strani 28 v 2. členu. 
Oba odstavka tokrat objavljamo še enkrat, bralcem pa se 

opravičujemo. 
1. Davčne stopnje 

V sistemskem davčnem zakonu je postavljeno načelo, da so 
davčne stopnje proporcionalne in različne po dejavnostih. 
Diferenciranost davčnih stopenj pa je odvisna od pogojev za 
pridobivanje dohodka in od planskih usmeritev o razporeja- 
nju dohodka za ustrezno obdobje. 

V izvedbenem davčnem zakonu za leto 1983 so predpisane 
naslednje davčne stopnje: 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo 
naloge za te organizacije združenega dela 3,25% 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja družbenih dejavnosti 0,2% 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te- 
meljne organizacije združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti 0,5% 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter 
proizvodnje živilskih proizvodov, razen skupine 
proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine 
proizvodnje drugih živilskih proizvodov in delovne 
skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela 1,0% 

Predlagamo, da se enake stopnje uveljavijo tudi za leti 1984 
in 1985. 

V skladu s planirano rastjo dohodka za leto 1984 in ob 
upoštevanju predvidenega gibanja davčnih olajšav je v repu- 
bliškem proračunu za leto 1984 predvidena 20 odstotna rast 
sredstev iz tega vira. Tako je v osnutku republiškega prora- 
čuna za leto 1984 predvideno iz tega vira 4.075 mio din. 

2. člen 

Davčni zavezanci plačujejo davek po naslednjih stopnjah: 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja gospodarstva in delovne skupnosti, ki opravljajo 
naloge za te organizacije združenega dela 3,25% 
- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja družbenih dejavnosti 0,2% 
- delovne skupnosti, ki opravljajo naloge za te- 
meljne organizacije združenega dela s področja 
družbenih dejavnosti 0,5% 

- temeljne organizacije združenega dela s področ- 
ja elektrogospodarstva, kmetijstva in ribištva ter 
proizvodnje živilskih proizvodov, razen skupine 
proizvodnja konditorskih proizvodov in skupine 
proizvodnja drugih živilskih proizvodov in delovne 
skupnosti, ki opravljajo naloge za te organizacije 
združenega dela 1,0% 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 22-25.10. 1983 je na strani 33 pri objavi 

»Predloga družbenega dogovora o skupnih temeljih izobraže- 
vanja in izpopolnjevanja uč iteljev in sodelavcev za delo v 
predšolski vzgoji in izobraževanju, v osnovni vzgoji in izobra- 
ževanju in v srednji usmerjeni vzgoji in izobraževanju« v 10. 
členu izpadla alinea. Zato tokrat objavljamo 10. člen še enkrat 
v celoti, ki se glasi: 

10. člen 
Udeleženci Dogovora soglašajo, naj bo stopnja strokovne 

izobrazbe takale: 
- za vzgojitelje v predšolski vzgoji in izobraževanju - V. VI,, 

oziroma V!!\ 
- za uč itelje razrednega pouka - VI i oziroma VIIi, 
- za uč itelje predmetnega pouka v osnovni vzgoji in izobra- 

ževanju - VI, oziroma VII, 
- za učitelje predmetnega pouka sv srednje usmerjeni 

vzgoji in izobraževanju - VII, 
- za uč itelje praktičnega pouka v srednje usmerjeni vzgoji 

in izobraževanju - od V do VII t 
Za posamezne poklice, za katere uč iteljev praktičnega 

pouka predvideno stopnjo strokovne izobrazbe ni mogoče 
zagotoviti, je možno pritegniti tudi uč itelje praktičnega pouka 
s IV stopnjo strokovne izobrazbe, 

- za strokovne sodelavce, uč itelje s VI i oziroma VII i stopnio 
strokovne izobrazbe in 

- za sodelavce v vzgojno-izobraževalnem delu. uč itelje, 
katerih strokovna izobrazba je od III. do V. stopnje. 

POPRAVEK 
V Poročevalcu štev. 22-25. 10. 1983 je prišlo pri Predlogu 
odloka o usmeritvi dela depozita družbenopolitičnih skupno- 
sti pri Narodni banki Slovenije (ESA-350) in Predlogu odloka 
o spremembah in dopolnitvah odloka o prenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije (ESA-349) na 1., 4., 5. in 6. strani v naslovih do 
napake, saj je povsod napisano »predlog odloga«. Iz besedila 
pa je razvidno, da gre za »predloge odloka«. Bralcem se za 
napake opravičujemo. 

2 priloga poročevalca 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah kazenskega 

zakona SR Slovenije (ESA-314) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 90 seji dne 8 9. 
1983 določ il besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONA SR SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
č lena, 261. in 262 člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Hkrati vam pošiljamo tudi analizo uporabe kazenskega za- 
kona SR Slovenije, ki jo je pripravil Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah kazenskega zakona SR Slovenije je podana v 11. točki 
prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da 
Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom določanje kaznivih 
dejanj in kazni zanje, varnostnih in vzgojnih ukrepov. Na 
podlagi navedene ustavne podlage je Skupščina SR Slovenije 
tudi sprejela kazenski zakon SR Slovenije (Uradni list SRS št 
12/77). 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Kazenski zakon SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu KZ 
SRS), ki je naš prvi celoviti kazenski zakon, izdan v okviru 
republiške pristojnosti, je prič el veljati 1 julija 1977. Istočasno 
so bili tudi v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah 
uveljavljeni republiški in pokrajinski kazenski zakoni, veljati 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215 in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo. 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem se- 
kretariatu za pravosodje in upravo. 

pa je pričel tudi kazenski zakon Socialistične federativne 
republike Jugoslavije 

Izvajanje KZ SRS v obdobju od njegove uveljavitve dalje 
zagotavlja ustrezno kazenskopravno varstvo družbenih vre- 
dnot na vseh področ jih, na katera se v skladu z ustavnim 
sistemom razteza. V šestih letih uporabe KZ SRS pa se je v 
praksi pokazalo, da so nekatere zakonske opredelitve in reši- 
tve nepopolne ali ne dovolj ustrezne, zaradi česar so potrebne 
nekatere spremembe in dopolnitve zakona, kar izhaja iz prilo- 
žene analize o uporabi KZ SRS, ki jo je pripravil Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo. Z novelo kazenskega 
zakona naj bi se zajele le tiste spremembe in dopolnitve, ki so 
neobhodno potrebne za izvajanje zakona v praksi S predla- 
ganimi spremembami in dopolnitvami naj bi se med drugim 
uskladile vrednostne količ ine, to je višine premoženjske 
škode oziroma premoženjske koristi, ki so kot sestavni del 
posameznih kaznivih dejanj predpisane v zakonu v določenih 
zneskih, z realno vrednostjo dinarja; nadalje naj bi sezagoto- 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT 
ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 
POVZETEK 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije (v nadalj- 
njem besedilu: KZ SRS) je podaja v 11. točki prvega 
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije. 

KZ SRS (Uradni list SRS, št. 12/77) je prvi celoviti slo- 
venski kazenski zakon, izdan v okviru republiške pristoj- 
nosti. Veljati je začel 1. julija 1977. Istočasno so začeli 
veljati tudi kazenski zakoni drugih republik in avtonomnih 
pokrajin ter kazenski zakon Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije. 

Analiza uporabe KZ SRS, ki je priložena predlogu za 
izdajo zakona, utemeljuje ugotovitev, da KZ SRS zagotav- 
lja ustrezno kazenskopravno varstvo družbenih vrednot na 
vseh področ jih, na katerih je na sedanji stopnji našega 
družbenega razvoja kazenskopravna intervencija države 
potrebna. Uporaba KZ SRS je v preteklem obdoju dosegla 
zadovoljivo uč inkovitost kazenskopravnega varstva tako z 
vidika uč inkovitosti kazenskega pregona kot z vidika soje- 
nja 

Znana družbenoekonomska gibanja kakor tudi nekateri 
drugi razlogi praktične narave, ki so opredeljeni v analizi, 
narekujejo spremembe in dopolnitve nekaterih določb KZ 
SRS, s katerimi pa naj ne bi posegali v načela, po katerih je 
bil zakon oblikovan. Spremenile naj bi se vrednostne koli- 
č ine, to je premoženjske koristi in premoženjske škode, ki 
so kot objektivni elementi nekaterih kaznivih dejanj dolo- 
čene v zakonu v absolutnih zneskih, tako da bi bile uskla- 
jene s sedanjo vrednostjo dinarja. Zaradi uskladitve z novo 

zakonodajo naj bi se spremenila zakonska opisa kazni- 
vega dejanja zaposlitve nalezljivo bolnih ali okuženih ter 
kaznivega dejanja kršitve predpisov o cenah. Da bi se 
odpravili nekateri problemi uporabe zakona v praksi, bi 
bilo treba spremeniti ali dopolniti zakonske opise nasled- 
njih kaznivih dejanj: hude telesne poškodbe, lahke telesne 
poškodbe, kršitve samoupravljanja, neupravičene upo- 
rabe, zatajitve in krive izpovedbe. Zaradi potreb, ki jih 
nakazuje praksa, bi bilo treba uvesti kazenski pregon po 
uradni dolžnosti za nekatere primere kaznivega dejanja 
kršitve tajnosti obč il in kaznivost poskusa kaznivega deja- 
nja nezakonite vselitve ter novi obliki kaznivih dejanj ne- 
dovoljene proizvodnje in nasilniškega obnašanja. Iz istega 
razloga bi bilo treba delno razširiti kazenskopravni pojem 
družbenega premoženja ter dopolniti zakonske opise kaz- 
nivih dejanj zlorabe položaja in pravic odgovorne osebe 
ter zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. Praksa 
tudi nakazuje delno spremembo predpisanih kazni pri 
kaznivih dejanjih spolnega nasilja ter ogrožanja javnega 
prometa. 

Stališče, ki je bilo sprejeto ob pripravi kazenskih zako- 
nov republik in avtonomnih pokrajin, da je treba s spora- 
zumnim usklajevanjem doseč i določeno stopnjo enotnosti 
teh kazenskih zakonov, narekuje usklajevanje pri pripravi 
sprememb tistih določb KZ SRS, ki ne izhaja zgolj iz 
specifike naše republike. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Predla- 
gane spremembe in dopolnitve tudi ne bodo zahtevale 
povečanja administrativnih del in nalog oziroma novih 
nalog v organih odkrivanja, pregona in sojenja kaznivih 
dejanj in tudi ne nalagajo novih materialnih obveznosti 

Za izvajanje tega zakona tudi ni potrebna izdaja kakšnih 
novih izvršilnih predpisov. 
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vilo še v več ji meri kot doslej varstvo družbene lastnine in to 
na tistih področjih, kjer se je v praksi pokazalo, da sedaj niso 
ustrezno kazensko-pravno zavarovana, izboljšali naj bi se 
zakonski opisi nekaterih kaznivih dejanj ter natančneje dolo- 
č ili objekti kazenskopravnega varstva in subjekti kaznivih 
dejanj, kakor tudi uzakonile nove oblike nekaterih kaznivih 
dejanj, v nekaterih primerih pa spremenila predpisana kazen 
ter vrsta kazenskega pregona. Zaradi več je jasnosti zakon- 
skega besedila pa bo potrebno nekatere določbe redakcijsko 
spremeniti oziroma dopolniti. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami KZ SRS se 
ne spreminja temeljnih vsebinskih načel, na katerih je bil naš 
kazenski zakon izoblikovan, temveč naj bi se ta načela še 
dosledneje izpeljala. Z novelo zakona naj bi se v naši kazenski 
zakonodaji le odpravile tiste pomanjkljivosti, ki pomenijo de- 
jansko oviro pri izvrševanju zakona tako organom odkrivanja, 
pregona, kakor tudi sojenja. 

lil. VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO 
Z ZAKONOM IN POGLAVITNE REŠITVE 

V času od sprejetja KZ SRS so se razvrednotile vrednosti pri 
tistih kaznivih dejanjih, ki imajo med svojimi znaki izraženo 
vrednost v absolutnem znesku. Premoženjske koristi in pre- 
moženjske škode, ki so bile v fiksnih zneskih določene v 
zakonu leta 1977, so postale objektivno nerealne ter jih bo 
zato potrebno prilagoditi realni vrednosti dinarja. Inflacijski 
vplivi so še posebno močni pri majhnih vrednostih, saj je npr. 
za kaznivo dejanje »majhne« tatvine, goljufije in zatajitve v 
zakonu določena vrednost do 500 din, pri tem pa se ta kazniva 
dejanja preganjajo po uradni dolžnosti Prav tako je postala 
nerealna vrednost premoženjske škode nad 20.000 din, ki je 
določena kot objektivni element kaznivega dejanja ogrožanja 
javnega prometa. Zato bo potrebno pri vseh kaznivih dejanjih, 
kjer so vrednostne količ ine določene v absolutnem znesku, te 
vrednosti uskladiti s sedanjo vrednostjo dinarja. Ta kazniva 
dejanja pa so naslednja: nevestno gospodarjenje (prvi in 
drugi odstavek 127. člena): nevestno ravnanje z zaupanim 
družbenim premoženjem (prvi in drugi odstavek 129. člena), 
zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe (tretji odstavek 
133. člena), poseben primer goljufije (drugi odstavek 134. 
člena), poneverba (drugi odstavek 141. č lena), grabež (prvi 
odstavek 142. člena), nedovoljena trgovina (četrti odstavek 
147. člena), nedovoljeno posojanje denarja (drugi odstavek 
148 člena), zatajitev davščin in drugih družbenih dajatev 
(prvi, drugi in tretji odstavek 152 člena), tatvina (drugi odsta- 
vek 165. člena), velika tatvina (drugi in tretji odstavek 166. 
č lena), roparska tatvina (drugi odstavek 167, člena), rop 
(drugi odstavek 168. č lena), zatajitev (tretji, peti in šesti odsta- 
vek 169. člena), goljufija (drugi, tretji in peti odstavek 171 
člena), prikrivanje (tretji odstavek 176. člena), poškodovanje 
tuje stvari (drugi odstavek 177. č lena), poškodovanje ali uni- 
čenje stvari, ki so posebnega kulturnega ali zgodovinskega 
pomena in naravnih znamenitosti (drugi odstavek 178 člena), 
zloraba uradnega položaja (četrti odstavek 191. člena), ne- 
vestno delo v službi (prvi odstavek 192 člena), protipravna 
prilastitev stvari ob preiskavi ali izvršbi (drugi odstavek 200 
člena), nezakonita oprostitev obveznega plač ila (drugi odsta- 
vek 203. člena), ogrožanje javnega prometa (prvi odstavek 
251 člena) 

S predlaganimi spremembami naj bi se te količ ine valorizi- 
rale za približno 200 odstotkov Pri kaznivih dejanjih 
»majhne« tatvine, goljufije in zatajitve pa naj bi se navedene 
vrednosti nekoliko občutneje povečale, saj je v več ini republi- 
ških in pokrajinskih kazenskih zakonov vrednost privilegirane 
oblike teh kaznivih dejanj že sedaj določena na 1 000 dinarjev 

Ker je praksa opozorila na neustreznost pojma družbenega 
premoženja, kot je opredeljen v 45 členu KZ SRS, bo predla- 
gani zakon definicijo tega pojma dopolnil tako, da bo zajemal 
tudi premoženje tistih pravnih oseb, ki sicer nimajo statusa 
družbenopravnih oseb (npr. športna društva), vendar zako- 
nito pridobivajo družbena sredstva v upravljanje in razpolaga- 
nje za svoje redno delovanje, tako da bi bilo jasno izraženo, 
da tudi ta sredstva obdržijo status družbenega premoženja 

V skladu z izkušnjami v praksi, ki kažejo, da je potrebno 
izboljšati zakonske opise pri nekaterih kaznivih dejanjih, bi 
bilo potrebno s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
zakona urediti predvsem naslednja vprašanja: 

- poenostaviti in deloma dopolniti zakonska opisa kaznivih 
dejanj hude telesne poškodbe (53. člen) in lahke telesne 
poškodbe (54. č len) glede na to, da sedanja zakonska opisa v 
nekaterih primerih v praksi dopuščata neutemeljeno razvr- 
ščanje nekaterih telesnih poškodb v milejšo stopnjo; 

- pri kaznivem dejanju kršitve samoupravljanja po 76 
členu bi bilo potrebno delno spremeniti opis kaznivega deja- 
nja, saj seje v praksi pokazalo, da je ta preozek, ker je oviranje 
organov samoupravljanja usmerjeno predvsem proti odloča- 
nju teh organov, manj pa proti njihovemu delu, izjemoma pa v 
obeh smereh, kot to zahteva sedanji zakonski opis tega kazni- 
vega dejanja; 

- ker zakonski opis kaznivega dejanja zaposlitve nalezljivo 
bolnih ali okuženih (prvi odstavek 119 člena), določa, da to 
kaznivo dejanje stori tisti, ki sprejme na delo ali ima na delu 
nalezljivo bolno ali okuženo osebo, bi bilo potrebno zakonski 
opis tega kaznivega dejanja preoblikovati in uskladiti z ve- 
ljavno zakonodajo na področ ju delovnega prava, saj o spre- 
jemu na delo odloča kolektivni organ in zato kazenski pregon 
posameznika ni mogoč . Glede na navedeno bo potrebno prvi 
odstavek tega člena preoblikovati tako, da bi to kaznivo deja- 
nje storil tisti, ki dopušča opravljati dela in naloge nalezljivo 
bolni ali okuženi osebi; 

- pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali pravic odgo- 
vorne osebe (133. člen) in pri kaznivem dejanju zlorabe ura- 
dnega položaja ali uradnih pravic (191. člen), se v praksi 
ugotavlja, da je potrebno tudi v primeru pridobitve premo- 
ženjske koristi, to je hujše oblike teh kaznivih dejanj, predvi- 
deti kot možno izvršitveno obliko opustitev dolžnosti, kot to 
določa zakonski opis za pridobitev nepremoženjske koristi pri 
temeljnih oblikah teh kaznivih dejanj, saj je nelogično, da 
opustitev pri hujših oblikah teh kaznivih dejanj ne bi bila 
kazniva; zato bo potrebno ustrezno dopolniti drugi odstavek 
133. člena in tretji odstavek 191. člena zakona; 

- dosedanji zakonski opis kaznivega dejanja kršitve pred- 
pisov o cenah (137. člen) je neustrezen, saj sankcionira tudi 
prodajo blaga ali opravljanje storitev po cenah, ki so precej 
višje od dogovorjenih z družbenim dogovorom ali s sporazu- 
mom. Ker se v skladu z novim zakonom o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen z družbenim dogovorom določa le 
politika cen, ne pa konkretne višine cen določenega blaga, ni 
več razlogov, da bi kršenje družbenega dogovora predstav- 
ljalo kaznivo dejanje. Sedanji opis pa tudi ne pokriva v celoti 
najrazličnejših načinov protipravnega zviševanja cen, ki se 
pojavljajo po uveljavitvi nove zakonodaje o sistemu cen in 
družbeni kontroli cen. Zakonski opis tega kaznivega dejanja 
bi bilo treba ustrezno spremeniti; 

- storilec stori kaznivo dejanje neupravičene uporabe po 
prvem odstavku 143. člena tudi v primeru, če neupravičeno 
uporabi premične stvari v družbeni lasti, ki so mu zaupane v 
zvezi z njegovim delom pri državnem organu, organizaciji 
združenega dela ali pri kakšni drugi družbeni pravni osebi 
Tako dejanje pa preide v težjo obliko kaznivega dejanja, če 
vrednost neupravičeno uporabljenih stvari presega 30.000 din 
(drugi odstavek 143. č lena). 

V praksi se ugotavlja, da bi bilo potrebno slednji primer 
odpraviti, saj prometna vrednost uporabljene stvari (npr. to- 
vornega avtomobila) ni pomembna ter tudi ni v namenu sto- 
rilca, ki stvar uporabi. Nadalje se je v praksi tudi pokazalo, da 
je neupravičena uporaba družbenih sredstev pogosto na stva- 
reh, ki jih v civilnopravnem smislu ne moremo šteti za premič- 
nine (npr. vgrajeni stroji, elektronske naprave, računalniki), 
utemeljeno pa bi bilo tudi te oblike neupravičene uporabe 
opredeliti kot kaznive; 

- v praksi se glede posebne oblike kaznivega dejanja zata- 
jitve (drugi odstavek 169. člena) pojavljajo različna stališča 
glede vprašanja, ali lahko ta posebna oblika preide v hujšo 
obliko kaznivega dejanja zatajitve (peti oziroma šesti odsta- 
vek 169 člena) Da bi se nejasnosti v zvezi s tem vprašanjem 
odpravile, bi bilo treba besedilo 169. člena preoblikovati; 

- določba drugega odstavka 210. člena - kaznivo dejanje 
krive izpovedbe, je pomanjkljiva, ker zakonsko besedilo v 
prvem delu tega odstavka govori o zaslišanju strank v različ - 
nih postopkih, v drugem delu pa krivo izpovedbo veže le na 
odloč itev sodišča, ne pa tudi na druge pristojne organe, ter jo 
bo zato potrebno dopolniti. 

Ker je namen predlaganega zakona tudi ta, da se uzakonijo 
nekatere nove oblike kaznivih dejanj oziroma razširi obseg 

4 priloga poročevalca 



nekaterih kaznivih dejanj, predlagatelj meni, da so v tej smeri 
potrebne predvsem naslednje dopolnitve zakona: 

- konkretni kazenski primeri so opozorili naveliko nezako- 
nito bogatenje posameznikov na račun družbe, ko so ti s 
protipravnim vlaganjem pridobljenega premoženja (fiktivni 
prenos lastništva gradbenih, transportnih in finančnih sred- 
stev na ime delavcev, ki so se navidezno prijavili kot obrtniki) 
dosegli izredne premoženjskfe koristi in se s tem tudi izognili 
progresivni davčni lestvici. Glede na družbeno nevarnost ta- 
kega nezakonitega pridobivanja premoženjske koristi bi bilo 
potrebno z dopolnitvijo 150. člena uzakoniti novo obliko kaz- 
nivega dejanja nedovoljene obrti ali druge gospodarske de- 
javnosti, tako kot to določa KZ SRS za oblike nedovoljene 
trgovine (147. člen), nedovoljenega posojanja denarja (148. 
č len), nedovoljenega razpolaganja s stanovanji (149. člen) in 
nedovoljene proizvodnje (150. č len); 

- pri opisu nasilniškega obnašanja po prvem odstavku 222. 
člena povzroča v praksi največ težav ugotavljanje in dokazo- 
vanje subjektivnih okolišč in na strani storilca, ki se kažejo v 
njegovem prejšnjem življenju. V primeru, da se storilcu ne 
more dokazati nagnjenosti k nasilniškemu obnašanju glede 
na njegovo prejšnje življenje, ni možno uporabiti pravne opre- 
delitve za to kaznivo dejanje, čeprav gre pogosto za primere 
grobega nasilniškega obnašanja s tako stopnjo družbene 
nevarnosti, da bi lahko predstavljalo to kaznivo dejanje. Zato 
predlagatelj meni, da bo potrebno to obliko kaznivega dejanja 
širše opredeliti; 

- glede na pogostost kaznivih dejanj nezakonite vselitve 
ter stopnjo družbene nevarnosti teh kaznivih dejanj, bi bilo 
treba pri kaznivem dejanju nezakonite vselitve (182. člen) 
določ iti, da je kazniv tudi poskus nezakonite vselitve. S tem bi 
se odpravila neutemeljena razlika med tem kaznivim dejanjem 
in kaznivim dejanjem kršitve nedotakljivosti stanovanja (71. 
č len), pri katerem je kaznivost poskusa določena že sedaj. 

Izkušnje v praksi kažejo, da pregon storilcev kaznivega 
dejanja kršitve tajnosti obč il po četrtem odstavku 69 člena v 
primerih, ko dejanje stori poštni dostavljalec ali kurir s tem, da 
unič i ali zavrže večje število poštnih pošiljk, na zasebno tožbo 
ni uč inkovit, saj oškodovanci (naslovniki) običajno niti ne 
morejo zvedeti, da je bilo kaznivo dejanje storjeno. Zato bi 
bilo potrebno 69. člen spremeniti oziroma dopolniti tako, da 
bi se takšna kazniva dejanja preganjala po uradni dolžnosti. 

č eprav se ugotavlja, da predpisani razponi kazni pri posa- 
meznih kaznivih dejanjih na splošno ustrezajo ter lahko sodi- 
šča v razponu predpisanih kazni z uporabo vseh institutov, ki 
vplivajo na izbiro vrste in odmero višine kazenske sankcije, 
izrekajo primerne kazenske sankcije, pa naj bi se s predlaga- 
nim zakonom spremenile predpisane kazni pri tistih kaznivih 
dejanjih, kjer se v praksi enotno ugotavlja, da so neustrezne: 
gre za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa (po tretjem 
odstavku 251. člena), kjer sodišča, sicer zakonito, večinoma 
izrekajo denarne kazni, čeprav je v zakonu predpisana le 
kazen zapora do enega leta, in za kaznivo dejanje spolnega 
nasilja (101. člen), kjer je predpisana enaka kazen kot pri 
kaznivem dejanju posilstva (100. č len), to je kazen zapora od 
enega do desetih let, čeprav je med obema kaznivima deja- 
njema kvalitativna razlika, kar bi se moralo odražati tudi v 
predpisani kazni 
IV. FINANČNE IN OSTALE POSLEDICE 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna fi- 
nančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako 
predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo zahte- 
vale povečanja administrativnih del in nalog oziroma novih 
nalog v organih odkrivanja, pregona in sojenja kaznivih dejanj 
in ne nalagajo novih materialnih obveznosti. 

Za izvajanje tega zakona tudi ni predvidena oziroma po- 
trebna izdaja kakšnih novih izvršilnih predpisov. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

ANALIZA 

uporabe kazenskega zakona SR Slovenije 

I. UVOD - NAMEN ANALIZE 
Kazenski zakon SR Slovenije, prvi celovitejši kazenski za- 

kon v zgodovini slovenskega naroda, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije sprejela dne 26. maja 1977, je začel veljati 1. julija 
1977. Istočasno so bili uveljavljeni tudi republiški in pokrajin- 
ski kazenski zakoni v drugih republikah in avtonomnih pokra- 
jinah. Ob pripravi kazenskih zakonov je bilo sprejeto stališče, 
da je treba z medsebojnim in sporazumnim usklajevanjem 
med republikami in avtonomnimi pokrajinami doseč i dolo- 
čeno stopnjo enotnosti republiških in pokrajinskih kazenskih 
zakonov; le specifični primeri republik in pokrajin glede ka- 
zenskopravne zaščite nekaterih vrednot naj se ustrezno ure- 
dijo v njihovih kazenskih zakonih. To stališče je bilo uresni- 
čeno 

V preteklih letih izvrševanja zakona v praksi ni prihajalo do 
kakšnih pomembnejših problemov. Zakon je na splošno za- 
gotovil ustrezno kazenskopravno varstvo na vseh področ jih, 
ki jih obsega. Javno tožilstvo SR Slovenije je v letu 1981 dalo 
Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo pobudo 
za spremembe in dopolnitve nekaterih določb kazenskega 
zakona SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KZ SRS. S pred- 
laganimi spremembami in dopolnitvami naj bi se izboljšali 
zakonski opisi nekaterih kaznivih dejanj, valorizirale posa- 
mezne vrednostne količ ine (premoženjske koristi in premo- 
ženjske škode) ter uzakonile nove oblike kaznivih dejanj. V 
okviru Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo ie 
bila imenovana delovna skupina za prouč itev pobude za spre- 
membe in dopolnitve KZ SRS in pripravo ustreznega gradiva. 
Delovna skupina je izrazila pomisleke glede potrebnosti in 
smotrnosti spreminjanja zakona že v petem letu njegove ve- 
ljavnosti. 

Na sestanku predstavnikov Skupščine SR Slovenije in pri- 
stojnih republiških pravosodnih in upravnih organov je bilo 
sprejeto stališče, da Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo ob sodelovanju s pristojnimi pravosodnimi organi. 

znanstvenimi in strokovnimi organizacijami ter drugimi dejav- 
niki, ki se pri svojem delu srečujejo z izvajanjem določb 
republiške kazenske zakonodaje, pripravi oceno uresničeva- 
nja določb KZ SRS V zvezi s tem naj opozori tudi na more- 
bitne probleme, ki se pojavljajo v sodni praksi. Predlagana 
ocena naj pomeni strokovno-politično podlago za nadaljnje 
opredeljevanje glede nujnega obsega spreminjanja in dopol- 
njevanja KZ SRS. 

Vrhovno sodišče SR Slovenije, Javno tožilstvo SR Slove- 
nije, Republiški sekretariat za notranje zadeve. Pravna fakul- 
teta v Ljubljani ter Repuliški sekretariat za pravosodje in 
upravo so priravili svoje kritične ocene uresničevanja kazen- 
skega zakona. Na osnovi teh ocen in podatkov kazenske 
sodne statistike za obdobje od leta 1977 do 1981 je izdelana ta 
analiza 
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO ANALIZE 
UPORABE KZ SRS 

Ocena uresničevanja določb KZ SRS izhaja iz naslednjih 
temeljnih vsebinskih izhodišč , na podlagi katerih je bil izobli- 
kovan naš kazenski zakon: 

- umik kazenskopravne intervencije in represije v skladu s 
splošnim družbenim sistemom, predvsem na tistih področ jih, 
kjer gre za medč loveške in medosebne odnose, ki bi jih lahko 
urejali delovni .ljudje in občani sami v okviru svojih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. To izhodišče se je izrazilo 
predvsem v natančnejših opredelitvah obsega kaznivih dejanj 
(cone kriminalnosti) - npr. kazniva dejanja zoper spolno ne- 
dotakljivost, kazniva dejanja zoper varnost cestnega prometa, 
ter v zoženju obsega kazenskopravnega varstva (dekrimina- 
cije) posameznih kaznivih ravnanj - npr. zapeljevanje (185 
člen kazenskega zakonika) ter opustitve dolžnosti glede na- 
stanitve in prehrane ljudi na delu (186. č len kazenskega zako- 
nika); 

- doslednejše spoštovanje načela zakonitosti, pravne var- 
nosti in določenosti kaznivih dejanj in kazni v zakonu. Za 
dosego tega cilja so bile v KZ SRS vnešene določene pravne 



in zakonodajne novosti, jasneje je bila opredeljena oblika 
krivde pri posameznih kaznivih dejanjih; v zvezi s kvalificira- 
nimi primeri je bilo dosledno uveljavljeno načelo subjektivne 
odgovornosti; v primerih, kjer krivdni odnos pojmovno ni bil 
mogoč , so bile kvaliikatorne okolišč ine ali posledice spreme- 
njene v objektivne pogoje kaznivosti; 

- zavarovati v več ji meri svoboščine in pravice človeka in 
občana ter njegovo nedotakljivost. To izhodišče je imelo za 
posledico nove oblike kaznivih dejanj za varstvo človekovega 
osebnega življenja in njegove nedotakljivosti (ugrabitev 
osebe po 63. členu, grdo ravnanje po 65. č lenu, neupravičeno 
prisluškovanje in zvočno snemanje po 67. č lenu ter neupravi- 
čeno slikovno snemanje po 68. členu KZ SRS). Bistveno so 
bila preoblikovana kazniva dejanja zoper spolno nedotaklji- 
vost in moralo. 

- zavarovati v več ji meri vrednote samoupravljanja, načela 
združenega dela, družbenopolitični sistem in družbeno pre- 
moženje. Ta usmeritev se je izrazila predvsem v določ itvi 
novih kaznivih dejanj, v izboljšanju nekaterih dotedanjih za- 
konskih opisov/predvsem pri kaznivih dejanjih zoper gospo- 
darstvo oziroma upravljanje družbenih sredstev in naravna 
bogastva ter pri kaznivih dejanjih zoper samoupravljanje. 
Natančneje so bili določeni objekti kazenskopravnega varstva 
in subjekti posameznih kaznivih dejanj. Kazniva dejanja so 
bila jasneje razmejena od gospodarskih prestopkov (kazniva 
dejanja zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bo- 
gastva ter kazniva dejanja zoper uradno dolžnost in javna 
pooblastila); 

- KZ SRS je na podlagi načelnih določb 58. člena kazen- 
skega zakona SFR Jugoslavije na novo uvedel institut po- 
gojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom. Sedaj so namesto 
ene možnosti pogojne obsodbe kar tri možnosti za pogojno 
odložitev izvršitve kazni. Izrek pogojne obsodbe kot samo- 
stojne kazenske sankcije je namreč mogoče povezati z var- 
stvenim nadzorstvom (3. člen KZ SRS), sodišče pa lahko 
določ i pogojno obsojenemu in njegovemu svetovalcu tudi 
posebna navodila (4. člen KZ SRS). Z novo sankcijo se razšir- 
jajo možnosti za individualizacijo kazenskih sankcij. Pri mla- 
doletnih storilcih pa je kazenski zakon omogočil sodišču, da 
ob izrekanju ali izvrševanju vzgojnih ukrepov strožjega nad- 
zorstva lahko da mladoletniku eno ali več posebnih navodil, 
če je potrebno, da bo dosežen namen kaznovanja (prvi odsta- 
vek 15. člena KZ SRS). 
III. SPLOŠNA OCENA URESNIČEVANJA 
DOLOČB KZ SRS 

Uporaba KZ SRS v obdobju od njegove uveljavitve dalje je 
dosegla zadovoljivo uč inkovitost kazenskopravnega varstva v 
SR Sloveniji tako z vidika dosežene uč inkovitosti kazenskega 
pregona kakor tudi sojenja. 

1. Predpisani kaznovalni okviri na splošno ustrezajo. Sodi- 
šča lahko v razponu predpisanih kazni z uporabo vseh institu- 
tov, ki vplivajo na izbiro in odmero kazenske sankcije in v 
skladu z načeli individualizacije kazni, upoštevajoč vse na- 
mene kaznovanja, izrekajo primerne kazenske sankcije. 

2. Odprava nekaterih kaznivih dejanj (dekriminacije), na 
primer kaznivega dejanja opustitve dolžnosti nastanitve in 
prehrane ljudi na delu po 168. členu kazenskega zakonika, 
kaznivega dejanja zapeljevanja po 186. členu kazenskega 
zakonika in kaznivega dejanja protinaravnega nečistovanja 
med osebami moškega spola po drugem odstavku 186. člena 
kazenskega zakonika, v praksi ni povzročila negativnih druž- 
benih posledic, zlasti še, ker so sodišča pred 1. julijem 1977 ta 
kazniva dejanja obravnavala zelo redko. 

Ob dosedanjih predlogih za spremembe in dopolnitve KZ 
SRS ne bi kazalo še naprej zoževati obsega kazenskoprav- 
nega varstva, posebno še, ker bi dekriminacijazaenkrat lahko 
vodila do umika kazenskopravnega varstva občanov na tistih 
področjih medsebojnih odnosov, ki jih ob doseženi stopnji 
razvoja teh odnosov občani v svojih okoljih še ne morejo 
urejati na samoupravni način. Vloga poravnalnih svetov se 
zaenkrat še premalo odraža v zniževanju števila manj nevar- 
nih kaznivih dejanj; v tej smeri bi bila potrebna odločnejša 
akcija za več jo uveljavitev teh samoupravnih sodišč . 

3. Pri manj nevarnih kaznivih dejanjih bi bilo treba ob 
nadaljnjem spremljanju uporabe tega zakona prouč iti in oce- 
niti njihovo stopnjo družbene nevarnosti. To velja predvsem 
za tista kazniva dejanja, ki se preganjajo na zasebno tožbo. V 

dogovoru z republikami in pokrajinama bi lahko potem sča- 
soma pristopili k zmanjševanju števila inkriminacij na tem 
področju. 

4. Nove oblike kaznivih dejanj, določenih v KZ SRS, se v 
praksi le redko obravnavajo, saj nekaterih novo opredeljenih 
kaznivih dejanj javna tožilstva in sodišča sploh niso obravna- 
vala, druga pa so obravnavala le v manjšem številu. Vzroki za 
tako stanje so zelo različni. Možno je, da se nova kazniva 
dejanja v življenju pojavljajo le izjemoma, da se ne odkrivajo, 
če pa so odkrita, pa nastanejo težave pri opisu konkretnih 
znakov kaznivih dejanj. Skoraj nemogoče je trditi, da tovrst- 
nih kaznivih dejanj ni, vendar pa ni prijav s strani prizadetih 
oškodovancev niti s strani organov odkrivanja ali drugih 
služb. 

Iz razpredelnic v prilogi je razvidno, v kakšnem obsegu so 
javna tožilstva in sodišča v obdobju od uveljavitve zakona pa 
do leta 1981 obravnavala na novo določena kazniva dejanja. 

5. Nova kazenska sankcija pogojna obsodba z varstvenim 
nadzorstvom (3. in 4. člen KZ SRS) se v praksi uveljavlja zelo 
počasi. Za uveljavljanje tega instituta obstaja vrsta ovir. Na 
splošno kot vsaka novost uživa ta institut nezaupanje; izbira 
in izdelava navodil za obdolženčevega svetovalca terjata od 
sodnika več je poglobitve v obdolženčevo osebnost; sodni- 
kovo delo z izrekom varstvenega nadzorstva ni končano kot je 
sicer z izrekom pogojne obsodbe brez varstvenega nadzor- 
stva. Ta institut tudi ni zaživel v zavesti delavcev socialnih 
služb: ti so objektivno v težavnem položaju, saj se jim pristoj- 
nosti nenehno širijo. V praksi je opazna "tudi premajhna aktiv- 
nost javnih tožilcev in zagovornikov, ki v opravičenih primerih 
ne predlagajo sodišču izreka pogojne obsodbe z varstvenim 
nadzorstvom. Pri izrekanju in izvrševanju te kazenske sank- 
cije tudi ni zadovoljive povezanosti med sodišč i in organi 
socialnega skrbstva. To nedvomno tudi vpliva nato, da insti- 
tut ni bolje zaživel. Prav tako se tudi delovne organizacije, 
krajevne skupnosti in druge samoupravne organizacije pre- 
malo vključujejo v izvajanje te kazenske sankcije. Nekatere 
naloge, ki jih lahko naloži sodišče obdolžencu pa so po svoji 
vsebini takšne, da je lahko pričakovati uspešnost le, če obdol- 
ženec želi sodelovati s svetovalcem. Zato bi kazalo razmišljati 
tudi o tem, da bi se takšne naloge lahko naložile obdolžencu 
le takrat, ko bi na izvrševanje teh nalog tudi prostovoljno 
pristal. 

6. Tudi določba 15. člena KZ SRS o posebnih navodilih 
mladoletnikom ob strožjem nadzorstvu se v praksi uporablja 
le redko, čeprav bi naj prispevala k uspešnejšemu izvajanju 
nadzorstvenih vzgojnih ukrepov, ki se sicer razmeroma pogo- 
sto izrekajo. Tako je bilo npr. v letu 1981 od 793 sankcij, ki so 
bile po statističnih podatkih izrečene mladoletnikom v SR 
Sloveniji, izrečen vzgojni ukrep strožjega nadzorstva organa 
socialnega skrbstva 282 mladoletnikom in strožjega nadzor- 
stva staršev 38 mladoletnikom (skupaj 40 odstotkov). Razlogi, 
da ta določba v praksi ni zaživela, so podobni kot razlogi, ki so 
bili omenjeni pri obravnavanju pogojne obsodbe z varstvenim 
nadzorstvom. Nadzorovanje izvajanja posebnih navodil je 
težko in nesankcionirano. Neizvajanje določenih navodil pa 
ima za mladoletnika bolj negativen učinek kakor pa, če se 
posebna navodila sploh ne izrekajo, č etudi občasno nekatera 
temeljna javna tožilstva predlagajo določ itev posebnih navo- 
dil in jih senat za mladoletnike tudi določ i pa izvajalec, organ 
socialnega skrbstva, ne poroča o uspehih oziroma neuspehih 
izvajanja teh navodil. Zato sodišča v praksi ne spreminjajo 
izrečenih ukrepov strožjega nadzorstva, če mladoletniki ne 
izvršujejo danih navodil, kot to določa peti odstavek 15. č lena 
KZ SRS. Glede na to bo potrebna večja zavzetost organov 
socialnega skrbstva in rednih sodišč pri uveljavljanju instituta 
pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom in posebnih na- 
vodil mladoletnikom ob strožjem nadzorstvu. 

7. Določbe o veljavnosti republiških in pokrajinskih kazen- 
skih zakonov glede na kraj storitve kaznivega dejanja v praksi 
niso povzročale težav. Uporaba kolizijskih norm ni pogosta. 
Do njene uporabe in s tem do uporabe drugih kazenskih 
zakonov pride zlasti pri premoženjskih deliktih, predvsem 
tatvinah in goljufijah. V zvezi s tem je treba opozoriti na 
problem, ki izvira iz dejstva, da se na področju drugih republik 
in pokrajin kazniva dejanja zoper zasebno premoženje 
(majhna tatvina, zatajitev in goljufija) do zneska 1.000 dinarjev 
(Srbija, Hrvatska in Kosovo) oziroma do 500 dinarjev (ostale 
republike in pokrajina) preganjajo na zasebno tožbo. Storilci. 
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ki storijo več kaznivih dejanj na področju Slovenije in kakšne 
druge republike oziroma pokrajine, niso za vsa ta kazniva 
dejanja enako obravnavani, ker se ta kazniva dejanja v SR 
Sloveniji preganjajo po uradni dolžnosti. 

IV. PROBLEMATIKA UPORABE NEKATERIH 
DOLOČB KZ SRS 

V šestih letih praktičnega izvajanja KZ SRS so se pokazale 
tudi določene pomanjkljivosti oziroma ne dovolj ustrezne 
rešitve v posameznih določbah zakona, ki pomenijo oviro pri 
vsakdanjem delu organov odkrivanja, pregona in sojenja. 

1. Zaradi znanih gospodarskih gibanj v času od sprejema 
zakona so neustrezne vrednostne količ ine pri tistih kaznivih 
dejanjih, v katerih je vrednost kot objektivni element kazni- 
vega dejanja določena v absolutnem znesku, kot npr.: kaznivo 
dejanje nevestnega gospodarjenja po prvem odstavku 125. 
člena, kaznivo dejanje nevestnega ravnanja z zaupanim druž- 
benim premoženjem po prvem odstavku 129. člena, kaznivo 
dejanje tatvine po drugem odstavku 165. č lena, kaznivo deja- 
nje zatajitve po tretjem odstavku 169. člena, goljufije po 
petem odstavku 171. člena in druga. Visoka inflacija je te 
vrednosti, določene pred šestimi leti, že povsem razvredno- 
tila. To velja tudi za fiksne vrednosti, ki opredeljujejo kvalifici- 
rano obliko kaznivega dejanja. Zaradi tega tudi vrednost, ki 
označuje prehod nekaterih kaznivih dejanj v kaznivo dejanje 
grabeža, ni več realna (če vrednost pridobljene premoženjske 
koristi presega 100.000 din - prvi odstavek 142. člena). Prav 
tako je premoženjska škoda nad 20.000 din kot alternativni 
objektivni pogoj za obstoj kaznivega dejanja ogrožanja jav- 
nega prometa po prvem odstavku 251. člena v sedanjih raz- 
merah že postala nerealna. V prilogi analize so navedena vsa 
kazniva dejanja, v katerih so določene vrednostne količ ine. 

Takšno stanje nehote zaostruje tiste določbe KZ SRS, v 
katerih je vrednost kot objektivni element, določena v znesku, 
v nekaterih primerih pa tudi negativno vpliva na družbeno 
smotrnost kazenskega pregona, zato bi bilo treba te določbe 
spremeniti tako, da se zneski uskladijo z realnimi vrednostmi, 
ki so bile določene ob sprejemanju zakona. 

2. Vrsta družbeno manj pomembnih dejanj, ki se je po 
starem kazenskem zakonu preganjala na predlog oškodo- 
vanca, se sedaj preganja po uradni dolžnosti. To so npr. 
kazniva dejanja tatvine po drugem odstavku 165. č lena, golju- 
fije po petem odstavku 171. č lena, poškodovanja tuje stvari po 
prvem odstavku 177. člena KZ SRS in druga. V kazenskih 
zakonih drugih republik in pokrajin se nekatera od teh kazni- 
vih dejanj preganjajo na zasebno tožbo, kar omogoča večjo 
prilagodljivost kazenskega pregona interesu oškodovanca in 
s tem v nekaterih primerih več jo racionalnost v delu organov 
kazenskopravnega varstva. 

Ob nadaljnjem spremljanju uporabe KZ SRS bi bilo treba 
prouč iti utemeljenost pregona teh kaznivih dejanj po uradni 
dolžnosti. 

3. V praksi so se pojavila vprašanja glede statusa premože- 
nja tistih pravnih oseb, ki niso družbene pravne osebe kot npr. 
društva. V opredelitvi pojma družbenega premoženja v petem 
odstavku 45. člena KZ SRS to premoženje ni posebej dolo- 
čeno kot družbeno premoženje. Preozko definicijo tega 
pojma v kazenskem zakonu bo treba širše opredeliti in s tem 
poudariti, da tudi tisto družbeno premoženje, ki zakonito 
preide v upravljanje in razpolaganje društev in drugih organi- 
zacij, obdrži status družbenega premoženja in s tem zagoto- 
viti ustrezno kazensko-pravno varstvo. 

4 Zakonska opisa kaznivega dejanja hude telesne po- 
škodbe (53. člen) in kaznivega dejanja lahke telesne po- 
škodbe (54. člen), ki sta v KZ SRS bolj podrobna kot v 
kazenskih zakonih drugih republik in avtonomnih pokrajin, v 
praksi zaradi številnih izvršitvenih modalitet v nekaterih pri- 
merih otežujeta postopke naznanitve teh kaznivih dejanj ter 
pregona-in sojenja. Namen zakonskih opisov je bil zožiti 
kriminalne cone na področ ju telesnih poškodb, vendar zaradi 
nepopolnosti opisov v praksi prihaja do primerov, ko so 
nekatere telesne poškodbe, ki so po svoji naravi hude telesne 
poškodbe, lahko okvalificirane le kot lahke telesne poškobe. 
nekatere telesne poškodbe, ki so po svoji naravi lahke telesne 
poškodbe, pa so lahko okvalificirane le kot grdo ravnanje (65. 
člen). Zakonska opisa v številnih primerih zahtevata za opre- 

delitev telesne poškodbe mnenje sodnega izvedenca, kar 
vpliva na raiconalnost postopkov. 

Ker je v novem opisu kaznivega dejanja ogrožanja javnega 
prometa v 251. č lenu zakona določen pogoj kaznivosti v obliki 
lahke telesne poškodbe, katere pojem je vezan na opis te 
poškodbe iz prvega odstavka 54. člena zakona, se zgoraj 
navedeni problemi pojavljajo tudi pri teh kaznivih dejanjih. 

S spremembami in dopolnitvami KZ SRS bi bilo treba te 
probleme odpraviti s poenostavitvijo in delno dopolnitvijo 
zakonskih opisov teh dveh kaznivih dejanj, s čimer bi se 
natančneje opredelila pojma hude in lahke telesne poškodbe. 

5. V praksi so se pri kaznivem dejanju kršitve tajnosti obč il 
po četrtem odstavku 69. č lena pokazala kot posebej družbeno 
nevarna dejanja, dejanja poštnih dostavljačev in raznih kurir- 
jev, ki so v nekaterih primerih množično uničevali ali zavrgli 
poštne pošiljke in podobno. Ker teh oseb po določbi petega 
odstavka 69. člena ni mogoče šteti za uradne osebe, se za to 
kaznivo dejanje v skladu s šestim odstavkom tega člena lahko 
preganjajo le na zasebno tožbo. Kazenski pregon na zasebno 
tožbo pa v takšnih primerih ni uč inkovit, saj je možno, da 
oškodovanci ne morejo zvedeti, da je bilo kaznivo dejanje 
storjeno. 

Glede na večjo stopnjo družbene nevarnosti takšnih dejanj 
bi bilo s spremembo KZ SRS treba določ iti, da se ta kazniva 
dejanja preganjajo po uradni dolžnosti. 

6. Nove oblike kaznivih dejanj zoper samoupravljanje (krši- 
tev samoupravljanja - 76. č len, kršitev pravic do samouprav- 
ljanja 77. člen in zloraba samoupravljanja 78. člen), katerih 
namen je v več ji meri zavarovati vrednote samoupravljanja, 
načela združenega dela, družbenopolitični sistem in druž- 
beno premoženje, se v praksi pojavijo le izjemoma. To izhaja 
predvsem iz statističnih podatkov o številu teh zadev, ki so jih 
v obdobju od leta 1977 do leta 1981 obravnavala javna tožil- 
stva in sodišča. Iz teh je razvidno, da je javno tožilstvo v tem 
obdobju obravnavalo skupaj 53 storilcev za kaznivo dejanje 
kršitve samoupravljanja, pri čemer je ovadbo zavrglo v 23 
primerih, za kaznivo dejanje kršitve pravic do samoupravlja- 
nja je obravnavalo 24 storilcev, pri čemer je ovadbo zavrglo v 
9 primerih, za kaznivo dejanje zlorabe samoupravljanja pa je 
obravnavalo 50 storilcev, pri čemer je ovadbo zavrglo v 30 
primerih. 

Razlogov, da se v praksi te oblike kaznivih dejanj ne obrav- 
navajo, je več . Po mnenju javnih tožilstev številne življenjske 
situacije, ki bi sicer zahtevale kazenskopravno varstvo, ne 
vsebujejo vseh tistih elementov, ki jih zakon določa v opisu 
kaznivih dejanj. Zato ovadb s tega področ ja skoraj ni, tiste, 
katere javna tožilstva obravnavajo, pa so praviloma neu- 
spešna. Pregon storilcev kaznivih dejanj zoper samoupravlja- 
nje je otežen že v fazi odkrivanja zaradi dejanskega odnosa 
podrejenosti in nadrejenosti prič in obdolžencev, ki otežuje 
tudi dokazovanje dejanskega stanu in ugotavljanje krivde. K 
počasnemu uveljavljanju teh oblik kaznivih dejanj prispeva 
tudi tradicionalna navajenost na prejšnje kazenskopravne do- 
ločbe, zaradi katere se novosti iz kazenske zakonodaje silno 
počasi in težko uveljavljajo v praksi. 

Da bi se olajšal pregon kaznivih dejanj kršitve samouprav- 
ljanja (76. č len) bi bilo treba spremembo KZ SRS delno razši- 
riti zakonski opis kaznivega dejanja. 

7. KZ SRS v pogledu kaznivih dejanj zoper čast in dobro 
ime zagotavlja najširšo zašč ito vseh nosilcev družbenopolitič - 
nih in samoupravnrtTfunkcij s tem, da v drugem odstavku 114. 
člena določa, da se kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, 
storjena proti nosilcu družbenopolitične ali samoupravne 
funkcije v zvezi z opravljanjem njihove funkcije, preganjajo po 
uradni dolžnosti. V tem se razlikujejo od kazenskih zakonov 
drugih republik in pokrajin, ki pregon po uradni dolžnosti 
omejujejo le na nekatere vrste nosilcev samoupravnih funkcij. 
V praksi se pojavljata dve različni stalič i glede razlage te 
določbe zakona: eno stališče se zavzema za ožjo razlago (v 
smislu določb kazenskih zakonov drugih republik in pokra- 
jin), drugo pa za širšo, da je pregon po uradni dolžnosti 
zagotovljen vsem nosilcem družbenopolitičnih in samouprav- 
nih funkcij. V nadaljnji uporabi KZ SRS bi bilo treba zagotoviti 
uporabo določbe drugega odstavka 114. člena v njeni polni 
širini. 

8. Kaznivo dejanje zaposlitve nalezljivo bolnih ali okuženih 
po prvem odstavku 119. člena KZ SRS stori tisti, ki sprejme na 
delo nalezljivo bolno ali okuženo osebo. 
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Glede na določbe zakona o združenem delu in zakona o 
delovnih razmerjih dosedanja ureditev te določbe ni več 
ustrezna, saj predvideva kazenski pregon tistega, ki nalezljivo 
bolno ali okuženo osebo sprejme na delo, to je po določbah 
omenjenih zakonov kolektivni organ, ki pa ne more biti kazen- 
sko odgovoren. 

Glede na navedeno bi bilo treba opis določbe prvega od- 
stavka 119. člena KZ SRS preoblikovati in ga prilagoditi ob- 
stoječ i delovnopravni zakonodaji tako, da bi to dejanje storil 
tisti, ki bi dopuščal opravljati dela in naloge nalezljivo bolni ali 
okuženi osebi. 

9. Pri kaznivih dejanjih zlorabe položaja ali pravic odgo- 
vorne osebe ter zlorabe uradnega položaja ali pravic uradne 
osebe (133. in 191. člen) je kot izršitvena oblika v prvem 
odstavku teh členov predvidena storitev ali opustitev, medtem 
ko je pri hujših oblikah teh kaznivih dejanj, ko storilec zasle- 
duje pridobitev protipravne premoženjske koristi (drugi od- 
stavek 133, člena in tretji odstavek 191. č lena) možno kaznivo 
dejanje izvršiti le s storitvijo, ne pa tudi z opustitvijo, torej s 
tem, da storilec ne opravi svoje doložnosti Praksa opozarja, 
da se tudi pri hujših oblikah zlorabe položaja ali pravic odgo- 
vorne osebe ter zlorabe uradnega položaja ali pravic uradne 
osebe zlorabe pojavljajo v obliki opustitve, kar pa doslej ni 
bilo kaznivo. 

S spremembo KZ SRS bi bilo treba zagotoviti kazenski 
pregon zlorab položaja ali pravic odgovorne oziroma jadne 
osebe, storjenih z opustitvijo, tudi pri hujših oblikah teh 
kaznivih dejanj 

10. Zakonski opis kaznivega dejanja kršitve predpisov o 
cenah (137. č len) je bil oblikovan in sprejet pred uveljavitvijo 
nove zakonodaje o sistemu cen in o družbeni kontroli cen. 
Ker zakon o temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen, ki 
je bil uveljavljen v letu 1980, ureja, da se z družbenim dogovo- 
rom določa le politika cen, ne pa višina cen določenega 
blaga, ni več razlogov, da bi kršenje družbenega dogovora 
predstavljalo kaznivo dejanje. Kazenskopravno varstvo si- 
stema cen in družbene kontrole cen ni v celoti urejeno 
ustrezno tudi glede številnih zlorab samoupravnega oblikova- 
nja cen (fiktivno združevanje sredstev v smislu zakona o 
združenem delu, ki dejansko predstavlja kršitev predpisov o 
cenah) in drugih nač inov kršitve predpisov o cenah. 

S spremembo KZ SRS bi bilo treba zagotoviti ustreznejše 
kazenskopravno varstvo sistema cen in družbene kontrole cen. 

11. Storilec stori kaznivo dejanje neupravičene uporabe po 
prvem odstavku 143. člena tudi v primeru, če neupravičeno 
uporabi premične stvari v družbeni lasti, ki so mu zaupane v 
zvezi z njegovim delom pri državnem organu, organizaciji 
združenega dela ali kakšni drugi družbeni pravni osebi. Tako 
dejanje pa po tretjem odstavku tega člena preide v kvalificiran 
primer, če vrednost neupravičeno uporabljenih stvari presega 
30.000 din. V praksi se je pokazalo, da prihaja do neupravi- 
čene uporabe družbenih sredstev pogosto na stvareh, ki jih v 
civilnopravnem smislu ni mogoče šteti za premične stvari 
(npr. vgrajeni stroji, elektronske naprave, računalniki), uteme- 
ljeno pa bi bilo tudi te oblike neupravičene uporabe opredeliti 
kot kazniva dejanja. Opredelitev kaznivega dejanja kot kvalifi- 
ciran primer glede na vrednost neupravičeno uporabljenih 
stvari v praksi poraja različna stališča. 

Te probleme bi bilo treba odpraviti s spremembo prvega 
odstavka 143 člena KZ SRS tako, da bi zakonski opis zajemal 
tudi neupravičeno uporabo stvari, ki v civilnopravnem smislu 
niso premične stvari, ter z odpravo kvalificiranega primera po 
tretjem odstavku istega člena, pri čemer bi bilo treba predpi- 
sano kazen za to kaznivo dejanje ustrezno zvišati. 

12. Nekateri kazenski postopki so pokazali, da v naši družbi 
pogosto prihaja do izrednih okoriščanj posameznikov, ki iz- 
koriščajo pridobljeno premoženje tako, da svoje zasebne 
obrti neprijavljeno razširjajo na druge panoge obrtne dejav- 
nosti ali pa jih fiktivno prijavljajo na druge osebe (fiktivni 
prenos lastništva gradbenih, transportnih, finančnih sredstev 
na ime delavcev, ki so se prijavili kot obrtniki) 

V kazenskih postopkih so bile takšne osebe obtožene za 
kazniva dejanja zatajitev davščin in drugih družbenih dajatev 
po 152. členu, pri tem so se pojavljali tudi problemi pravne 
narave (npr vprašanje samoovadbe in davčne obveze za 
nezakonito dejavnost), ter za kazniva dejanja neupravičene 
uporabe dopolnilnega dela drugih oseb po 151. členu. Očitno 
je, da z omenjenima kaznivima dejanjema ni pokrito bistvo 

nezakonite dejavnosti, temveč le stranski uč inki te dejavnosti 
(preveč zaposlenih delavcev in izognitev progresivni davčni 
lestvici) Ob obravnavanju teh primerov se v praksi pogreša 
ustrezna inkriminacija za opravljanje nezakonite obrti, s ka- 
tero storilec doseže večjo korist. Družbena nevarnost in po- 
gostost takšnih ravnanj opravičuje uvedbo nove oblike kazni- 
vega dejanja. S tem bi poleg oblike nedovoljene trgovine, 
nedovoljenega posojanja denarja, nedovoljenega razpolaga- 
nja s stanovanji in nedovoljene proizvodnje inkriminirali tudi 
te oblike nedovoljene obrti ali druge gospodarske dejavnosti 

To obliko kaznivega dejanja bi bilo treba s spremembo KZ 
SRS določ iti kot posebno obliko kaznivega dejanja nedovo- 
ljene proizvodnje po 150. členu. 

13. Praksa ugotavlja, da pri kaznivem dejanju zatajitve po 
169. č lenu posebna oblika tega kaznivega dejanja, to je proti- 
pravna zatajitev tuje premične stvari, katero je storilec našel 
ali do katere je po naključ ju prišel (drugi odstavek tega č lena), 
v besedilo zakona ni razvrščena tako, da bi bilo nedvomno, da 
to kaznivo dejanje ne more preiti v hujšo (kvalificirano) obliko, 
kot lahko preide temeljno kaznivo dejanje, to je protipravna 
prilastitev tuje premične stvari, ki je storilcu zaupana (prvi 
odstavek tega člena). Zaradi tega prihaja v vprašanju, ali 
posebna oblika kaznivega dejanja zatajitve po druge odstavku 
tega člena lahko preide v klaficirano obliko kaznivega dejanja 
zatajitve po petem oziroma šestem odstavku tega člena, do 
različnih stališč . 
Da bi se nejasnosti v zvezi s tem vprašanjem odpravile, bi bilo 
potrebno s spremembo 169. člena KZ SRS besedilo tega 
člena ustrezno prerazporediti. 

14. Kaznivo dejanje nezakonite vselitve po prvem odstavku 
182. člena stori tisti, kise neupravičeno vseli v tuje stanovanje 
ali v druge tuje prostore. Ta kazniva dejanja so v praksi 
razmeroma pogosto obravnavana, saj je bilo npr. v letu 1980 
za to kaznivo dejanje obdolženih 500 oseb. Ker število teh 
dejanj povečuje stopnjo družbene nevarnosti takega ravna- 
nja, bi bilo potrebno določ iti, da je kazniv tudi poskus nezako- 
nite vselitve, posebno še, ker zakon že določa, da je kazniv 
poskus kršitve nedotakljivosti stanovanja po prvem odstavku 
71. člena zakona, ki ga stori tisti, ki poskuša neupravičeno 
vdreti v tuje stanovanje ali zaprte prostore. 

Z dopolnitvijo 182. člena KZ SRS bi bilo potrebno zaradi 
uč inkovitejšega varstva družbenih in zasebnih stanovanj in 
drugih prostorov določ iti, da je poskus nezakonite vselitve 
kazniv 

15. Zakonski opis kaznivega dejanja krive izpovedbe po 
drugem odstavku 210. člena določa, da se kaznuje stranka, ki 
je pri dokazovanju z zaslišanjem strank v pravdnem, neprav- 
dnem, izvršilnem postopku (torej v postopkih, ki jih vodijo 
sodišča) ali v upravnem postopku (torej v postopku, ki ga vodi 
upravni ali drug organ) po krivem izpovedala, in je sodišče na 
to izpovedbo oprlo svojo odločbo. Glede na to, da na izpo- 
vedbo stranke v upravnem postopku opre lahko odločbo 
upravni ali drug organ, opozarja praksa, da je določba tega 
odstavka nepopolna. 

S spremembo 210. člena KZ SRS bi bilo treba določbo 
drugega odstavka dopolniti z navedbo organov, ki izdajajo 
odločbe v upravnem postopku. 

16. Opis kaznivega dejanja nasilniškega obnašanja po 
prvem odstavku 222 člena povzroča v praksi največ težav 
zaradi ugotavljanja in dokazovanja subjektivnih okolišč in na 
strani storilca, namreč njegove nagnjenosti k nasilniškemu 
obnašanju, ki se kaže iz njegovega prejšnjega življenja. Prav 
ta okolišč ina je lahko tudi razlog za razmejitev med tem 
kaznivim dejanjem in prekrškom po zakonu zoper javni red in 
mir. Če se storilcu ne more dokazati nagnjenosti k nasilni- 
škemu obnašanju glede na njegovo prejšnje življenje, ni 
možno uporabiti pravne opredelitve po 222. členu KZ SRS, 
čeprav gre pogosto za primere grobega nasilniškega obnaša- 
nja s tako stopnjo družbene nevarnosti, da bi lahko predstav- 
ljala kaznivo dejanje. 

Zaradi uč inkovitejšega kazenskopravnega varstva pred na- 
silniškim obnašanjem bi bilo treba s spremembo prvega od- 
stavka 222. člena KZ SRS zakonski opis kaznivega dejanja 
razširiti tako, da bi se v grobih primerih nasilniškega obnaša- 
nja storilci preganjali ne glede na njihovo prejšnje življenje 

17. Glede kazni, predpisanih za posamezne vrste in oblike 
kaznivih dejanj, praksa ne nakazuje potrebe po spremembah, 
razen v primeru prvega odstavka 101. člena ter v primeru 
tretjega odstavka 251. člena. 
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Pri kaznivem dejanju spolnega nasilja po prvem odstavku 
101. člena je predpisana enaka kazen (zapor od enega do 
desetih let) kot pri kaznivem dejanju posilstva po prvem 
odstavku 100 člena, čeprav je med obema kaznivima deja- 
njema kvalitativna razlika ter bi se po mnenju prakse to 
moralo odražati tudi v predpisani kazni. 

Za kaznivo dejanje ogrožanja javnega prometa po tretjem 
odstavku 251. člena je v zakonu predpisana kazen zapora do 
enega leta. V praksi sodišča izrekajo storilcem teh kaznivih 
dejanj predvsem denarne kazni (če seveda ne gre za spe- 
cialne povratnike ali vinjene voznike oziroma storilce), pri tem 
pa morajo uporabiti določbe o omilitvi kazni. Glede na to, da 
gre za kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti, ki ima pre- 
težno tudi majhne posledice, bi bila po mnenju sodišč in 
tožilstev utemeljena sprememba predpisane kazni in sicer 
tako, da bi bila poleg kazni zapora do enega leta alternativno 
zagrožena tudi denarna kazen. 

Glede na utemeljene pripombe prakse bi bilo treba s spre- 
membo prvega odstavka 101. člena ter tretjega odstavka 251. 
člena KZ SRS predpisani kazni znižati tako, da bi se pri prvem 
odstavku 101. člena zgornja meja predpisane kazni znižala na 
osem let, pri tretjem odstavku 251. člena pa poleg kazni 
zapora alternativno predpisala denarna kazen. 

V. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Analiza dosedanjega izvrševanja KZ SRS utemeljuje ugoto- 

vitev, da zakon zagotavlja ustrezno kazenskopravno varstvo 
družbenih vrednot na vseh področjih, na katerih je na sedanji 
stopnji našega družbenega razvoja kazenskopravna interven- 
cija države potrebna. Dekriminacija nekaterih družbeno nega- 
tivnih dejanj, do katere je prišlo s sprejemom KZ SRS, ni 
povzročila družbeno negativnih posledic. Na novo inkrimini- 
rana kazniva dejanja, s katerimi zakon zagotavlja kazensko- 
pravno varstvo nekaterih dosežkov samoupravne sociali- 
stične družbe, so se v več kot šestletnem obdobju veljavnosti 
zakona sicer pojavljala redko, kar pa ne vpliva na utemelje- 
nost kazenskopravnega zavarovanja teh družbenih vrednot. 
Izvajanje KZ SRS potrjuje celovito uveljavitev dosežkov naše 
samoupravne socialistične družbe. Osnovne koncepcije KZ 
SRS zato ni treba spreminjati. 

V šestih letih uporabe našega kazenskega zakona pa so se v 
praksi pokazale določene nepopolne ali ne dovolj jasne reši- 
tve v posameznih določbah zakona, zaradi katerih bi bilo 
potrebno kazenski zakon spremeniti oziroma dopolniti. Te 
pomanjkljivosti so namreč take narave, da jih ni mogoče 

vedno rešiti z ustrezno interpretacijo določb zakona. Neka- 
tere spremembe in dopolnitve KZ SRS so zato potrebne, 
vendar pa v omejenem obsegu, ki naj se nanaša predvsem na: 

- uskladitev vrednostnih količ in (premoženjskih škod ozi- 
roma premoženjskih koristi), ki so kot objektivni element 
kaznivega dejanja določene v absolutnem znesku, z vre- 
dnostmi, ki so bile določene ob sprejemanju zakona; 

- dopolnitev kazenskopravne definicije pojma družbenega 
premoženja tako, da bo varstvo družbenega premoženja za- 
gotovljeno tudi na tistih področ jih, za katera analiza ugotav- 
lja, da sedaj niso ustrezno kazenskopravno zavarovana (pre- 
moženje raznih društev); 

- nepopolne ali ne dovolj ustrezne zakonske opise pri 
sledečih kaznivih dejanjih: huda in lahka telesna poškodba 
(53. in 54. č len) kršitev samoupravljanja (76. člen), zaposlitev 
nalezljivo bolnih ali okuženih (119. člen), zloraba položaja ali 
pravic odgovorne osebe (drugi odstavek 153. člena), kršitev 
predpisov o cenah (137. člen), neupravičena uporaba (143. 
č len), zloraba uradnega pbložaja ali uradnih pravic (drugi 
odstavek 191. člena), kriva izpovedba (210. č len); 

- nove oblike pri kaznivih dejanjih nedovoljene proizvodnje 
(150. č len) in nasilniškega obnašanja (222. č len); 

- spremembo predpisane kazni pri kaznivem dejanju spol- 
nega nasilja (prvi odstavek 101. č lena) in kaznivem dejanju 
ogrožanja javnega prometa (tretji odstavek 251. člena); 

- uvedbo pregona po uradni dolžnosti za kazniva dejanja 
kršitve tajnosti obč il (četrti odstavek 69. člena); 

- uvedbo kaznivosti poskusa pri kaznivem dejanju nezako- 
nite vselitve (182. č len); 

- preoblikovanje besedila pri kaznivem dejanju zatajitve 
(169. č len). 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev KZ SRS je treba upo- 
števati stališče, sprejeto ob pripravi republiških in pokrajin- 
skih kazenskih zakonov, daje potrebno z medsebojnim uskla- 
jevanjem med republikami in avtonomnimi pokrajinami zago- 
toviti določeno stopnjo enotnosti republiških in pokrajinskih 
zakonov. To velja zlasti glede uskladitve vrednostnih količ in z 
vrednostjo dinarja, spremembe kazenskopravne definicije 
pojma družbenega premoženja ter spremembe zakonskega 
opisa kaznivega dejanja kršitve predpisov o cenah in kazni- 
vega dejanja neupravičene uporabe. Pri drugih spremembah 
je treba ustrezno upoštevati specifičnosti naše republike. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev KZ SRS je treba upo- 
števati, da se v pristojnih organih federacije pripravlja gradivo 
za spremembe in dopolnitve kazenskega zakona Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

PREGLED ŠTEVILA POLNOLETNIH OSEB, ZOPER KATERE JE BIL KAZENSKI POSTOPEK PRI JAVNEM 
TOŽILSTVU KONČAN PO NOVIH KAZNIVIH DEJANJIH V OBDOBJU OD LETA 1977-1981 

TABELA 1 
Kazniva dejanja 
(č len KZ SRS) 

1977 1978 1979 1980 1981 
Skupaj Ovadba 

zavržena 
Skupaj Ovadba 

zavržena 
Skupaj Ovadba 

zavržena 
Skupaj Ovadba 

zavržena 
Skupaj Ovadba 

zavržena 
63. ugrabitev oseb 
76. kršitev samoupravljanja 
77. kršitev pravic do 

samoupravljanja 
78. zloraba samoupravljanja 
84. ponareditev volilnih 

rezultatov 
89. kršitev pravic začasno 

brezposelnih oseb 
203. nezakonita oprostitev 

obveznega plač ila 
239. skrunitev trupla 
241. onesnaževanje in 

uničevanje č lovekovega 
okolja 

244. poškodovanje ali 
uničenje javnih naprav 

11 

4 

17 

3 
7 

3 

10 

9 

11 

12 

8 
12 

19 

18 

10 

4 

12 

8 
27 

9 

8 

46 

17 

2 

3 

16 
SKUPAJ: 18 23 12. 49 14 55 36 112 42 

OPOMBA: Novi kaznivi dejanji po 65. členu (grdo ravnanje) in 67. č l. (neupravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje) se preganjata na zasebno 
tožbo, zato v tej tabeli nista vključeni. 
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PREGLED ŠTEVILA POLNOLETNIH 
OBSOJENCEV PO NOVIH KAZNIVIH DEJANJIH 
V OBDOBJU OD LETA 1977 DO 1981 

TABELA 2 
Kaznivo dejanje 1977 1978 1979 1980 1981 

63. Ugrabitev oseb 
65. Grdo ravnanje 
67. Neupravičeno 

prisluškovanje in zvočno 
snemanje 

76. Kršitev samoupravljanja 
77. Kršitev pravic do 

samoupravljanja 
78. Zloraba samoupravljanja 
84. Ponareditev volilnih 

rezultatov 
89. Kršitev pravic začasno 

brezposelnih oseb 
203. Nezakonita oprostitev 

obveznega plač ila 
239. Skrunitev trupla 
241. Onesnaževanje in 

uničenje človekovega 
okolja 

244. Poškodovanje ali 
uničenje javnih naprav 

29 25 53 46 

2 
12 

Skupaj 34 33 61 61 

PREGLED KAZNIVIH DEJANJ, V KATERIH SO 
DOLOČENE VREDNOSTNE KOLIČINE (VIŠINA 
PREMOŽENJSKE ŠKODE IN PREMOŽENJSKE 
KORISTI) 
č l. 127/1 - nevestno gospodarjenje 10.000 
čl. 127/11 - nevestno gospodarjenje 100.000 
č l. 129/1 - nevestno ravnanje z zaupanim družbenim pre- 
moženjem 10.000 
čl. 129/11 - nevestno ravnanje z zaupanim družbenim pre- 
moženjem 100.000 
čl. 133/111 - zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe 30.000 

. 34/11 - poseben primer goljufije 30.000 
141/11 - poneverba 30.000 
142/1 - grabež 100.000 
143 - neupravičena uporaba 30.000 

čl. 147/IV - nedovoljena trgovina 30.000 
čl. 148/11 - nedovoljeno posojanje denarja 30.000 

152/1 - zatajitev davščin 10.000 
152/11 - zatajitev davšč in 10.000 
152/111 - zatajitev davščin 50.000 
165/11 - tatvina 500 
166/11 - velika tatvina 30.000 
166/111 - velika tatvina 100.000 
167/11 - roparska tatvina 100.000 
168/11-rop 100.000 
169/111 - zatajitev 500 
169/V - zatajitev 30.000 
169/VI - zatajitev 100.000 
171/11 - goljufija 30.000 
171/111 - goljufija 100.000 

čl. 171/V - goljufija 500 
čl. 176/111 - prikrivanje 100.000 
čl. 177/11 - poškodovanje tuje stvari 30.000 
čl. 178/11 - poškodovanje ali uničenje stvari posebnega 
pomena 30.000 
čl. 191/IV - zloraba uradnega položaja 30.000 
čl. 192/1- nevestno delo v službi 10.000 
čl. 200/II - protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali 
izvršbi 30.000 
čl. 203/II - nezakonita oprostitev obveznega plač ila 30.000 
č l. 251/1 - ogrožanje javnega prometa 20.000 

čl. 
č l. 
č l. 
č l. 

č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 
č l. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu pred požarom (ESA-236) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 97. seji dne 19. 10. 
1983 določ il besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM. 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 

č lena, 261. in 262. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. č lena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

POVZETEK 
Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela 

in zbora občin dne 29. junija 1983 sprejela predlog za 
izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pred požarom s tezami za zakon. 

Zbora skupščine sta naložila Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da pripravi osnutek zakona, pri tem pa 
upošteva stališča, mnenja in pripombe, ki sta jih sprejela 
zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih teles zbo- 
rov in skupšč ine, pripombe skupin delegatov ter pripombe 
in mnenja iz razprave delegatov na sejah zborov. 

Predloženi osnutek zakona je zasnovan tako, da se z 
rešitvami v njem daje več ji poudarek preventivnemu delu 
na področ ju varstva pred požarom, ki bi pripomoglo k 

podlagi 215. in 216. č lena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določ il, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupšč in- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž ERTL, č lan Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve, 

- Edo KRANJČEVIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, 

- Doroteja STIPANIČ, pomočnica republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

dviganju požarnovarnostne kulture. Z njim se na novo 
urejajo, spreminjajo in dopolnjujejo naslednja bistvena 
vprašanja s področ ja varstva pred požarom: 

- razširja se krog tistih, ki so dolžni skrbeti za kontinui- 
rano preventivno delovanje na tem področ ju in določa 
bistvene naloge s področja preventivnega delovanja: 

- uzakonja se obveznost, da temeljne organizacije in 
druge organizacije združenega dela ter druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti določ ijo enega ali več  
delavcev, ki so odgovorni za izvajanje požarnovarnostnih 
ukrepov: 

- organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti ter državne organe se zavezuje, 
da vodijo evidenco o požarih: 
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- nadzor nad objekti iz 19. č lena zakona se prenaša iz 
pristojnosti republiškega inšpektorata za požarno varnost 
na občinske oziroma medobčinske požarne inšpekcije; 

- poudarja se vloga gasilskih društev kot najširših oblik 
samozaščitne organiziranosti delovnih ljudi in občanov na 
področ ju požarnega varstva in opredeljuje bistvene na- 
loge gasilskih društev in njihovih zvez; 

- določa se, da se teritorialne poklicne gasilske enote 
ustanavljajo kot delovne organizacije, kaj vse mora usta- 
novitelj upoštevati pri ustanovitvi te enote ter ureja druž- 
beni vpliv ustanovitelja in družbene skupnosti v organih 
upravljanja poklicne gasilske enote; 

- poklicne gasilske enote se zavezuje, da koordinirajo 
svoje delo s prostovoljnimi gasilskimi enotami; poklicne 
gasilce pa obvezuje, da nudijo strokovno pomoč pri vzgoji 
in urjenju prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter da sode- 
lujejo pri izvajanju nalog s področja preventivnega dela; 

- za operativne člane prostovoljnih gasilskih enot, ki 
nimajo statusa zavarovanca iz drugega naslova se določa, 
da imajo v primeru, da se poškodujejo pri gašenju, reševa- 
nju, na vajah ali med šolanjem in zaradi take poškodbe 
zbolijo ali izgubijo splošno delovno zmožnost, enake pra- 
vice kot osebe v delovnem razmerju; 

- za posebej opremljene in usposobljene teritorialne 
poklicne enote se določa kakšne naloge poleg osnovnih 

nalog lahko še opravljajo in ureja razmerje med td enoto in 
delovno organizacijo oziroma skupnostjo za katero oprav- 
lja te naloge; 

- nekatere določbe poglavja o gasilskih tehničnih sred- 
stvih se usklajuje z obstoječ imi predpisi; 

- kazenske sankcije pa se v skladu z zakonom o prekr- 
ških, ki bo pričel veljati 1. januarja 1984, poostrujejo. 

Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih 
finančnih sredstev za družbenopolitične skupnosti, prav 
tako se z njim upravnim organom ne nalaga kakšne nove 
obveznosti; občinski požarni inšpektorji bodo sicer prev- 
zeli inšpektorski nadzor nad objekti iz 19. člena zakona 
vendar pa z uveljavitvijo tega zakona ne bodo več izdajali 
soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovolje- 
njem za individualne stanovanjske gradnje ter indivi- 
dualne objekte, ki se od časa do časa uporabljajo za 
počitek in oddih. Nalagajo pa se obveznosti organizacijam 
združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim glede usposabljanja na področju varstva 
pred požarom in organiziranja varstva pred požarom, vo- 
denja evidenc o požarih in drugo, vendar pa predlagatelj 
meni, da so sredstva, ki bodo potrebna za izvedbo teh 
določb bistveno manjša kot znašajo škode, ki jih povzro- 
čajo požari, ki so največkrat posledica nepoznavanja vzro- 
kov požarov in ustreznega ukrepanja ob požarih. 

1. č len 
V zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76) 

se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Delovni ljudje in občani, organizirani v organizacijah zdru- 

ženega dela, drugih organizacijah in skupnostih, krajevnih 
skupnostih, organih hišne samouprave, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, družbe- 
nopolitičnih organizacijah, družbenih organizacijah in druš- 
tvih, imajo pri uresničevanju družbene samozaščite pravice in 
dolžnosti, da skrbijo za varstvo pred požarom in ustvarjajo 
pogoje za preprečevanje nastanka požarov s tem, da: 

- organizirajo in izvajajo požarnovarnostno vzgojo in pre- 
ventivno delo; 

- opozarjajo pristojne organe, organizacije in skupnosti na 
pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki vplivajo oziroma bi 
lahko vplivale na varstvo pred požarom; 

- skrbijo za odpravo okolišč in in stanja, ki ogroža požarno 
varnost; 

- spodbujajo in ustanavljajo gasilske organizacije in druš- 
tva in zagotavljajo pogoje za njihovo operativno delo; 

- se usposabljajo za naloge varstva pred požarom v miru, 
ob naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah, neposre- 
dni vojni nevarnosti in vojni; 

- zagotavljajo pogoje za organiziranje in izvajanje požarno- 
varnostne vzgoje v osnovnem in usmerjenem izobraževanju; 

- skrbijo za izobraževanje kadrov in izvajajo druge aktivno- 
sti na tem področ ju.« 

2. člen 
9. č len se spremeni tako, da se glasi: 
»Dolgoročni družbeni plan mora pri oblikovanju ciljev in 

usmeritev za razvoj dejavnosti v prostoru in določ itvi zasnove 
njegove namenske rabe upoštevati zahteve požarne varnosti 
pri izrabi prostora. 

Srednjeročni družbeni plan mora vsebovati usmeritve, ki 
zagotavljajo varnost družbenega in zasebnega premoženja in 
življenja ljudi pred požari s tem, da morajo biti v njem naka- 
zani viri za preskrbo z vodo za gašenje, medsebojni odmiki 
naselij, prometna ureditev, naravne ovire, ki preprečujejo 
širjenje požara, razvrstitev objektov s povečano nevarnostjo 
in podobno«. 

3. č len 
Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 

»9. a č len 
Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektira- 

nju, gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju objektov je po- 
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trebno zagotavljati požarno varnost ljudi in premoženja tako, 
da se v čim več ji meri omeji možnost nastanka in razširitve 
požara, zagotovi reševanje ljudi in premoženja in omogoč i 
dostop gasilcev. 

Požarnovarnostne zahteve iz prejšnjega odstavka morajo 
biti upoštevane v prostorskem izvedbenem aktu, lokacijski 
dokumentaciji, tehnični dokumentaciji za zgraditev objekta 
oziroma dokumentaciji o spremembi tehnološkega procesa. 
Iz dokumentacije mora biti tudi razvidno, kateri predpisi ozi- 
roma tehnični normativi so bili upoštevani.« 

4. č len 
Besedilo 10. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se 

glasi: 
»Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše mini- 

malne pogoje za varstvo pred požarom, ki jih je treba upošte- 
vati pri lokaciji, gradnji in uporabi objektov, in ukrepe, s 
katerimi se zagotavlja varnost ljudi in premoženja pred poža- 
rom.« 

5. č len 
11. č len se črta. 

6. č len 
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »po predpisih iz 

drugega odstavka 10. člena tega zakona« nadomesti z besedi- 
lom »glede na nevarnost požara«. 

7. č len 
V 14. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odsta- 

vek, ki se glasijo: 
»Izvajanje in uspešnost usposabljanja delavcev za varstvo 

pred požarom v organizacijah združenega dela nadzirajo or- 
gani požarne inšpekcije. 

Temeljne in druge organizacije združenega dela ter druge 
samoupravne organizacije in skupnosti morajo glede na ne- 
varnost nastanka požara določ iti enega ali več delavcev, ki so 
odgovorni za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov, predpisa- 
nih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, 
ter drugimi predpisi. 

Delavec, ki je odgovoren za izvajanje požarnovarnostnih 
ukrepov iz prejšnjega odstavka, mora imeti znanja o nevarno- 
stih za nastanek požara v objektih in njihovi neposredni 
okolici in o nevarnostih za nastanek požara, ki izhajajo iz 
delovnega procesa, ter poznati ukrepe za preprečevanje in 
gašenje požarov. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše 
predpise o organiziranosti varstva pred požarom in o stro- 
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kovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje po- 
žarno varnostnih ukrepov iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena« 

Sedanji drugi odstavek postane šesti odstavek. 
8. č len 

V 16. členu se črta druga alinea. 
9. č len 

V prvem in tretjem odstavku 17. č lena se beseda »pravilnik« 
nadomesti z besedo »samoupravni splošni akt«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše 

predpise o tem, kaj mora urejati samoupravni splošni akt o 
varstvu pred požarom.« 

10. č len 
Za 17. členom se dodata nova 17. a in 17. b člen, ki se 

glasita: 
»17. a člen 

Zaradi ugotavljanja stanja na področju požarnega varstva, 
proučevanja vzrokov nastanka požarov, ugotavljanja uspeš- 
nosti gasilskih intervencij ter preventivnega ukrepanja vodijo 
organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti ter državni organi evidenco o požarih 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda navodila o 
podatkih in o nač inu vodenja evidenc o požarih. 

17. b člen 
Občinske skupščine lahko glede na geografske, vremen- 

ske, urbanistične ali druge pogoje z odloki predpišejo po- 
sebne ukrepe za varstvo gozdov, kmetijskih površin ali člove- 
kovega bivalnega okolja pred požarom « 

11. č len 
V prvem odstavku 19. č lena se za besedo »soglasja« vstavi 

besedilo »k prostorskim izvedbenim načrtom, v katerih so v 
tem členu navedeni objekti, in«, zadnja alinea pa črta. 

V drugem odstavku se za besedo »soglasja« vstavi besedilo 
»k prostorskih izvedbenim načrtom«, na koncu tega odstavka 
pa se namesto pike postavi vejica in doda besedilo: »razen za 
individualno stanovanjsko gradnjo ter individualne objekte, ki 
se od časa do časa uporabljajo za počitek ali oddih.« 
Tretji odstavek se črta. 

12. č len 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: »Nadzor nad zgraje- 

nimi objekti iz prejšnjega člena opravlja občinska požarna 
inšpekcija « 

13. č len 
V drugem odstavku 22. č lena se besede »v zakonu o inšpek- 

cijah« nadomestijo z besedilom: »v zakonu o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79 in 
12/82)«. 

14. č len 
24. č len se spremeni tako, da se glasi: 
»Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzora, s po- 

dročja varstva pred požarom lahko opravljajo strokovni or- 
gani, organizacije ali gasilska društva, ki imajo za to ustrezno 
usposobljene delavce in ki jih pooblasti organ požarne inš- 
pekcije. O opravljenem strokovnem delu inšpekcijskega nad- 
zora mora tak delavec predložiti poročilo organu požarne 
inšpekcije, ki je izdal pooblastilo.« 

15. č len 
V drugem odstavku 27. člena se besedi »inšpekcijskih de- 

janj« nadomestita z besedilom »strokovnih del inšpekcijskega 
nadzora«. 

16. člen 
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »pooblaščene stro- 

kovne osebe« nadomesti z besedilom »ustrezno usposobljeni 
delavci iz 24. člena tega zakona«. 
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17. č len 
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »inšpekcije« 

črtajo besede »po prejšnjem opozorilu«. 
18. č len 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred poža- 

rom se ustanovi za območje ene ali več občin (v nadaljnjem 
besedilu: občinska skupnost za varstvo pred požarom). 

Za območja SR Slovenije se ustanovi Zveza skupnosti Slo- 
venije za varstvo pred požarom.« 

19. č len 
V prvem odstavku 38. člena se za besedo »razvoja« vstavi 

besedilo »skrbijo za skladen razvoj požarnega varstva na 
območju, za katerega so ustanovljene, usklajujejo in spreje- 
majo samoupravne sporazume o temeljih plana«. 

V drugem odstavku se za besedo »se« vstavi besedilo »v 
skladu z ugotovljeno požarno nevarnostjo« za besedo »ter« 
pa vstavi beseda »preventivni«. 

20. č len 
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »Skupščina druž- 

benopolitične skupnosti« nadomesti z besedilom »Izvršni svet 
pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti«. 

21. č len 
41. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V skupšč ini skupnosti za varstvo pred požarom sodelujejo 

na način, določen s statutom, tudi pristojni upravni organi za 
notranje zadeve in za ljudsko obrambo, pristojna poveljstva 
oboroženih sil SFRJ, gasilske zveze in predstavniki zavaroval- 
nih skupnosti, ki skupščino seznanjajo s svojimi ugotovitvami 
ter dajejo pobude in predloge za izboljšanje stanja na tem 
področ ju.« 

22. č len 
42. č len se spremeni tako, da se glasi: 
»Če skupščina skupnosti za varstvo pred požarom ne 

sprejme samoupravnega sporazuma o temeljih plana ali pro- 
gram varstva pred požarom, lahko skupščina ustrezne druž- 
benopolitčne skupnosti začasno uredi ta vprašanja.« 

23. č len 
Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi: 

43. a člen 
V Zvezi skupnosti Slovenije za varstvo pred požarom upo- 

rabniki in izvajalci sooblikujejo politiko varstva pred požarom 
v SFRJ; oblikujejo skupne osnove politike in skladnega raz- 
voja varstva pred požarom ter zagotavljajo skupaj z drugimi 
subjekti enoten sistem varstva pred požarom; sodelujejo pri 
raziskovalnem in razvojnem delu ter pri uresničevanju vzgoje 
in izobraževanja na področju varstva pred požarom; skrbijo 
za racionalno nabavo in uporabo specialnih gasilskih in reše- 
valnih tehničnih sredstev; sodelujejo pri oblikovanju standar- 
dov in normativov za opravljanje dejavnosti varstva pred po- 
žarom in uresničujejo druge naloge skupnega pomena za 
republiko.« 

24. č len 
44,, 46. in 47 člen se črtajo. 

25. č len 
48. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V gasilskih društvih in njihovih zvezah, kot najširših obli- 

kah samozaščitne organiziranosti na področju požarnega 
varstva, uresničujejo delovni ljudje in občani svoje posebne 
interese v skladu s splošnimi družbenimi interesi s tem, da: 
organizirajo in izvajajo preventivno delo na tem področ ju; 
organizirajo operativno službo varstva pred požarom; spreje- 
majo in izvajajo programe izobraževanja prostovoljnih gasil- 
cev; skrbijo za izboljšanje požarnovarnostne kulture svojih 
članov, delovnih ljudi in občanov, še zlasti pa pionirjev in 
mladincev; usklajujejo svoje delo s poklicnimi gasilskimi eno- 
tami in poklicnimi gasilci v organizacijah združenega dela, 
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drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih; skrbijo za 
tehnično opremljenost svojih enot v skladu s programi in 
drugimi akti skupnosti za varstvo pred požarom; dajejo mne- 
nja in predloge za izboljšanje požarnega varstva, nudijo stro- 
kovno pomoč skupnostim za varstvo pred požarom, organiza- 
cijam združenega dela in drugim organizacijam, ter opravljajo 
druge naloge, določene v svojih statutih.« 

26. č len 
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »lahko kot druž- 

bene organizacije pridobivajo« nadomesti z besedilom »so 
družbene organizacije in lahko pridobivajo«. 

27. člen 
V drugem odstavku 50. člena se za besedo »požarom« in 

besedo »industrijske« vstavijo besede »kot delovne organiza- 
cije«. 

Na koncu tega člena se dodata nova četrti in peti odstavek, 
ki se glasita: 

»Pri ustanovitvi teritorialne poklicne gasilske enote mora 
ustanovitelj upoštevati, da se taka enota organizira za ob- 
močje, ki je zaradi geografskega položaja industrijskih objek- 
tov v katerih se uporabljajo ali skladišč ijo lahko vnetljivi 
materiali, števila stanovanjskih in industrijskih objektov, šte- 
vila prebivalstva ali drugih okolišč in, požarno ogroženo, in da 
gre za zaokroženo območje, ki zagotavlja racionalno, ekono- 
mično in uč inkovito delovanje. 

Glede na velikost in požarno nevarnost območja mora usta- 
novitelj zagotoviti sredstva za minimalno tehnično opremo in 
potrebno število poklicnih gasilcev za uč inkovito delovanje 
enote« 

28. člen 
Za 50. členom se dodata nova 50. a in 50 b člen, ki se 

glasita: 
50. a č len 

Da se zagotovi vpliv družbene skupnosti, sodelujejo v orga- 
nih upravljanja poklicne gasilske enote tudi delegati ustanovi- 
telja, Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugi delegati, 
ki jih določa statut (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene 
skupnosti). 

Zadeve o katerih odločajo v organih upravljanja poleg dele- 
gatov delavcev tudi delegati iz prejšnjega odstavka, so: 

- sprejemanje razvojnih planov; 
- pogoji za pridobivanje dohodka; 
- finančni in zaključni račun gasilske enote; 
- kadrovska politika in statusne spremembe; 
- spremljanje ter obravnava stanja na področ ju varstva 

pred požarom; 
- druge zadeve, ki se določijo s statutom. 
Statut poklicne gasilske enote velja, ko da nanj soglasje 

ustanovitelj in organ pristojne družbenopolitične skupnosti. 
50. b č len 

Z namenom, da se zagotovi čimvečja strokovna enotnost in 
č imvečja operativna sposobnost vseh gasilskih enot, so po- 
klicne gasilske enote dolžne koordinirati svoje delo s prosto- 
voljnimi gasilskimi enotami in nuditi strokovno pomoč pri 
vzgoji in usposabljanju prostovoljnih in poklicnih gasilcev. 

Poklicne gasilske enote in njihovi delavci so tudi dolžni 
sodelovati s prostovoljnimi, gasilskimi enotami in drugimi 
organizacijami in skupnostmi pri organiziranju in izvajanju 
preventivnega dela kot dela nalog in aktivnosti družbene 
samozaščite na področ ju požarnega varstva.« 

29. člen 
Za 54. členom se doda nov 54. a člen, ki se glasi: 

»54. a č len 
Operativni č lan prostovoljne gasilske enote, ki nima statusa 

zavarovanca iz drugega naslova, pa se poškoduje pri gašenju, 
reševanju, na vajah ali med šolanjem, in zaradi take poškodbe 
zboli ali izgubi splošno delovno zmožnost, je zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovan kakor oseba v delovnem 
razmerju za primer nesreče pri delu. 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejš- 

njega odstavka, zagotavljajo občinske skupnosti za varstvo 
pred požarom « 

30. člen 
55. č len se spremeni tako, da se glasi: 
»V poklicnih teritorialnih gasilskih enotah se delovni čas 

poklicnih gasilcev določa z razporedom. Razpored se opravi v 
okviru 192-urnega delovnega meseca oziroma 42-urnega de- 
lovnega tedna. 

Poklicni gasilci so dolžni opravljati delo v posebnih delov- 
nih pogojih kot so: delo ob nedeljah in praznikih, delo v 
deljenem delovnem času, nočno delo, delo, daljše od polnega 
delovnega časa, ter pripravljenost za delo doma « 

31. člen 
V 59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Kadar gre za požare večjega obsega lahko republiški se- 

kretar za notranje zadeve odredi, da sodelujejo pri gašenju in 
reševanju oseb ter premoženja teritorialne poklicne gasilske 
enote z drugim območij.« 

32. č len 
Za 59. členom se dodata nova 59. a in 59. b člen, ki se 

glasita: 
»59. a člen 

Teritorialne poklicne gasilske enote, ki imajo primerno 
opremo in usposobljene kadre, lahko opravljajo poleg svojih 
osnovnih nalog še naslednje naloge: 

- pomagajo pri reševanju ljudi in premoženja ob potresu 
ali drugih elementarnih nesrečah; 
- nudijo strokovno pomoč pri vzgoji in urjenju gasilcev; 

- združujejo zahtevnejšo gasilsko opremo; 
- zagotavljajo strateške zaloge specialnih gasilskih sred- 

stev (penila, praški, haloni in drugo); 
- rešujejo z višin, vode, kraških jam in podobno; 
- opravljajo druge naloge, s katerimi varujejo ljudi in pre- 

moženje, če so za to usposobljene. 
59. b č len 

Teritorialne poklicne gasilske enote iz prejšnjega člena 
lahko za organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in skupnosti odstranjujejo posledice nezgod pri 
ravnanju z nevarnimi snovmi, opravljajo zahtevnejše interven- 
cije na področ ju industrije in prometa, ko je potrebna spe- 
cialna oziroma reševalna mehanizacija, dajejo strokovno po- 
moč pri vzgoji in urjenju gasilcev, vzdržujejo gasilsko opremo 
in opremo za odstranjevanje nevarnih snovi, zagotavljajo spe- 
cialna gasilska sredstva in drugo. 

Te naloge lahko teritorialna poklicna gasilska enota oprav- 
lja za subjekte, naštete v prejšnjem odstavku, po predhodnem 
soglasju ustanovitelja. 

Medsebojne pravice in obveznosti med teritorialno po- 
klicno gasilsko enoto in organizacijami združenega dela, dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi se uredijo 
s pogodbo « 

33. č len 
V 60. členu se za besedo »lahko« vstavijo besede »na 

predlog vodje gašenja«. 
34. č len 

V prvem odstavku 63. člena se namesto pike na koncu 
prvega odstavka postavi vejica in dodata novi alinei, ki se 
glasita: 

»- da odredi odstranitev vozila in drugih ovir, ki onemogo- 
čajo uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za gašenje, 

- da odredi sežig nevarne snovi, če drugače ni mogoče te 
snovi odstraniti.« 

35. č len 
Za 64. členom se doda nov 64. a č len, ki se glasi: 

»64. a č len 
Enote gasilskih društev in poklicne gasilske enote se vklju- 

č ijo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
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razmerah v zaščitne in reševalne akcije civilne zaščite in 
delujejo v skladu z načrti civilne zaščite ter po navodilih 
pristojnih štabov za civilno zašč ito « 

36. č len 
V drugem in tretjem odstavku 67. člena se beseda »atest« 

nadomesti z besedo »strokovno mnenje«. 
37. člen 

V drugem odstavku 68. č lena se besedilo »atesta iz prejš- 
njega člena tega zakona« nadomesti z besedilom »strokov- 
nemu mnenju iz prejšnjega člena « 

38. č len 
V 69. členu se besedilo »pogojem, določenim z atestom, 

izdanim po tretjem odstavku« nadomesti z besedilom »ne 
ustreza pogojem iz drugega odstavka«. 

39. č len 
Za 69. členom se doda nov 69. a č len, ki se glasi: 

»69. a č len 
Uporabniki gasilskih tehničnih sredstev morajo ta sredstva 

vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili.« 
40. člen 

70. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Gasilska tehnična sredstva po tem zakonu so sredstva in 

naprave, ki so namenjene za osebno in kolektivno zaščito 
ljudi in premoženja ter za gašenje in reševanje ljudi in premo- 
ženja.« 

41. člen 
Za 70. členom se dodata nova 70. a in 70. b člen, ki se 

glasita: 
»70. a člen 

Uporabnik si mora pred pričetkom uporabe objekta, v kate- 
rem je vgrajeno gasilsko tehnično sredstvo, oziroma takoj po 
dokončni vgraditvi tega sredstva pridobiti potrdilo, s katerim 
se ugotovi brezhibnost delovanja tega sredstva. 

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda organizacija združe- 
nega dela ali gasilska enota, ki jo pooblasti republiški sekretar 
za notranje zadeve. 

70. b člen 
Servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov lahko 

opravlja organizacija oziroma gasiska enota ali občan, ki 
samostojno opravlja to dejavnost z osebnim delom z delov- 
nimi sredstvi v njegovi lasti, če izpolnjuje minimalne tehnične 
in druge pogoje, ki jih določ i republiški sekretar za notranje 
zadeve« 

42. člen 
Na koncu 73. člena se namesto pike postavi podpič je in 

doda naslednje besedilo: »če te enote opravljajo svojo deja- 
vost izven območja, za katerega so ustanovljene, ta del njene 
dejavnosti financira pristojna skupnost za varstvo pred poža- 
rom«. 

43. člen 
77. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 din se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, če: 
1. pri izdelavi lokacijske dokumentacije, tehnične doku- 

mentacije za zgraditev objekta, ali dokumentacije o spre- 
membi tehnološkega procesa niso upoštevane požarnovar- 
stvene zahteve iz prvega odstavka 9. a člena tega zakona 
(drugi odstavek 9. a člena); 

2. ne organizira gasilske enote, ki jo mora imeti (12. č len); 
3. ne ravna v skladu z odredbo republiškega sekretarja za 

notranje zadeve iz drugega odstavka 59. člena tega zakona; 
4. prepreč i vodji gašenja izvršitev katere izmed njegovih 

pravic in dolžnosti iz 63. člena tega zakona ali ga pri tem 
ovira; 

5. izdela, uvozi ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo 

za katerega nima strokovnega mnenja iz drugega odstavka 
67. člena tega zakona (69. č len). 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 din se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 din se kaznuje za 
prekršek iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena tudi 
odgovorna oseba organa družbenopolitične skupnosti, dru- 
gega državnega organa ali krajevne skupnosti.« 

44. člen 
78. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 15.000 do 75.000 din se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, če: 
1. iz lokacijske dokumentacije, tehnične dokumentacije za 

zgraditev objekta ali dokumentacije o spremembi tehnolo- 
škega procesa ni razvidno, kateri predpisi oziroma tehnični 
normativi so bili uspoštevani (drugi odstavek 9. a člena); 

2. nima v pripravljenosti potrebnih naprav, orodja in sred- 
stev za gašenje požara (prvi odstavek 13. č lena); 

3. ne skrbi za vzgojo in izpopolnitev znanja svojih delavcev 
s področja varstva pred požarom (prvi odstavek 14. člena); 

4. ne določ i enega ali več delavcev, ki so odgovorni za 
izvajanje požarnovarstvenih ukrepov (tretji odstavek 14. 
člena); 

5. nima gasilske straže, ki bi jo morala imeti po 16. členu 
tega zakona; 

6. ne sprejme samoupravnega splošnega akta o varstvu 
pred požarom (prvi odstavek 17. člena); 

7. samoupravni splošni akt o varstvu pred požarom ne 
ureja vprašanja, ki jih po četrtem odstavku 17. člena tega 
zakona predpiše republiški sekretar za notranje zadeve; 

8. ne vodi evidenc o požarih (17. a člen); 
9. ne poroča v določenem roku pristojni požarni inšpekciji 

o izvršitvi naloženega ukrepa ali prepovedi iz 29. in 30. člena 
zakona (31. člen); 

10. ustanovi gasilsko enoto, ki ne izpolnjuje pogojev glede 
najnižjega števila gasilcev, ki jih mora imeti gasilska enota, 
minimalne tehnične opreme ali osebne in skupne zaščitne 
opreme, določenih z aktom republiškega sekretarja za notra- 
nje zadeve iz 52. tega člena zakona; 

11. ne da kupcu potrdila o tem, da ustreza prodano gasil- 
sko tehnično sredstvo strokovnemu mnenju iz drugega od- 
stavka 67. člena tega zakona (drugi odstavek 68. č lena); 

12. nabavi gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza stro- 
kovnemu mnenju iz drugega odstavka 67. člena tega zakona 
(69. člen); 

13. ne vzdržuje gasilskih tehničnih sredstev v skladu s 
tehničnimi predpisi in navodili (69. a č len); 

14. nima potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih gasil- 
skih tehničnih sredstev (prvi odstavek 70. a člena); 

15. opravlja servisiranje ročnih in prevoznih gasilskih apa- 
ratov, pa ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogo- 
jev, ki jih določ i republiški sekretar za notranje zadeve (70. b 
člen). 

Z denarno kaznijo od 1500 do 15.000 din se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

Z denarno kaznijo od 1500 do 15.000 din se kaznuje za 
prekršek iz 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 12., 13. in 14. točke prvega 
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba organa družbeno- 
politične skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne 
skupnosti.« 

45. č len 
79. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje za 

prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju dejavnosti: 
1. v obrtni delavnici, v kateri je povečana nevarnost požara, 

nima potrebnih naprav in sredstev za gašenje začetnega po- 
žara (drugi odstavek 13. č lena); 

2. nima gasilske straže, ki bi jo po 16. členu tega morala 
organizirati; 

.3. v obrtni delavnici nima izobešenega pravilnika o varstvu 
pred požarom (drugi odstavek 17. člena); 

4. ne da kupcu potrdila o tem, da ustreza prodano gasilsko 
tehnično sredstvo strokovnemu mnenju iz drugega odstavka 
67. člena tega zakona (drugi odstavek 68. člena); 
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5. izdela ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo, ki ne 
ustreza jugoslovanskemu standardu za katerega nima stro- 
kovnega mnenja iz drugega odstavka 67. člena tega zakona 
(69. člen); 

6. ne vzdržuje gasilskih tehničnih sredstev v skladu s teh- 
ničnimi predpisi in navodili (69. a č len); 

7. opravlja servisiranje ročnih in prevoznih gasilskih apara- 
tov, pa ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogojev, 
ki jih določ i republiški sekretar za notranje zadeve (70. b 
člen). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje za 
prekršek skupnost stanovalcev, če v hiši ni naprav in sredstev 
za gašenje začetnega požara (drugi odstavek 13. č lena).« 

46. člen 
Za 79 členom se vstavi nov 79. a člen, ki se glasi: 

79. a člen 
Z denarno kaznijo od 500 do 15.000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. kdor nima gasilske straže, ki bi jo po 16. členu tega 

zakona moral organizirati; 
2. kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost, da izbruhne 

požar, ali kdor opazi požar, pa nevarnosti ne odstrani oziroma 
požara ne pogasi (prvi odstavek 58. člena); 

3. kdor sam ne more odstraniti nevarnosti za nastanek 
požara ali ne more pogasiti požara, pa o tem ne obvesti 
najbližje gasilske enote ali postaje milice (drugi odstavek 58. 
člena); 

4. kdor ne da na razpolago sredstva za zveze ali prevoz- 
nega sredstva za to, da se obvesti najbližja gasilska enota ali 
postaja milice o obstoju nevarnosti nastanka požara oziroma 
o požaru (drugi odstavek 58. člena); 

5. Kdor ne dovoli uporabe prevoznega sredstva ali se ne 
odzove pozivu vodje gašenja za sodelovanje pri gašenju po- 
žara in reševanju ljudi in premoženja, ki ga ogroža požar, in 
tega ne more opravič iti (drugi ostavek 63. člena); 

6 poveljnik gasilske enote, ki se brez upravičenega vzroka 
ne odzove pozivu na pomoč pri gašenju požara in reševanju 
(64. č len); 

7. kdor prepreč i vodji gašenja izvršitev katere izmed njego- 
vih pravic in dolžnosti iz 63. č lena zakona ali ga pri tem ovira.« 

47. člen 
V prvem odstavku 80. člena se znesek »50« nadomesti z 

zneskom »300«, v drugem odstavku pa se znesek »100« 
nadomesti z zneskom »500«. 

V prvem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi: 
»3 s svojim ravnanjem in obnašanjem ovira normalen potek 

gašenja oziroma reševanja (63. č len).« 

48. člen 
Natančnejši predpisi, določeni s tem zakonom, morajo biti 

izdani v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. 
Dokler ne bo izdan predpis iz 4. člena tega zakona in 

tehnični normativi iz 29. člena zakona o standardizaciji (Ura- 
dni list SFRJ, št. 38/77 in 11/80 organi in organizacije ravnajo 
glede ukrepov za varstvo pred požarom v skladu z obstoječ imi 
tehničnimi normativi. 

49. člen 
Organizacije združenega dela, druge organizacije ter dr- 

žavni organi morajo svoje samoupravne splošne akte o var- 
stvu pred požarom uskladiti z določbami tega zakona v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

50. č len 
Že ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za var- 

stvo pred požarom nadaljujejo z delom v skladu z določbami 
tega zakona. 

51. č len 
Z dnem uveljavitve tega zakona nadzor nad izvajanjem 

varstvenih in drugih varnostnih ukrepov, ki jih po 35. členu 
zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter 
o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77) opravlja 
Republiški inšpektorat za požarno varnost, opravljajo občin- 
ske požarne inšpekcije. 

52. č len 
Ta zakon začne veljati dsmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV 

I. Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela 
in zbora občin dne 29. junija 1983 sprejela predlog za izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 
požarom s tezami za zakon. Zbora skupščine sta naložila 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi osnutek 
zakona, pri tem pa upošteva stališča, mnenja in pripombe, ki 
sta jih sprejela zbora, pripombe, predloge in mnenja delovnih 
teles zborov in skupšč ine, pripombe skupin delegatov ter 
pripombe in mnenja iz razprave delegatov na sejah zborov. 

II. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu pred požarom je zasnovan tako, da se z rešitvami v 
njem daje več ji poudarek preventivnemu delovanju na po- 
dročju varstva pred požarom, ki bi pripomoglo k dvigu po- 
žarno varnostne kulture. Tako se z osnutkom zakona razširja 
krog tistih, ki so dolžni skrbeti za kontinuirano preventivno 
delovanje na področ ju varstva pred požarom. Poleg tega pa 
so v njem določene bistvene naloge s področ ja preventivnega 
delovanja na tem področ ju (1. č len). 

Spremenjena in dopolnjena naj bi bila tudi 9. in 19. člen 
sedanjega zakona (2. in 11. č len osnutka). Spremembe teh 
dveh členov osnutka zakona temelje na rešitvah, oblikovanih 
v osnutkih zakonov s področja prostorskega urejanja objav- 
ljenih v Poročevalcu z dne 21/6-1983. V kolikor se bodo 
določ ila osnutka zakona o urejanju prostora in osnutka za- 
kona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor spreme- 
nila, bo potrebno ustrezno spremeniti tudi predlagane rešitve. 

Raziskave o tem, zakaj je prišlo do posameznega požara v 
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družbenem sektorju, kažejo, da je večina požarov nastala 
zaradi neizpolnjevanja in neupoštevanja požarnovarnostnih 
in tehničnih navodil ter neznanja in malomarnosti tako nepo- 
sredno odgovornih kot tudi posameznih drugih delavcev v 
delovnih organizacijah, Zato se v osnutku zakona dopolnjuje 
14. člen veljavnega zakona z določilom, da morajo imeti 
organizacije združenega dela ter druge samoupravne organi- 
zacije in skupnosti enega ali več  delavcev, ki so odgovorni za 
izvajanje požarnovarnostnih ukrepov in z določ ilom, da mo- 
rajo ti delavci poznati nevarnosti za nastanek požara. Repu- 
bliški sekretar za notranje zadeve pa bo izdal natančnejše 
predpise o tem, kako morajo posamezne organizacije združe- 
nega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti 
glede na požarno nevarnost organizirati varstvo pred požari, 
kakšna strokovna znanja morajo imeti delavci, odgovorni za 
izvajanje požarnovarnostnih ukrepov ter kakšne so njihove 
naloge v zvezi z varstvom pred požarom. Namen tega akta je, 
da se glede na specifične pogoje dela v posameznih delovnih 
organizacijah in z njimi povezano požarno nevarnostjo zago- 
tovi ustrezno varstvo pred požarom. Z doslednim izvajanjem 
teh določ il se bo zmanjšalo število požarov in požarne škode 
in dosegla višja stopnja požarnovarnostne kulture delovnih 
ljudi (peti odstavek 7. člena). Poleg tega pa je organom 
požarne inšpekcije dano pooblastilo, da v organizacijah zdru- 
ženega dela nadzorujejo izvajanje in uspešnost usposabljanja 
delavcev za varstvo pred požarom (7. č len). 

Veljavni zakon zavezuje organizacije združenega dela, 
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druge samoupravne organizacije ter državne organe, da mo- 
rajo sprejeti samoupravni splošni akt o varstvu pred požarom. 
Za to, da bi samoupravni splošni akt reševal vsa pomembna 
vprašanja s področja požarnega varstva, pa osnutek zakona 
določa, da bo republiški sekretar za notranje zadeve izdal 
natančnejše predpise o tem, kaj mora urejati ta akt (9. č len). 

Osnutek zakona zavezuje organizacije združenega dela, 
druge samoupravne organizacije in skupnosti ter državne 
organe, da vodijo evidenco o požarih. Evidenca o požarih je 
potrebna zato, da lahko tako organizacije združenega dela, 
kot posamezne družbenopolitične skupnosti ter samou- 
pravne interesne skupnosti analizirajo stanje na tem področju 
in v skladu s svojimi pristojnostmi sprejemajo ustrezne 
ukrepe. Doslej se je vodila evidenca o požarih le v primerih, ko 
so bile na požarišču prisotne poklicne teritorialne gasilske 
enote ali organi za notranje zadeve, Vsi požari, ki nastajajo v 
organizacijah združenega dela in jih pogasijo delavci sami, pa 
niso evidentirani, kar onemogoča proučevanje vzrokov ter 
analiziranje stanja na področju požarnega varstva in tako tudi 
usmerjanja preventivnega delovanja. Ta evidenca bo eno- 
stavna, saj bo vsebovala samo osnovne podatke o požarih v 
organizacijah združenega dela. Zato so odveč bojazni, da bi 
te evidence predstavljale obremenitev organizacije združe- 
nega dela. Zadeve varstva pred požarom so v republiški pri- 
stojnosti, zato je z zakonom dano občinskim sRupščinam 
pooblastilo, da lahko sprejemajo posebne ukrepe za varstvo 
gozdov, kmetijskih površin ali č lovekovega bivalnega okolja 
pred požarom. Tako bo vsaka občina lahko to področ je ob 
upoštevanju geografskih, vremenskih, urbanističnih in drugih 
pogojev, znač ilnih za svoje območje, specifično uredila (10. 
č len). 

Zaradi racionalizacije dela se z osnutkom zakona nadzor 
nad zgrajenimi objekti iz 19. člena zakona prenaša iz pristoj- 
nosti republiškega inšpektorata za požarno varnost na obč in- 
ske oziroma medobčinske požarne inšpekcije (12. člen 
osnutka). Po sedaj veljavnem zakonu so nadzorovali republi- 
ški inšpektorji za požarno varnost približno 80 objektov (to so 
objekti za predelavo nafte in plina, predelavo vnetljivih teko- 
č in, letališča in luke, elektrarne nad 100 Mv in velika skladišča 
plinov, vnetljivih tekoč in in eksplozivnih snovi). Ti objekti so 
razvrščeni po celi Sloveniji, kar zaradi oddaljenosti otežkoča 
uč inkovit nadzor nad njimi. Od sprejema zakona leta 1976 so 
se občinske in medobčinske inšpekcije okrepile. Trenutno je 
v Sloveniji 11 inšpektorjev z visoko, 31 z višjo in 12 s srednjo 
izobrazbo Pretežni del inšektorjev ima več letne delovne iz- 
kušnje in predlagatelj ocenjuje, da lahko uč inkovito nadzirajo 
navedene objekte, saj že doslej opravljajo nadzor nad po- 
žarno zelo zahtevnimi objekti (kot so: tekstilna, papirna, us- 
njarska industrija itd.). Finančno za občine ta prenos ne bo 
predstavljal posebnih povečanih obremenitev, saj je večina 
teh objektov y sedežih občin. Poleg tega pa se s predlaganim 
zakonom razbremenjujejo občinski požarni inšpektorji izdaje 
soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem 
za individualno stanovanjsko gradnjo ter individualne ob- 
jekte, ki se od časa do časa uporabljajo za počitek ali oddih. 
Ravno izdajanje teh soglasij pa je zaradi številčnosti močno 
bremenilo delo požarnih inšpektorjev. Zato ta prenos pristoj- 
nosti tudi ne bo zahteval dodatnih finančnih sredstev in do- 
datnega števila inšpektorjev. Ta sprememba zakona je tudi v 
skladu s pobudo, ki jo je dala skupina delegatov za gospodar- 
sko področje v zboru združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije iz občine Domžale, da se predpisi spremene v tem smislu, 
da bi imele občinske inšpekcije več pristojnosti. Ob tem 
predlagatelj pripominja, da je pod izrazom občinska požarna 
inšpekcija v osnutku zakona mišljena tudi medobčinska po- 
žarna inšpekcija (12. č len). 

Veljavni zakon poleg ustanovitve občinskih skupnosti za 
varstvo pred požarom ter Zveze skupnosti SR Slovenije pred- 
videva tudi ustanavljanje regionalnih skupnosti za katere je 
določeno, da se ustanove tudi kot zveze občinskih skupnosti. 
V praksi se je pokazalo, da tako razdrobljena organiziranost 
ni potrebna, zato osnutek zakona v skladu z obstoječo zako- 
nodajo določa, da se skupnosti za varstvo pred požarom 
lahko ustanovijo za območje ene ali več  obč in. Le-te pa se kot 
doslej povezujejo v Zvezo skupnosti Slovenije za varstvo pred 
požarom (18. č len). 

Kot nepotrebno se črta prvi odstavek 42. člena veljavnega 
zakona. Drugi odstavek 42. č lena pa se v skladu z ustavo SR 
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Slovenije spreminja tako, da je v njem določeno, katera vpra- 
šanja lahko uredi Skupščina ustrezne družbenopolitične 
skupnosti, če jih ne uredi skupščina skupnosti za varstvo pred 
požarom (22. č len). 

Področje požarnega varstva kot dejavnost posebnega druž- 
benega pomena je specifično področje, ki zahteva enotno 
urejanje nekaterih vprašanj ter racionalno in smotrno razpo- 
reditev vseh sil in sredstev. Zato osnutek zakona posebej 
določa pristojnosti Zveze skupnosti Slovenije za varstvo pred 
požarom (23. č len). 

Z osnutkom zakona je tudi urejeno sodelovanje skupšč in 
skupnosti za varstvo pred požarom s pristojnimi upravnimi 
organi za notranje zadeve in za ljudsko obrambo, pristojnimi 
poveljstvi oboroženih sil SFRJ, gasilskimi zvezami in zavaro- 
valnimi skupnostmi (21. č len). 

V zakonu je poudarjena vloga gasilskih društev, kot najšir- 
ših oblik samozaščitne organiziranosti delovnih ljudi in obča- 
nov na področ ju požarnega varstva, in opredeljene bistvene 
naloge gasilskih društev in njihovih zvez (25. č len). Poleg tega 
pa je v 26. č lenu poudarjeno, da so gasilska društva in njihove 
zveze družbene organizacije. 

Dosedanja organiziranost poklicnih teritorialnih gasilskih 
enot v Sloveniji je ne glede na opredelitve v zakonu o združe- 
nem delu različna. Tako so te enote organizirane kot organi- 
zacije združenega dela ali kot strokovne službe skupnosti za 
varstvo pred požarom. Z namenom, da bi bile te enote enotno 
organizirane, osnutek zakona določa, da se te teritorialne 
poklicne gasilske enote ustanavljajo kot delovne organizacije. 
Poleg tega osnutek zakona določa, kaj mora utanovitelj upo- 
števati pri ustanovitvi teritorialne poklicne gasilske enote (27. 
č len). 

Glede na to, da so naloge varstva pred požarom dejavnost 
posebnega družbenega pomena, zakon tudi določa, da v 
delavskem svetu poklicne gasilske enote v določenih primerih 
sodelujejo in enakopravno odločajo tudi delegati ustanovite- 
lja socialistične zveze delovnega ljudstva in drugi delegati, ki 
jih določa statut (28. č len). 

Zato, da se zagotovi č imveč ja strokovna enotnost in čim- 
več ja operativna sposobnost vseh gasilskih enot, je že v 
določbi, kjer so opredeljena gasilska društva, določeno, da 
naj bi gasilska društva koordinirala svoje delo s poklicnimi 
gasilskimi enotami. Analogno temu pa osnutek zakona zave- 
zuje tudi poklicne gasilsko enote, da koordinirajo svoje delo s 
prostovoljnimi gasilskimi enotami. Poleg tega pa poklicne 
gasilce obvezuje, da nudijo strokovno pomoč pri vzgoji in 
urjenju prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter da sodelujejo 
pri organiziranju in izvajanju nalog s področ ja preventivnega 
dela v okviru družbene samozaščite, ki se nanašajo na po- 
žarno varstvo (28. č len). 

Glede na to, da veljavni predpisi ne urejajo pravic iz social- 
nega zavarovanja operativnih članov prostovoljnih gasilskih 
enot, ki nimajo statusa zavarovanca iz drugega naslova, osnu- 
tek zakona določa, da imajo ti gasilci v določenih primerih 
enake pravice kot osebe v delovnem razmerju (29. č len). 

Zaradi specifike dela poklicnih gasilskih enot osnutek za- 
kona določa, da se delovni čas v teh enotah določa z razpore- 
dom. Poleg tega pa je določeno, da so delavci teh enot dolžni 
opravljati delo v posebnih delovnih pogojih s tem, da so v 
zakonu ti posebni delovni pogoji konkretno določeni (30. 
člen). 

Z osnutkom zakona je republiški sekretar za notranje za- 
deve pooblaščen, da v primeru požara več jega obsega lahko 
odredi, da pri gašenju in reševanju sodelujejo tudi teritorialne 
poklicne gasilske enote z drugih območ ij (31. č len). 

Nekatere teritorialne poklicne gasilske enote razpolagajo s 
primerno opremo in usposobljenimi delavci za reševanje in 
zašč ito ob potresnih, elementarnih in drugih nesrečah, za 
ravnanje z nevarnimi snovmi, za odstranjevanje posledic nez- 
god, za zahtevnejše intervencije na področ ju industrije in 
prometa, za reševanje iz višin, vode, kraških jam in podobno. 
Te teritorialne poklicne gasilske enote take naloge že 
uspešno opravljajo. Pravno pa posamezna vprašanja v zvezi z 
delom teh enot niso urejena. Zato osnutek zakona določa 
katere naloge lahko poleg osnovnih nalog še opravlja taka 
posebej opremljena in uposobljena teritorialna poklicna ga- 
silska enota. Poleg tega je določeno tudi, kako se urejajo 
odnosi med tako enoto in organizacijami združenega dela in 
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, za ka- 
tere opravlja take naloge (32. č len). 
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Razširjajo se pravice, ki jih ima vodja gašenja za zagotovitev 
č imbolj uspešenega in neoviranega gašenja s tem, da lahko 
odredi tudi odstranitev vozila in drugih ovir ier sežig nevarnih 
snovi, če drugače teh snovi ni mogoče odstraniti. (34. č len). 

V skladu z zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozašč iti se v osnutku zakona opredeljuje tudi organizira- 
nost gasilskih društev in poklicnih gasilskih enot oziroma 
njihovo vključevanje v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah 
ter v izrednih razmerah v zašč itne in reševalne akcije civilne 
zašč ite (35. č len). 

V skladu z obstoječ imi predpisi so spremenjene nekatere 
določbe poglavja o gasilskih tehničnih sredstvih. Zaradi ja- 
snosti osnutek zakona tudi posebej določa, da morajo upo- 
rabniki gasilskih tehničnih sredstev ta sredstva vzdrževati v 
skladu s tehničnimi predpisi in navodili. Poleg tega osnutek 
zakona določa, da morajo biti vgrajena gasilska tehnična 
sredstva pregledana in da je porabnik objekta, v katerega so 
vgrajena, dolžan pridobiti potrdilo o brezhibnosti takega 
sredstva. Osnutek zakona tudi na novo določa, da sme servi- 
siranje ročnih in prevoznih gasilskih aparatov opravljati le tisti 
posameznik oziroma organizacija, ki izpolnjuje pogoje, ki jih 
določ i republiški sekretar za notranje zadeve 

V poglavju finansiranje varstva pred požarom se dopolnjuje 
73. člen veljavnega zakona z določilom, po katerem oprav- 
ljeno delo industrijske gasilske enote izven njenega teritorija 
delovanja, financira pristojna skupnost za varstvo pred poža- 
rom (42. č len). 

Kazenske sankcije so s povišanjem denarnih kazni poo- 
strene, v bistvu pa usklajene z novim zakonom o prekrških, ki 
bo pričel veljati 1. januarja 1984, in s predlaganimi spremem- 
bami in dopolnitvami materialnih določb sedanjega zakona. 

V osnutku zakona je določeno, da morajo organizacije 
združenega dela, druge organizacije ter državni organi svoje 
samoupravne splošne akte uskladiti s tem zakonom v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. Ta rok je določen zaradi tega, ker 
bo potrebno pri pripravi samoupravnih splošnih aktov upo- 
števati tudi natančnejše predpise izdane na podlagi tega 
zakona, ki bodo izdani v enem letu po njegovi uveljavitvi 
III. Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj upošteval ve- 
č ino vsebinskih pripomb in mnenj sprejetih na zborih ter v 
delovnih telesih zborov in skupščine ter predlogov in mnenj iz 
razprave na sejah zborov. 

V skladu s pripombo, da je potrebno ob upoštevanju resolu- 
cije zakonodajne politike republike še enkrat prouč iti predla- 
gane spremembe in dopolnitve tako, da zakon ne bi urejal 
zadev, ki sodijo v samoupravno sfero urejanja, je poglavje o 
samoupravnih interesnih skupnostih, veljavnega zakona, ki je 
bilo s tezami za zakon na novo urejeno, z osnutkom zakona le 
dopolnjeno in spremenjeno. Spremembe predstavljajo v bi- 
stvu le uskladitev z obstoječo zakonodajo, dopolnitve pa 
opredeljujejo naloge zveze skupnosti Slovenije za varstvo 
pred požarom kar je narekovala dosedanja praksa. 

Prav tako v skladu z načelno pripombo, da naj se iz zakona 
črtajo določbe, ki so urejene že v drugih zakonih, osnutek 
zakona ob primerjavi s tezami za zakon ne vsebuje 16. teze; 
drugega odstavka 36. a člena 20. teze, 2. odstavka 40. č lena, 
20. teze; 41. č lena 20. teze; drugega odstavka 54. a č lena 24 
teze in drugega odstavka 59. a č lena 27. teze. 

Besedilo 1. člena (prej 1. teza) je v skladu s pripombami 
dopolnjeno tako, da se z njim delovne ljudi in občane v vseh 
oblikah samoupravnega organiziranja zavezuje, da je skrb za 
varstvo pred požarom in ustvarjanje pogojev za preprečeva- 
nje nastanka požara njihova pravica in dolžnost. Poleg tega 
pa je besedilo č lena oblikovano tako, da je iz njega razvidno, 
da v njem niso naštete vse naloge, ampak le bistvene. 

V skladu s pripombami je črtana 4. teza (8. a in 8. b č len). S 
tem, da je v prvem členu določeno, da morajo delovni ljudje in 
občani zagotavljati pogoje za organiziranje in izvajanje požar- 
novarnostne vzgoje v osnovnem in usmerjenem izobraževa- 
nju. Določ ilo, da organi požarne inšpekcije nadzirajo izvaja- 
nje in uspešnost usposabljanja delavcev za varstvo pred po- 
žarom v organizacijah združenega dela pa vsebuje 7. člen 
osnutka zakona. 

Pripomba, da naj se z zakonom ustrezno določ i odgovor- 
nost za projektante, je upoštevana v poglavju o kazenskih 
sankcijah. 

V skladu s pripombo, da je tako določ ilo nepotrebno, je 
črtano določ ilo, da lahko delavec, odgovoren za izvajanje 

požarnovarnostnih ukrepov opravlja te naloge poleg svojih 
osnovnih nalog (prej drugi odstavek 10. teze, 

Ob upoštevanju pripombe, da je odločitev o tem s kakšnim 
aktom bodo organizacije združenega dela urejale varstvo 
pred požarom, stvar organizacij samih je 17. člen zakona 
ustrezno spremenjen. Poleg tega pa osnutek zakona ne do- 
loča, kaj naj bi urejal ta samoupravni splošni akt. Dano pa je 
pooblastilo republiškemu sekretarju za notranje zadeve, da 
natančneje predpiše kaj morajo organizacije združenega dela 
v tem aktu urediti. 

24, 27. in 28 člen zakona (14, 15. in 16. člen osnutka; prej 
18. teza) so usklajeni z 62. členom zakona o sistemu državne 
uprave, in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, ter o 
republiških upravnih organih. 

V skladu s pripombami se v poglavju o samoupravnih in- 
teresnih skupnostih za varstvo pred požarom predvideva, da 
se te skupnosti ustanove za območje ene ali več občin. Ob 
upoštevanju izraženega stališča, osnutek zakona tudi ne 
spreminja organiziranosti skupnosti na republiškem nivoju 
tako, da se občinske oziroma medobčinske skupnosti še 
naprej povezujejo v Zvezo skupnosti SR Slovenije za varstvo 
pred požarom. Mnenja izražena v razpravi o predlogu za 
izdajo zakona v zvezi s tem, ali naj se v zakonu razmejijo 
pristojnosti med obč inskimi in republiško skupnostjo za var- 
stvo pred požarom so bila nasprotujoča. Zato osnutek zakona 
v 19. č lenu le dopolnjuje naloge vseh skupnosti; v 23. č lenu pa 
se opredeljujejo naloge zveze teh skupnosti. Po mnenju pred- 
lagatelja, je namreč zaradi enotnega razvoja požarnega var- 
stva v republiki in racionalnega trošenja sredstev potrebno 
zakonsko opredeliti bistvene naloge zveze skupnosti. 

V skladu s pripombami je spremenjeno in dopolnjeno tudi 
besedilo 21. člena (prej 1. odstavek 40. člena 20. teze). V 22. 
č lenu pa je predvideno kdaj lahko pristojna skupščina druž- 
benopolitične skupnosti sprejme začasne ukrepe. 

28. č len (prej 23. teza) je usklajen z zakonom o združenem 
delu. 

V skladu s pripombami, 30. člen (prej 25.teza) osnutka 
zakona ne vsebuje določ ila, da se kot delo v posebnih delov- 
nih pogojih šteje tudi dežurstvo in pripravljenost za delo v 
delovnih prostorih. 

Predlagatelj ni mogel sprejeti naslednjih pripomb, predlo- 
gov in mnenj iz javne razprave: 

1. S pripombo, da v zakonu ni potrebno navajati pooblastil 
za republiškega sekretarja, se predlagatelj ne strinja, saj 
meni, da je s tem dana republiškemu sekretarju, ki odgovarja 
za to področ je, obveza, da nekatera vprašanja podrobneje 
uredi. 

2. Pripombe, da naj v 13. č lenu zakona ostane besedilo »po 
predpisih iz drugega odstavka 10. č lena zakona« predlagatelj 
ni mogel upoštevati saj se z. osnutkom zakona besedilo 10. 
č lena spreminja. 

3. Mnenja, da določ ilo 7. člena, po katerem je potrebno 
določ iti delavca odgovornega za izvajanje požarnovarnostnih 
ukrepov ni potrebno, češ da to določ ilo smiselno vsebuje že 
zakon o združenem delu, predlagatelj ni upošteval. Kljub 
določbam zakona o združenem delu, predlagatelj ni upošte- 
val. Kljub določbam zakona o združenem delu predlagatelj 
ugotavlja, da zaradi premajhne osveščenosti, v organizacijah 
združenega dela posvečajo še premalo pozornosti usposab- 
ljanju delavcev za varstvo pred požarom. Le redke organiza- 
cije imajo ustrezno usposobljene delavce za izvajanje ukre- 
pov s področ ja varstva pred požarom. Zato predlagatelj meni, 
da je edina pot za dosego višje varnostne kulture ta, da z 
zakonom predpiše, da morajo organizacije združenega dela 
imeti enega ali več delavcev, ki so odgovorni za izvajanje 
požarno varnostnih ukrepov. Pri tem pa ni mišljeno, da bi vsi 
delavci, ki so zadolženi za izvajanje požarnovarnostnih ukre- 
pov opravljali samo te naloge. 

4. Predloga, da se z zakonom podrobneje določ ijo naloge 
delavca, odgovornega za izvajanje požarnovarnostnih ukre- 
pov ter postopek, v zvezi z neizpolnjevanjem oziroma krši- 
tvijo dolžnosti s področja požarnega varstva, predlagatelj ni 
mogel upoštevati. Podrobnejše urejanje teh vprašanj ne sodi 
v zakon, ampak jih morajo urediti organizacije s svojimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti. Iz izstih razlogov ni upoštevan 
predlog, da se z zakonom določ i obvezno usposabljanje in 
opravljanje izpitov za delavce, ki so odgovorni za izvajanje 
požarnovarnostnih ukrepov. V skladu s to pripombo pa je 
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osnutek zakona dopolnjen z določ ilom, da mora naloge za 
izvajanje požarnćvarrpstnih ukrepov opravljati delavec, ki 
mora imeti znanja o pevarnostih za nastanek požara v objek- 
tih ter njihovi neposredni okolici in nevarnostih za nastanek 
požara, ki izhajajo iz delovnega procesa in poznati ukrepe za 
preprečevanje nastanka požarov. 

5. Pripombe, da naj ne bi ukinili poprejšnjih soglasij k 
lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem za indivi- 
dualne stanovanjske gradnje, predlagatelj ni upošteval glede 
na to, da se na področju urejanja prostora sprejemajo novi 
predpisi, ki poenostavljajo te postopke. 

6. Pripombe, da ni smotrno, da so teritorialne gasilske 
enote, ki imajo na primer manj kot 15 delavcev organizirane 
kot samostojne delovne organizacije, predlagatelj ni upošte- 
val iz razlogov specifičnbSti te dejavnosti. 

7. Pripomba, da naj Se z zakonom republiški požarni inš- 
pektorat zaveže, da sodeluje z obč inskimi oziroma medobčin- 
skimi inšpektorji pri zahtevnejših oziroma nevarnejših indu- 
strijskih in drugih objektih ni upoštevana, ker je tako sodelo- 
vanje že predvideno s sistemskimi zakoni o državni upravi. 

8. V zvezi s pripombo, da je določ ilo 59. a člena (32. č len 
osnutka) preveč omejevalno, saj je pomoč pri reševanju ljudi 
in premoženja ob elementarnih in drugih nesrečah tradicio- 
nalna in klasična naloga gasilcev, predlagatelj pripominja 
naslednje: Osnovna naloga teritorialnih poklicnih gasilskih 
enot je reševanje ljudi in premoženja ob požarih. Za opravlja- 
nje teh nalog so enote tudi primerno opremljene in usposob- 
ljene. Nekatere enote pa so že doslej na podlagi dogovora z 

zainteresiranimi zaradi potreb, ki so se pokazale na območju 
za katerega so bile ustanovljene, izvajale tudi specialna reše- 
vanja kot so reševanje ob potresu, iz višin, vode, kraških jam, 
pri nezgodah z nevarnimi snovmi ipd. Za taka reševanja je 
potrebno nekatera vprašanja v zvezi z opravljanjem teh reše- 
vanj oziroma statusom enot, ki jih izvajajo ta reševanja zakon- 
sko urediti, kar je predlagatelj želel doseč i s predlaganimi 
določbami oziroma dopolnitvami v 32. členu osnutka zakona 
(nova člena 59. a in 59. b člena). 

V. 
Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fi- 

nančnih sredstev za družbenopolitične skupnosti, prav tako 
se z njim upravnim organom ne nalaga kakšne nove obvezno- 
sti; obč inski požarni inšpektorji bodo sicer prevzeli inšpektor- 
ski nadzor nad objekti iz 19. člena zakona, vendar pa z 
uveljavitvijo tega zakona ne bodo več izdajali soglasij k loka- 
cijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem za individualne 
stanovanjske gradnje ter individualne objekte, ki se od časa 
do časa uporabljajo za počitek in oddih. Nalagajo pa se 
obveznosti organizacijam združenega dela in drugim samou- 
pravnim organizacijam in skupnostim glede usposabljanja na 
področ ju varstva pred požarom in organiziranja varstva pred 
požarom, vodenja evidenc o požarih in drugo, vendar pa 
predlagatelj meni, da so sredstva, ki bodo potrebna za 
izvedbo teh določb bistveno manjša kot znašajo škode, ki jih 
povzročajo požari, ki so največkrat posledica nepoznavanja 
vzrokov požarov in ustreznega ukrepanja ob požarih. 

DOLOČBE ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (URADNI LIST 
SRS, ŠT. 2/76) KI SE SPREMINJAJO ALI DOPOLNJUJEJO 

3. č len 
Delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela in 

drugih organizacijah ter v krajevnih in drugih skupnostih 
imajo pravico in dolžnost, da na temelju družbene samoza- 
šč ite varujejo pred požarom družbeno premoženje ter življe- 
nje in premoženje občanov. 

Organizacije^ ^yžeriega dela in druge organizacije, dr- 
žavhi p^gani,druge pravne osebe in občani morajo uresniče- 
vati ukrepe za varstvo pred požarom, ki jih določa zakon ali 
drugi predpisi, in sodelovati pri gašenju požara in reševanju 
ljudi in premoženja z orodjem in drugimi sredstvi za gašenje. 

9. č len 
V regionalnem prostorskem planu, urbanističnem načrtu, 

zazidalnem načrtu in urbanističnem redu morajo biti določeni 
viri za preskrbo z vodo za gašenje, medsebojni odmiki objek- 
tov in naselij, prometna ureditev, naravne ovire, ki prepreču- 
jejo širjenje požara, razvrstitev objektov s povečano nevar- 
nostjo požara in drugi podobni ukrepi, s katerimi je zagotov- 
ljena varnost objektov in naselij pred požarom. 

Rristojni organ požarne inšpekcije daje mnenja k osnutku 
urbanističnih pjagramov, urbanističnih načrtov in zazidalnih 
na9rt9iY,:Brecj^,se ti osnutki javno razgrnejo po predpisih o 
urbanističnem planiranju. 

10. člen 
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju 

z republiškim sekretarjem za urbanizem, republiškim sekre- 
tarjem za industrijo ali republiškim sekretarjem za delo, v 
skladu s pristojnostmi posameznega sekretariata, ukrepe za 
varnost pred požarom, ki jih je treba upoštevati pri gradnji 
objektov in pri uporabi obstoječ ih objektov. 

S predpisi iz. prejšnjega odstavka tega člena se določijo 
minimalne zahteve, glede lokacije, gradbenega materiala in 
konstrukcij, instalacij, ventilacijskih in kanalizacijskih naprav 
avtomatskih in polavtomatskih naprav za javljanje požara 
(alarmne naprave), sredstev za gašenje, zasilnih izhodov, 
opozorilnih nap/suv.in drugih ukrepov, s katerimi je zagotov- 
ljena varnost ljudi in premoženja pred požarom. 

11. č len 
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju 

z republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano ukrepe za varnost gozdov in zemljišč , zasejanih s 
kmetijskimi kulturami, ki se rade vnamejo in so na območju 
železniških prog, po katerih vozijo lokomotive in druga vozila, 
ki se kurijo s trdim gorivom. 

13. člen 
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter dr- 

žavni organi morajo imeti po predpisih iz drugega odstavka 
10. člena tega zakona v pripravljenosti naprave, orodje in 
sredstva za gašenje požara. 

Potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara 
morajo imeti tudi hišni sveti in samostojni obrtniki, ki imajo 
obrtne delavnice, v katerih je povečana nevarnost požara. 

14. č len 
Organizacije združenega dela in druge organizacije, dr- 

žavni organi in samostojni obrtniki morajo sistematično pou- 
čevati svoje delavce o požarnih nevarnostih in ukrepih za 
varnost pred požarom v organizaciji oziroma delavnici ter o 
načinu uporabljanja razpoložljivih sredstev za gašenje po- 
žara. 

Organizacije združenega dela in druge organizacije, dr- 
žavni organi ter hišni sveti morajo organizirati in trajno oprav- 
ljati kontrolo nad izvajanjem ukrepov in izpolnjevanjem pogo- 
jev, ki so predpisani s tem zakonom. 

16. č len 
Gasilsko stražo mora predvsem organizirati: 
- kdor proizvaja, skladišč i ali uporablja lahko vnetljive ali 

eksplozivne snovi; 
- kdor vari v prostorih, ki niso posebej prilagojeni za varje- 

nje; 
- prireditelj javnega shoda ali javne prireditve, na kateri je 

nevarnost, da izbruhne požar ali da pride do eksplozije. 
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17. člen 
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter dr- 

žavni organi morajo sprejeti pravilnik o varstvu pred požarom. 
Pravilnik o varstvu pred požarom morajo imeti tudi samo- 

stojni obrtniki, pri katerih je nevarnost, da pride do požara v 
zvezi z delovnim procesom, ki ga morajo imeti izobešenega v 
obrtni delavnici. 

Pravilnik o varstvu pred požarom določa organizacijo var- 
stva pred požarom, ukrepe, ki jih zahtevajo pogoji dela v 
organizaciji oziroma delavnici, in način poučevanja delavcev 
organizacij iz prvega odstavka 14. člena tega zakona. 

19. člen 
Republiški inšpektorat za požarno varnost daje poprejšnja 

soglasja k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem 
za: 

- objekte kemijske industrije, 
- objekte industrije predelave umetnih snovi organskega 

izvora, 
- objekte industrije predelave nafte in plinov, 
- objekte tekstilne industrije, 
- objekte lesne in papirne industrije, 
- objekte črne in barvaste metalurgije, 
- elektrarne z močjo nad 10 MW, 
- razdelilne transformatorske postaje in transformatorske 

postaje z napetostjo 110 kV ali več , 
- daljnovode z napetostjo 110 kV ali več , 
- radijske in televizijske postaje z močjo nad 2 KW, 
- javne pokrite prostore, ki lahko sprejmejo več kot 2000 

obiskovalcev 
- bolnišnice in zdravilišča, ki imajo več kot 200 postelj, 
- gostinske obrate, ki imajo več kot 500 postelj, 
- letališke, železniške in luške objekte, 
- magistralne plinovode in naftovode, 
- skladišča eksplozivnih snovi, 
- skladišča vnetljivih tekočin s kapaciteto nad 100 m3 

- plinarne in polnilnice gorljivih plinov v prenosne posode, 
- skladišča gorljivih in strupenih plinov v premičnih poso- 

dah, s skupno kapaciteto nad 5000 kg, 
- skladišča plinov, shranjenih v rezervoarjih s prostornino 

nad 30 m3 

- objekte, kjer so naprave s stalnimi izvori ionizirajočega 
sevanja, 

- objekte, v katerih delajo in prebivajo osebe, ki prestajajo 
kazen ali vzgojno-poboljševalni ukrep, 

- objekte s stabilnimi gasilnimi napravami in z napravami 
za javljanje požara. 

Občinske oziroma medobčinske inšpekcije dajejo poprejš- 
nja soglasja k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovolje- 
njem za objekte, ki niso našteti v prejšnjem odstavku tega 
člena. 

Zoper odločbo, s katero se da ali zavrne soglasje iz prejš- 
njih dveh odstavkov tega člena, je dopustna pritožba. 

20. č len 
Republiški inšpektorat za požarno varnost nadzoruje: 
- objekte industrije predelave nafte in plinov, 
- objekte industrije eksplozivnih snovi, 
- objekte industrije predelave vnetljivih tekoč in, 
- letališke in luške objekte, 
- magistralne plinovode in naftovode, 
- elektrarne nad 100 MW skupne moč i, 
- skladišča eksplozivnih snovi, 
- skladišča distributerjev vnetljivih tekočin s kapaciteto nad 

10.000 m3, 
- skladišča distributerjev tekočih gorljivih ali strupenih pli- 

nov s kapaciteto rezervoarjev nad 30 m , 
- skladišča distributerjev tekočin gorljivih ali strupenih pli- 

nov v premičnih posodah s skupno kapaciteto nad 5000 kg, 
- objekte, v katerih delajo in prebivajo osebe, ki prestajajo 

kazen ali vzgojno-poboljševalni ukrep. 
Občinske oziroma medobčinske požarne inšpekcije nadzi- 

rajo objekte, ki niso našteti v prejšnjem odstavku tega člena. 
22. č len 

Naloge požarne inšpekcije neposredno opravljajo požarni 
inšpektorji. 
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Požarni inšpektorji so pri opravljanju svojih nalog samo- 
stojni in izdajajo odločbe v okviru dolžnosti in pooblastil, 
določenih v tem zakonu, v zakonu o inšpekcijah in v drugih 
predpisih. 

24. člen 
Posamezna inšpekcijska dejanja s področ ja varstva pred 

požarom lahko opravijo strokovne osebe, ki jih pooblasti 
organ požarne inšpekcije. O tako opravljenem inšpekcijskem 
dejanju mora strokovna oseba predložiti poroč ilo organu, ki 
jo je pooblastil. 

27. člen 
Pri opravljanju inšpekcijskih dejanj mora imeti požarni inš- 

pektor izkaznico, izdano v skladu s posebnimi predpisi. 
Strokovne osebe morajo imeti pri opravljanju posameznih 

inšpekcijskih dejanj iz 24. člena tega zakona pisno poobla- 
stilo pristojnega inšpekcijskega organa. 

28. č len 
Pri opravljanju inšpekcijskih dejanj imamo požarni inšpek- 

torji oziroma pooblaščene strokovne osebe pravico in dolž- 
nost: 

- da vstopijo v poslovne in obratne prostore organizacije 
združenega dela, državnega organa ali občana ter v druge 
prostore, v katerih je kurilna naprava, skladišče za gorivo, 
dimni vodi ali prezračevalna naprava; 

- da pregledajo objekte, materiale in naprave ter tehnično 
in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in 
njegovih naprav pred požarom ali na dolžnosti delavcev pri 
izvrševanju predpisov o varstvu pred požarom; 

- da zbirajo obvestila, po potrebi pa tudi zaslišijo delavce, ki 
so odgovorni za uresničevanje protipožarnih ukrepov. 

Požarni inšpektor oziroma pooblaščena strokovna oseba 
mora čuvati kot uradno tajnost podatke, za katere zve pri 
svojem delu, ki so tajnost po zakonu ali po splošnih aktih 
organizacije. 

30. člen 
Če se med uporabljanjem objekta ali naprave ne izvajajo 

predpisani ukrepi za varnost pred požarom, lahko organ po- 
žarne inšpekcije po prejšnjem opozorilu odredi ustavitev dela 
v obratu ali na delovnem mestu, kjer se ti objekti ali naprave 
uporabljajo, dokler se ne zagotovi izvajanje teh ukrepov. 

Organ požarne inšpekcije, ki izda odločbo iz prejšnjega 
odstavka tega člena, mora o tem obvestiti skupščino občine, 
na območju katere je bila odrejena ustavitev dela. 

37. člen 
Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom 

so: občinske skupnosti za varstvo pred požarom, regionalne 
skupnosti za varstvo pred požarom, ki se lahko ustanovijo kot 
zveza občinskih skupnosti določenega območja in Zveze 
skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom. 

38. člen 
Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom 

(v nadaljnjem besedilu: skupnosti za varstvo pred požarom) 
ugotavljajo in usklajujejo interese in potrebe, oblikujejo poli- 
tiko razvoja, sprejemajo programe varstva pred požarom, 
skrbijo za njihovo uresnič itev, združujejo sredstva in oprav- 
ljajo druge zadeve s področja varstva pred požarom. 

V programih varstva pred požarom se določajo naselja, ki 
morajo imeti gasilsko enoto, ter organizacijski in operativni 
ukrepi za varstvo pred požarom. 

39. č len 
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za 

varstvo pred požarom in z njenim statutom se podobneje 
ureja delovno področ je in organizacija skupnosti, nač in dele- 
giranja delegatov, sestava, pooblastila in odgovornost skup- 
šč ine samoupravne interesne skupnosti in njenih organov, 
način odločanja, združevanja sredstev in nadzorovanja dela 
organov upravljanja in strokovnih služb ter druga razmerja, 
določena s tem zakonom, in druge zadeve skupnega pofriena 
za člane skupnosti. 

19 

» 



Skupšč ina družbenopolitične skupnosti daje soglasje k sa- 
moupravnemu sporazumu o ustanovitvi skupnosti in k nje- 
nemu statutu. 

41. č len 
Skupščina občinske skupnosti za varstvo pred požarom 

odloča na skupnem zasedanju svojih zborov. 
O vprašanjih, ki so bistvenega pomena za skupnost in so 

kot takšna določena v samoupravnem sporazumu o ustanovi- 
tvi, odločata zbora enakopravno. Odloč itev je sprejeta, če je 
bila v enakem besedilu sprejeta v obeh zborih. 

42. člen 
Če odloč itev o vprašanju iz drugega odstavka prejšnjega 

člena ni bila sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih, se 
prične usklajevalni postopek med zboroma, ki je podrobneje 
urejen v statutu skupnosti 

Če se tudi v usklajevalnem postopku ne doseže soglasje, 
lahko občinska skupščina na predlog izvršnega sveta zača- 
sno uredi to vprašanje, vendar ne več kot za eno leto. 

44. č len 
Skupščina skupnosti za varstvo pred požarom sprejme raz- 

vojne in letne programe v soglasju s skupščino družbenopoli- 
tične skupnosti. 

46. člen 
Zakonitost dela skupnosti za varstvo pred požarom nadzo- 

ruje za notranje zadeve pristojni upravni organ ustrezne druž- 
benopolitične skupnosti. 

47. č len 
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi skupnosti za 

varstvo pred požarom se določ i organ, ki bo opravljal nadzor- 
stvo nad izvajanjem politike, sprejete v skupnosti, nad uve- 
ljavljanjem pravic in obveznosti, nad trošenjem sredstev ter 
nad delovanjem organov skupnosti in njenih strokovnih 
služb. Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti določ i 
število članov nadzornega organa in nač in njihove izvolitve. 

Delovno področje nadzornega organa ter pravice in dolžno- 
sti č lanov tega organa določ i podrobneje statut skupnosti. 

48. č len 
V gasilskih društvih in gasilskih zvezah uresničujejo delovni 

ljudje in občani svoje posebne interese v skladu s splošnimi 
družbenimi interesi na področju varstva pred požarom tako, 
da organizirajo teritorialno represivno službo varstva pred 
požarom, skrbijo za izboljšanje požarnovarnostne kulture, 
nudijo strokovno pomoč skupnostim za varstvo pred požarom 
in opravljajo druge naloge, določene v društvenih statutih. 

49. č len 
Gasilska društva in gasilske zveze se ustanavljajo in oprav- 

ljajo svoje delo v skladu s predpisi o društvih, če ta zakon ne 
določa drugače. 

Gasilska društva in njihove zveze lahko kot družbene orga- 
nizacije pridobivajo sredstva oziroma določene pravice na 
sredstvih ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresni- 
čevanje svojih ciljev in razpolagajo z njimi v skladu s svojim 
statutom in zakonom. 

50. č len 
Gasilske enote so prostovoljne in poklicne; organizirajo se 

po teritorialne načelu (teritorialne gasilske enote) ali industrij- 
skem načelu (industrijske gasilske enote). 

Teritorialne poklicne gasilske enote ustanavljajo skupnosti 
za varstvo pred požarom, industrijske poklicne gasilske enote 
pa organizacije združeneaa dela in druqe oraanizaciie ter 
državni organi. 

Dvoje ali več skupnosti za varstvo pred požarom ali organi- 
zacij združenega dela oziroma skupnosti za varstvo pred 
požarom in organizacijo združenega dela lahko ustanovijo 
skupno poklicno gasilsko enoto. 

55. č len 
V primeru nujne gasilske intervencije je delavec teritorialne 

poklicne gasilske enote dolžan opravljati delo pod posebnimi 
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delovnimi pogoji, kot so: delo, daljše od polnega delovnega 
časa, nočno delo, delo v izmeni, dežurstvo, pripravljenost na 
delovnem mestu oziroma doma ali terensko delo. 

59. č len 
Gasilske enote gasijo, rešujejo osebe in premoženje in 

opravljajo druge naloge v skladu z akti skupnosti za varstvo 
pred požarom in gasilskih organizacij ter pri tem vzajemno 
sodelujejo ali si pomagajo. 

60. č len 
Če je za gašenje požara in reševanje potrebna pomoč 

gasilskih enot iz sosednje države, lahko zaprosi za tako po- 
moč predsednik izvršnega sveta občinske skupščine ali druga 
uradna oseba, ki jo pooblasti občinska skupšč ina, kadar je 
pomoč potrebna v občini, ki je ob državni meji. Za pomoč 
tujih gasilskih enot v občinah, ki niso ob državni meji, zaprosi 
republiških sekretar za notranje zadeve. 

63. č len 
Da bi požar č imbolj uspešno in neovirano gasili in zavaro- 

vali ogrožene ljudi ter premoženje, ima vodja gašenja ter 
reševanja pravico in dolžnost, da: 

- prepove nepoklicanim osebam dostop v bližino požari- 
šča in promet mimo tega kraja, 

- odredi evakuacijo oseb in predmetov iz sosednjih objek- 
tov ali prostorov, ki jih ogroža požar, ter odstranitev materiala, 
ki ga utegne zajeti požar, 

- odredi, da se delno ali popolnoma poruši objekt, po 
katerem bi se utegnil požar raširiti, če širjenja požara ni 
mogoče drugače prepreč iti, 

- odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali 
vnetljivih tekoč in, če to zahteva gašenje in reševanje, 

- odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območju, 
kjer je požar, 

- uporabi vodo iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezervoar- 
jev, 

- uporabi sredstva zvez oziroma odredi, da se vzpostavijo. 
V primeru več je požarne nevarnosti lahko vodja gašenja ter 

reševanja odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za pre- 
voz poškodovanih oseb do najbližje zdravstvene organizacije 
in pokliče sposobne občane, ki prebivajo v neposredni bližini 
požarišča, da pomagajo pri gašenju in reševanju z osebnim 
delom, vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za 
gašenje in reševanje. 

67. člen 
Gasilska tehnična sredstva morajo ustrezati predpisanim 

jugoslovanskim standardom. 
Ce za gasilsko tehnično sredstvo ni jugoslovanskega stan- 

darda, si morata proizvajalec in uvoznik preskrbeti atest, daje 
gasilsko tehnično sredstvo sposobno za uresničevanje svo- 
jega namena. 

Atest za gasilska tehnična sredstva, razen za sredstva in 
opremo za osebno varstvo, izda delovna organizacija ali gasil- 
ska enota, ki jo določ i republiški sekretar za. notranje zadeve. 

68. člen 
Za kakovost proizvedenih gasilskih tehničnih sredstev sta 

odgovorna proizvajalec in uvoznik. 
Proizvajalec oziroma uvoznik mora kupcu izdati potrdilo, s 

katerim potrjuje, da ustreza gasilsko tehnično sredstvo jugo- 
slovanskemu standardu oziroma atestu iz prejšnjega člena 
tega zakona. 

69. č len 
Gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza jugoslovanskemu 

standardu ali pogojem, določenim z atestom, izdanim po 
tretjem odstavku 67. člena tega zakona, se ne sme izdelovati, 
uvoziti, dajati v promet ali nabavljati. 

70. č len 
Za gasilska tehnična sredstva po tem zakonu se štejejo: 

osebna gasilska oprema, priprave in oprema za osebno za- 
šč ito, reševalna oprema, sredstva za gašenje požara, gasilske 
cevi in pribor, gasilska armatura za pretok vode, naprave in 
armature za gašenje, črpalke, gasilska vozila, naprave za 
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javljanje požara, naprave za osvetlitev, stabilne naprave in 
ročni aparati za gašenje požara. 

73. č len 
Industrijske gasilske enote v celoti financirajo organizacije 

združenega dela, druge organizacije in državni organi, pri 
katerih se ustanovijo. 

77. člen 
Pravna oseba se kaznuje za prekrške z denarno kaznijo do 

50.000 dinarjev, če: 
1. ne organizira gasilske enote, ki jo je dolžna imeti (12. 

č len), 
2. ne uresnič i v določenem roku ukrepov in prepovedi, 

naloženih z izvršljivo odločbo pristojne požarne inšpekcije 
(29. in 30. č len), 

3. prepreč i vodji gašenja izvršitev katere izmed njegovih 
pravic in dolžnosti iz 63. člena tega zakona ali ga pri tem 
ovira, 

4. izdela, uvozi ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo, 
ki ne ustreza jugoslovanskemu standardu ali zanj nima atesta 
iz drugega odstavka 67. člena tega zakona (69. č len). 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

78. člen 
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 

25000 dinarjev, če: 
1. nima v pripravljenosti predpisanih naprav, orodja in 

sredsteva za gašenje požara (prvi odstavek 13. člena); 
2. ne skrbi za vzgojo in izpopolnitev znanja svojih delavcev 

s področja varnosti pred požarom (14. č len); 
3. nima gasilske straže, ki jo mora imeti po določbi pri- 

stojne požarne inšpekcije (15. in 16. č len); 
4. ne sprejme pravilnika o varstvu pred požarom, ki ga je 

dolžna imeti (prvi odstavek 17. člena); 
5. prepreč i požarnemu inšpektorju ali pooblaščeni stro- 

kovni osebi izvršitev katere izmed pravic in dolžnosti iz 28. 
člena tega zakona ali jo pri tem ovira; 

6: ne poroča v določenem roku pristojni požarni inšpekciji 
o izvršitvi naloženega ukrepa ali prepovedi iz 29. ali 30. člena 
tega zakona (31. člen); 

7. ne da kupcu potrdila o tem, da ustreza prodano gasilsko 
tehnično sredstvo jugoslovanskemu standardu ali atestu iz 
drugega odstavka 67. člena tega zakona (drugi odstavek 68. 
člena); 

8. nabavi gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza jugoslo- 
vanskemu standardu ali atestu iz drugega odstavka 67. č lena 
tega zakona (69. č len). 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe 

79. č len 
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekr- 

šek: 
1. samostojni obrtnik, ki nima naprav in sredstev za gaše- 

nje začetnega požara (drugi odstavek 13. č lena); 
2. kdor je dolžan po izvršljivi odločbi požarne inšpekcije 

organizirati gasilsko stražo, pa tega ne stori (15. in 16. člen); 
3. samostojni obrtnik, če nima v obrtni delavnici izobeše- 

nega pravilnika o varstvu pred požarom (drugi odstavek 17. 
č lena); 

4. kdor ravna v nasprotju z določbami 58. člena tega 
zakona; 

5. kdor se ne odzove pozivu vodje gašenja za sodelovanje 
pri gašenju požara in reševanju ljudi in premoženja, ki ga 
ogroža požar, in tega ne more opravič iti (63. č len); 

6. kdor s svojim ravnanjem in obnašanjem ovira normalen 
potek gašenja oziroma reševanja (63. č len); 

7. poveljnik gasilske enote, ki se brez upravičenega 
vzroka ne odzove pozivu na pomoč pri gašenju požara in 
reševanju (64. člen); 

8. delavec, ki je v organizaciji odgovoren za varnost ob- 
jektov pred požarom, če stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 77. člena ali stori' prekršek za 13., 4. ali 5. točke 78. 
člena tega zakona; 

9. kdor stori prekršek iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 
77. člena tega zakona; 
10. kdor stori prekršek iz 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 
78. člena tega zakona. 

80. člen 
Z denarno kaznijo 50 dinarjev se kaznuje za prekršek takoj 

na mestu, kdor kljub opozorilu: 
1. kadi, uporablja odprti ogenj ali orodje, s katerim iskri 

tam, kjer je to prepovedano; 
2. ne odstranjuje vnetljivih snovi iz požarno ogroženih pro- 

storov. 
Z denarno kaznijo 100 dinarjev se kaznuje za prekršek takoj 

na mestu odgovorna oseba pravne osebe in samostojni obrt- 
nik: 

1. če dopusti, da se tam, kjer je to prepovedano, kadi, 
uporablja odprti ogenj ali orodje, ki iskri; 

2. če ne poskrbi, da se odstranjujejo vnetljive snovi iz 
požarno ogroženih prostorov; 

3. če ne poskrbi, da so gasilna orodja in naprave v brezhib- 
nem stanju in na lahko dostopnem mestu; 

4. če dopusti, da so založene ali ovirane evakuacijske poti, 
zasilni izhodi in dostopi za gasilsko intervencijo. 

Denarno kazen za prekrške iz prejšnjih odstavkov tega 
člena izterja takoj na mestu požarni inšpektor. 
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Iz Skupščine SFRJ 

OSNUTEK PROGRAMA 

dejavnosti in ukrepov za pripravo, izdajo 

in izvrševanje resolucije 

o družbenoekonomskem razvoju 

in ekonomski politiki SFR Jugoslavije 

za leto 1984 (k AS 281/1)  

OPOMBA 
Pri medresorskem sodelovanju je bil kot priloga k 

osnutku resolucije pripravljen program dejavnosti in ukre- 
pov za pripravo, izdajo in izvrševanje resolucije o družbe- 
noekonomskem razvoju in ekonomski politiki SFR Jugo- 
slavije za leto 1984, v katerem so določene konkretne 
naloge za izvrševanje resolucije, nosilci nalog in roki. 

Program je sestavljen iz petih delov: v prvem delu so akti 
k resoluciji za leto 1984, v drugem delu so zakoni in 
predpisi Skupščine SFRJ, v tretjem delu so predpisi ZIS, v 
četrtem delu dogovori in v petem delu obveznosti drugih 
nosilcev. 

Program ni zajel vseh dejavnosti in ukrepov, predvide- 
nih v načrtu uresničevanja dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije, temveč samo najvažnejše, ki so 

predvideni tudi v osnutku resolucije; te naloge so sestavni 
del dejavnosti in ukrepov razvojne politike na prehodu iz 
leta 1983 v leto 1984. Njihova izpolnitev je ena bistvenih 
domnev za uresničevanje resolucije za leto 1984. 

V program je vključenih tudi nekaj ukrepov, ki so v 
pristojnosti drugih subjektov, odgovornih za izvajanje 
ekonomske politike, katerih naloge bodo natančno dolo- 
čene (Gospodarske zbornice Jugoslavije, Združenja bank 
Jugoslavije, Združenega sveta Jugoslavije, Zvezne skup- 
nosti za cene). Pri nadaljnjem pripravljanju ekonomske 
politike bodo te naloge usklajevali tudi z njimi. 

Program je bil pripravljen na podlagi rešitev iz osnutka 
resolucije. Pri nadaljnjem pripravljanju resolucije bodo 
opravljene spremembe in dopolnitve tega programa, ob 
sprejetju resolucije pa bo določeno njegovo končno bese- 
dilo. 

I. RESOLUCIJA IN AKTI K RESOLUCIJI 
ZA LETO 1984 

1. Resolucija o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFR Jugoslavije v letu 1984 

Osnutek resolucije je bil poslan Skupšč ini SFRJ. 

2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 1984 
s projekcijo plač ilne in devizne bilance 

Osnutek odloka je bil poslan Skupščini SFRJ. 

3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1984 

Osnutek odloka je bil poslan Skupščini SFRJ. 

4. Proračun federacije za leto 1984 
Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - za dostavo osnutka Skupšč ini SFRJ konec oktobra 

1983 

5. Zakon o skupnem obsegu proračunskih odhodkov 
federacije za leto 1984 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - za dostavo osnutka Skupščini SFRJ konec oktobra 

1983 

6. Zakon o izvrševanju proračuna federacije za leto 1984. 
Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - za dostavo osnutka Skupščini SFRJ konec oktobra 

1983 

7. Odlok o določ itvi prihodkov od carin In drugih uvoznih 
davšč in, ki se v letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti 
Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Zveznim sekretariatom za zunanjo trgovino, Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije in Interesno skupnostjo Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Rok: - za dostavo osnutka odloka Skupšč ini SFRJ konec 
oktobra 1983 

8. Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za potrebe 
federacije v letu 1984 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - za dostavo osnutka odloka Skupščini SFRJ konec 

oktobra 1983 

II. ZAKONI IN DRUGI PREDPISI 
SKUPŠČINE SFRJ* 

* Proučuje m, kater« zakon« naj W Skupščina v skladu z načrtom uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije sprejela v letu 1984. 
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1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju >n kreditnih odnosih s tujino 

Nosilca nalog: Zvezni sekretariat za finance in Zvezni ko- 
mite za zakonodajo 

Rok: Skupšč ini SFRJ je treba poslati odprta vprašanja v 
zvezi s tem zakonom do konca oktobra 1983, rok za dostavo 
osnutka pa bo določen v obravnavi o teh vprašanjih 

2. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za financiranje graditve novih 
termoelektrarn, toplarn in energetskih objektov na tekoča 
goriva v letu 1984 

Nosilec naloge: Zvezni komite za energetiko in industrijo v 
sodelovanju z Zveznim komitejem za zakonodajo 

Rok: - za dostavo osnutka Skupšč ini SFRJ konec oktobra 
1983 

3. Spremembe in dopolnitve zakona o vlaganju sredstev 
tujih oseb v domače organizacije združenega dela zaradi 
uč inkovitejšega nastopa, hitrejše odprave ozkih grl v 
proizvodnji in popolnejšega aktiviranja razpoložljivega 
proizvodnega potenciala, s tem pa tudi povečanja 
proizvodnje za izvoz 

Nosilec naloge: Zvezni komite za energetiko in industrijo 
Rok: - za dostavo Skupšč ini SFRJ november 1983, pri 

čemer ga je treba poprej obravnavati na zveznih svetih 

4. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 
darske zadeve v sodelovanju z Zvezno skupnostjo za cene in 
Zveznim komitejem za zakonodajo 

Rok: Skupšč ini SFRJ je treba do konca oktobra 1983 poslati 
odprta vprašanja v zvezi s tem zakonom, na obravnavi o teh 
vprašanjih pa bo določen rok za dostavo osnutka zakona 

5. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sredstvih rezerv 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: konec oktobra 1983 

6. Predlog zakona o začasni prepovedi dajanja garancij in 
drugih listin o zagotovitvi sredstev iz njihovega bodočega 
priliva ter dajanja kreditov in garancij za kritje 
prekorač itev pri financiranju investicij za leto 1984 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Zveznim zavodom za družbeno planiranje in drugimi zvez- 
nimi organi 

Rok: - za dostavo Skupšč ini SFRJ konec oktobra 1983 

7. Osnutek zakona o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1984 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Zveznim komitejem za zakonodajo 

Rok: - za dostavo osnutka Skupščini SFRJ konec oktobra 
1983 

8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju federacije 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Zveznim komitejem za zakonodajo, Zveznim komitejem za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov, Zveznim sekretariatom 
za ljudsko obrambo ter Zveznim sekretariatom za pravosodje 
in organizacijo zvezne uprave 

Rok: - za dostavo Skupšč ini SFRJ november 1983 

9. Osnutek akta o merilih in kazalcih za določitev 
stopnje gospodarske razvitosti v republikah in avtonomnih 
pokrajinah 

Nosilca naloge: Komisija zveznih družbenih svetov za izde- 
lavo meril in kazalcev ter Zvezni zavod za družbeno planiranje 

Rok: - za dostavo ZIS v začetku leta 1984 
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10. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in 
dohodka 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - za dostavo Skupščini konec leta 1983 

11. Spremembe in dopolnitve zakona o revalorizaciji 
osnovnih sredstev in sredstev skupne porabe uporabnikov 
družbenih sredstev 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Zveznim zavodom za statistiko 

Rok: - za dostavo skupšč ini SFRJ januar 1984 

12. Predlog zakona o zagotavljanju obratnih sredstev 
organizacij združenega dela 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - za dostavo Skupščini SFRJ november 1983 

13. Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za nakup dieselskega goriva in 
motornega bencina 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 
darske zadeve 

Rok: oktober 1983 

III. PREDPISI ZIS* 

1. Uredba o depozitu za dinarje, ki jih imajo občani pravico 
odnesti iz Jugoslavije 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: december 1983 

2. Uredba o omejitvi prometa z motornim bencinom in 
dieselskim gorivom 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 
darske zadeve 

Rok: konec decembra 1983 

3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1984 

Nosilec naloge: Narodna banka Jugoslavije v sodelovanju z 
Zveznim sekretariatom za finance, Združenjem bank Jugosla- 
vije in Gospodarsko zbornico Jugoslavije 

Rok: - konec decembra 1983 

4. Odlok o pogojih in nač inu prenosa deviz tistim, ki 
nudijo storitve v mednarodnem blagovnem, potniškem in 
poštno-telefonsko-telegrafskem prometu v letu 1984 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance 
Rok: - konec decembra 1982 

5. Odlok o določitvi blaga, ki se izvaža in uvaža na 
podlagi dovoljen; in o pogojih ter postopku za izdajo 
dovoljenj za izvoz in uvoz 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino 
Rok: konec decembra 1983 

6. Energetska bilanca Jugoslavije za leto 1984 
Nosilca naloge: Zvezni komite za energetiko in industrijo in 

Zvezni zavod za družbeno planiranje v sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Jugoslavije in ustreznimi organi republik in 
avtonomnih pokrajin ter z Interesno skupnostjo Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 

Rok: - za dostavitev osnutka Skupšč ini SFRJ konec okto- 
bra 1983 - ZIS jo mora določ iti ob koncu leta 1983 

•Zvezni izvršni svet proučuje tudi naloge, ki jih mora izpolniti samostojno ali pa ob soglasju SR in SAP tudi po letu 1984. 
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7. Program za odpravo disparitet cen (z analizo odnosov v 
primerni delitvi in drugimi prilogami) 

Nosilka naloge: Zvezna skupnost za cene v sodelovanju z 
Zveznim sekretariatom za trg in splošne gospodarske zadeve, 
Zveznim zavodom za družbeno planiranje, Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije in Zvezo sindikatov Jugoslavije 

Rok: konec oktobra 1983 ' 

IV. DOGOVORI 
A) Za sklenitev v letu 1983 

1. Predlog za sklenitev družbenega dogovora o skupnih 
temeljih za samoupravno urejanje odnosov pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka 
in delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
SFRJ z osnutkom dogovora 

Nosilci naloge: Koordinacijski odbor predstavnikov sveta 
Zveze sindikatov Jugoslavije, Zvezni izvršni svet, Gospodar- 
ska zbornica Jugoslavije in predstavniki republik in avtono- 
mnih pokrajin 

Rok: november 1983 

2. Predlog za sklenitev družbenega dogovora o skupnih 
temeljih za usklajevanje samoupravnega urejanja 
določenih vprašanj družbenoekonomskega položaja 
delavcev, poslanih na začasno delo v tujino z osnutkom 
dogovora 

Nosilci naloge: Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo, svet Zveze sindikatov Jugoslavije, Gospodarska zbor- 
nica Jugoslavije in ustrezni organi in organizacije republik in 
avtonomnih pokrajin 

Poslano udeležencem junija 1983 

3. Družbeni dogovor o zagotovitvi in uporabi deviz za 
plač ilo prioritetnega uvoza določenih proizvodov oziroma 
surovin za njihovo proizvodnjo v letu 1984 na enotnem 
jugoslovanskem trgu 

Nosilca naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 
darske zadeve in Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno 
varstvo 

Rok: konec novembra 1983 
4. Predlog za sklenitev družbenega dogovora o določitvi 
skupnih elementov stanovanjske in komunalne politike v 
SFRJ z osnutkom dogovora 

Nosilec naloge: Koordinacijski odbor za človekovo okolje, 
prostorsko ureditev ter stanovanjske in komunalne zadeve 
Rok: konec oktobra 1983 

5. Predlog za sklenitev družbenega dogovora o temeljih 
skupne politike zaposlovanja z osnutkom dogovora 

Nosilec naloge: Zvezni komite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo 
Poslanp Skupščini SFRJ 

6. Družbeni dogovor o zagotovitvi sredstev za financiranje 
blagovnih rezerv 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 
darske zadeve 
Rok: konec leta 1983 

7. Družbeni dogovor o urejanju izvoza in uvoza za obdobje 
1984-1985 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino v 
sodelovanju s pristojnimi zveznimi organi in organizacijami 
Rok: za dostavitev ZIS november 1983 

8. Dogovor o proizvodnji, izvozu in uvozu osnovnih 
farmacevtskih surovin 

Nosilca naloge: Zvezni komite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo in Zvezni komite za energetiko in industrijo 
Rok: konec leta 1983 

9. Dogovor o usklajevanju davčne politike 
Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 

z republiškimi in pokrajinskimi sekretariati za finance 
Rok za dostavitev svetu: konec leta 1983 

B) Za sklenitev v letu 1984 

1. Družbeni dogovor o varčevanju, smotrni uporabi 
električne energije in solidarnosti republik in avtonomnih 
pokrajin 

Nosilec naloge: Zvezni komite za energetiko in industrijo v 
sodelovanju z Zveznim zavodom za družbeno planiranje in 
ustreznimi splošnimi združenji Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije, skupnostjo jugoslovanskega elektrogospodarstva in 
ustreznimi organi v SR in SAP 
Rok: začetek leta 1984 

2. Družbeni dogovor o merilih za investiranje in 
metodologiji za ugotavljanje družbenoekonomske 
opravičenosti nameravanih investicij 

Nosilki naloge: Gospodarska zbornica Jugoslavije in Naro- 
dna banka Jugoslavije 
Rok: konec marca 1984 

3. Dogovor o ukrepih za organiziran odkup pšenice 
Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 

darske zadeve v sodelovanju z Zveznim komitejem za kmetij- 
stvo, Zveznim sekretariatom za finance, Združenjem bank 
Jugoslavije, Narodno banko Jugoslavije in Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije 
Rok: konec maja 1984 

4. Dogovor o ukrepih za organiziran odkup koruze 
Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za trg in splošne gospo- 

darske zadeve v sodelovanju z Zveznim komitejem za kmetij- 
stvo, Zveznim sekretariatom za finance, Združenjem bank 
Jugoslavije, Narodno banko Jugoslavije in Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije 
Rok: konec maja 1984 

5. Dogovor o enotnih merilih za določ itev dela dohodka, ki 
je rezultat posebnih ugodnosti na trgu pri pridobivanju 
dohodka ter nač in razpolaganja s tem dohodkom 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Medrepubliško komisijo 
Rok: konec junija 1984 
6. Predlog za sklenitev dogovora republik in avtonomnih 
pokrajin o delitvi dela med zdravstvenimi organizacijami in 
o regionalnem razvoju zdravstvene dejavnosti v SFRJ 

Nosilec naloge: Zvezni komite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi 
organi, ki so pristojni za zdravstvo 

Rok: junij 1984 

7. Dogovor republik in avtonomnih pokrajin o preložitvi 
plaćanja anuitet za kredite, dane SAP Kosovo iz Sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v 
letu 1984 

Nosilec naloge: Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju 
z Zveznim zavodom za družbeno planiranje 

Rok: konec marca 1984 

V. OBVEZNOSTI DRUGIH NOSILCEV 

A) Za sklenitev v letu 1983 

1. Samoupravni sporazum o spodbujanju deviznega priliva 
od izvoza blaga in storitev ter o določ itvi pravic do vrač ila 
carin in drugih davšč in v letu 1984 
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Nosilka naloge: Interesna skupnost Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino v sodelovanju z Zveznim sekretriatom 
za zunanjo trgovino, Zveznim sekretariatom za finance. Naro- 
dno banko Jugoslavije in Zveznim komitejem za energetiko in 
industrijo 

Rok: konec oktobra 1983 

6. Enotna merila iz 68. č lena zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino za leto 1984 

Nosilka naloge: Interesna skupnost Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino v sodelovanju z Gospodarsko zbor- 
nico Jugoslavije 
Rok: konec oktobra 1983 

2. Samoupravni sporazum bank za zagotovitev sredstev za 
kreditiranje izvoza opreme in ladij in izvajanje 
investicijskih del v tujini 

Nosilec naloge: Združenje bank Jugoslavije 
Rok: konec novembra 1983 

3. Samoupravni spozraum bank o izvajanju selektivne 
politike v letu 1984 in o usmerjanju kreditnega potenciala 
bank za prioritetne namene 

Nosilec naloge: Združenje bank Jugoslavije v sodelovanju 
z Narodno banko Jugoslavije in Zveznim sekretariatom za 
finance 
Rok: konec novembra 1983 

4. Samoupravni sporazum bank o politiki obrestnih mer v 
letu 1984 

Nosilec naloge: Združenje bank Jugoslavije v sodelovanju 
z Narodno banko Jugoslavije in Zveznim sekretariatom za 
finance 
Rok: konec novembra 1983 

5. Samoupravni sporazum bank o zagotovitvi trajnih 
obratnih sredstev SAP Kosovo 

Nosilec naloge: Združenje bank Jugoslavije v sodelovanju 
z Narodno banko Jugoslavije, Zveznim sekretariatom za fi- 
nance in Zveznim komitejem za energetiko in industrijo 
Rok: konec novembra 1983 

7. Program izvoza in uvoza blaga in storitev 
Nosilci naloge: Splošna združenja in skupnosti za po- 

slovno-plansko sodelovanje, Gospodarska zbornica Jugosla- 
vije v sodelovanju z Interesno skupnostjo Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino 

Rok: konec novembra 1983 
8. Merila za reprogramiranje obveznosti organizacij združe- 
nega dela iz naslova kreditov 

Nosilec naloge: Združenje bank Jugoslavije 
Rok: konec novembra 1983 

B) Za izdajo v letu 1984 
1. Ukrepi za izvajanje racionalizacije v samoupravnih 
interesnih skupnostih za zdravstvo 

Nosilec naloge: Zvezni komite za delo, zdravstvo in so- 
cialno varstvo v sodelovanju z Zvezno skupnostjo zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstva Jugoslavije ter republiški in 
pokrajinski organi, pristojnimi za zdravstvo 
Rok: marec 1984 

2. Program substitucije uvoza pomembnejših surovin in 
reprodukcijskega materiala po panogah in dejavnostih 

Nosilci naloge: Splošna združenja, Gospodarska zbornica 
Jugoslavije, Zvezni komite za energetiko in industrijo in 
Zvezni zavod za družbeno planiranje 
Rok: konec junija 1984 
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INFORMACIJA 

o stopnji izvršenosti nekaterih nalog, ki so bistvene za 

uresničevanje prve faze dolgoročnega programa 

ekonomske stabilizacije (k AS - 281/1)* 

Zvezni izvršni svet je poslal Skupščini SFRJ Osnutek reso- 
lucije o družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki 
SFRJ v letu 1984, vendar je v nekaterih točkah resolucije 
besedilo ostalo premalo natančno, kar bo treba popraviti 
pozneje z dopolnili, ko bodo konkretizirane posamezne reši- 
tve. Zaradi tega, kakor tudi zaradi uresničevanja pospešenosti 
pri izvajanju prve faze stabilizacijskega programa je poseb- 
nega pomena, da čimprej določimo konkretne rešitve, smeri 
aktivnosti ter naloge na naslednjih področ jih: 

1. Področje cen 
Na tem področju je pospešena aktivnost na treh pomemb- 

nih nalogah: 
A) Najnujnejša sprememba relativnih razmerij cen (od- 

prava disparitet). Te spremembe bodo opravljene na podlagi 
posebne analize in predlogov, ki jih pripravlja Zvezna skup- 
nost za cene v sodelovanju z ekonomskima institutoma iz 
Zagreba in Sarajeva in Institutom družbenih znanosti iz Beo- 
grada. Analiza s predlogi bo poslana Komisiji ZIS za pripravo 
in izvajanje načrta uresničevanja dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije do 25. oktobra letos. 

B) Vprašanje sistema blagovnih rezerv in njihovo financi- 
ranje. Predlog za izdajo zakona o temeljih sistema blagovnih 
rezerv in o zveznih blagovnih rezervah z osnutkom zakona je 
bil poslan v proceduro v ZIS, vendar je bila Komisija za 
družbenoekonomski in politični sistem mnenja, da je treba 
predlog še dodelati in zadolžila Zvezni sekretariat za trg in 
splošne gospodarske zadeve, za besedilo pripravi po navodi- 
lih komisije in da ga pošlje ZIS do 25. oktobra letos. 

Prav tako je pripravljen tudi predlog Družbenega dogovora 
o sistemu blagovnih rezerv in virih sredstev za financiranje 
blagovnih rezerv, s katerimi je treba zagotoviti trajne in stabil- 
nejše vire sredstev za te namene. Tudi ta predlog je bil poslan 
v proceduro ZIS in bo o njem tekla razprava skupaj s Predlo- 
gom za izdajo zakona o temeljih sistema blagovnih rezerv. 

C) Vprašanje Zakona o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
tega zakona je bil poslan v proceduro Zveznemu izvršnemu 
svetu. Na skupni seji Komisije ZIS za planiranje, razvoj in 
vprašanja tekoče in ekonomske in socialne politike ter Komi- 
sije za družbenoekonomski in politični sistem sta prišli do 
izraza dve nasprotni stališč i: eno, da je dovolj opraviti samo 
izboljšanje veljavnega zakona (z njegovimi spremembami in 
dopolnitvami) in drugo, da bi bila boljša rešitev, če bi sprejeli 
novi zakon, ki bi zajel samo vprašanja, ki bi bila povezana z 
družbeno kontrolo cen. Zaradi tega je bil sprejet sklep, da 
Zvezni sekretariat za trg in splošne gospodarske zadeve, ob 
pomoč i strokovnih in znanstvenih delavcev do 20. oktobra 
letos pripravi takšne predloge stališč , s katerimi bo mogoče 
uresnič iti najpomembnejše naloge stabilizacijskega pro- 
grama na tem področju in ki bi jih bilo treba urediti z 
zakonom. Na podlagi teh predlogov se bo komisija odloč ila za 
eno od omenjenih rešitev, 'čemur pa bi sledil ustrezen predlog 
Zveznemu izvršnemu svetu. 

2. Ukrepi za krepitev notranje likvidnosti 
gospodarstva in bank 

V proceduri Skupščine SFRJ je Analiza notranje likvidnosti 
gospodarstva in bank s predlogom ukrepov in aktivnosti za 
premagovanje problemov notranje likvidnosti Pričakovati je, 
da bo Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ obravnaval ta 
gradiva do konca oktobra letos. Za to razpravo je, po sklepu 
Odbora za kreditno-monetarni sistem, pripravljena »Dopol- 
nilna informacija v zvezi z analizo notranje likvidnosti gospo- 
darstva in bank,« ki vsebuje najnovejše podatke o stanju 
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likvidnosti in dopolnjuje predlog ukrepov za izboljšanje stanja 
na tem področju. Zvezni izvršni svet bo na naslednji seji 
obravnaval »Dopolnilno informacijo.. .<• in jo poslal Skupšč ini 
SFRJ. 
3. Monetarni in kreditno-bančni sistem 

Zvezni družbeni sveti so oblikovaljiposebno komisijo že 
aprila leta 1982 z nalogo, da oceni probleme, ki se pojavljajo v 
monetarno-kreditnem in bančnem sistemu in da predloži reši- 
tve za dograditev tega sistema. V tem obdobju je bilo priprav- 
ljenih več gradiv, ki so iz različnih zornih kotov osvetljevali 
posamezna vprašanja tega sistema. Dolgotrajno delo komisije 
o teh vprašanjih je posledica dejstva, da so bile poudarjene 
razlike v zvezi s posameznimi rešitvami na tem področ ju. Te 
razlike so vsebinskega značaja in se gibljejo od tega, da je 
treba opraviti radikalno spremembo monetarno-kreditnega 
sistema, do tega, da je treba opraviti samo določene po- 
pravke in izboljšave, s čemer bi bilo zagotovljeno njegovo 
uč inkovito delovanje. 

Upoštevajoč sedanjo ekonomsko situacijo in potrebo po 
hitrem sprejemanju določenih ukrepov za ureditev stanja v 
finančnem sistemu so se na zadnji seji .komisije dogovorili, da 
je treba upoštevati tiste rešitve, ki bodo prispevale k uč inkovi- 
temu delovanju kreditno-monetarnega in bančnega sistema 
in ki bodo upoštevale dolgoročni program ekonomske stabili- 
zacije posebej protiinflacijski progftJ'rfl.'V tem smislu so dana 
natančna navodila delovni skupini, ki bo pripravila sklepni 
dokument in ki ga bo poslala komisiji v verifikacijo do konca 
oktobra letos, pričakovati pa je da bo poslan v obravnavo 
zveznim svetom do 10. novembra. 
4. Dograjevanje deviznega sistema 

V zaključni fazi je delo pri izdelavi Poroč ila o izvajanju 
Zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 
(zajeti mora tudi izvajanje Zakona o plač ilih s konvertibilnimi 
devizami). Analize problemov, ki se pojavljajo pri delovanju 
deviznega sistema, kot tudi Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino Pričakovati je da bo to gradivo poslano v proce- 
duro Zveznemu izvršnemu svetu 20. oktobra letos. Predvi- 
deno je da bo ta problematika obravnavana na seji Komisije 
ZIS za pripravo in izvajanje načrta uresničevanja dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije, ki naj bi določila 
stališča v zvezi z odprtimi vprašanji in s tem pospešila predla- 
ganje in sprejetje konkretnih rešitev. 

5. Podlaga zunanje-finančnih odnosov 
Jugoslavije za leto 1984 in naslednja leta do 
leta 1990. 
Podlago je pripravila posebna delovna skupina, ki jo je obli- 
koval Zvezni izvršni svet, z namenom, da bi dobili popolnejši 
pregled nad našimi finančnimi odnosi s svetom, posebej s 
konvertibilnim področjem do leta 1990 in da bi omogoč ili 
pravočasno vključevanje v razgovore s tujimi partnerji zaradi 
zagotavljanja zunanje-finančne podpore za prvo fazo realiza- 
cije Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Pod- 
laga je bila dvakrat obravnavana na sejah Zveznega izvršnega 
sveta. Na seji 14. oktobra je bilo sklenjeno, da delovna 
skupina takoj dodela to gradivo s predlogom sklepov, v 
skladu s sprejetimi stališč i na tej seji in da jih pošlje v 
obravnavo Skupšč ini SFRJ in Predsedstvu SFRJ. Delovna 
skupina bo končala to delo 19. oktobra 1983. 
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6. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vlaganju sredstev tujih 
oseb v domače organizacije združenega dela. 

Spremembe in dopolnitve tega zakona se že dolgo obrav- 
navajo v Zveznem komiteju za energetiko in industrijo ter v 
posebni skupini zveznih družbenih svetov. Z osnutkom za- 
kona je pripravljena tudi Informacija o odprtih vprašanjih, 
oboje pa poslano Zveznemu izvršnemu svetu. Na seji 21. 
septembra 1983 je ZIS sklenil, da bo obravnaval odprta 
vprašanja za izdajo tega zakona na posebni tematski seji 
meseca oktobra letos in sklepal o nadaljnjem delu v zvezi s 
tem zakonom. 

7. Pridobivanje in razporejanja dohodka 
Predviaeno je da bi s posebnim družbenim dogovorom za 

vso državo določ ili skupne osnove in merila pridobivanja in 
razporejanja dohodka za osebne dohodke in skupno porabo 
(celotnega dohodka). Dogovor pripravlja posebna delovna 
skupina Koordinacijskega odbora, ki je bil oblikovan za pri- 
pravo dogovora. Prvo verzijo je obravnaval Koordinacijski 
odbor, drugo pa bo obravnaval 20. oktobra letos. Po tem (do 
25. 10. 1983) bo načrt poslan Komisiji ZIS za pripravo in 
izvajanje dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v 
obravnavo. Predvideno je, da bo udeleženec pri sprejetju 
Skupščina SFRJ. 

8. Davčni sistem 
Zaradi prilagajanja davčnega sistema zahtevam dolgoroč- 

nega programa ekonomske stabilizacije je pripravljeno: 
A) Ocene in stališča Dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije na področ ju davčnega sistema in davčne politike, 
kjer je zajet tudi način uresničevanja sprememb v davčnem 
sistemu in politiki v skladu s stabilizacijskim programom. 

B) Osnutek dogovora o usklajevanju davčnega sistema, s 
katerim bi zagotovili skupne osnove davčnega sistema, na 
podlagi katerega bodo republike in pokrajini do 1. januarja 
1984 uskladile vse svoje predpise z davčnega področ ja. 

C) Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, s čimer se 
krepijo ekonomske in socialne funkcije davka na promet 
oziroma zmanjšuje obdavčevanje elementov družbene repro- 
dukcije. 

Našteta tri gradiva bodo 19. oktobra letos poslana Komi- 
siji ZIS za pripravo in izvajanje dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. 

Poleg naštetega je v fazi sprejemanja Predlog dogovora o 
temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in delovanja orga- 
nov, ki so pristojni za zadeve družbenih prihodkov. 

9. Sistem družbenega planiranja 
V zvezi s sistemom družbenega planiranja, sta trenutno 

aktualni dve vprašanji: 
A) Vprašanje Zakona o temeljih sistema družbenega pla- 

niranja in o družbenem planu Jugoslavije. Zvezni družbeni 
sveti so dvakrat obravnavali dosedanje izkušnje in probleme, 
ki se pojavljajo v delovanju družbenega planiranja. Na podlagi 
teh razprav so sveti zavzeli določena stališča, na podlagi 
katerih je bilo pripravljeno delovno gradivo Osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o temeljih sistema druž- 
benega planiranja in družbenem planu Jugoslavije. Osnutek 
bo te dni poslan Zveznemu izvršnemu svetu, Skupščini 
Jugoslavije in drugim udeležencem pri delu zveznih družbe- 
nih svetov. 

Treba je poudariti, da so zvezni družbeni sveti ocenili, da ni 
potreb za spremembo temeljev sistema družbenega planira- 
nja, ampak da je treba izboljšati nekatere določbe zakona na 
podlagi pridobljenih izkušenj pri uporabi tega zakona. Vendar 
sta bila Zvezni ekonomski svet in Zvezni pravni svet nasprot- 
nega mnenja. Po njuni oceni je treba v sistemu družbenega 
planiranja opraviti korenite spremembe. 

B) Vprašanje izpopolnjevanja metodologije planiranja. Za- 
radi izdelave in sprejetja nove metodologije planiranja in 
informacijskih temeljev planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti in planov družbenopolitičnih skupnosti so bile 
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sprejete tudi naslednje aktivnosti: bila je tematska seja Zvez- 
nega ekonomskega sveta o problemih izdelave nove metodo- 
logije planiranja in tematsko delovno posvetovanje v Zveznem 
zavodu za družbeno planiranje o organizaciji in metodologiji 
planiranja, z Zvezo ekonomistov Jugoslavije pa je bilo dogo- 
vorjeno, da organizira znanstveno posvetovanje o elementih 
metodologije planiranja; predloženo je bilo imenovanje Komi- 
sije ZIS za enotno metodologijo planiranja in minimalnih 
enotnih kazalcev, ki so potrebni za pripravo, sprejetje in 
uresničevanje planov samoupravnih organizacij, skupnosti in 
družbenopolitičnih skupnosti; sprejeta je priprava za enotno 
metodologijo planiranja in za enotne informacijske temelje 
planov samoupravnih organizacij in skupnosti ter držbenopo- 
litičnih skupnosti; oblikovane so delovne skupine, ki so se- 
stavljene iz strokovnjakov Zveznega zavoda za družbeno pla- 
niranje, Zveznega zavoda za statistiko, Narodne banke Jugo- 
slavije in Službe družbenega knjigovodstva, z udeležbo dolo- 
čenega števila znanstvenih delavcev za konkretno delo na 
tem področju. 

Sprejetje metodologije planiranja je predvideno v prvem 
polletju leta 1984. 

10. Sistem financiranja federacije 
Problemi, ki so povezani z zagotavljanjem potrebnih 

sredstev za financiranje federacije se vse bolj zaostrujejo. 
Posebej zahtevna in občutljiva so vprašanja, ki so povezana s 
financiranjem Jugoslovanske ljudske armade, invalidsko-bor- 
čevskim varstvom in gospodarsko manj razvitimi SR in SAP 
Kosovo. V Zveznem izvršnem svetu je bilo dogovorjeno, da je 
treba predlog teh vprašanj, kot tudi možne rešitve poslati 
predsedstvu SFRJ, da bi se opredelilo. 18. oktobra 1983 je bila 
poslana delovna verzija Proračuna federacije za leto 1984, 
Preglej neporavnanih obveznosti federacije v obdobju 
1976-1983 in Informacija o sredstvih za pospeševanje zuna- 
njetrgovinske menjave. Po sprejetju stališč na seji predsed- 
stva SFRJ bo pripravljen Osnutek proračuna federacije za 
leto 1984 in poslan Skupšč ini SFRJ. Na podlagi teh stališč  
bodo pripravljene spremembe in dopolnitve Zakona o finan- 
ciranju federacije. 

11. Vprašanje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

A) Merila in kazalci za določanje stopnje gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin. Na pobudo Zveznega izvrš- 
nega sveta je bila že v oktobru leta 1981 imenovana Komisija 
zveznih družbenih svetov, z nalogo, da pripravi predlog meril 
in kazalcev za določanje stopnje gospodarske razvitosti repu- 
blik in pokrajin in mejnih vrednosti, na podlagi katerih bi 
določali kdaj so izpolnjeni pogoji, da se neka republika ali 
pokrajina uvrsti med nerazvite oziroma to ni več . Komisija je 
delala intenzivno na tej nalogi in tesno sodelovala z ekonom- 
skimi instituti, ki so se ukvarjali s to problematiko. Oktobra 
leta 1982 je komisija določ ila besedilo Predloga meril in 
kazalcev, da bi ga poslala zveznim družbenim svetom v obrav- 
navo Toda na seji koordinacijskih odborov zveznih družbenih 
svetov 4. novembra 1982 je bilo dogovorjeno, da se predloži 
Predsedstvu CK ZKJ.ki naj obravnava idejne zasnove danih 
predlogov, s čemer bi pospešili odkrivanje sprejemljivejših 
rešitev. Maja letos je Predsedstvo CK ZKJ ocenilo, da je bolje, 
da te predloge obravnavajo zvezni družbeni sveti. Sveti so jih 
obravnavali julija letos in pokazalo se je, da je soglasje o 
merilih za določanje stopnje razvitosti republik in pokrajin in 
da šest federalnih enot podpira predložene kazalce, medtem 
ko dve (Črna gora in Makedonija) sprejemata kazalce pod 
pogojem, da se upoštevata dva dodatna kazalca (reprodukcij- 
ska sposobnost in nezaposlenost). Na seji je bilo sklenjeno, 
da je treba v sodelovanji z znanstvenimi sodelavci do konca 
septembra dograditi to gradivo in ga ponovno obravnavati na- 
seji zveznih svetov v mesecu oktobru Toda pri dodelavi tega 
gradiva je prišlo do zamud za okrog mesec dni in kaže, da 
bo v drugi polovici novembra obravnavano na seji zveznih 
družbenih svetov. 

B) V osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju in 
ekonomski politiki SFRJ za leto 1984 je poudarjeno, da se bo 
tudi v prihodnjem letu nadaljevala politika hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. Pri tem pa 
bo imel večjo vlogo proces združevanja dela in sredstev 

priloga poročevalca 



oziroma same organizacije združenega dela, kar bo treba 
spodbujati z ukrepi ekonomske politike. Seveda pa bo hitrej- 
šemu razvoju SAP Kosovo še naprej posvečena posebna 
pozornost, sprejeti bodo konkretni ukrepi, ki so v osnutku 
resolucije za prihodnje leto tudi našteti. 

12. Razvoj malega gospodarstva 
Program ukrepov in aktivnosti za razvoj malega gospodar- 

stva v funkciji uresničevanja Dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije je pripravljen in poslan v proceduro 
Zveznemu izvršnemu svetu Pričakovati je, da bo program 
obravnavala Komisija ZIS za pripravo in izvajanje dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije v začetku novem- 
bra letos. V ta namen so pripravljena tudi tri odprta vprašanja 
o katerih je treba sprejeti stališče in ki naj bi bila bistvena za 
hitrejši razvoj malega gospodarstva. 

13. Strategija tehnološkega razvoja 
V pripravi so tudi aktivnosti za pripravo pri izdelavi Strate- 

gije tehnološkega razvoja Jugoslavije. V proceduri Skupščine 
SFRJ je Osnutek družbenega dogovora o temeljih strategije 
tehnološkega razvoja. V fazi pobud so aktivnosti za pripravo 
zakona na podlagi katerega bo oblikovan ustrezni zvezni 
družbeni svet za tehnološki razvoj. Za oblikovanje posebnega 
sektorja v Zveznem zavodu za družbeno planiranje, kot tudi 
ustrezno angažiranje znanosti za izdelavo strategije tehnolo- 
škega razvoja je potreben odlok Zveznega izvršnega sveta, 
kot tudi zagotavljanje potrebnih sredstev. Predlog tega za- 
kona pripravlja za Zvezni izvršni svet Zvezni zavod za druž- 
beno planiranje. 
14. Razvoj energetike 

Pripravljen je plan aktivnosti in ukrepov za. uresničevanje 
strategije dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije, ki bo 
poslan v obravnavo Komisiji ZIS za pripravo in izvajanje 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije do 25. okto- 
bra letos. 

V zvezi z oblikovanjem Zveznega družbenega sveta za ener- 
getiko so različna mnenja in so posvetovanja še vedno v teku. 
Pričakovati je da bo to vprašanje rešeno do konca novem- 
bra 1983. 

Pripravljena je delovna verzija Dogovora o temeljih družbe- 
nega plana Jugoslavije za razvoj energetike do leta 2000, v 
katerem bi republike in pokrajini prevzeli konkretne obvezno- 
sti iz Strategije dolgoročnega razvoja energetike. Gradivo bo 
poslano v proceduro ZIS do konca oktobra 1983. 

15. Razvoj znanosti 
V Zveznem družbenem svetu za vprašanja družbene uredi- 

tve je bil določen dokument pod naslovom »Aktualna vpraša- 
nja družbene vloge in nadaljnjega razvoja znanstvenega dela 
v SFRJ«, v katerem so konkretizirane naloge dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije na tem področju in nadalj- 
njih temeljev za določanje strategije razvoja znanstvenega in 
raziskovalnega dela v Jugoslaviji. V omenjenem gradivu je 
posebej poudarjeno, da se kaže potreba, da se na ravni 

federacije oblikuje nekakšno družbeno ali delovno telo za 
koordinacijo in usmerjanje znanstvenega in raziskovalno-raz- 
vojnega dela. Več predlogov je kako naj bi bilo takšno telo 
sestavljeno: posebni Zvezni družbeni svet, stalna Komisija 
Skupščine SFRJ, Znanstveni svet ali zvezni komite ali po- 
dobno. Ta listina je bila poslana Skupščini SFRJ v obravnavo 
in sprejem, potem pa bo treba oblikovati delovne skupine 
sestavljene iz najuglednejših znanstvenikov v državi, kate- 
rih naloga bo, da pripravijo strategijo dolgoročnega razvoja 
znanosti v Jugoslaviji. 

16. Razvoj agroindustrijske proizvodnje 
Zvezni komite za kmetijstvo je pripravil Program dela za 

uresničevanje dolgoročnega programa razvoja agroindustrij- 
ske proizvodnje za obdobje od leta 1983 do 1985 in ga poslal 
v obravnavo Komisiji ZIS za pripravo in izvajanje dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije. Pričakovati je, da 
ga bo komisija obravnavala v prvi polovici novembra. 

Zvezni komite za kmetijstvo je oblikoval tudi svoj Svet za 
agrarno politiko, katerega naloga je, da dela pri operacionali- 
zaciji nalog določenih v Dolgoročnem programu razvoja 
agroindustrijske proizvodnje. Svet bo pripravil tudi Družbeni 
dogovor o razvoju agrokompleksa za obdobje od 1986 do 
1990. 

17. Razvoj prometa 
Pripravljen je načrt nalog in aktivnosti za izvajanje dolgo- 

ročnega programa ekonomske stabilizacije na področju pro- 
meta in zvez v letih 1984 in 1985 in poslan v proceduro 
Zveznemu izvršnemu svetu. 

Zvezni komite za promet in zveze je imenoval delovno 
skupino, ki je sestavljena iz predstavnikov republik in pokrajin 
in iz znanstvenih delavcev, z nalogo, da priprav, načrt razvoja 
prometa in zvez za naslednje srednjeročno in dolgoročno 
plansko obdobje v skladu s stabilizacijskim programom. 

18. Socialni razvoj 
V Zveznem komiteju za delo, zdravstvo in socialno varstvo 

so pripravili Predlog temeljev za sklepanje Družbenega dogo- 
vora o temeljih skupne socialne politike Jugoslavije. Na pod- 
lagi tega predloga bo pripravljen dogovor. V aktivnost so 
vključeni tudi strokovni in znanstveni delavci, ki so pripravljali 
separat dolgoročnega programa »Temelji in okviri dolgo- 
ročne socialne politike« ter predstavniki SR in SAP. Pričako- 
vati je, da bo zakon sprejet do konca letošnjega leta. 

Poseben pomen za socialni aspekt razvoja bo imelo spre- 
jetje: Družbenega dogovora o temeljih skupne politike na 
področ ju zaposlovanja (ki je v proceduri v Skupšč ini SFRJ), 
Družbenega dogovora o skupnih temeljih in merilih za sa- 
moupravno določanje razmerja pri pridobivanju in razporeja- 
nju dohodka, čistega dohodka ter delitve sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v SFRJ (v pripravljalni fazi) ter 
Družbenega dogovora o določanju skupnih elementov stano- 
vanjske in komunalne politike (ki je v proceduri v Skupšč ini 
SFRJ). 
Beograd. 18. oktobra 1983 
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