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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE 25. novembra 1986
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so sklicane za torek, 25. novembra
1986.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986 do 1990 v letu
1987;
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
še spremljajoča akta; osnutek zakona o določitvi skupnega zneska odhodkov proračuna federacije za leto 1987
in osnutek zakona o določitvi prihodkov federacije, ki se v
letu 1987 uporabljajo za pospeševanje zunanjetrgovinskih
odnosov s tujino.
Zbor združenega dela pa bo obravnaval še osnutek
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987
ter osnutek odloka o projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1987.

- osnutek resolucije o uresničevanju družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
še:
- predlog za izdajo zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1987 z osnutkom zakona;
- predlog zakona o ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane in osnovne preskrbe;
- predlog zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje družbeno organizirane proizvodnje hrane v letu 1987;
- predlog zakona o zagotavljanju sredstev za republiške
blagovne rezerve v letu 1987;
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodnih taksah;
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o spremembah in dopolnitvah sporazuma med vlado Socialistične
federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih
socialističnih republik o tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov;
- predlog zakona o ratifikaciji protokola k sporazumu o
gospodarskem in tehničnem sodelovanju pri izgradnji in
rekonstrukciji industrijskih in drugih objektov v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji sklenjenem med
Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFR Jugoslavije in
vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik.
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Zbor združenega dela bo obravnaval še:
- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zajamčenem osebnem dohodku in izplačevanju osebnih
dohodkov v organizacijah združenega dela, ki poslujejo z
izgubo;
- predlog za izdajo zakona o prispevku za pokrivanje
dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega
gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 z osnutkom zakona.
Vsi trije zbori bodo obravnavali tudi osnutek programa
dela zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1987, na
dnevnem redu sej pa bodo imeli še volitve in imenovanja
ter pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma
družbenopolitičnih organizacij.

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
22. oktobra 1986
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
informacijo delegacije Skupščine SR Slovenije v
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
o obravnavi gradiva »Osnovna vprašanja oblikovanja
politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1987« in
»Osnovne smeri sprememb v gospodarskem sistemu«
s tezami, ki jo je podal vodja delegacije Martin Mlinar.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so sprejeli:
- sklep o obravnavi poročila o stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji;
- stališča k analizi uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta'sprejela:
- ugotovitve, stališča in sklepe k poročilu o stanju
voda v SR Sloveniji;
- sklep ob obravnavi analize izvajanja zakona o morskem ribištvu;
- predloge zakonov o spremembah in dopolnitvah
zakonov o:
- prometu z nepremičninami,
- zdravstvenem nadzorstvu nad žiyili,
- položaju in pooblastilih Rdečega križa Slovenije,
- zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do
svobodnega odločanja o rojstvu otrok,
- zdravstvenem nadzorstvu nad člani posadke
trgovske mornarice,
- Triglavskem narodnem parku,
- naravni in kulturni dediščini,
- kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju
kulturnih vrednot,
POPRAVEK
Pri objavi predloga Zakona o pospeševanju proizvodnje
hrane in o zagotavljanju osnovne preskrbe, objavljenega v
Poročevalcu Skupščine SR Slovenije št. 24 z dne 7. 10.
1986, je prišlo do nekaterih napak, ki jih tokrat popravljamo:
1. Naslov predloga zakona v kazalu na 1. strani, naslov
predloga zakona na 2. strani in naslov predloga zakona na
2. strani v okvirju je potrebno nadomestiti s pravilnim
naslovom, ki se alasi:
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- knjižničarstvu,
- Spominskem parku Trebče,
-založništvu,
- obveznem pošiljanju tiskov,
- sladkovodnem ribištvu,
- varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci,
- prepovedi nomadske paše,
- geodetski službi,
- temeljni geodetski izmeri,
- zemljiškem katastru,
- katastru komunalnih naprav,
- imenovanju in evidentiranju naselij, ulic, stavb
- prekrških zoper javni red in mir,
- javnih shodih in javnih prireditvah,
- varnosti na javnih smučiščih,
- društvih,
- osebni izkaznici,
- varnosti pomorske plovbe,
- pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji
- seizmološki službi;
- sklep k osnutku zakona o spremembah zakona o
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za
leto 1986;
- sklep k osnutku zakona o zagotovitvi dodatnih
sredstev za financiranje dela programa razvoja in
modernizacije Sekretariata za notranje zadeve Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo v obdobju
1986-1990;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o
ratifikaciji konvencije o čezmejnem onesnaževanju
zraka na velikih razdaljah;
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji resolucije A. 464 (XII) — amandmaji k mednarodnim pravilom za izogibanje trčenju na morju, 1972;
- sklep o obravnavi pobude za sklenitev dogovora o
temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka z osnutkom dogovora;
- sklep ob obravnavi predloga za soglasje h kandidaturi Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije
za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v sedeči
odbojki (Sarajevo, 25. -28. junija 1987).
Zbor združenega dela je sprejel:
- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike
v letu 1986;
-sklep ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o
usmerjanju dela kreditnega potenciala bank preko
Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko
sodelovanje za kreditiranje izvoza opreme, ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit v letu 1986 s
predlogom dogovora.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor so sprejeli še predlog odloka o izvolitvi
Terezije Brožič za sodnico za prekrške Republiškega
senata za prekrške v Ljubljani.

PREDLOG ZAKONA O POSPEŠEVANJU PROIZVODNJE
HRANE IN O ZAGOTAVLJANJU OSNOVNE PRESKRBE
2. V tretji vrsti prvega odstavka 18. člena je potrebno za
besedo »skupnosti« vnesti vejico in naslednji tekst:« če je
uvedba teh ukrepov nujna za doseganje ciljev in nalog iz
planskih aktov ustrezne družbenopolitične skupnosti«.
Odstavek se nadaljuje s tekstom »oziroma...
Bralcem se opravičujemo.

poročevalec

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILAZBOROV SKUPŠČINE SRS

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o stanju voda v SR Sloveniji
Na podlagi 335. člena ter 16. in 23.
alinee prvega odstavka 342. člena ustave Socialistične republike Slovenije, 24.
in 34 alinee prvega razdelka 72. člena,
253., 258., 260. in 261. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije je Skupščina
Socialistične republike Slovenije ob
obravnavi poročila o stanju voda v SR
Sloveniji na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin dne 22. oktobra 1986
sprejela
UGOTOVITVE, STALIŠČA
IN SKLEPE k poročilu o stanju
voda v SR Sloveniji
I.
UGOTOVITVE
1. Skupščina ugotavlja, da poročilo o
stanju voda v SR Sloveniji ustrezno prikazuje stanje in seznanja z razmerami v
vodnem gospodarstvu ter opozarja na
ekološki vidik gospodarjenja z vodami.
Ugotavlja pa, da je v poročilu premalo
kritično analizirana temeljna problematika gospodarjenja z vodami, predvsem izvajanje planskih obveznosti in odgovornost nosilcev planiranja ter delovanje
upravnih organov in inšpekcijskih služb.
Skupaj s predloženimi sklepnimi ugotovitvami je poročilo kljub temu ustrezna
podlaga za nadaljnje razreševanje temeljnih vprašanj vodnega gospodarstva
vseh nosilcev nalog.
2. Skupščina ugotavlja, da vodnogospodarska dejavnost kot dejavnost posebnega družbenega pomena v praksi še
ni dovolj uveljavljena. Zaradi tega nastajajo resne težave v sistemu samoupravnega urejanja vodnega gospodarstva.
Varovanju pitne vode ni namenjena zadostna skrb, ne izboljšuje se bilanca razpoložljivih vodnih količin, zanemarjeno
je varstvo kakovosti voda ter varovanje
vodnega režima pred številnimi škodljivimi vplivi. Zaradi nespoštovanja predpisov in na njihovi podlagi določenih pogojev zaskrbljujoče narašča tudi onesnaževanje tal in virov pitne vode s komunalnimi, industrijskimi in drugimi odpadki.
3. Skupščina ugotavlja, da je nezadovoljivo stanje voda tudi posledica dejstva, da v procesu planiranja, zlasti pri
izdelavi prostorskih delov družbenega
plana, pa tudi zaradi prepočasnega sprejemanja ie-teh, niso bila dovolj uveljavljena določila zakona o urejanju prostora.
Pri planiranju tudi ni bilo v zadostni meri
uveljavljeno načelo skupnega gospodarjenja s prostorom in okoljem, pri čemer
pri odločitvah ne sme biti prevladujoč
samo gospodarski učinek posamezne
panoge. Odgovorni dejavniki-vodnogospodarske organizacije niso zagotovili,
da bi bile vodnogospodarske osnove, ki
poročevalec

obsegajo predvsem prikaz danosti vodnega režima v povodju in časovnem obdobju pravočasno in kvalitetno izdelane
z izhodišči in možnostmi bodočega vodnogospodarskega razvoja.
4. Skupščina ugotavlja, da dosedanje
razprave o uresničevanju samoupravne
organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
kažejo, da je samoupravna organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti
vodnega gospodarstva v okviru vodnih
območij primerna oblika samoupravne
organiziranosti vodnega gospodarstva v
SR Sloveniji. V primerih, ko je za posamezno vodno območje - porečje ustanovljenih več vodnih skupnosti, bi morale le-te pri urejanju vodnega režima in
izvajanju ostalih nalog vodnega gospodarstva zagotoviti usklajevanje planov za
celotno vodno območje in določiti prednostne naloge ne glede na organiziranost vodnih območij.
Vprašanja samoupravne organiziranosti vodnega gospodarstva se na republiški ravni odpirajo predvsem zato, ker se v
obstoječi organiziranosti niso v celoti izvajale določbe zakona o vodah oziroma
se ni dosledno uveljavljal splošni interes
in načelo solidarnosti pri gospodarjenju
z vodo kot naravnim bogastvom.
Izvajalske organizacije niso upoštevale
dosedanjih skupščinskih usmeritev glede racionalnejšega poslovanja in glede
delovanja organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena,
pri čemer mora biti zagotovljeno soodločanje uporabnikov, ustanoviteljev in drugih. Skupščina posebej opozarja, da je
potrebno natančneje določiti, kaj se v
vodnem gospodarstvu šteje za dejavnost
posebnega družbenega pomena ter da je
potrebno ločiti investicijske, izvajalske in
nadzorne funkcije. Poseben problem
predstavlja tudi amortizacija vodnogospodarskih objektov in naprav, ki vpliva
na možnost neenakega prikazovanja dohodkovnega položaja vodnogospodarskih organizacij.
II.
Z namenom, da bi temeljna vprašanja
uveljavljanja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju vodnega gospodarstva hitreje in uspešneje
razrešili, je skupščina sprejela naslednja:
STALIŠČA
1. V procesu planiranja je potrebno
zagotoviti interdisciplinarni pristop ter
pri tem upoštevati ekonomski in ekološki
vidik.
2. Dosledno je potrebno uveljaviti sistem zagotavljanja sredstev za vodno gospodarstvo z izpolnitvijo povračil za izvajanje programa vodnogospodarskih sto-

ritev, kar je določeno v veljavnem zakonu
o vodah, ki nalaga izvajalcem in uporabnikom, da se s samoupravnim sporazumom o temeljih plana območne vodne
skupnosti dogovorijo o načinu plačevanja povračil. Skupščina se zavzema, da
se uveljavi način, da bodo uporabniki
združevali pretežni del sredstev na podlagi količinskih osnov, manjši del pa od
vrednostnih.
3. Pri načinu organiziranja izvajalcev je
potrebno upoštevati skupščinske usmeritve, ki se zavzemajo za to, da naj vodnogospodarske organizacije čimprej in dokončno proučijo svojo organiziranost in
v tej zvezi pripravijo take predloge, ki
bodo zagotavljali racionalno poslovanje.
Pri tem je potrebno zagotoviti, da bodo
sredstva, ki so bila do sedaj vložena v
vodno gospodarstvo za opravljanje nalog
in dejavnosti posebnega družbenega pomena, in to v opremi, objektih, dokumentaciji in kadrih tudi po reorganizaciji namenjena za opravljanje teh dejavnosti.
4. Članice Zveze vodnih skupnosti Slovenije naj ponovno proučijo način in
oblike dogovarjanja o skupnih programih in nalogah, ki so jih prenesle na
Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in o
skupnem financiranju tistih nalog, za katere je zadolžena Zveza vodnih skupnosti
Slovenije na podlagi srednjeročnih planskih dokumentov.
5. Pri organiziranju strokovnega dela v
vodnem gospodarstvu je potrebno zagotoviti ustrezno delitev dela, koordinacijo
znanstvenoraziskovalnega dela in integracijo znanja, ki bodo omogočili uporabo novih znanstvenih dosežkov v praksi
in zagotovili pripravo ustreznih strokovnih podlag za odločanje v vodnem gospodarstvu.
III.
Z namenom, da bi usmerjala aktivnost
za hitrejše uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na področju vodnega
gospodarstva, je skupščina sprejela.
SKLEPE
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj:
- zagotovi, da se bo vodnogospodarska inšpekcija usposobila za samostojno
opravljanje svojih temeljnih nalog in zagotovi, da bodo upravni organi in inšpekcije dosledno izvajali nadzor nad uporabniki in izvajalci pri gospodarjenju z vodami oziroma urejanju vodnega režima:
- ugotovi potrebo in obseg možnih
sprememb in dopolnitev veljavnega zakona o vodah zlasti glede:
- vzpostavitve učinkovitega vodnogospodarskega informacijskega sistema
(vodnogospodarske osnove, kataster
onesnaževalcev voda itd.);
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- organiziranosti in pristojnosti inšpekcijskih služb.
- prouči način financiranja, ki bo zagotavljal vzdrževanje kakovosti voda oziroma vodnega režima, ki ima širši oziro-

ma republiški pomen, ter opravljanje nalog, sprejetih z medrepubliškimi dogovori oziroma dogovori na zvezni ravni;
- izdela akcijski program, določi nosilce posameznih nalog in opredeli roke za

izvedbo nalog, opredeljenih v stališčih in
sklepih skupščine z upoštevanjem razprave na delovnih telesih in zborih
Skupščine SR Slovenije.

STALIŠČA
Skupščine SR Slovenije k analizi uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij
Na podlagi 335. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 70., 72.,
253., 258., 260. in 261. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije je Skupščina
SR Slovenije na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 22. oktobra 1986 sprejela
STALIŠČA
k analizi uresničevanja zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij
i.
Skupščina SR Slovenije sprejema analizo uresničevanja zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij in ugotavlja, da je bil
storjen v času od zadnje obravnave informacije o izvajanju zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij v Skupščini SR Slovenije v letu 1980 napredek pri njegovem
ižvajanju in da poteka razvoj izvrševanja
kazenskih sankcij v republiki v skladu s
sprejetimi družbenopolitičnimi usmeritvami.
Izvrševanje kazenskih sankcij je potrebno tudi v bodoče razvijati v smeri
humanizacije in podružbijanja. Nadaljevati je potrebno z uvajanjem sodobnih in
humanih metod prevzgoje, zlasti socioterapevtstfih oblik dela z obsojenci, zagotoviti ustreznejšo izobrazbeno strukturo
delavcev v kazensko poboljševalnih zavodih, ustrezneje razviti medsebojne odnose med samimi obsojenci ter doseči
večjo pripravljenost vseh družbenih dejavnikov za sodelovanje v prevzgojnih
procesih. Doseči je potrebno tudi boljšo
povezanost kazensko poboljševalnih zavodov z okoljem, iz katerega obsojenci
prihajajo in kjer bodo po prestani zaporni
kazni živeli in delali, in tudi pripravljati
obsojenca že med prestajanjem kazni, da
se bo po odpustu iz zapora vključil v
normalno življenje. Doslej ugotovljena
uspešnost sodobnih metod penološke
znanosti pri prevzgoji obsojenih oseb narekuje tudi smelejše uvajanje po/odprtih
in odprtih oblik prestajanja zaporne kazni, več različnih izobrazbi in interesom
prilagojenih dejavnosti v sodobnih proizvodnih enotah, pri čemer pa bi morali z
vidika prevzgoje zagotoviti posebno skrb
povratnikom. Tudi proizvodno delo mora
biti v kazensko poboljševalnih zavodih
obvezno in podrejeno zahtevam prevzgoje in uspešnejšemu zaposlovanju zapornikov po prestani kazni.
Za uspešno nadaljnje uvajanje sodobnih in humanih metod prevzgoje naj Izvršni svet ob sodelovanju z drugimi od4

govornimi dejavniki, ki sodelujejo v procesu izvrševanja kazenskih sankcij, pripravi dolgoročni koncept razvoja izvrševanja kazenskih sankcij in določi prednostne naloge, od katerih je ena bistvenih, zagotovitev ustreznih prostorskih
možnosti in ustreznejšega razmerja med
številom delavcev prevzgojne službe in
obsojenci. Potrebno je organizirati
ustreznejše zdravstveno varstvo obsojencev v skladu s predlogi iz analize in razprav. Zagotoviti pa je treba tudi učinkovito izvrševanje varstvenega ukrepa zdravljenja alkoholikov in drugih bolezni zasvojenosti. Pri razreševanju problema
varstvenega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja v zdravstvenem zavodu je treba organizirati zdravljenje na
Psihiatrični kliniki v Ljubljani tako, da bo
poskrbljeno tudi za varnost.
Da bo nadaljevanje uresničevanja
sprejetih usmeritev na področju izvrševanja kazenskih sankcij učinkovito, morajo
biti zagotovljeni ustrezni objektivni pogoji, prav tako morajo vsi družbeni subjekti še bolj sodelovati z odgovornimi organi za izvrševanje kazenskih sankcij, in
to temeljne organizacije in skupnosti ter
vse druge oblike in ravni organiziranosti,
ki lahko pripomorejo pri teh prizadevanjih, zlasti tudi družbenopolitične organizacije. Bolj aktivni kot doslej morajo biti
tudi sveti kazenskih poboljševalnih zavodov.
Skupščina ugotavlja, da že veljavni zakon omogoča uvajanje sodobnih in humanih metod dela, v nekaterih kazensko
poboljševalnih zavodih pa ga je praksa
že presegla. Zakon tako ne predstavlja
ovire za nadaljnja prizadevanja na tem
področju. Skupščina pa podpira pobude
za tiste normativne spremembe, ki jih
predlaga že Izvršni svet, saj je analiza
izvajanja zakona v praksi pokazala, da jih
je smotrno opraviti zato, da bi normativna ureditev podprla pozitivne rezultate
prakse ter omogočila, da se le-ti prenesejo na področje izvrševanja kazenskih
sankcij kot pravilo ravnanj in prizadevanj. Pri tem naj Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije upošteva zahteve iz resolucije o zakonodajni politiki republike, da
zakoni podrobno ne urejajo vse materije,
ki nujno ne sodi v zakon, temveč je smotrno prepustiti posamezna vprašanja
podzakonskim aktom in drugim predpisom.
II.
Skupščina SR Slovenije opozarja zlasti
še na naslednja konkretna vprašanja, ki
jim je treba posvetiti vso pozornost:

- delovne pogoje zaprtih oseb v gospodarskih enotah kazensko poboljševalnih zavodov je treba čimbolj približati
delovnim pogojem v organizacijah združenega dela in prilagoditi proizvodni proces, da bo več možnosti za skupinsko in
individualno prevzgojno delo z obsojenci, ter zagotoviti, da bo imel prevzgojni
vidik prednost pred ekonomskim. Zato je
treba z vidika osnovnega namena teh
enot proučiti možnost oprostitve določenih obveznosti. Še naprej je treba zaposlovati v večji meri obsojence tudi v organizacijah združenega dela. Uvesti je potrebno možnosti stimulativnejšega nagrajevanja obsojencev za delo v zavodu;
- pri poklicnem usposabljanju obsojencev je potrebno težiti k večji pestrosti
izobraževalnih programov. Na ta način se
bo povečala možnost ustreznejše izbire
poklica, večje pa bodo tudi možnosti za
uspešno resocializacijo obsojencev. Posamezni zavodi, ki doslej tega še niso
storili, naj zato organizirajo izvajanje določenih izobraževalnih programov tudi
za obsojence, ki zaradi varnostnih razlogov ne morejo obiskovati zunanjih izobraževalnih ustanov, da bi na ta način
imeli možnost za pridobitev izozbrazbe
oziroma poklica;
- razvijati je treba svetovalno prakso
po prestani kazni prav tako tudi med prestajanjem kazni ter spodbuditi zlasti centre za socialno delo za še aktivnejše delo
z odpuščenimi zaporniki. Temu naj posvetijo večjo pozornost tudi drugi družbeni dejavniki, odgovorni za to, ki lahko
pripomorejo k hitrejši ponovni vključitvi
obsojencev po prestani kazni v normalno
življenje oziroma poskrbijo za njihovo zaposlitev in bivališče;
- sveti kazenskih poboljševalnih zavodov doslej niso dali pričakovanih rezultatov, zato bodo morali v bodoče v večjem
obsegu uveljaviti širše družbene interese
za uspešnejše podružbljanje področja izvrševanja kazenskih sankcij in za uspešnejši proces resociatizacije obsojencev;
- v skladu z domicilnim principom je
potrebno dosledno zagotoviti prestajanje
kazni na območju republike oziroma avtonomne pokrajine, kjer ima obsojenec
stalno prebivališče. V zvezi z nedoslednim izvajanjem tega načela naj Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
rešuje to vprašanje v povezavi z Zveznim
sekretariatom za pravosodje oziroma naj
se to rešuje tudi prek delegatov iz SR
Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ;
poročevalec

- prioritetno je treba realizirati načrte
novogradnje oddelka zaporov Nova Gorica in kadrovsko okrepiti zlasti kazensko
poboljševalni dom Dob pri Mirni z zadostnim številom ustreznih strokovnjakov s področja prevzgoje dela z obsojenci ter to delo še ustrezneje razviti in organizirati.

III.
Na področju podružbljanja izvrševanja
kazenskih sankcij je treba zagotoviti, da
bo imela širša javnost še boljši vpogled v
problematiko dela kazenskih poboljševalnih zavodov in problematiko pokazenske obravnave, vzporedno pa omogočiti

tudi večji družbeni vpliv na izvrševanje
kazenskih sankcij.
Izvršni svet naj z namenom uresničevanja teh stališč še posebej prouči stališča,
mnenja in predloge delovnih teles skupščine in njenih zborov ter po potrebi obvesti o posameznih vprašanjih Skupščino
SR Slovenije.

SKLEP
t
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi
analize izvajanja zakona o morskem ribištvu.
Zbor združenega dela in Zbor občin
Skupščine SR Slovenije sta dne 22. oktobra 1986 obravnavala analizo izvajanja zakona o morskem ribištvu in na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednji
sklep:
1. Zbora sta bila hkrati z obravnavo
poročila o stanju voda v SR Sloveniji
seznanjena tudi z analizo izvajanja zakona o morskem ribištvu, ki jo sprejemata

skupaj z ugotovitvami in predlogi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Pri
tem posebej poudarjata pomen ribištva,
tako morskega kot rečnega, pri skupnem
gospodarjenju z vodami v SR Sloveniji.
2. Zbora ugotavljata, da je stanje morskega ribištva kritično in opozarjata, da
je nujno treba hitreje razreševati nastale
probleme, zlasti v tem trenutku, ko so
težave vedno bolj prisotne, sodijo pa tudi
v širši kompleks razreševanja ekoloških
vprašanj. Kvaliteta okolja je prvi pogoj za
večji ribji fond, prav tako pa tudi prvi
pogoj za kvaliteto hrane, ki jo dobimo iz

morja. Zbora se zavzemata za večjo vlogo znanstveno-raziskovalnega dela na
tem področju, za smotrno načrtovanje
morskih virov in za nadzor, ki se neenotno, neučinkovito in necelovito izvaja.
3. Zbora nalagata Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, da v okviru tekočega poročanja o izvajanju resolucije
o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije obvešča skupščino tudi
o izvajanju nalog in ukrepov s tega področja, zlasti glede izkoriščanja razvojnih
možnosti za morsko in sladkovodno ribištvo.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 22. 10.1986
- Denarne kazni določiti v razmerju do
neke spremenljive kategorije
Skupina delegatov za po- membneje, pomenila bi velik
dročje državnih organov, DPO prihranek in racionalizacijo
in društev - 2. okoliš za Zbor pri delu in materialu. Najpozdruženega dela Skupščine membneje pa je, da denarne
SR Slovenije je postavila na- kazni ne bi izgubljale na poslednje delegatsko vpra- menu.
Delegati namreč menimo,
šanje:
V tem kratkem obdobju po da sta na primer predloga
volitvah smo na republiški sprememb zakona o omejiskupščini obravnavali celo vr- tvah trga in prostega prometa
sto sprememb zakonov oz. blaga... in zakona o kontroli
kazenskih določb v teh zako- kakovosti kmetijskih in živilnih, ker denarne kazni v fiks- skih proizvodov... tipičen prino določenih zneskih hitro iz- mer velike neracionalnosti.
Na delegatsko vprašanje
gubljajo na pomenu zaradi
skupine delegatov za področje
velike inflacije.
Cela paleta takšnih uskladi- državnih organov 2. okoliša
tev je predvidena tudi za okto- Postojna za Zbor združenega
brsko sejo skupščine. Ali ni dela Skupščine SR Slovenije je
mogoče denarnih kazni dolo- odgovoril Jože Tratnik, načiti v razmerju do neke spre- mestnik republiškega sekremenljive kategorije, kar bi po- tarja za pravosodje in upravo:
Problem, ki ga odpira delemenilo avtomatizem pri povečevanju le-teh? Taka rešitev gatsko vprašanje in ki izvira iz
bi nedvomno veliko doprine- neugodnih gospodarskih gisla k razbremenitvi delegat- banj v zadnjih letih, zaradi kaske skupščine in kar je še po- terih hitro spreminjanje vredporočevalec

nosti dinarja zahteva pogosto
normativno prilagajanje, zlasti
na področju kaznovalnega
prava in še posebej pri predpisovanju razponov denarnih
kazni za gospodarske prestopke in prekrške, je bil v skupščini SR Slovenije že večkrat
obravnavan in je do njega izvršni svet že zavzel načelno
stališče. Izvršni svet ocenjuje,
da nakazani problem zahteva
intenzivno proučevanje možnosti uvedbe takšnega sistema
predpisovanja denarnih kazni,
ki bi omogočal sprotnejše prilagajanje višine teh kazni gibanju vrednosti dinarja brez pogostnih sprememb posameznih predpisov, ki določajo gospodarske prestopke oziroma
prekrške. Z uvajanjem takšnega sistema je namreč povezana vrsta pravnih in pravno-političnih vprašanj, zaradi česar
je potrebno vse možne oblike
enostavnejšega prilagajanja
denarnih kazni gibanju vrednosti dinarja vsestransko pretehtati, zlasti tudi glede na določbo 221. člena ustave SR
Slovenije, oziroma 181. člena
ustave SFR Jugoslavije, po kateri »nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni

zakon ali predpis, ki temelji na
zakonu, določil, da je kaznivo,
in zanj predpisal kazni, še preden je bilo storjeno.« Predvsem pa je po mnenju Izvršnega
sveta potrebno takšen sistem
delnega ali popolnega avtomatizma pri valorizacijah denarnih kazni vgraditi v sistem celotnega kaznovalnega prava
(kazensko pravo, pravo gospodarskih prestopkov in pravo
prekrškov). Ker spada urejanje
sistema kazenskih sankcij za
kazniva dejanja in gospodarske prestopke v zakonodajno
pristojnost federacije, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
poslal 23. 5. 1986 Zveznemu
izvršnemu svetu pobudo za
spremembo sistema določanja
vrednostnih količin v jugoslovanskem kaznovalnem pravu.
Zvezni izvršni svet je pobudo
obravnaval 25. 9. 1986 in obvestil Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, da bodo predlogi iz
pobude obravnavali v okviru
postopka za spremembe in dopolnitve kazenskega zakona
SFR Jugoslavije, ki so v pripravi. Pri pripravi teh sprememb
in dopolnitev bo sodeloval tudi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
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— Zakaj pretiran uvoz?
Zbor združenega dela
Skupščine občine Domžale je
ob obravnavi gospodarskih
gibanj v občini obravnaval tudi vzroke padanja plasmaja
proizvodov PAPIRNICE Količevo, TOKA Domžale ter nekaterih drugih organizacij
združenega dela v občini.
Ugotavlja, da poleg znanih
vzrokov, ki veljajo tudi za večje število drugih panog industrije (od zniževanja kupne
moči prebivalstva do nižanja
zalog pri kupcih), padanje plasmaja proizvodov povzroča
tudi relativno velika tonaža
uvoza teh proizvodov iz vzhoda deloma pa tudi iz zahoda,
kljub dobri ponudbi domačih
proizvodov (izjema so le najkvalitetnejši kartoni, katerih
uporaba pa je omejena le na
ozek krog izdelkov). Padanje
je posebno izrazito pri prodaji
premaznih in nepremaznih
kartonov, katere v Jugoslaviji
proizvajajo trije proizvajalci:
UNKA iz SR Srbije - CAZIN iz
SR Bosne in Hercegovine in PAPIRNICA Količev iz SR Slovenije. Navedene organizacije združenega dela s skupno
instalirano kapaciteto cca 180
tisoč ton letne proizvodnje
le.tno izvozijo 58 tisoč ton, kar
predstavlja okrog 33,3% celotne proizvodnje v Jugoslaviji.
Glede na to, da so trendi
padanja plasmaja na domačem trgu na eni strani in trendi uvoza kartonov (v raznih
oblikah) na drugi strani v porastu, Zbor združenega dela
zahteva od pristojnih organov
pojasnilo oziroma postavlja
delegatsko vprašanje:
Zakaj je prišlo do takega
uvoza in v katero smer bo v
bodoče šla politika uvoza v
papirni kot tudi v drugih panogah za proizvode, ki jih v Jugoslaviji izdelamo dovolj.
Vprašujemo tudi, po kakšnem
ključu so se določali proizvodi, ki se lahko uvažajo in kateri organ ga je določil.
Menimo, da bi bilo potrebno
prepovedati uvoz proizvodov,
ki jih v zadostni količini in
ustrezni kvaliteti izdelujemo
doma (v vseh oblikah uvoza
od generalne do kompenzacije in dodelav). V kolikor pa je
dgovorjena politika drugačna,
pa bi bilo potrebno pričeti z
uvozom postopoma, da bi se
organizacije združenega dela
lahko postopoma in pravočasno preusmerile na drug
proizvodni program.
Na delegatsko vprašanje je
odgovorila Vojka Ravbar, pomočnica predsednika Republi6

škega komiteja za mednarodno sodelovanje:
Odlok o razvrstitvi blaga v
oblike izvoza in uvoza razvršča
uvoz papirja in kartona ter izdelke iz papirne mase, papirja
in kartona v pretežni meri na
pogojno prost uvoz (LBO), kar
omogoča praktično vsaki OZD,
da v okviru izračunanih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb sama odloča, katere surovine ter repromateriale
s konvertibilnega področja bo
uvozila in v kakšnem obsegu.
Glede na sedanji informacijski
sistem ne razpolagamo s podatki koliko tovrstnega blaga
je bilo v zadnjem času v SR
Sloveniji oz. v SFRJ uvoženega.
Do večjih količin uvoza papirja in kartona pa prihaja, po
informacijah Splošnega združenja celuloze, papirne in papirno predelovalne industrije
Slovenije, iz vzhodnevropskih
držav, predvsem iz Sovjetske
zveze. Jugoslavija ima namreč
v zunanjetrgovinski menjavi s
SZ presežek, zato je SZ v cilju
zmanjševanja pozitivnega salda ponudila Jugoslaviji vrsto
blaga, med drugim tudi papir
in karton. Cena iz SZ uvoženega blaga je v primerjavi z cenami istovrstnega v Jugoslaviji
proizvedenega biaga izredno
nizka, kvaliteta pa ne ustreza
nivoju, ki smo ga dosegli v Sloveniji. Relativno visoke cene
doma izdelanega papirja in
kartona so, po oceni splošnega združenja, posledica izrednega porasta cen ostalih surovin (električna energija, plin,
premog, i.t.d).
Odlok o razvrstitvi blaga v
oblike izvoza in uvoza sprejema Zvezi izvršni svet na podlagi mnenja Gospodarske zbornice Jugoslavije, ki skupno
opredelijo tudi ključ za razvrstitev proizvodov na posamezne oblike izvozno - uvoznih režimov, zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da
se OZD s področja papirne oz.
papirno predelovalne industrije na enotnem jugoslovanskem prostoru v okviru GZJ
dogovorijo o oblikah in nujnostih zaščite posamezne vrste
proizvodnje ter o realnih nadaljnjih skupnih razvojnih
možnostih, upoštevajoč vpliv
zunanjega trga.
V skladu z navedenim Izvršni
svet meni, da je potrebno v
OZD posvetiti več pozornosti
kvalitativnim elementom gospodarjenja in po ceni in kvaliteti zagotavljati takšno proizvodnjo, ki bo konkurenčna na
zunanjem in na domačem
trgu.

- Kaj je bilo storjeno za odmero
katastrskega dohodka?
Skupina delegatov za področje gospodarstva za ZZD
Skupščine SR Slovenije, 30.
okoliš, s sedežem v občini Celje postavlja naslednje delegatsko vprašanje:
Kaj je bilo storjenega z načinom odmere kat. dohodka iz
pospeševanja kmetijske proizvodnje in organiziranosti te
proizvodnje?
Na delegatsko vprašanje je
odgovoril na 7. seji ZZD,
22.10.1986 Tone Pengov, direktor Republiške uprave za
družbene prihodke ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o temeljnih kriterijih za
izračun in valorizacijo katastrskega dohodka z osnutkom
dogovora.
Na podlagi 60. člena zakona
o davkih občanov se zavezancem davka iz kmetijstva vključenim v družbeno organizirano proizvodnjo, ki sprejemajo
in izpolnjujejo usmeritve setvenih planov občin, glede na
obseg združevanja proizvodnje, prizna posebna olajšava,
pri čemer merila za priznavanje olajšav in višino določi občinska skupščina. Z dogovorom o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986 - 1990
Z dogovorom o usklajevanju
davčne politike za obdobje
1986 - 1990 so se občine dogovorile, da bodo le-te priznavale v višini do 70% odmerjenega davka. Tovrstne olajšave
so uvedle vse občine.
Po podatkih odmerne statistike za leto 1985 je bilo v SR

Sloveniji
priznanih
176.657.317 din vseh olajšav,
kar predstavlja 25% od odmerjenega davka, od tega odpade
na olajšave za družbeno organizirano
proizvodnjo
108.401.853 din ali 6% vseh
priznanih olajšav. Razen tega
je bilo skladno z 62. členom
zakona o davkih občanov in
dogovora o usklajevanju davčne
politike
priznanih
39.176.304 din ali 22% vseh
olajšav za investicije v kmetijstvo (za vlaganja v družbeno
organizirano
proizvodnjo
108.401.853 din ali 61% vseh
priznanih olajšav. Razen tega
je bilo skladno z 62. členom
zakona o davkih občanov in
dogovora o usklajevanju davčne
politike
priznanih
39.176.304 din ali 22% vseh
olajšav za investicije v kmetijstvo (za vlaganja v družbeno
organizirano modernizacijo
gospodarstva in za preureditev
stanovanjskih in gospodarskih
poslopij v turistične namene).
Iz navedenega izhaja, da je bilo za družbeno organizirano
proizvodnjo in za vložene investicije v kmetijstvu priznanih
kar 83% vseh olajšav in le 17%
olajšav za druge namene.
Glede na navedeno ocenjujemo, da uvedene olajšave dosegajo svoj namen v kolikšni
meri pa vplivajo na obseg
združevanja in povečanje kmetijske proizvodnje pa bi bilo
možno ugotoviti iz sklenjenih
pogodb pri kmetijskih organizacijah.

ZBOR OBČIN - 22. 10. 1986
- Kaj je s preskrbo s premogom?
Delegatka mesta Maribor,
tov. Marica Polič je na 6. seji
Zbora občin Skupščine SR
Slovije postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
»Delegati mesta Maribor in
vseh šestih občin ugotavljamo, da preskrba s premogom
za široko porabo ni zadovoljiva, zlasti z rjavim pfemogom.
Vemo, da je to mišljen komercialni premog, niso pa realizirane dogovorjene obveznosti
predvem iz premogovnikov
SR Bosne in Hercegovine.
Naše vprašanje je, kaj je naredil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije, da se to stanje
uredi? Razpoloženje prebivalstva je skrajno nezadovoljivo.
Mislim, da bo to zanimalo še
koga drugega«.

Na zastavljeno vprašanje je
odgovoril Gvido Rozman, namestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko:
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije tekoče ureja odnose
s SR Bosno in Hercegovino ha
področju gospodarskega sodelovanja. Sodelovanje na področju energetskega gospodarstva obeh republik ima pri
tem pomembno mesto.
V zadnjih letih je Izvršni svet
Skupščine
SR
Slovenije
usmerjal slovenske premogovnike k povečanju debelih vrst
premoga, ki so primerne za široko potrošnjo. Ta prizadevanja so predvsem v letošnjem
letu dala boljše rezultate, ki se
kažejo v povečanem deležu
premoga za široko potrošnjo v
poročevalec

celotni letošnji osemmesečni
proizvodnji.
Da bi zagotovil enakomerno
oskrbo s premogom za široko
potrošnjo pod enakimi pogoji
vseh področij v SR Sloveniji se
je Izvršni svet med drugim odločil tudi za občutno povečanje uvoza kvalitetnejših vrst
premoga v primerjavi s prejšnjimi leti.
Dobavljene količine premoga iz premogovnikov Jugoslavije za široko potrošnjo trgovskim organizacijam so v prvih
osmih mesecih letos za 16,6%
višje kot v enakem obdobju lani. V celoti so letos trgovske
organizacije v SR Sloveniji
prejele 645.319 ton vseh vrst
premoga, kar je za 91.840 ton
več kot v letu 19(55.
Rudnik lignita Velenje je letos v prvih osmih mesecih trgovskim OZD dobavil kar
59.383 ton ali 15,4% več lignita
i kot v enakem obdobju lani.
Rudniki rjavega premoga Slovenije so presegli lanskoletne
osemmesečne dobave trgovskim organizacijam celo za
26,5% in jim dobavili skupno
103.278 ton rjavega premoga.
V lanskoletnem enakem obdobju pa so kljub vsem naporom uspeli dobaviti slovenskim trgovskim organizacijam
le 81.648 ton rjavega premoga.
Dobave premoga iz premogovnikov SR BiH so prav tako za
okoli 10% višje od lanskoletnih. To pa predvsem na račun
večjih dobav slabšega neklasiranega rjavega premoga.
Dom - Smreka Maribor, ki je
zadolžena za oskrbo mesta
Maribor in severovzhodne Slovenije s premogom, je v obravnavanem obdobju prejela 9500
ton več lignita iz Rudnika lignita Velenje in 8500 ton več rjavega premoga iz Rudnikov rjavega premoga Slovenije. Dom
- Smreka Maribor je letos prejela skupno 191.980 ton premoga, v lanskem letu pa le
173.478 ton premoga iz jugoslovanskih premogovnikov.
Pri tem pa v Republiški energetski skupnosti ugotavljajo,
da vse trgovske organizacije,
ki v maloprodaji prodajajo premog v severovzhodni Sloveniji
ne združujejo prispevka ob ceni premoga za široko potrošnjo za razširjeno reprodukcijo
jugoslovanskih premogovnikov. Ta ugotovitev in dejstvo,
da Dom - Smreka iz Maribora
v lanskem in letošnjem letu ni
sklenila nobene nove pogodbe
za dobave premoga iz jugoslovanskih premogovnikov tudi
vpliva na nekoliko slabšo
oskrbljenost severovzhodnega
dela Slovenije.
V analizi strukture dobav
premoga za široko potrošnjo
poročevalec

trgovskim organizacijam iz
slovenskih premogovnikov v
prvih osmih mesecih letos je
bilo ugotovljeno, da je delež
povečanih dobav lignita severovzhodni Sloveniji nekoliko
nižji od povprečnega povečanja dobav za celotno Slovenijo. Na podlagi teh ugotovitev je
bil s predstavniki Rudnika lignita Velenje dosežen dogovor,
da v zadnjem kvartalu letošnjega leta povečajo dobave Dom
- Smreki iz Maribora in Slovenijalesu - Lik Savinji iz Ptuja in
do konca letošnjega leta dosežejo enakomerno oskrbljenost
vseh področij v Sloveniji.
Proizvodnja rjavih premogov, primernih za široko potrošnjo, se v Jugoslaviji v zadnjih letih ne povečuje, potrebe
po premogu za široko potrošnjo pa n'araščajo. Zato v naslednjih letih ni pričakovati
večjega porasta dobav rjavega
premoga za široko potrošnjo
iz SR BiH.
Upoštevaje plan potreb po
premogu za široko potrošnjo v
letošnjem letu, ki so ga posredovale trgovske organizacije,
in možnosti dobav iz slovenskih premogovnikov in iz premogovnikov drugih SR je Republiški komite za energetiko
v mesecu maju letos sprejel
operativni program oskrbe s
premogom za široko potrošnjo. V programu je ob upoštevanju povečanih dobav iz slovenskih premogovnikov in realno ocenjenih dobav iz SR
BiH predvideno pokrivanje primanjkljaja kvalitetnejših vrst
premoga iz uvoza. Od uvožene
količine v prvih osmih mesecih
letos v višini 36.353 ton je Dom
- Smreka Maribor prejela
12.407 ton. V zadnjem kvartalu
letošnjega leta pa bomo uvozili še okoli 50.000 ton kvalitetnejših vrst premoga. Od te količine bo Dom - Smreka Maribor prejela delež, dogovorjen
po ključu v Splošnem združenju trgovine SR Slovenije.
Trgovske organizacije v SR
Sloveniji imajo na zalogi uvožen črni premog in brikete rjavega premoga. Dobave lignita
potrošnikom potekajo na področju celotne republike brez
večjih zastojev. Še vedno pa
povpraševanje po rjavih premogih iz jugoslovanskih premogovnikov presega možnosti
ponudbe.
V Izvršnem svetu Skupščine
SR Slovenije ocenjujemo, da
bo ob sprejetih ukrepih in
varčni rabi oskrba s premogom v kurilni sezoni 1986/87
potekala brez večjih motenj.
Oskrbo potrošnikov z energetskimi viri bomo tekoče spremljali in sprejeli dodatne ukrepe,
če bo to potrebno.

- Kdaj hitra cesta med Ljubljano irv
Zagrebom?
V imenu skupščin občin:
Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Sevnica, Krško, Brežice,
Grosuplje in Trebnje postavljamo naslednje delegatsko
vprašanje:
Razmere na avtocesti Bratstva in enotnosti med Ljubljano in Zagrebom so nam znane
(gostota prometa, preobremenjenost, število prometnih
nesreč, število prometnih nesreč s smrtnim izidom, stanje
cestišča itd.), zato verjetno ni
potrebne širše obrazložitve in
argumentov. Glede na znane
razmere omenjene ceste med
Ljubljano in Zagrebom postavljamo Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije delegatsko vprašanje:
Kdaj se bo začelo z gradnjo
hitre ceste med Ljubljano in
Zagrebom in do kdaj bo zgrajena? Menimo, da je to širši
slovenski in jugoslovanski
problem, zato tudi zahtevamo, da se o tem obvesti širšo
javnost. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prosimo, da
nam na zastavljeno vprašanje
poda pisni odgovor.
Na delegatsko vprašanje je
odgovoril Peter Marn, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za promet in zveze:
V SR Sloveniji se ob upoštevanju pomembnega geografskega in tranzitnega položaja
vse bolj izpostavlja kot ena prvih nalog na področju cestnih
novogradenj, nujnost pristopiti h gradnjr hitre ceste od Ljubodsek
Hrušica-Žirovnica
Žirovnica-Radovljica
Šentvid-Koseze
Dolenjska cesta-Šmarje Sap
Višnja gora-lvančna gorica
Ivančna gorica-Trebnje
Trebnje-Hrastje
Hrastje-Karteljevo
Karteljevo-Krško
Krško-meja SR Hrvatska
SKUPAJ:
Ijane do Zagreba. Za odpravo
prometne izoliranosti SR Slovenije ima ta del magistralne
ceste Bratstva in enotnosti od
Jesenic do Gevgelije absolutno prednost, predvsem kot podaljšek karavanškega predora.
Opredelitve v srednjeročnih
in dolgoročnih planskih dokumentih glede gradnje Avtoceste Bratstvo in enotnost v SR
Sloveniji in Jugoslaviji so naslednje:

- v dogovoru o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je
opredeljena pri novogradnjah
prednost pri že začetih odsekih in sicer predor Karavanke,
južna obvoznica v Ljubljani ter
Šmarje Sap - Višnja gora;
- dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od leta
1986-2000 predvideva izgradnjo naslednjih odsekov na avtocesti Bratstvo in enotnost:
predor Karavanke-Hrušica-Žirovnica-Radovljica vključno z
izgradnjo predora, Sentvid-Koseze, Vič-Dolenjska cesta,
Šmarje Sap-Višnja gora-Trebnje-Mačkovec-Krško meja SR
Hrvatske;
- družbeni plan Jugoslavije
za obdobje 1986-1990 daje pri
razvoju magistralnega odseka
omrežja prednost graditvi avtoceste Bratstvo in enotnost,
vključno tudi s predorom skozi
Karavanke:
- srednjeročni plan Skupnosti za ceste SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 predvideva naslednje gradnje na odseku avtoceste Karavan ke-Bregana: predor Karavanke, južna
obvoznica Ljubljane ter Šmarje Sap-Višnja gora v skupni
dolžini 24,4 km;
- dolgoročni plan Skupnosti za ceste Slovenije opredeljuje naslednjo dinamiko gradnje avtoceste od Karavank do
meje s SR Hrvatsko (niso upoštevani odseki, ki so že v srednjeročnem planu):
dolžina vrednost
v km v mio din
11,700 5.708
9,700 3.062
3,000 10.416
6,100 8.771
6,200 2.915
16,600 7.804
12,600 5.923
4,400 2.068
27,700 11.343
20,300 8.312
118,300 66.322

cene junij 1985
obdobje
izgradnje
1992-1994
1995-1996
1993-1995
1993-1995
1991-1992
1992-1994
1991-1993
1994-1995
1999-2001
1996-1998

Po letu 2000 je predvidena
izgradnja še zadnjega odseka
od Malene do Cikave v dolžini
9 km.
Gradnja avtoceste na vseh
odsekih od Višnje gore do meje s SR Hrvatsko se v dolgoročnem planu predvideva tako, da
se bosta k obstoječi cesti dogradila dva nova vozna pasova
z odstavnim pasom, s hkratno
modernizacijo in rekonstrukcijo obstoječe ceste. Celotni od7

sek ima predviden odprt sistem cestnine s cestninskimi
postajami pri Karavanškem
predoru, Brezja Torovem, med
Ivančno gorico in Trebnjem ter
med Krškim in Brežicami.
Gradnja posameznih cestnih
odsekov na celotni trasi avtoceste Bratstva in enotnosti od
Karavank do Gevgelije poteka
po socialističnih republikah z
različno dinamiko. Od skupne
dolžine, ki znaša po idejnih
projektih 1170 km je zgrajenih
530 km ali 45%. Stanje po republikah je naslednje:
- Slovenija 32 km ali 18%
od skupaj 184 km,
- Hrvatska 153 km ali 50%
od skupaj 307 km,
- Vojvodina 30 km ali 34%
od skupaj 87 km,
- Srbija 252 km ali 61% od
skupaj 412 km,
- Makedonija 63 km ali 35%
od skupaj 180 km.
Stanje izgradnje avtoceste
na področju SR Slovenije je
naslednje:
Začetek avtoceste je na predoru Karavanke, ki se že gradi.
Na odseku od Ljubljane je že
zgrajena avtocesta Naklo-Ljubljana v dolžini 29 km. Iz-

grajen je 9 km dolg odsek dvopasovne ceste Črnivec-Naklo,
ki predstavlja I. fazo avtoceste.
Na področju Ljubljane je že
zgrajen odsek od Kosez do Viča (5 km), ki je del obvoznega
sistema avtoceste okoli mesta.
Odsek od priključka Vič do Dolenjske ceste v dolžini 6,7 km
je v gradnji, predvidoma bo
dokončan v letu 1988.
S pridobitvijo 12. posojila
Mednarodne banke za obnovo
in razvoj so stekle v okviru
Skupnosti za ceste Slovenije
priprave za izgradnjo prvega
odseka na relaciji Ljubljana-Bregana. Tako je že v teku
licitacijski postopek za izgradnjo cestnega odseka Šmarje
Sap-Višnja gora v dolžini 12,2
km. Predvideni pričetek gradnje je spomladi 1987, predviden čas gradnje je 20 mesecev.
Glede na izreden pomen te
ceste kot celote pa potekajo v
okviru Skupnosti za ceste Slovenije dogovori za oblikovanje
ustrezne finančne konstrukcije nadaljevanja izgradnje naslednjih odsekov v trasi do
Bregane. Z namenom pospešitve uresničevanja omenjenih
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STALIŠČE
do delegatske pobude skupine delegatov za
gospodarsko področje 38. okoliš, Maribor
Pobrežje za Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije v zvezi z ukinitvijo vseh participacij
uporabnikov k stroškom zdravstvenih storitev in
predlogom za sprožitev postopka o ustrezni
spremembi samoupravnega sporazuma o
uresničevanju zdravstvenega varstva in ostalih
spremljajočih sporazumov
Skupina delegatov za delegiranje v Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije je obravnavala pobudo Zbora združenega dela SO Maribor-Pobrežje, podano na 2. redni seji
zbora, dne 12. 5. 1986, za ukinitev vseh participacij uporabnikov k stroškom zdravstvenih storitev in jo podprla. Istočasno
je bil podan tudi predlog za sprožitev postopka o ustrezni
spremembi Samoupravnega sporazuma o uresničevanju
zdravstvenega varstva (Uradni list SR Slovenije, štev. 26/83) in
ostalih spremljajočih sporazumov.
V obrazložitvi pobude in predloga so delegati navedli, da
uporabniki zdravstvenih storitev neprekinjeno opozarjajo na
nujnost ukinitve participacije. V primeru, da izvajalskim OZD
predstavljajo s participacijo zbrana sredstva vir dohodka,
moramo to nadomestiti z ustrezno prispevno stopnjo v
sistemu svobodne menjave dela. če pa je participacija pretežno vzgojnega pomena, kot je bilo tudi eno izmed tolmačenj
Zdravstvene skupnosti Slovenije na analogne pobude delegatov Občinske zdravstvene skupnosti Maribor-Pobrežje v pre8

planskih nalog in zagotovitve
finančne konstrukcije za celo
relacijo pripravljajo na pobudo
Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije v Skupnosti za ceste
Slovenije oblikovanje investicijskega konzorcija. Sestavljali
naj bi ga Skupnosti za ceste
Slovenije, zainteresirani izvajalci gradbenih del in poslovne
banke, kar bi na podlagi združenja dela in sredstev omogočilo nadaljnjo izgradnjo cestnih odsekov do meje s SR Hrvatsko.
Možnost izgradnje je povezana tudi s pridobitvijo finančnih sredstev iz 13. posojila
Mednarodne banke za obnovo
in razvoj in z zagotovitvijo potrebnega deleža lastnih sredstev. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije si bo v okviru svojih
pristojnosti prizadeval za pridobitev teh sredstev, saj je tako pripravljenem skupnem
programu dana podpora tudi
na zveznem nivoju. V tej zvezi
se bodo nadaljnje aktivnosti
obravnavale kot skupni projekt
na nivoju Jugoslavije, saj je izgradnja tega dela avtoceste
Bratstva in enotnosti ob upoštevanju gostote prometa, de-

leža tovornega prometa (22%),
ter individualnega tranzitnega
prevoza (60% vozil na tem odseku prečka mejo in 25% vozil
je v tranzitu), vsekakor osnovna prioriteta v novogradnjah v
cestno infrastrukturo. Ocenjujemo, da bo možna nadaljnja
izgradnja daljših cestnih odsekov v trasi te ceste že v letu
1988, saj je za odsek Višnja
gora-Mačkovec, v dolžini 39
km' že pripravljen idejni projekt, pričele pa se bodo priprave za podrobne tehnične projekte in lokacijske postopke.
Pri tem bo treba upoštevati tudi potrebp po izgradnji odseka
Hrušica-Žirovnica (obvoznica
Jesenice), ki se z dokončanjem predora Karavanke tudi
izpostavlja kot prioriteta. Seveda pa je realizacija navedenih
projektov v končni fazi odvisna
od potrebnih finančnih sredstev.
Z navedenimi aktivnostmi bi
zagotovili, da bi bil precejšnji
del odsekov na relaciji Ljubljana—meja s SR Hrvatsko zgrajenih oziroma v gradnji že ob
dokončanju predora Karavanke, to je predvidoma v sredini
leta 1991.
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teklem mandatu, pa je potrebno upoštevati vse pogostejša
opozarjanja zdravstvenih delavcev, da imamo »zanemarjene
bolnike«, to je, bolnike s težjimi obolenji zaradi prepoznega
strokovnega odpravljanja začetnih lažjih oblik obolelosti.
Prav zaradi vsega tega predlagamo Zboru združenega dela
Skupščine SR Slovenije sporožitev postopka za ukinitev vseh
participacij uporabnikov k stroškom zdravstvenih storitev.
Pobudo Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor
združenega dela Skupščine SR Slovenije Skupščine občine
Maribor Pobrežje za ukinitev vseh participacij uporabnikov k
stroškom zdravstvenih storitev, smo proučili in vam sporočamo naslednje stališče:
•»
V našem sistemu zdravstvenega varstva imamo do Zakonu
o zdravstvenem varstvu določen zagotovljeni program, s
čimer vsem občanom na območju SR Slovenije zagotavljamo
pravice do zdravstvenih storitev. Ob tem pa imamo uveden
tudi prispevek uporabnikov k ceni zdravstvenih storitev participacijo. To vprašanje Zakona o zdravstvenem varstvu
ureja tako, da se lahko s samoupravnim sporazumom ali
pogodbo določi participacijo, posebej pa opredeljuje, kdo je
le-te oproščen. V zvezi s tem so oproščeni tega plačila posamezne skupine prebivalstva, kot so: dojenčki, predšolski in
šolski otroci, borci NOV, varovanci v socialnih zavodih. Prav
tako so oproščeni plačila participacije prebivalci, ki bolehajo
za določene bolezni, kot So: rakasta obolenja, slakorne
bolezni, mišično in živčno-mišične bolezni psoriaza in druge.
Samoupravni sporazum o uresničevanju zdravstvenega varstva podrobneje opredeljuje vprašanje participacije. Ureja
zneske, ki jih morajo uporabniki prispevati pri uveljavljanju
posameznih oblik zdravstvenega varstva, in sicer v: osnovni
zdravstveni dejavnosti, specialistični ambulantni dejavnosti,
poročevalec

za zdravila, pomožni in sanitarni material ob prevzemu v
lekarni na recept, za ortopedske in druge pripomočke, itd.
Znesek participacije za zdravstvene storitve se valorizirajo
vsako leto v skladu s poprečno rastjo osebnih dohodkov v SR
Sloveniji.
Omeniti je potrebno, da je bila participacija pri naš uvedena
z zveznim predpisom že leta 1962, republiški zakon pa jo je
povzel leta 1970. V tem času v naši republiki niso imeli vsi
občani vseh pravic do zdravstvenih storitev, temveč so obstojale glede tega med uporabniki razlike. Nekatere zdravstvene
storitve pa so morali občani plačevati v celoti.
V obdobju po letu 1965 smo v naši republiki dosegli izredno
hiter razvoj zdravstvenih zmogljivosti, razširili mrežo zdravstvenih organizacij ter vzpostavili visoko raven zdravstvenega
varstva občanov. Sočasno smo prišli do spoznanj, da se
razkorak med zahtevami uporabnikov in možnostmi njihovega zadovoljevanja povečuje in da povsem brezplačno zadovoljevanje vseh zdravstvenih storitev ne vodi k zavestnejšemu
odnosu do ohranjanja zdravja kot tudi ne usmerja uporabnikov k najbolj učinkovitim oblikam zdravstvenega varstva.
Uvedba participacije je odigrala svojo funkcijo, in sicer tako
v ekonomskem, kot tudi v vzgojnem pomenu. Ekonomska
vloga participacije pri financiranju zdravstvenih storitev v
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije ni zanemarljiva. Pri
zagotavljanju zdravstvenega standarda v SR Sloveniji so
zbrana sredstva participacije v letu 1985 predstavljala
1,986.592 tisoč din, kar pomeni 2,9% vseh sredstev, ki so v
okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije namenjena financiranju zdravstvenih storitev.
Pri določanju sistema doplačil uporabnikov k cenam zdravstvenih storitev pa je bilo kljub temu vseskozi v ospredju
dejstvo, da višina doplačil ne sme odvračati uporabnikov od
nujno potrebnih zdravstvenih storitev. Zato so pri sistemu
doplačil uporabnikov posebej upoštevane socialne, oziroma
dohodkovne razmere uporabnikov. Po določilih sklenjenih
samoupravnih sporazumov je približno 40% vseh uporabnikov v SR Sloveniji oproščenih obveze doplačil k cenam storitev v zdravstvu. Do sedaj tudi nismo zasledili podkrepljenih
ugotovitev, da bi zaradi višine participacije uporabnikom ne
bile zagotovljene zdravstvene storitve.

Soudeležba občanov pri financiranju zdravstvenih storitev
ima vzgojno-usmerjevalno funkcijo. Le-ta se kaže v opozarjanju uporabnikov, da zdravstvene storitve niso zastonj, temveč
imajo svojo ceno in posegajo v delitev ustvarjenega dohodka.
Zato naj bi vplivala na ravnanje uporabnikov tako, da bi jih
usmerjala k uveljavnjanju bolj učinkovitih ter cenejših oblik
zdravstvenega varstva. V obdobju, ko je uvedena participacija, se je taka vloga participacije tudi potrdila.
V obstoječih družbenoekonomskih razmerah je nerealno
ukiniti participacije. V primeru ukinitve vseh participacij uporabnikov k cenam zdravstvenih storitev bi se to odrazilo v
višini prispevne stopnje iz bruto osebnega dohodka. Po oceni
bi se le-ta v tem primeru povečala za 0,3% v poprečju, predvidoma pa bi se to odrazilo tudi v povečanju zahtev uporabnikov.
Nerealnost ukinitve participacij je pogojena tudi z vsebino
ukrepov in aktivnosti Zveznega izvršnega sveta, ki za
področje skupne in splošne porabe predvideva omejitev rasti
splošne in skupne porabe iznad predvidenih resolucijskih
okvirov, posebej pa še onemogočanje uvajanja novih pravic
koristnikov ter s tem večje obremenitve gospodarstva.
Povišanje prispevnih stopenj zaradi ukinitve participacij je
tudi v nasprotju s sprejetimi usmeritvami v srednjeročnih ter
dolgoročnih planskih aktih, kjer je posebej opredeljena
potreba po razširitvi doplačil uporabnikov ob uveljavljanju
storitev družbenih dejavnosti.
V številnih razpravah o vlogi participacije so bila v preteklih
letih opredeljena stališča in mnenja glede participacij. Upoštevaje le-te so bile sprejete tudi sistemske osnove, ki so
določene v Zakonu o zdravstvenem varstvu. V letu 1984 in
1985, ko je potekal postopek za sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu, v vseh
fazah postopka predlagatelj zakona ni sprejel pobude za
drugačno ureditev, oziroma ukinitev participacije v zakonu.
Participacijo bo potrebno še naprej spremljati in proučevati
glede na višine zneskov in razporeditev po posameznih oblikah zdravstvenega varstva, kar je sicer trajna naloga Zdravstvene skupnosti Slovenije. Ocenjujemo pa, da trenutno predloga za ukinitev participacije ni mogoče sprejeti.
'

MNENJE
Skupine delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti k
pobudi Skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela
skupščine SR Slovenije - gospodarsko področje - 38. okoliš (Maribor Pobrežje)
Skupina delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za družbene dejavnosti
je na seji 10. septembra 1986 ponovno
obravnavala pobudo navedene Skupine
delegatov za sprožitev postopka za ukinitev vseh doplačil uporabnikov k stroškom zdravstvenih storitev s predlogom
za sprožitev postopka o ustrezni spremembi samoupravnega sporazuma o
uresničevanju zdravstvenega varstva in
ostalih spremljajočih sporazumov. Pobuda je bila dana na seji Zbora združenega
dela Skupščine SR Slovenije 18. junija
1986.
Skupina delegatov je bila seznanjena s
stališčem Izvršnega sveta do pobude in
celovitim odgovorom Zdravstvene skupnosti Slovenije* v vlogi participacije v
zdravstvu in njenih ekonomskih ter
vzgojno-usmerjevalnih učinkih. Predstavnik skupine delegatov iz Maribora- Pobrežje je uvodoma pojasnil, da so
+
Odgovor Je bil objavljen v Delegatskem obveščevalcu Zdravstvene skupnosti Slovenije št. 46/31. 3. 1986,
str. 15
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bile v Mariboru po sprejetju sprememb
zakona o zdravstvenem varstvu že večkrat dane pobude za ukinitev prispevkov
uporabnikov k ceni zdravstvenih storitev
(participacije). Naraščanje življenjskih
stroškov v sedanjih razmerah bolj prizadene tiste, ki so dalj časa bolni, saj imajo
ob nižjih dohodkih zaradi pogostejših
obiskov pri zdravnikih specialistih ali bolnišničnega zdravljenja tudi več izdatkov
za participacije, ki so po mnenju ljudi že
dokaj visoke. Ob tem v Mariboru ugotavljajo, da pomenijo sredstva zbrana s participacijo uporabnikov le majhen delež v
celotnih sredstvih, ki jih namenjajo za
zdravstveno varstvo. Zato se izvajalci, ki
tudi predlagajo ukinitev participacije, in
uporabniki bolj ogrevajo za povečanje
prispevne stopnje. To povečanje bi bilo
po njihovih ocenah minimalno. Poudarjeno je bilo. da se v Mariboru zavedano,
da so zdravstvene storitve drage, zato
ima ta dejavnost že stalno prednost ob
razporejanju sredstev za skupno porabo.
K mnenju v stališčih Izvršnega sveta in
Zdravstvene skupnosti Slovenije, naj bi
participacija vplivala na ravnanje uporab-

nikov tako, da bi jih usmerjala k uveljavljanju bolj učinkovitih in cenejših oblik
zdravstvenega varstva, je bil izražen
dvom, saj vemo, da sodobne metode
zdravljenja zahtevajo boljšo in modernejšo opremo, dražja zdravila itd. in ne morejo biti poceni.
V razpravi so člani skupine delegatov
vseh zborov Skupščine SR Slovenije za
družbene dejavnosti opozorili, da participacija v našem sistemu zdravstvenega
varstva ni bila uvedena šele s spremembami zakona o zdravstvenem varstvu,
ampak smo jo v takšni ali drugačni obliki
poznali že od leta 1962. V tem obdobju
niso imeli vsi občani zagotovljenih vseh
pravic do zdravstvenih storitev, nekateri
pa so jih plačevali celo v celoti. Danes je
zdravstveno varstvo zagotovljeno vsem,
ne glede na to, koliko prispevajo v ta
namen. Visoke ravni zdravstvenega varstva, ki smo jo dosegli z intenzivnim razvojem v preteklih letih, v sedanjih družbenoekonomskih razmerah ob hitrem
naraščanju materialnih stroškov v zdravstvu brez prispevkov uporabnikov ni mogoče ohranjati. Uveljavitev in razširitev
9

doplačil uporabnikov k cenam storitev
družbenih dejavnosti sta bili sprejeti tudi
v republiških in zveznih planskih aktih.
Doplačila uporabnikov so namreč v takšni ali drugačni obliki uveljavljena na vseh
področjih družbenih dejavnosti, zato se
ob predlogih za ukinitev participacije v
zdravstvu postavlja vprašanje enakega
vrednotenja tega vira sredstev v vseh dejavnostih in uresničevanja načela, da za
zadovoljevanje skupnih potreb prispeva
nekaj tudi neposredni uporabnik iz svojih
osebnih sredstev. Ob ekonomski vlogi pa
ne smemo zanemarjati vzgojno usmerjevalnega pomena participacije, saj podatki kažejo, da se je v kratkem obdobju, ko
participacije ni bilo, število obiskov pri
npr. zdravnikih - specialistih povečalo;
na to pa ni vplivalo zdravstveno stanje
prebivalstva, saj ni bilo niti boljše niti
slabše kot v obdobju pred in po tem.
Treba je tudi opozoriti, da so plačila
participacije po veljavnem sistemu
oproščene posamezne skupine prebivalstva in tudi tisti, ki bolehajo za določenimi boleznimi, ki npr. zahtevajo dolgotrajno zdravljenje. Tako je skupno oproščenih plačila participacije 40 odstotkov
uporabnikov v Sloveniji. Glede na to in
stališča v Mariboru, da participacija za
bolnike pomeni že precejšnje breme, je
skupina delegatov menila, da bi kazalo
predvsem v Zvezi sindikatov Slovenije
preveriti, ali je ob padcu življenjskega
standarda dejansko del delavcev zaradi
bolezni že tako socialno ogrožen, da bi
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bilo potrebno razmisliti o dodatnih olaj- pek za spremembo Zakona o zdravstvešavah pri plačilu participacije.
nem varstvu in ustreznih samoupravnih
Po mnenju skupine delegatov podatki sporazomov. V zvezi z mnenjem v pobudokazujejo, da je participacija odigrala di, da se zaradi participacije pojavljajo
pozitivno vlogo, zato jo je treba ohraniti »zanemarjeni« bolniki, je bilo ugotovlješe zlasti pri specialističnih zdravstvenih no, da konkretnih podatkov o tem tudi v
storitvah, bolnišničnem zdravljenju (kjer Mariboru nimajo. Kljub temu skupina deje omenjena na oskrbni del), zobozdrav- legatov predlaga, naj to vprašanje preveri
stvenih storitvah in tudi v osnovni zdrav- pristojni. organ Zdravstvene skupnosti
stveni dejavnosti. Morda bi kazalo-razmi- Slovenije in z ugotovitvami seznani skusliti le o smotrnosti plačevanja participa- pino delegatov. Glede na opozorila, ki so
cije pri splošnih zdravniških pregledih, bila dana v razpravi, da je na podlagi
čeprav tehtni razlogi tudi za take spre- preverjanja podatkov v strokovni službi
membe nišo bili podani.
Zdravstvene skupnosti Slovenije mogoče
V drugih okoljih se po ugotovitvah raz- sklepati, da participacija za zdravstvene
pravljalcev v zdravstvenih skupnostih storitve v nekaterih primerih uporabnisrečujejo z drugačnimi predlogi, kot so kom v Mariboru ni bila dosledno obračubili izraženi v Mariboru - da je namreč nana, je bilo poudarjeno, da je potrebno
participacija kljub rednim valorizacijam te ugotovitve preveriti skupaj z izvajalci v
še vedno le simbolična in v nekaterih pristojnih organih zdravstvene skupnoprimerih celo prenizka. Omenjeno je bilo sti, tako s finančnega vidika kot z vidika
zdravljenje alkoholizma, kjer bi lahko več spoštovanja zakonsko in samoupravno
prispevale delovne organizacije, kjer so sprejetih rešitev. Dana je bila tudi pobutaki bolniki zaposleni, poškodbe izven da, da bi predloge za ukinitev participacidela, ki so posledica prometnih nesreč, je in objektivne okoliščine, ki porajajo
itn. Vsekakor pa bi bilo potrebno proučiti nezadovoljstvo med uporabniki in izvain čimprej racionalno poenostaviti seda- jalci zdravstvenihi storitev, ter razloge za
nji način plačevanja participacije, saj le- ohranitev participacije vsestransko
ta dejansko dodatno obremenjuje zdrav- obravnavali v zdravstvenih skupnostih in
stvene delavce in vpliva na njihova odklo- družbenopolitičnih organizacijah v Marinilna stališča do participacije nasploh.
boru.
Ob koncu razprave je skupina delegatov, ko je upoštevala podatke o pozitivnih
Skupina delegatov tudi predlaga, da se
učinkih uvedbe participacije, menila, da v Zdravstveni skupnosti Slovenije proučirazlogi, ki jih za ukinitev participacije na- jo v razpravi izražene pripombe in predvajajo delegati iz Maribora, niso dovolj logi, in to predvsem v zvezi z načinom
tehtni, da bi bilo smotrno začeti posto- plačevanja participacije, njeno višino itd.
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Iz

Skupščine

SFRJ

NOVI PREDPISI

Uveljavljanje
federacije

ustavne

pristojnosti

na področju

sistemov zvez

# Doslednejša uporaba ustavnih določb o skladnejšem razvoju sistemov zvez,
pomembnih za varnost države in za tehnološko enotnost sistemov zvez
# Sistem zvez Jugoslovanskih pošt, telegrafa in telefona bo podlaga za sistem
zvez v državi
# Osnovno tehnično in tehnološko koncepcijo sistemov zvez bo določal Zvezni
izvršni svet
# Skupno planiranje razvoja sistemov zvez in usklajevanje tega razvoja postajata
zakonska obveznost
# Sredstva zvez se bodo v prihodnje atestirala, za novozgrajene zmogljivosti pa
bo obvezen tehnični pregled
# Satelitske sprejemnike bodo lahko uporabljale samo radiodifuzne organizacije
Jugoslovanske radio-televizije
V zadnjih desetih letih se je
pogosto poudarjalo, da v naši
državi ni tehnološke enotnosti
sistemov zvez in da to zelo negativno vpliva na ražvoj in
funkcioniranje tega sistema
nasploh. Vzrok je v veliki meri
v neustrezni zakonski regulativi na tem področju, in to na
ravni federacije in tudi na ravni
republik in pokrajin. Toda
ustavne pristojnosti federacije
na tem področju so zelo velike
in jasno označene - federacija
»ureja vprašanja sistemov
zvez, ki so pomembna za varnost države in tehnološko
enotnost sistemov zvez, ureja
mednarodne in radijske zveze
in zagotavlja izvajanje zveznih
predpisov na področju mednarodnih zvez in radijskih zvez,
če je to v interesu države«.
Neugodna ocena stanja na
tem področju in pomanjkljivosti obstoječega zakona o temeljih sistema zvez so povzročili, da se je v zadnjih letih intenzivneje delalo pri pripravi
ustreznejšega normativnega
urejanja sistemov zvez. Zvezni
izvršni svet je pravkar poslal
Skupščini SFRJ predlog za izdajo zakona o sistemih zvez
(AS 95), ki ga bodo obravnavali
v Zveznem zboru.
poročevalec

Namesto noveliranja
starega, pripravljen
novi zakon
Med pripravami novih zakonskih rešitev s tega področja je bilo ugotovljeno, da noveliranje obstoječega zakona o
temeljih sistemov zvez ne more dati zaželenih rezultatov,
ker njegov koncept ne temelji
na kompletnih ustavnih obveznostih in pristojnostih federacije na tem področju. Tako je
bilo namesto sprememb in dopolnitev pripravljen predlog za
izdajo zakona o sistemih zvez
z osnutkom zakona, katerega
koncept temelji na doslednejši
uporabi ustavnih določb o
skladnejšem razvoju sistemov
zvez, pomembnih za Varnost
države in tehnološko enotnost
sistemov zvez.
Temelj tehnološke enotnosti
predstavlja tri najpomembnejša vprašanja: skupno načrtovanje sistemov zvez, zagotavljanje enotnih tehničnih predpisov za graditev, funkcioniranje in vzdrževanje sistemov in
sredstev zvez in določanje
enotnega standarda za urejanje in opremo v sistemih in
sredstvih zvez, in to v procesu

proizvodnje, nabave in vgraditve. V veljavnem zakonu ni niti
eno od teh vprašanj urejeno na
zadovoljiv način.
Nosilec del pri pripravi novih
zakonskih rešitev je bil Zvezni
komite za promet in zveze ob
sodelovanju
predstavnikov
zveznih sekretariatov za ljudsko obrambo, za notranje zadeve in za informacije in Zveznega komiteja za energetiko in
industrijo, Zvezne uprave za
radijske zveze, Zvezne uprave
za kontrolo letenja, Zveznega
zavoda za standardizacijo in
upravnih organov, pristojnih
za dela zvez v republikah in
pokrajinah. Pri tem delu so aktivno sodelovali tudi predstavniki Skupnosti jugoslovanskih
pošt, telegrafov in telefonov,
Skupnosti jugoslovanskih železnic, Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva,
Poslovne skupnosti jugoslovanske radi-televizije, ustanov
za vzdrževanje pomorskih

plovnih poti, Godpodarske
zbornice Jugoslavije in tudi
predstavniki drugih zainteresiranih organov in organizacij
ter skupnosti.
Pri izdelavi predloga za izdajo tega zakona sta bili zagotovljeni visoka stopnja koordinacije zainteresiranih organizacij
in učinkovito usklajevanje stališč o pomembnih sistemskih
rešitvah, s katerimi se naj zagotovi dosledno izvajanje
ustavnih načel o pristojnosti in
obveznostih federacije na tem
področju.
Tehnološka enotnost
na novih temeljih
Temeljno izhodišče je bila
potreba, da se v novem zakonu
uredijo vprašanja, ki so pomembna za zagotavljanje tehnološkega sistema zvez, mednarodnih in radijskih zvez in
da se zagotovi izvajanje zveznih predpisov na področju

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SISTEMIH ZVEZ
(AS-95)
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mednarodnih zvez in radijskih
zvez. Pri tem se vprašanja, ki
so že urejena na ustrezen način z drugimi zveznimi zakoni,
ne obravnavajo v tem zakonskem projektu. Hkrati so bila
prisotna prizadevanja, da se
pri predlogu za izdajo tega zakona kar se da zvesto izvede
intencija družbenega dogovora o splošnem planu zvez Jugoslavije in to tako, da bo sistem zvez JPTT temeljni sistem zvez v državi, ki se bo kar
najhitreje razvijal. Ostali, tako
imenovani funkcionalni sistemi zvez se bodo razvijali v tolikšni meri, kolikor je to potrebno za učinkovito opravljanje dejavnosti imetnikov teh sistemov, in to samo v primeru,
ko ni povsem upravičena uporaba sistema JPTT iz ekonomskih, funkcionalnih in tehničnih razlogov. V osnutku zakona se to posebej poudarja, pri
čemer se uvaja tudi obveznost
ostalih sistemov zvez, da se
povezujejo v ta sistem.
V smislu zagotavljanja tehnološke enotnosti sistemov
zvez za splošne potrebe se v
osnutku zakona dajejo pomembna pooblastila tudi družbenopolitičnim skupnostim.
Le-te so dolžne skrbeti, da se v
njihovih družbenih načrtih zagotovijo možnosti za razvoj in
graditev temeljnega sistema
zvez JPTT, da bi njegova
zmogljivost na celotnem območju SFRJ zadovoljila splošne družbene potrebe, prav tako pa tudi potrebe obrambe in
varnosti države. Hkrati pa se v
osnutku zakona definirajo tudi
obveznosti imetnikov sistemov
zvez, le-ti so dolžni svoje sisteme zvez načrtovati, graditi,
uporabljati in vzdrževati v skladu s temeljno tehnološko in
tehnično koncepcijo tega sistema, in na to na način, s katerim se zagotavlja tehnološka
enotnost sistemov zvez v državi. Pri tem temeljno tehnično
in tehnološko koncepcijo sistema zvez Jugoslavije določi
Zvezni izvršni svet.
V osnutku zakona se posebno pozornost posveča načelom skupnega planiranja razvoja sistemov zvez. V tem smislu se uvaja obveznost imetnikov sistemov zve z, da svoje sisteme načrtujejo, gradijo in
vzdržujejo v skladu z dolgoročnim in srednjeročnim načrtom razvoja. Poleg tega so le-ti
tudi dolžni medsebojno usklajevati svoje načrte razvoja zaradi zagotavljanja smotrne
graditve in uresničevanja načrtov in programov sistemov
zvez. Način in postopek usklajevanja bo prav tako določal
Zvezni izvršni svet.
Po osnutku zakona imetniki
12

sistemov v prihodnje ne bodo
smeli ovirati uporabe in funkcioniranja sistema, prepovedano pa bo tudi vzpostavljanje in
uporaba zveze, ki je v nasprotju z interesi varnosti države, s
temelji sistema socialistične
samoupravne ureditve SFRJ in
javnim redom ter moralo. Poleg tega morajo imetniki sistemov tudi zagotoviti tajnost
sporočil, predvsem tistih, ki se
prenašajo v izrednih razmerah.
Obveznost imetnikov sistema zvez je tudi, da prenašajo
sporočila na način, s katerim
se zagotavlja zanesljivo in hitro sporazumevanje in to, z
uporabo enotnih izrazov, pojmov, znakov in okrajšav. Imetniki oziroma uporabniki sistemov in sredstev zvez morajo
uporabljati odprt zlog in predpisane mednarodne zloge, kode in okrajšave. Sporočila, ki
se nanašajo na varnost države
in človeških življenj na morju,
kopnem, v zraku ali na prostoru izven atmosfere in sporočila, ki se nanašajo na ogroženost imetja večjega obsega,
morajo imeti prednost pri prenosu.
Obvezni standardi
v sistemih zvez
Vsi objekti in tehnična sredstva zvez, ki so pomembni za
tehnološko enotnost sistemov
zvez, se po osnutku zakona
lahko proizvajajo, projektirajo,
uporabljajo, gradijo in vzdržujejo v skladu s standardi, tehničnimi normativi, normami o
kvaliteti proizvodov in storitev
in predpisi, sprejetimi na podlagi zakona o standardizaciji.
Objekte in tehnična sredstva
zvez, ki so pomembni za tehnološko enotnost sistema, je
potrebno obvezno atestirati.
Ateste bodo izdajale zvezne
organizacije za standardizacijo, za objekte in tehnična sredstva v sistemu PTT zvez pa bo
potrdilo izdala Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafa in
telefona, razen v primeru, ko je
zaradi varnosti države to drugače urejeno s posebnim zveznim zakonom.
Novozgrajeni sistemi zvez se
bodo lahko uporabljali šele, kp
bo s tehničnim pregledom
ugotovljeno, da je sistem zgrajen z zakonom predpisanimi
pogoji. Objekti za namestitev
naprav in opreme za zveze se
bodo morali graditi protipotresno in tudi s potrebno varnostjo pred drugimi vrstami
uničenja. V mestnih naseljih
bodo morali investitorji zagotoviti graditev kanalizacijske
mreže s kabelskimi inštalacijami za naročniško telegrafsko
in telefonsko mrežo, prav tako

pa tudi kabelsko distribucijsko
mrežo za prenos radijskih in
televizijskih programov.
Po osnutku zakona se na
ravni federacije predvideva
enoten informacijsko-dokumentacijski sistem za področje
zvez, ki bi skrbel za zbiranje,
izmenjavo in uporabo informacij in podatkov o sistemih zvez.
V poglavju osnutka zakona,
ki se nanaša na sisteme zvez,
zavzemajo pomembno mesto
določbe o sistemu JPTT, ki je
temeljni sistem zvez, na katerega se vežejo ostali sistemi jugoslovanskih radijev in televizij, jugoslovanskih železnic,
jugoslovanskega elektrogospodarstva, prav tako pa tudi
sistemi zvez oboroženih sil in
organov za notranje zadeve. V
osnutku zakona se nikjer ne
izvzemajo pravice in obveznosti sistema JPTT glede na druge sisteme, razen da je ta sistem zvez skupaj s sistemom
JRT označen kot sistem zvez
za splošno uporabo. Vsa pomembna vprašanja, ki se nanašajo na načrtovanje, delovanje
in vzdrževanje tega sistema, so
urejena s temeljnimi določbami tega osnutka zakona, delno
pa tudi z zakonom o združevanju v skupnost JPTT in zakonom o poštnih, telegrafskih in
telefonskih storitvah.
V osnutku tega zakona je
osebno urejeno področje satelitskih telekomunikacij, ki zavzema zelo pomembno mesto v
sistemu jugoslovanskih radijev
in televizije. V zvezi s tem se v
obrazložitvi osnutka zakona
poudarja, da so satelitske telekomunikacije pomemben dejavnik pri razvoju bodočih telekomunikacij nasploh, predvsem pa z vidika interkontinentalnih zvez in razvoja radio-difuznih sistemov za sprejem radijskih in televizijskih programov, in to za prebivalstvo v
državi in tudi izven nje. To vnaša dodatne implikacije pri
ohranjanju nacionalne in kulturne integritete vsake države.
V osnutku zakona se zato natančno določa, da so lahko
imetniki oziroma uporabniki
satelitskih sprejemnikov oziroma naprav za sprejem radijskih in televizijskih programov, ki se predvajajo prek satelita, ko so te naprave sestavni del sistema za kabelsko distribucijo teh programov in
programa JRT do naročnikov,
samo radio-difuzne organizacije JRT. Pri tem se medsebojne pravice in obveznosti med
naročniki in radio-difuznimi
organizacijami JRT na eni strani in imetniki satelitskih zvez
na drugi strani urejajajo s pogodbami.
V osnutku zakona se prav

tako predvideva, da se kabelski sistemi za distribucijo radijskih in TV signalov usklajujejo
med JPTT in Jugoslovansko
radio-televizijo. V obrazložitvi
osnutka zakona se poudarja,
da je posebno zapleteno vprašanje urejanje odnosa z imetniki sistemov zvez, ki bodo pooblaščeni, da kontrolirajo
sprejem tujih radijskih in televizijskih programov prek satelitov.
Obvezno dovoljenje za
nakup radijske postaje
Povsem novo poglavje v osnutku tega zakona se nanaša
na področje načrtovanja radiofrekvencijskega obsega in razdelitve radio-frekvenc. V tem
smislu bo načrte namena sprejemal zvezni upravni organ,
pristojen za promet in zveze,
medtem ko bo načrte razdelitve sprejemal zvezni upravni
organ, pristojen za radijske
zveze.
Novost glede na obstoječe
zakonske rešitve predstavlja
uvajanje obveznosti, da je potrebno pred nakupom radijske
postaje pridobiti dovoljenje.
Rok veljavnosti takšnega dovoljenja je 10 let, razen za zrakoplove oziroma ladje, ker v
teh primerih dovoljenje traja
toliko kot zrakoplov oziroma
ladja. Novost predstavlja tudi
možnost, ki jo uvaja osnutek
zakona - da lahko uporabljajo
jugoslovanski in tuji zrakoplovi, ko so na letališčih, radijske
postaje za vzpostavljanje radijskih zvez prek satelita.
V osnutku zakona se predvideva tudi obveznost zveznega
organa, pristojnega za dela radijskih zvez, da poleg izdajanja
dovoljenj vodi o njih tudi evidenco. Evidenco vseh dovoljenj radijskih postaj bo vodil
vsak organ oziroma organizacija, ki je izdal dovoljenje,
medtem ko bo centralna evidenca v Zvezni upravi za radijske zveze. Takšna rešitev je
obrazložena tako, da poenostavljanje evidence in postopka ter manjši stroški ne morejo
imeti prednosti pred interesi
varnosti države. Poleg tega se
uvaja tudi možnost, da ta organ na območju SFRJ ustanavlja centre za kontrolo radijskih oddaj kot območne organizacijske enote.
V posebnem razdelku osnutka zakona je urejeno tudi povezovanje naših sistemov s sistemi zvez drugih držav na
podlagi mednarodnih pogodb
in v skladu z ustavnimi pristojnostmi federacije na tem področju. V osnutku zakona se
tudi natančneje ureja celotno
področje mednarodnih zvez, ki
poročevalec

do sedaj še ni bilo urejeno na
ustrezen način. V tem smislu je
v osnutku zakona natančno
določeno, da zvezni upravni
organ, pristojen za promet in
zveze ustvarja to sodelovanje
in vzdržuje zveze z mednarodnimi organizacijami, organi in

organizacijami drugih držav, ki
se ukvarjajo z zvezami, poleg
tega pa skrbi tudi za izvajanje
mednarodnih pogodb na tem
področju. Sodelovanje lahko
uresničujejo tudi drugi zainteresirani zvezni organi in organizacije, poslovne skupnosti in

organizacije združenega dela,
ki imajo v svojem delovnem
področju izvajanje določenih
del na področju zvez. To sodelovanje bo koordiniral Zvezni
komite za promet in zveze.
V osnutku zakona so predlagane tudi kazenske določbe,

in to v skladu z materialnimi
določbami, višina zagroženih
kazni za gospodarske prestopke in prekrške pa je znatno višja glede na obstoječi zakon
oziroma usklajena je z zakoni
o gospodarskih prestopkih in
prekrških.

ANALIZE IN OCENE

Rast števila oseb,
ni

ki

čakajo

na zaposlitev,

zaustavljena

# Po podatkih za prve štiri mesece tega leta je nezaposlenih milijon in 98 tisoč,
kar je za 58 tisoč več kot v lanskem letu
# Čeprav se je v lanskem planskem obdobju zaposlenost uresničevala po
poprečni letni stopnji 2,4 odstotka, se je produktivnost dela poprečno letno
zmanjševala za 1,8 odstotka
# Približno 78 odstotkov oseb, ki čakajo na zaposlitev, je mlajših od 30 let, med
njimi pa je največ žensk (55,6 odstotka)
# V preteklih petih letih se je v SIS-ih za zaposlovanje prijavilo približno 56 tisoč
naših občanov povratnikov, ki so delali v tujini, polovica pa jih je že dobila delo
V lanskem letu se ni zmanjšalo število oseb, ki so iskale
zaposlitev, čeprav je bil to
eden od temeljnih ciljev iz resolucije o družbenoekonomskem razvoju za to leto. Število
nezaposlenih je namreč večje
za 65 tisoč ali za 6,7 odstotka
glede na lansko leto. Število
nezaposlenih se je najbolj povečalo v SAP Kosovo (12,7 odstotka), samo v SR Sloveniji pa
se je število ožeb, ki iščejo zaposlitev, zmanjšalo za 4,3 odstotka. V lanskem planskem
obdobju se je stalno povečevalo število tistjh, ki so čakali na
zaposlitev - od 785 tisoč v letu
1980 na milijon in 40 tisoč v
lanskem letu. Po podatkih za
prve štiri mesece tega leta znaša poprečno mesečno število
nezaposlenih milijon in 98
tisoč.
Te podatke vsebuje poročilo
o Zaposlenosti in zaposlovanju
v letu 1985 in na začetku leta
1986, ki ga je pripravil Zvezni
komite za delo, zdravstvo in
socialno varstvo. Poročilo je
poslano v obravnavo in sprejetje delegatom v Skupščini
SFRJ in je v pristojnosti Zveznega zbora.
Na začetku poročila se ugotavlja, da je od leta 1981 do
leta 1985 uresničena rast zaporočevalec

poslenosti. po poprečni letni
stopnji 2,4 odstotka. Največja
dinamika zaposlovanja je zabeležena v gospodarsko manj
razvitih krajih (po stopnji 3,7
odstotka letno), kar je v skladu
s politiko hitrejše rasti zaposlovanja na teh območjih. Zaposlovanje se je v razvitih krajih gibalo po poprečni letni
sto_pnji 1,8 odstotka.
Čeprav je v lanskem srednjeročnem planskem obdobju zaposlenost stalno rastla, je število registriranih oseb, ki čakajo na delo, večje za približno
255 tisoč oziroma za 5,8 odstotka letno. To so v glavnem
mladi ljudje s strokovno izobrazbo in od tod tudi sklep, da
je to praktično problem nezaposlenosti mladih in šolanih
ljudi.
Na poglabljanje težav na področju zaposlovanja so pomembno vplivala tudi gibanja
prebivalstva (na primer visoka
stopnja prirastka prebivalstva
v SAP Kosovo ali selitev prebivalstva iz vasi v mesto), kar se
v poročilu šteje za odločujoč
dejavnik pri realizaciji politike
zaposlovanja.
Najbolj zaskrbljujoč pa je
podatek, da je od leta 1981 do
leta 1985 pri povečanju družbenega proizvoda, ki znaša sa-

mo 0,6 odstotka letno, rast letne zaposlenosti po stopnji 2,4
odstotka spremljal padec produktivnosti dela družbenega
gospodarstva letno poprečno
1,8 odstotka.
Zaposlovanje
v družbenem sektorju
V lanskem letu je bilo v družbenem sektorju zaposlenih
približno 6 milijonov in 337 tisoč oseb, kar je za 153 tisoč
več kot v predhodnem letu. To
je hkrati tudi največje absolutno povečanje števila zaposlenih od leta 1981. Če upoštevamo tudi približno 160 tisoč delavcev, ki so dobili delo z zamenjavo naravnega odliva in
približno 50 tisoč delovno angažiranih v nekmetijskem sektorju, lahko ugotovimo, da je
skupno število novozaposlenih delavcev znašalo 360 tisoč.
V poročilu se navaja, da je
bil v lanskem letu pri takšnem
zaposlovanju družbeni proiz-

vod večji samo za 0,5 odstotka,
medtem ko je produktivnost
dela padla za 2 odstotka. Toda
takšne tendence se v naših
razmerah ne ocenjujejo kot
popolnoma negativne, ker je
med novozaposlenimi znatno
število strokovnih kadrov, ki
lahko prispevajo k dinamičnejšemu razvoju države, ustavljena pa je še večja rast nezaposlenosti. V lanskem letu je bila
hitrejša rast zaposlenosti uresničena v industriji in rudarstvu
(3,5 odstotka), v gostinstvu in
turizmu je stopnja zaposlovanja znašala 2,9 odstotka, največje zaposlovanje pa je zabeleženo v finačnih, in drugih
ustanovah in se je gibalo po
stopnji 8,2 odstotka. Samo v
visoki gradnji pa se je za 1,6
odstotka zmanjšalo število delavcev.
Še naprej se nadaljuje tendenca hitrejšega zaposlovanja
v manj razvitih krajih. V prvih
treh mesecih tega leta je stopnja zaposlenosti znašala 4,2

POROČILO O ZAPOSLENOSTI IN ZAPOSLOVANJU V
LETU 1985 IN NA ZAČETKU LETA 1986
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odstotka, medtem ko je bila na
razvitih območjih 2,8 odstotka.
V tem obdobju je bilo zaposlovanje v gospodarstvu uresničeno po stopnji 3,3 odstotka, v
negospodarskih dejavnostih
pa po stopnji 2,9 odstotka.
Ko se govori o drobnem gospodarstvu družbenega sektorja, se navaja, da je v njem v
lanskem letu delalo več kot
199 tisoč ljudi ali 3,8 odstotka
od celotnega števila zaposlenih v gospodarstvu države.
Uporabljali so samo 2 odstotka
celotnih osnovnih sredstev gospodarstva, ustvarili pa so približno enako višino dohodka
na delavca v gospodarstvu. Od
tod tudi sklep, da se z dosti
manjšimi vlaganji uresničujejo
ugodnejši pogoji za zaposlovanje nezaposlenih in za delovno angažiranje na podlagi
osebnih sredstev občanov.
V poročilu se navaja, da se
dosegajo vse boljši rezultati
pri zaposlovanju pripravnikov.
V lanskem letu je bilo sprejetih
približno 84 tisoč pripravnikov,
kar je za 10,6 odstotka več kot
v predhodnem letu, pri tem pa
je predvsem vodila SR Slovenija. Toda zmanjšane možnosti
za zaposlovanje v predhodnem planskem obdobju so pripeljale . do povečanja števila
negativnih pojavov pri sklepanju delovnega razmerja, kar se
je kazalo predvsem v nespoštovanju prednosti pri sklepanju
delovnega
razmerja,
predvsem mladih in strokovnih
delavcev.
Drobno gospodarstvo
in kmetijstvo
V individualnem sektorju
drobnega gospodarstva je v
lanskem letu delalo 550 tisoč
ljudi. Če pogledamo samo
obrt, ki je njegov prevladujoči
del, je bilo v letu 1984 pri 151
tisoč obrtnikih delovno angažiranih 90 tisoč oseb. Praktično to pomeni, da je imelo samo 66 odstotkov obrtnih delavnic poleg lastnika v poprečju po enega zaposlenega delavca. Ta podatek in tudi celoten razvoj nekmetijskega sektorja kažeta, da aktivnosti in
ukrepi niso dali tudi določenih
rezultatov. Ta sektor še naprej
zaostaja za možnostmi in po-
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trebami družbe po njegovih
proizvodih in storitvah. Ovira
hitrejšemu razvoju drobnega
gospodarstva je tudi primanjkljaj delavcev, ki so mu potrebni, čemur v veliki meri botruje
tudi obstoječi sistem izobraževanja, ki ne šola dovolj ljudi za
delo na tem področju.
Od štirih milijonov,kolikor je
znašalo število kmetijskega
prebivalstva v lanskem letu, se
jih je aktivno ukvarjalo s kmetijstvom 2 milijona in 351 tisoč
ali 24 odstotkov celotnega aktivnega prebivalstva države.
Poseben problem predstavlja
odhod mladih iz kmetijstva in
vasi, zato ostajajo med aktivni-'
mi kmeti predvsem starejše
osebe. Starostna struktura
kmetov je zato neugodna - leta 1981 je bila skoraj polovica
delovno sposobnega prebivalstva v kmetijstvu starejša od 50
let, po najnovejših podatkih iz
lanskega in tega leta pa je položaj še neugodnejši. Prehiter
in nesmotern transfer iz kmetijsktva je najbolj povečal pritisk na zaposlovanje v družbenem sektorju.
V poročilu se poudarja, da je
bilo po sprejetju stabilizacijskega programa izvedenih več
ukrepov in aktivnosti, da bi se
zaustavila takšna gibanja, toda
kljub temu in zaradi poslabšanja pogojev gospodarjenja v
kmetijstvu je v nekaterih predelih države prišlo še do intenzivnejšega transfera.
Struktura nezaposlenih
Čeprav se ženske vse hitreje
zaposlujejo, prevladujejo med
osebami, ki čakajo na de|o, še
naprej ženske, in to 55,6 odstotka. Med nezaposlenimi je
bilo največ žensk v lanskem
letu v SAP Vojvodini (65,6 odstotka), najmanj pa v SAP Kosovu (25,2 odstotka). Delo največkrat iščejo mladi ljudje, kar
potrjuje podatek, da je bilo v
tem letu od celotnega števila
evidentiranih 78 odstotkov
mlajših od 30 let. V nerazvitih
republikah in SAP Kosovu je
vse več oseb, ki prvič iščejo
delo, medtem ko se v razvitih
krajih to število zmanjšuje.
V preteklem planskem obdobju je bilo med nezaposlenimi vedno več oseb s strokovno
izobrazbo ter z visoko in višjo

izobrazbo, medtem ko se
zmanjšuje število nekvalificiranih delavcev. Kar se tiče čakanja na delo, je vse več tistih, ki
na sklepanje delovnega razmerja čakajo več kot tri leta, to
so v glavnem polkvalificirani in
nekvalificirani delavci in osebe
s srednjo izobrazbo. Po ocenah pa približno 8 odstotkov
tistih, ki iščejo zaposlitev, ne
moremo šteti za nezaposlene.
Veliko oviro pri zmanjševanju števila nezaposlenih predstavlja neenoten informacijski
sistem o potrebah in možnostih zaposlovanja na enotnem
jugoslovanskem območju. Če
bi bil izpolnjen ta pogoj, bi verjetno v lanskem letu v medrepubliško-pokrajinskem zaposlovanju delovno razmerje
sklenilo več kot 7,5 tisoč delavcev. V poročilu se prav tako
navaja, da v državi obstajajo
velike razlike pri urejanju pravic materialnega zavarovanja
nezaposlenih, s čimer postaja
vprašljiva njihova enakopravnost in socialna varnost.
Zaposlovanje
povratnikov
V preteklem petletnem planskem obdobju se je zmanjšalo
število naših delavcev na začasnem delu v tujini z 837 tisoč
v letu 1980 na 710 tisoč v lanskem letu. V tem obdobju se je
v SIS-ih za zaposlovanje prijavilo približno 56 tisoč oseb.
Toda to ni realen kazalec njihovega zaposlovanja v državi,
ker se je večina delovno angažirala z osebnimi sredstvi v lasti občanov, v individualnem
sektorju kmetijstva ali se je zaposlila v družbenem sektorju
brez posredovanja SIS-ov. V
teh organizacijah se v glavnem
prijavljajo nekvalificirani, polkvalificirani delavci in osebe z
nižjo strokovno izobrazbo.
Vračanje naših občanov iz tujine, ki je v zadnjih letih na nižji
ravni (približno 40 tisoč letno)
kot v predhodnem srednjeročnem obdobju, je predvsem posledica poslabšane situacije
na tržišču dela imigracijskih
držav in unilateralnih ukrepov
njihovih vlad, manj pa je rezultat ukrepov naše države ali držav imigracije. Toda kljub temu so bili doseženi določeni
rezultati. V obdobju, ki je nave-

deno v poročilu, se je po vrnitvi s posredovanjem SIS-ov za
zaposlovanje zaposlilo približno 26 tisoč oseb oziroma polovica od celotnega števila prijavljenih, kar je znatno večji
odstotek zaposlenosti, kot če
gre za osebe, ki iščejo delo v
državi.
V poročilu je prav tako poudarjeno, da so poleg precej
uspešnega sodelovanja z nekaterimi državami imigracije
aktualizirani naši prejšnji predlogi in sprožene nove pobude
za vzpostavljanje sodelovanja
v zvezi z vrnitvijo s skoraj vsemi državami, v katerih živi večje število naših občanov na začasnem delu v tujini. Sprožena
je tudi široka aktivnost za izboljšanje sodelovanja s konkretnimi tujimi partnerji pri nuđenju pomoči našim občanom, ki se želijo vrniti in delovno angažirati v državi.
Na koncu poročila je dan tudi pregled aktivnosti posameznih podpisnikov družbenega
dogovora o temeljih skupne
politike na področju zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFRJ, ki je bil sklenjen v
začetku lanskega leta. Dogovor je spodbudil celo vrsto
ukrepov in aktivnosti za hitrejše produktivno zaposlovanje
in reševanje vse akutnejšega
problema nezaposlenosti. ČepravSO/ te aktivnosti po republikah in pokrajinah nekoliko
različne, je za vse značilno, da
so sprejele program ali pa je v
postopku sprejetje programa
zaposlovanja s cilji in nalogami, roki in konkretnimi nosilci.
V teku je tudi sprejetje novih
ali spremembe in dopolnitve
obstoječih zakonskih predpisov, ki so pomembni za zaposlovanje. Na manj razvitih območjih in krajih z izrazito nezaposlenostjo, se zagotavljajo
dodatna sredstva za uresničevanje pogojev za novo zaposlovanje s posojili, prispevki in
samoprispevki. Prvi izračuni
kažejo, da bi se s temi sredstvi
lahko zaustavila rast nezaposlenosti, s čimer bi se ob ostalih aktivnostih uresničil eden
od ciljev iz dogovora o zaposlovanju - da se v letu 1995
število oseb, ki iščejo- zaposlitev, zmanjša do zmerne mere
in da se resnično reši vprašanje nezaposlenosti v državi.

poročevalec

SPREJETI ZAKONI
,

Zbor republik
je

in

na oktobrski

pokrajin

seji

skupščine

SFRJ

sprejel več zakonov

Zbor republik in pokrajin je na seji, ki je bila 2. oktobra,
sprejel:
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju prihodka federacije, ki se v letu 1986 nameni za potrebe
gospodarstva;
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ukrepih
omejevanja tržišča in svobodnega prometa blaga ter storitev,
ki so v interesu celotne države;
- zakon o zagotavljanju sredstev za prispevek SFRJ svetovnemu programu hrane (WFP) za 1987. in 1988. leto;

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in
zaposlovanja povratnikov, ki so delali v tujini;
- zakon o spremembah zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in prehrambenih proizvodov v zunanjetrgovinskem prometu;
- zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in Skladom za reintegracijo Evropskega sveta
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• Do konca leta bodo po načrtih tri seje zbora, na katerih bodo obravnavali 42
točk dnevnega reda
• Osnutek resolucije o politiki uresničevanja tekočega družbenega plana
Jugoslavije v letu 1987 in osnutki aktov, ki se sprejemajo skupaj z resolucijo,
bodo poslani delegatom ter republiškim in pokrajinskim skupščinam 30.
oktobra
® Odlok o strategiji tehnološkega razvoja — na decembrski seji zbora
Na seji Zbora republik in pokrajin, ki je bila 24. julija, je bil
sprejet delovni načrt zbora za
obdobje september-oktober
1986. leta. Ker je prišlo do
sprememb rokov, ki so bili
predvideni za obravnavo posameznih aktov in gradiv, so bile
1. oktobra sprejete spremembe in dopolnitve tega načrta, ki
se nanašajo na obdobje oktober-december 1986. leta.
Do konca leta čakajo delegate v zboru obsežna dela in
naloge. Načrtovane so tri seje
zbora, na katerih bodo obravnavali 42 točk dnevnega reda.
Poleg planskih dokumentov za
naslednje leto bodo obravnavali več poročil o izvajanju določene politike, informacijo o
uresničevanju prej sprejetih
poročevalec

sklepov zbora ob obravnavi
določenih vprašanj, prav tako
pa tudi nekaj analiz, zakonov
in drugih predpisov iz delovnega področja zbora.
Oktobrska seja
Na seji zbora, ki bo po tem
načrtu konec oktobra, bo najpomembnejša točka dnevnega
reda osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana Jugoslavije od 1986 do
1990. leta v letu 1987 in osnutki aktov, ki se sprejemajo skupaj z resolucijo. Ob osnutku
resolucije, ki bo 30. oktobra
poslana delegatom ter republiškim in pokrajinskim skupščinam, bo poslano tudi poročilo
o uresničevanju družbenega

plana Jugoslavije v tem letu
(Oktobrska analiza). Poročilo
bo zajelo tudi vprašanja izvajanja sklepov zbora v zvezi z
uresničevanjem dolgoročnega
programa ekonomske stabilizacije.
Zbor bo obravnaval tudi dve
informaciji, ki se nanašata na
uresničevanje sklepov zbora,
in to v zvezi z delovanjem sistema blagovnih rezerv v funkciji zagotavljanja boljše preskrbe tržišča in o aktualnih
smereh delovanja ter ukrepih

za zagotavljanje delovanja
enotnega jugoslovanskega tržišča. Prav tako je predvidena
tudi obravnava informacije o
izvajanju politike cen na področju
agroindustrijskega
kompleksa.
Na dnevnem redu bodo tudi
štiri poročila: o uresničevanju
politike cen v tretjem četrtletju
1986. leta s posebnim ozirom
na učinke delovanja izvajanih
ukrepov na področju cen; o izvajanju resolucije Skupščine
SFRJ o politiki ekonomskih

Delovni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ za obdobje oktober—december 1986. leta
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odnosov s tujino; o učinkih
ukrepov za finančno konsolidacijo gospodarstva, bank in
drugih uporabnikov družbenih
sredstev s posebnim ozirom
na finančno konsoliddacijo
g.ospodarstva
gospodarsko
manj razvitih republik in SAP
Kosova in o uresničevanju projekcije plačilne bilance Jugoslavije za leto 1986.
Dogovorjeno je, da se bo na
tej seji skupaj obravnavalo
uresničevanje programa normalizacije eksterne likvidnosti
države v obdobju od 1984. do
1990. leta in stanje zadolženosti države in možnosti odplačila. Predmet razprave bo tudi
gradivo Zveznega izvršnega
sveta o celotni ekonomski situaciji in ravni razvitosti družbenih dejavnosti in drugih služb
v SAP Kosovu v obdobju od
1981. do 1985. leta s prikazom
učinkov ukrepov, ki so se doslej izvajali za uresničevanje
politike hitrejšega razvoja SAP
Kosova in možnosti družbenoekonomskega razvoja SAP Kosova v obdobju od 1986. do
1990. leta. Prav tako bodo
obravnavali tudi analizo stanja, ukrepov in nalog za izboljšanje življenjskega okoija.
Kar se tiče zakonodajne aktivnosti, je načrtovano sprejetje zakona o spremembah zakona o ugotavljanju celotnega
obsega odhodkov proračuna
federacije za leto 1986 in zakona o zagotavljanju sredstev federacije za večji prispevek Socialistične federativne republike Jugoslavije v kapitalu Mednarodne finančne korporacije
(IFC), prav tako pa tudi,dva zakona, s katerima se ratificira
konvencija o čezmejnem onesnaževanju zraka na velikih raz-

daljah in resolucija A. 464 (12
- amandmaji k mednarodnim
pravilom o preprečevanju nesreč na morju, 1972. leta s prilogo.
Na tej seji bo dal zbor svoje
mnenje v zvezi z začetim postopkom pred Ustavnim sodiščem Jugoslavije za oceno
ustavnosti 3. točke prvega odstavka 10. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu in sprejel osnutek programa svojega dela za
leto 1987.
Novembrska seja
Po tem načrtu bo seja, ki bo
ob koncu novembra, posvečena v glavnem obravnavanju
analiz, poročil in informacij.
Na dnevnem redu bo analiza
izvajanja politike regionalnega
razvoja Jugoslavije, analiza
učinkov izvajanja politike realnih obrestnih mer s predlogom
ukrepov in modela za vodenje
obrestne politike v letu 1987,
analiza o problematiki tečajnih
razlik pri bankah in Narodni
banki Jugoslavije s predlogom
rešitev za celotno pokritje negativnih tečajnih razlik, analiza
uresničevanja politike najhitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosova v
letu 1986 in analiza o sposobnosti organizacij združenega
dela v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovu, da redno odplačujejo anuitete kreditov iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v tekočem
srednjeročnem obdobju.
Poleg tega se bodo obravna-

vali tudi problemi razvoja
drobnega gospodarstva in
vprašanja politike tečaja dinarja in izvoznih spodbud. Glede
na to, da je Zvezni izvršni svet
dolžan najmanj enkrat letno
obvestiti Skupščino SFRJ o izvajanju zakonov na področju
ekonomskih odnosov s tujino,
bo zbor obravnaval poročilo
Zveznega izvršnega sveta o tej
problematiki. ZIS bo do te seje
prav tako poslal tudi informacijo o vseh aranžmajih in nakupu nafte iz držav, iz katerih Jugoslavija nafto uvaža.
Predvideno je, da se bosta
na tej seji obravnavala predloga dveh družbenih dogovorov,
ki jih sklene tudi Skupščina
SFRJ: o posebnih ukrepih za
uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosova v
obdobju od 1986. do 1990. leta
in o združevanju dela in sredstev na podlagi sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od
1986. do 1990. leta.
Zadnja letošnja seja
zbora
Kot je že običaj, bo na zadnji
letošnji seji zbora sprejeta resolucija o politiki uresničevanja družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od 1986. do
1990. leta v letu 1987, prav tako pa tudi akti, ki se sprejemajo skupaj z resolucijo.
Tako se načrtuje sprejetje
zakona o ugotavljanju celotnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 1987 in
zakona o ugotavljanju prihodka federacije,.ki se bo v letu
1987 uporabil za izboljšanje

zunanjetrgovinskih odnosov s
tujino, potem odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske in
denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v 1987.
letu, odloka o projekciji plačilne bilance Jugoslavije za leto
1987 in odloka o zagotavljanju
sredstev za regresiranje za
umetna gnojila, sredstev za
varstvo rastlin in kvalitetno
sortno seme za leto 1987.
Na tej seji se bo prav tako
sprejemal odlok o kriterijih in
kazalcih za ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti republik in avtonomnih pokrajin
in mejnih vrednostih za ugotavljanje gospodarsko manj
razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Prav tako bo na dnevnem redu odlok o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik določenih tujih kreditov in
odlok o predračunu prihodkov
in odhodkov deviznih rezerv
pri Narodni banki Jugoslavije,
delegati pa bodo obravnavali
tudi informacije o problemih
dolgov nerazvitih republik in
avtonomnih pokrajin.
Ker je Zvezni izvršni svet v
teh dneh pripravil novo besedilo osnutka odloka o strategiji
tehnološkega razvoja, o katerem bodo republiške in pokrajinske skupščine šele sprejele
svoja stališča, je predvideno,
da se ta odlok prav tako sprejme na decembrski seji.
Na tej seji bo sprejet tudi zakon o ratifikaciji sporazuma
med SFRJ in SZ o tehničnem
sodelovanju pri graditvi ter rekonstrukciji industrijskih in
drugih objektov, prav tako pa
tudi delovni načrt zbora za leto
1987 in delovni načrt za prvo
trimesečje.

NADALJEVANJE VELIKE AKTIVNOSTI

Na treh sejah, ki so predvidene v zadnjem trimesečju, bodo delegati v Zveznem
zboru obravnavali 49 točk dnevnega reda
Razprava o osnutku resolucije o družbenoekonomskem razvoju v naslednjem
letu (zaradi dajanja mnenja Zbora republik in pokrajin) predvidena za
novembrsko sejo zbora
Na zadnji letošnji seji v decembru je pričakovati sprejetje orientacijskega
delovnega programa zbora za obdobje od 1986. do 1990. leta
Če sodimo po načrtu delovnega programa Zveznega zbora Skupščine za četrto trimesečje 1986. leta, potem čaka
delegate v tem zboru do konca
leta še dosti dela. Na treh se16

jah, ki so predvidene v zadnjem trimesečju, bodo obravnavali 49 točk dnevnega reda,
med katerimi je veliko poročiI,informacij in analiz o izvajanju prej sprejetih sklepov zbo-

Načrt delovnega programa Zveznega zbora Skupščine SFRJ za IV. trimesečje 1986. leta
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ra in določene politike. Pretežni del aktivnosti zbora bo zakonodajne narave. Delegati
bodo obravnavali in določili
približno 20 zakonskih osnutkov, predlogov in predlogov za
izdajo. Poleg tega bo predmet
obravnave tudi osnutek resolucije o ekonomskem razvoju v
naslednjemn letu (zaradi dajanja mnenja Zboru republik in
pokrajin), proračun federacije
za leto 1987, prav tako pa tudi
delovni program zbora za obdobje od 1986. do 1990. leta.
Oktobrska seja zbora
Na oktobrski seji bo zbor
razpravljal o poročilu o izvajanju priporočila Skupščine
SFRJ o samoupravnem združevanju kmetov in njihovem
vključevanju v sistem samoupravnega združevanja dela.
Prav takoi bodo sprejeli zakon
o spremembah in dopolnitvah
zakona O" statističnih raziskavah, ki so pomembne za celotno državo, za leto 1987, obravnavali pa bodo tudi predloge
za izdajo zakona o: spremembah in dopolnitvah zakona o
zvezni tržni inšpekciji, obračunu stroškov gretja in uporabe
tople vode v stanovanjskih
zgradbah in poslovnih prostorih po dejanski porabi in-o razglasitvi leta 1987 za leto Vuka
Stafanoviča Karadžiča. Na
dnevnem redu bo tudi zahteva
z3 izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ugotavljanju in razporejanju
celotnega prihodka in dohodka ter ugotavljanju in razporejanju' prihodka.
Novembrska seja
Eno ključnih vprašanj novembrske seje zbora bo obravnava izseljevanja s Kosova. Tako bodo delegati razpravljali o
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poročilu o izvajanju sklepov
zbora o zaustavitvi izseljevanja
Srbov in Črnogorcev s Kosova
pod pritiskom in tudi informacijo o izvajanju sklepov zbora v
zvezi s poročilom delovne skupine zbora o preverjanju izjav v
razgovoru skupine občanov s
Kosova
s
predsednikom
Skupščine SFR J 26. februarja
leta 1986.
Obravnavalo se bo tudi poročilo o izvajanju sklepov zbora o uresničevanju družbenega varstva družbene lastnine,
prav tako pa tudi več drugih
poročil: o uresničevanju politike osebnih dohodkov, pokojnin in življenjskega standarda
v letu 1985 in prvem polletju
leta 1986, zaposlenosti in zaposlovanju v letu 1985 in na
začetku leta 1986, varstvu pred
ionizirajočim sevanjem, stanju
in problemih delovanja hidrometeoroloških služb in o problemih Zveznega hidrometeorološkega zavoda, potem o
izvajanju sklepov zbora o uresničevanju zakona o razširjeni
reprodukciji in minulem delu s
poročilom o izvajanju tistega
dela zakona, ki se nanaša na
pravico delavca do dela osebnega dohodka na podlagi, minulega dela, o izvajanju sklepov o preprečevanju socialnih
razlik, ki niso rezultat dela, in o
izvajanju zakona o pogojih za
izmenjavo in prenos delov človeškega telesa za presaditev
zaradi zdravljenja.
Predmet razprave na tej seji
bo tudi analiza uresničevanja
prve etape dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije v družbenih dejavnostih in
socialni politiki, potem informacija o aktualnih vprašanjih
socialno-ekonomskega položaja mirnodobskih vojnih invalidov, prav tako pa tudi kritična
analiza uresničevanja funkcije

družbenega pravobranilca samoupravljanja.
Kar se tiče normativne aktivnosti, je predvideno, da zbor
zaradi dajanja mnenja Zboru
republik in pokrajin obravnava
osnutek resolucije o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki Jugoslavije
v letu 1987, prav tako pa tudi
določi osnutek proračuna federacije za leto 1987. Poleg tega se pričakuje tudi sprejetje
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah in
dolžnostih zveznih organov v
smislu sredstev, ki jih v družbenem okolju le-ti uporabljajo,
programu pridobivanja stanovanj za potrebe zveznih organov v obdobju od 1986. do
1990. leta, o spremembah zakona o merskih enotah in merilih, spremembah zakona o
kontroli predmetov iz dragocenih kovin in o programu III.
etape del in nabave opreme za
zagotavljanje gabarita plovne
poti Donave od Beograda do
jugoslovansko-madžarske meje v obdobju od 1986. do 1990.
leta. .
Zbor bo prav tako Obravnaval tudi predloge za izdajo zakona o sistemu zvez in o izvajanju proračuna federacije za
leto 1987, določil pa bo tudi
osnutka delovnega programa
za naslednje leto in orientacijskega delovnega programa za
obdobje od 1986. dO 1990.
leta.
Zadnja letošnja seja
zbora
Za decembrsko sejo zbora,
ki bo zadnja v tem letu, je predvideno obravnavanje dveh poročil, - o uresničevanju politike razporejanja dohodka in čistega dohodka in o izvajanju
družbenega dogovora o skupnih temeljih in merilih za sa-

moupravno urejanje odnosov
pri pridobivanju in razporejanju dohodka v SFRJ, prav tako
pa tudi o prizadevanjih za novo himno SFRJ. Delegati bodo
prav tako razpravljali tudi o
programu ukrepov in aktivnosti Jugoslavije za izvajanje odloka osme konference šefov
držav in vlad neuvrščenih držav in sodelovanju naše države
v okviru KEBS-a.
Kar se tiče zakonodajne aktivnosti, bo zbor sprejel zakone o prenehanju delovnega
razmerja delavcem v zveznih
organih s pravico do pokojnine, spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi,
spremembah in dopolnitvah
zakona o temeljih varnosti v
železniškem prometu, sprejel
bo tudi proračun federacije za
leto 1987 in zakon o njegovem
izvajanju.
Na dnevnem redu te seje bo
tudi osnutek zakona o temeljih
režima vod, pomembnih za
dve republiki ali več republik
oziroma avtonomnih pokrajin,
in meddržavnih vod, obravnavali pa se bodo tudi predlogi
za izdajo zakona o standardizaciji, o himni SFRJ, programih razvoja in modernizacije
varnostne službe plovbe na
pomorskih plovnih poteh, na
katerih velja mednarodni režim plovbe, prav tako pa tudi
na notranjih plovnih poteh, na
katerih velja meddržavni ali
mednarodni režim plovbe za
obdobje od 1986. do 1990. leta, prav tako pa tudi o enotni
evidenci teritorialnih enot.
Delegati bodo tudi obravnavali pobudo Skupščine SFRJ,
da se v federaciji sklene dogovor o uporabi zastave narodnosti, in sprejeli orientacijski
delovni program zbora za obdobje od 1986. do- 1990. leta,
prav tako pa tudi delovni program zbora za leto 1987.

17

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), Ilija Bregar, Marko Herman, Gojmir
Komar Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder. Vili Pšeničny, Vid Štempihar, Anka Štrukelj, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in in Marjan
Gogala - Odgovorni urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine
SFRJ: dr. Ivan Lovrič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris Stefanovski,
Aleksandar Vujin, dr. Miladin Stevanovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa13,
telefon (011) 334-149 - Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 25 dinarjev - Letna naročnina 700 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 5010U-B4S50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914
20

poročevalec

H pa/oeovalea

Ljubljana, 29. 10. 1986

OSNUTEK ZAKONA
o

prevozih

v cestnem

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 22. seji dne 23. 10.
1986 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

prometu

(ESA-819)

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega komiteja za promet in zveze.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN ZVEZE
POVZETEK
oziroma parkirišča), s čimer bo boljši, predvsem pa bolj
1. Zbor občin in zbor združenega dela Skupščine SR
urejen promet tako oseb ko stvari v cestnem prometu.
Slovenije sta obravnavala in sprejela predlog za izdajo
4. Predlagatelj je v celoti upošteval mnenja zakonozakona o prevozih v cestnem prometu dne 12/2-1986,
dajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, ki zadeIzvršnemu svetu pa naložila, da pripravi osnutek zakona.
vajo prenos vrste podrobnih določb v urejanje z izvršilnimi
2. Osnutek zakona o prevozih v cestnem prometu izhaja
predpisi in opredelitev pristojnosti občin.
iz načet in ciljev, ki so bili opredeljeni v predlogu za izdajo
Od posameznih delegatskih predlogov oziroma mnenj
zakona in so bili v širši razpravi potrjeni.
pa je v osnutku upoštevana natančnejša opredelitev
3. Z osnutkom zakona so opredeljene posamezne vrste
pojma linije in možnost uvedbe potniškega prevoza, torej
prevozov v cestnem prometu, avtobusne postaje, avtovstopanje in izstopanje potnikov na vsakem avtobusnem
busna postajališča, postaje in parkirišča za tovorna vozila
postajališču tudi v medkrajevnem prometu, kjer je prevoz
ter parkirišča za avtobuse in obveznosti prevoznikov,
sicer praviloma hiter. Upoštevan je dalje predlog, naj
samostojnih avtoprevoznikov ter upravljalcev objektov.
skupni vozni red, ki ga objavijo prevozniki, zajema tudi
Zaradi večje varnosti v cestnem prometu določa nepoavtobusne medkrajevne linije, ki vodijo preko območja SR
sredno oziroma z izvršilnimi predpisi vrste, obseg in roke
Slovenije in predlog naj zakon vsebuje tudi temeljne
preventivnih pregledov, uvedbo določenih oznak in
določbe o avtobusnih parkiriščih.
opreme, obveznost hitrega prevoza v medkrajevnem cest5. Osnutek določa, da se podrobna tehnična vprašanja o
nem prometu in način določitve linij, na katerih bo
preventivnih pregledih, opremi in oznakah vozil, o pogojih
obvezna uvedba sovoznika ali sprevodnika poleg šoferja.
in merilih za določanje linij v medkrajevnem cestnem
Poleg predpisov, ki urejajo varnost v cestnem prometu, je
prometu, na katerih priora biti v avtobusu poleg voznika
v osnutku določena vrsta institutov, s katerimi se bo ob
tudi sovoznik ali sprevodnik, o načinu in postopku usklajeboljšem, strokovnejšem, hitrejšem odvijanju cestnega provanja voznih redov urede s posebnimi predpisi
meta prispevalo k njegovi varnosti.
6. Predlagatelj je v predlogu za izdajo zakona že opredeZa določene vrste prevoza, kot so prevozi v mestnem,
lil subjekte, za katere bodo imele predvidene rešitve
primestnem cestnem prometu, prevozi z avtotaxijem,
finančne in druge posledice, v obrazložitvi osnutka pa še
osnutek določa le nekatere temeljne rešitve, ostalo pa
navaja, da bodo prevoznike bremenili tudi stroški v zvezi s
bodo urejale slej ko prej občinske skupščine, kar je pripreventivnimi pregledi in uvedbo sovoznika ali sprevodmerno tudi sami naravi teh dejavnosti.
nika na določenih linijah, upravijalce avtobusnih postaj pa
stroški opreme avtobusnih postaj, kot bo zahteval zakon
Z osnutkom je opredeljeno kaj obsegajo posamezni
ali poseben predpis.
objekti pomembni za prevoz v cestnem prometu (postaje
priloga poročevalca
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Prevoz oseb in stvari (v nadaljnjem besedilu: prevoz) z
motornimi in priklopnimi vozili v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: vozila) se lahko opravlja kot javni prevoz ali
kot prevoz za lastne potrebe.
Javni prevoz je pod enakimi pogoji dostopen vsakomur in
se opravlja na podlagi prevozne pogodbe pod pogoji, ki jih
določa ta zakon in drugi predpisi.
2. člen
Javni prevoz opravljajo organizacije združenega dela (v
nadaljnjem besedilu: prevozniki) ki izpolnjujejo s tem zakonom in drugimi predpisi določene pogoje in je to njihova
glavna dejavnost.
Javni prevoz lahko opravljajo tudi delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so
lastnina občanov (v nadaljnjem besedilu: samostojni avtoprevozniki), pod pogoji, ki jih določajo obrtni zakon, ta zakon in
drugi predpisi.
3. člen
Prevoznik mora določiti in javno objaviti splošne prevozne
pogoje.
Splošni prevozni pogoji obsegajo zlasti bistvene elemente
prevozne pogodbe, elemente za izračun prevozne cene in
cene prevoznikovih stranskih storitev ter obseg odgovornosti
prevoznika in uporabnika prevoza
4. člen
Prevoznik mora določiti število voznega osebja na vozilu za
posamezne vrste javnega prevoza ter način in pogoje za delo,
ki ga opravlja na posameznih delih in nalogah vozno osebie
vozila.
Vozniki tovornih vozil v mednarodnem cestnem prometu in
vozniki avtobusov morajo imeti strokovno izobrazbo IV. stopnje zahtevnosti posebnega vzgojno izobraževalnega programa.
VARIANTA:
V 2. odstavku se črtajo besede: »vozniki tovornih vozil v
mednarodnem cestnem prometu in.«
5. člen
Vozila morajo imeti predpisane oznake in opremo.
6. člen
Prevozniki in samostojni avtoprevozniki morajo imeti med
vožnjo v cestnem prometu v vozilih potni nalog.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje javnega prevoza oseb v mestnem cestnem prometu in za opravljanje avto-taxi prevozov.
7. člen
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, druge pravne osebe ter organi družbenopolitične skupnosti morajo pri opravljanju javnega prevoza
oziroma prevoza za lastne potrebe organizirati in izvajati
notranjo kontrolo v skladu s predpisi o varnosti cestnega
prometa s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo pogoje
za opravljanje prevoza v cestnem prometu.
8. člen
Organizacije, skupnosti in organi iz prejšnjega člena ter
samostojni avtoprevozniki so dolžni opravljati preventivne
preglede tehnične brezhibnosti svojih vozil (v nadaljnjem
besedilu: preventivni pregledi) in o njih voditi predpisano
evidenco.
Preventivni pregledi se opravljajo dnevno (v nadaljnjem
besedilu: dnevni preventivni pregledi) in v predpisanih rokih
(v nadaljnjem besedilu: redni preventivni pregledi.)
Po vsakem izrednem dogodku z vozilom (prometna nezgoda in podobno), kakor tudi v primeru utemeljenega suma,
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da vozilo ni brezhibno, je treba opraviti izredni preventivni
pregled tehnične brezhibnosti vozila.
9. člen
Preventivne preglede vozil opravljajo organizacije združenega dela al druge organizacije, ki so pooblaščene za redne
tehnične preglede vozil.
Preventivne preglede vozil lahko opravljajo organizacije,
skupnosti in organi, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz
za lastne potrebe, ter samostojni avtoprevozniki sami, če
imajo za te preglede ustrezno opremo in strokovno usposobljene delavce.
Dnevne preventivne preglede lahko opravljajo vozniki sami.
10. člen
Vozilo ne sme biti v cestnem prometu, če niso opravljeni
predpisani preventivni pregledi.
11. člen
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
promet, predpiše v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški
upravni organ, pristojen za notranje zadeve:
- oznake in opremo vozil, ki se uporabljajo za prevoze v
cestnem prometu;
- vsebino in rok hranjenja potnega naloga;
- obseg, roke, pogoje in način opravljanja preventivnih
pregledov ter način vodenja evidence o opravljenih pregledih.
12. člen
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
»relacija«
je razdalja med katerimakoli krajema na liniji, ki sta v voznem redu
označena kot postaja ali postajališče;
»linija«
je določena relacija in smer vožnje
od začetne do končne avtobusne
postaje ali postajališča, na kateri se
prevažajo potniki ali stvari v linijskem cestnem prometu, po voznem
redu in ceni, ki sta v naprej določena in objavljena;
»vozni red«
je ureditev linije, s katero se določa
vrsto prevoza, relacije, na katerih se
opravlja prevoz, vrstni red postaj in
postajališč, njihovo oddaljenost od
začetne postaje, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo in postajališče, obdobje,
v katerem prevoznik opravlja prevoz
na liniji in čas veljavnosti;
»potniški prevoz«
je prevoz potnikov, pri katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih;
»hitri prevoz«
je prevoz potnikov, pri katerih potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih posajah in
na pomembnejših avtobusnih postajališčih;
»direktni prevoz«
je prevoz potnikov, pri katerem potniki po voznem redu vstopajo samo
na začetni, izstopajo pa samo na
končni avtobusni postaji oziroma
avtobusnem postajališču;
»avtobusno
je prostor določen za postanek avpostajlišče«
tobusov in za varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov;
»avtobusna postaja«
je določen prostor za sprejem in
odpravo avtobusov, ki mora imeti
pokrite perone, urejene za varno
vstopanje in izstopanje potnikov,
prostore za zadrževanje potnikov in
voznega osebja, za hrambo prtljage,
sanitarijami ter prometnim uradom
priloga poročevalca

in s posebnimi predpisi določeno
opremo;
je določen prostor z ustreznimi ob»postaja za tovorna
jekti za parkiranje ali garažiranje tovozila«
vornih vozil, prometnim uradom in
sanitarnimi napravami;
»parkirišče za tovorna je urejen prostor za parkiranje, na
vozila oziroma
katerem so za vozno osebje zagoavtobuse«
tovljeni minimalni higienski pogoji
(pitna voda, sanitarije) in telefon;
.JAVNI PREVOZ
13. člen
Javni prevoz se opravlja kot prevoz v linijskem cestnem
prometu, prevoz v prostem cestnem prometu ali kot poseben
javni redni prevoz oseb.
1. JAVNI PREVOZ V LINIJSKEM CESTNEM PROMETU
14. člen
Javni prevoz v linijskem cestnem prometu se opravlja na
določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu in so
zanj določeni cena in splošni prevozni pogoji; opravlja se kot
medkrajevni, mestni in primestni promet.
15. člen
Prevoznik oziroma samostojni prevoznik mora opravljati
vse prevoze v skladu z veljavnim voznim redom in splošnimi
prevoznimi pogoji.
16. člen
Vozni red določa prevoznik.
Prevoznik mora navesti v voznem redu oddaljenost vsake
avtobusne postaje in postajališča od začetne postaje oziroma
postajališča na podlagi daljinarja, ki ga določi Splošno združenje prometa in zvez Slovenije v soglasju s funkcionarjem, ki
vodi republiški upravni organ, pristojen za promet
17. člen
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije določi v
soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za promet, način in postopek usklajevanja voznih
redov ter njihovega vpisa.
Če se prevozniki ne morejo sporazumeti glede uskladitve
voznih redov, odloča v sporih posebna arbitražna komisija pri
Splošnem združenju prometa in zvez Slovenije.
18. člen
Vozni redi v medkrajevnem prometu se vsklajujejo in vpišejo pri Splošnem združenju prometa in zvez Slovenije, za
primestni promet pa pri medobčinski gospodarski zbornici.
19. člen
Prevoznik mora objaviti usklajen in vpisan vozni- red na
krajevno običajen način najpozneje osem dni pred dnevom, ki
je v voznem redu določen za začetek njegove veljavnosti.
Prevoznik lahko spremeni vozni red potem, ko opravi predpisan postopek usklajevanja sprememb voznega reda in nji-'
hovega vpisa ter jih objavi.
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije poskrbi, da
prevozniki izdajo vsako leto skupni vozni red za vse avtobusne medkrajevne linije na in preko območja SR Slovenije.
20. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza določenega z veljavnim voznim
redom.
21. člen
Med veljavnostjo voznega reda se sme na posamezni liniji
prevoz začasno prekiniti, če nastanejo in dokler trajajo okolišpriloga poročevalca

čine, ki jih prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik ni
mogel predvideti in katerih posledic ni mogel odvrniti (višja
sila).
O prekinitvi prevoza po prejšnjem odstavku mora prevoznik
obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko
nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev.
22. člen
Prevoznik sme opravljati prevoz na isti liniji z več vozili pod
pogojem, da z vsemi vozili prične prevoz v času, določenem z
voznim redom.
Prevoz z več vozili se lahko uvede za celo linijo ali samo za
njen del,
23. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik je dolžan
sprejeti v mejah razpoložljivih mest v vozilu oziroma v mejah
nosilnosti vozila, v prevoz vsako osebo ali stvar, v skladu s
splošnimi prevoznimi pogoji, če ni s predpisi izključena iz
prevoza.
a) JAVNI PREVOZ V MEDKRAJEVNEM CESTNEM PROMETU
24. člen
Javni prevoz v medkrajevnem cestnem prometu je prevoz
med več kraji.
Javni prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu se
sme opravljati samo kot direktni ali hitri prevoz.
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ pristojen za
promet, lahko dovoli, da se javni prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu opravlja kot potniški prvoz, če to
zahteva velik obseg dnevne migracije delovnih ljudi in občanov ali nujna soodvisnost medkrajevnega, primestnega in
mestnega cestnega prometa.
25. člen
Na določenih linijah v medkrajevnem cestnem prometu,
razen pri direktnih prevozih med avtobusnimi postajami,
mora biti v avtobusu poleg voznika tudi sovoznik ali sprevodnik.
Linije iz prejšnjega odstavka določi Splošno združenje prometa in zvez Slovenije v skladu s pogoji in merili, ki jih določi
funkcionar republiškega upravnega organa, pristojnega za
promet, v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni
organ, pristojen za notranje zadeve
26. člen
Ob določanju voznih redov mora prevoznik seznaniti občinske organe, pristojne za promet, na območju, po katerem
potekajo linije, s predlogi voznih redov in upoštevati medsebojno usklajena stališča glede časov prihodov, postankov in
odhodov na posameznih avtobusnih postajah in postajališčih.
27. člen
Vozni redi morajo biti med seboj usklajeni tako, da ustrezajo potrebam uporabnikov in hkrati usklajeni tudi z voznimi
redi železniškega, pomorskega in zračnega prometa.
b) JAVNI PREVOZ V MESTNEM IN PRIMESTNEM CESTNEM
PROMETU
28. člen
Javni prevoz v mestnem cestnem prometu je potniški prevoz na ureditvenem območju mesta ali naselja mestnega
značaja, ki je določeno z dolgoročnimi plani družbeno političnih skupnosti.
Javni prevoz v primestnem cestnem prometu je potniški
prevoz med ureditvenimi območji mesta ali naselij mestnega
značaja in njegovo okolico v oddaljenosti največ 40 km in je
pretežno namenjen dnevni migraciji oseb, kot so prevoz na
delo ali v šolo.
29. člen
Ko občinske skupščine urejajo organizacijo in način opravljanja javnega prevoza potnikov v mestnem in primestnem
cestnem prometu upoštevajo predvsem:
- velikost dnevne migracije delovnih ljudi in občanov,

— soodvisnost medkrajevnega, primestnega in mestnega
cestnega prometa,
— povezanost primestnega cestnega prometa z železniškim
prometom,
— potrebnost uvedbe sprevodnika poleg voznika avtobusa
na linijah primestnega prometa.
Občinske skupščine urejajo javni prevoz na tistih linijah,
katerih začetek je na njihovem območju.
2. JAVNI PREVOZ V PROSTEM CESTNEM PROMETU
30. člen
Javni prevoz v prostem cestnem prometu je prevoz oseb
oziroma stvari za katerega se relacije, cena prevoza ter drugi
pogoji prevoza določijo s pogodbo med prevoznikom ali
samostojnim avtoprevoznikom in uporabnikom prevoza.
31. člen
Organizacijo in način opravljanja avto-taxi prevoza ureja
občinska skupščina s svojimi predpisi.
3. POSEBEN JAVNI REDNI PREVOZ OSEB
32. člen
Kadar prevoznik v prostem cestnem prometu redno, po
dogovorjenem voznem redu, prevaža skupino določenih oseb
na določeni razdalji, lahko prevaža tudi druge osebe, če na tej
razdalji drug prevoznik ne opravlja javnega prevoza ali ga
opravlja, pa to ne zadošča prevoznim potrebam (poseben
javni redni prevoz).
Prevoznik opravlja prevoz drugih oseb iz prejšnjega
odstavka po ceni in splošnih pogojih, ki veljajo za prevoz v
javnem linijskem cestnem prometu.
Prevoznik mora za opravljanje posebnega javnega rednega
prevoza oseb pridobiti soglasje občinskega upravnega
organa, pristojnega za promet.
Ce poteka poseben javni redni prevoz na območju dveh ali
več občin, da soglasje upravni organ pristojen za promet tiste
občine, kjer se prevoz začne, v sporazumu z občinskimi
upravnimi organi, pristojnimi za promet, drugih občin.
III. PREVOZ ZA LASTNE POTREBE
33. člen
Prevoz za lastne potrebe opravljajo organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti,
druge pravne osebe ter organi družbeno-političnih skupnosti:
1. če prevažajo svoje delavce;
2 če prevažajo osebe v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti:
a) organizacije združenega dela, ki upravljajo javna letališča in prevozniki v zračnem prometu, ko prevažajo potnike
in njihove spremljevalce od poslovalnic v mestu ali hotelov do
letališč in obratno:
b) organizacije združenega dela, ki opravljajo gostinske
storitve nastanitve, kadar prevažajo svoje goste;
c) zdravstvene organizacije združenega dela, ko prevažajo
bolnike in njihove spremljevalce;
č) turistične organizacije združenega dela, ko po posebni
pogodbi prevažajo skupine turistov, ne da bi med potjo
spremljale potnike;
d) izobraževalne organizacije združenega dela oziroma izobraževalne skupnosti, ko prevažajo učence in druge udeležence izobraževanja;
3. če prevažajo stvari v zvezi z opravljanjem svojih dejavnosti.
34. člen
Prevoz za lastne potrebe je tudi prevoz stvari, ki jih delovni
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnot z osebnim delom in
sredstvi, ki so lastnina občanov prevažajo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti ter prevoz, ki ga opravljajo občani zase.
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IV. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA
TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA
VOZILA
1. Avtobusne postaje in postajališča
35. člen
Organizacija združenega dela, ki upravlja avtobusno
postajo (v nadaljnjem besedilu: 'upravljalec avtobusne
postaje) sprejema in odpravlja avtobuse, potnike in prtljago,
prodaja vozovnice, daje informacije o prevozu in opravlja
druge storitve v zvezi s prevozi potnikov, v skladu s splošnimi
pogoji poslovanja.
36. člen
Upravljalec avtobusne postaje mora za vse uporabnike
opravljati storitve pod enakimi pogoji.
37. člen
Delovni čas in splošni pogoji poslovanja morajo biti objavljeni na vidnem mestu.
38. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik mora takoj
obvestiti upravljalca začetne ali najbližje avtobusne postaje,
če avtobus iz kakršnegakoli razloga ne more začeti vožnje po
voznem redu ali kadar med vožnjo nastane okvara ali ovira,
zaradi katere bi imel predvidoma več kot 60 minut zamude.
Upravljalec avtobusne postaje, katero je prevoznik oziroma
samostojni avtoprevoznik
obvestil o predvideni zamudi avtobusa, mora o temxtakoj obvestiti upravljalce vseh naslednjih
avtobusnih postaj na liniji.
39. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik sme ustavljati
le na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, ki so
urejena v ta namen in določena v voznem redu.
40. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik mora ustaviti
na vsaki avtobusni postaji in avtobusnem postajališču v
skladu z voznim redom.
41. člen
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije določi v
soglasju s funkcionarjem republiškega upravnega organa,
pristojnega za promet, katera avtobusna postajališča so
pomembnejša in pri tem upošteva zlasti značaj, vrsto in
gostoto prometa ter obremenjenost linij.
42. člen
Republiški upravni organ, pristojen za promet, predpiše
opremljenost avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih
postajališč ter način opravljanja storitev avtobusne postaje.
2. Postaje in parkirišča za tovorna vozila in parkirišča za
avtobuse
43. člen
Organizacija združenega dela, ki upravlja postajo za
tovorna vozila, opravlja sprejem, parkiranje ali garažiranje,
varovanje, odpravljanje tovornih vozil ter zagotavlja bivanje in
nastanitev voznega osebja, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.
44. člen
Organizacija združenega dela, ki upravlja postajo, parkirišče za tovorna vozila ali za avtobuse, mora opravljati storitve
vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
45. člen
Delovni čas, cenik za opravljanje storitev ter splošni pogoji
priloga poročevalca

poslovanja postaje oziroma parkirišča za lovoma vozila ali za
avtobuse morajo biti objavijeni na vidnem mestu.

imenovana oseba, ki ima visoko strokovno izobrazbo prometne, pravne ali ekonomske smeri.

46. člen
V krajih, kjer je postaja, parkirišče za tovorna vozila ali za
avtobuse, lahko občinska skupščina določi, da jih morajo
organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbeno-političnih skupnosti ter
druge pravne osebe, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz
za lastne potrebe in samostojni avtoprevozniki, obvezno uporabljati in obenem omeji ali prepove parkiranje s tovornimi
vozili oziroma avtobusi na drugih površinah.
Občinska skupščina določi v skladu s posebnimi predpisi
parkirišča za vozila, ki prevažajo nevarne snovi.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
47. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in drugih zakonov, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, predpisov, izdanih na njihovi podlagi in samoupravnih splošnih
aktov na tem področju, opravljajo republiški in občinski
upravni organi, pristojni za inšpekcijo cestnega prometa.
48. člen
Republiški upravni organ, pristojen za inšpekcijo cestnega
prometa, nadzoruje:
- javni prevoz v medkrajevnem in primestnem cestnem
prometu;
- javni prevoz in prevoz za lastne potrebe v mednarodnem
cestnem prometu;
- avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna postajališča
in postaje za tovorna vozila;
- izvajanje notranje kontrole v organizacijah združenega
dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
organih, ki opravljajo prevoze iz prve in druge alinee tega
odstavka.
Občinski upravni organ, pristojen za inšpekcijo cestnega
prometa, nadzoruje:
- javni prevoz v mestnem cestnem prometu;
- poseben javni redni prevoz oseb;
- javni prevoz v prostem cestnem prometu;
- prevoz za lastne potrebe iz 33. člena tega zakona);
- avtobusna postajališča in parkirišča za tovorna vozila;
- izvajanje notranje kontrole v organizacijah združenega
dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
organih, ki opravljajo prevoze iz prve do četrte alinee tega
odstavka.
49. člen
Inšpektor cestnega prometa je upravičen:
1. prepovedati javni prevoz, če se opravlja v nasprotju z
določbami 2., 20. in 22. člena tega zakona;
2. prepovedati poseben javni prevoz oseb, če se opravlja v
nasprotju z določbo 32. člena tega zakona;
3. prepovedati uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega
postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku,
ki ga je določil inšpektor;
4. prepovedati uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki niso označena in opremljena, kot je določeno s tem
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in samoupravnimi splošnimi akti, ali če niso opravljeni vsi pregledi
tehnične brezhibnosti vozil, določeni s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi;
5. odrejati druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.
50. člen
Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 2. in 3. točke 49. člena
tega zakona ne zadrži izvršitve odločbe.
51. člen
Za republiškega inšpektorja cestnega prometa je lahko
priloga poročevalca
*

52. člen
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek prevoznik ali druga pravna oseba:
1. če opravlja javni prevoz, pa to ni njegova glavna dejavnost (prvi odstavek 2. člena),
2. če ne opravlja preventivnih pregledov tehnične brezhibnosti vozil v predpisanem roku ali obsegu in o tem ne vodi
predpisane evidence ter če ne opravlja teh pregledov vozil po
vsakem izrednem dogodku vozila, oziroma v primeru utemeljenega suma, da vozilo ni brezhibno (8. in 11. člen),
3. če opusti prevoz po veljavnem voznem redu (20. člen),
4. če spremeni vozni red preden opravi predpisan postopek
vsklajevanja in vpisa ter objave njegovih sprememb (drugi
odstavek 19. člena),
5. če med veljavnostjo voznega reda začasno prekine prevoz na posamezni liniji v nasprotju s prvim odstavkom 21.
člena tega zakona,
6. Če opravlja prevoz za lastne potrebe v nasprotju z določbami 33. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo nad 5000 din se kaznuje tudi odgovorna
oseba prevoznika ali druge pravne osebe, če stori prestopek
iz prejšnjega odstavka.
53. člen.
Z denarno kaznijo najmanj 5000 din se kaznuje za prekršek
prevoznik ali druga pravna oseba:
1. če opravlja preventivne preglede, pa za to nima strokovno usposobljenih delavcev in ustrezne opreme (drugi
odstavek 9. člena),
2. če uporablja v cestnem prometu vozilo, na katerem niso
opravljeni vsi predpisani preventivni pregledi tehnične brezhibnosti vozila (10. člen),
3. če prevoz ne opravlja v skladu z veljavnim voznim redom
(15. člen),
4. če ne objavi voznega reda na način in v roku, kot je
določeno v prvem odstavku 19. člena tega zakona,
5. če o začasni prekinitvi prevoza na posamezni liniji ne
obvesti javnosti tako, kot je določeno v drugem odstavku 21.
člena tega zakona,
6. če opravlja prevoze z več vozili v nasprotju s prvim
odstavkom 22. člena tega zakona,
7. če v mejah razpoložljivih mest v vozilu oziroma nosilnosti
vozila ne prevzame v prevoz vsake osebe ali stvari skladno z
določbo 23. člena tega zakona,
8. če ne seznani občinske organe, pristojne za promet, s
predlogi voznih redov, kot je določeno v 27. členu tega zakona,
9. če prične opravljati poseben javni redni prevoz oseb brez
soglasja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet (tretji in četrti odstavek 32. člena),
10. če takoj ne obvesti upravljalca začetne ali najbližje
avtobusne postaje, da avtobus iz kakršnegakoli razloga ne
more začeti vožnje po voznem redu, ali kadar med vožnjo
nastane okvara ali ovira, zaradi katere bi imel predvidoma več
kot 60 minut zamude (prvi odstavek 38. člena),
11. če se ne ustavi na avtobusnih postajah in postajališčih,
pa so ti postanki določeni v voznem redu (40. člen).
Z denarno kaznijo nad 2500 din se kaznuje tudi odgovorna
oseba prevoznika ali druge pravne osebe, če stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
54. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek samostojni avtoprevoznik:
1. če ne opravlja preventivnih pregledov tehnične brezhibnosti vozil v predpisanem roku ali obsegu in o tem ne vodi
predpisane evidence ter če ne opravlja teh pregledov vozila
po vsakem izrednem dogodku z vozilom, oziroma v primeru
utemeljenega suma, da vozilo ni brezhibno (8. člen),
2. če uporablja v cestnem prometu vozilo, na katerem niso
opravljeni vsi predpisani preventivni pregledi tehnične brezhibnoti vozila (10. člen),

3. če ne opravlja prevoze v skladu z veljavnim voznim redom
in splošnimi prevoznimi pogoji prevoznika (15. člen),
4. če opusti prevoz po veljavnem voznem redu (20. člen),
5. če med veljavnostjo voznega reda začasno prekine prevoz na posamezni liniji v nasprotju s prvim odstavkom 21.
člena tega zakona,
6. če v mejah razpoložljivih mest v vozilu oziroma nosilnosti
vozila ne prevzame v prevoz vsake osebe ali stvari skladno z
določbo 23. člena tega zakona,
7. če takoj ne obvesti upravljalca začetne ali najbližje avtobusne postaje, da avtobus iz kakršnegakoli razloga ne more
začeti vožnje po voznem redu, ali kadar med vožnjo nastane
okvara ali ovira, zaradi katere bi imel predvidoma več kot 60
minut zamude (prvi odstavek 38. člena),
8. če se ne ustavi na avtobusnih postajah ali postajališčih,
pa so ti postanki določeni v voznem redu (40. člen).
55. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5000 dinarjev se kaznuje za
prekršek upravljalec avtobusne postaje:
1. če ne obvesti o predvideni zamudi avtobusa upravljalce
vseh naslednjih avtobusnih postaj na liniji (drugi odstavek 38.
člena).
Z denarno kaznijo nad 2500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca avtobusne postaje, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.
56. člen
Z denarno kaznijo najmanj 3000 dinarjev se kaznuje za
prekršek prevoznik ali samostojni avtoprevozrrik:
1. če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu
nimajo označb in opreme, kot je določeno z drugimi predpisi
in posebnimi predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona (5 in
11. člen),
2. če med vožnjo ni v vozilu potnega naloga, ali če njegova
vsebina ni v skladu s posebnimi predpisi, izdanimi na podlagi
tega zakona (prvi odstavek 6. člena in 11. člena),
3. če ne opravlja prevozov potnikov v medkrajevnem cestnem prometu kot hitri ali direktni prevoz (drugi odstavek 24.
člena),
4. če na določenih linijah v medkrajevnem cestnem prometu ni v vozilu poleg voznika tudi sovoznik ali sprevodnik
(prvi odstavek 25. člena),
5. če ustavi z avtobusom na avtobusni postaji ali postajališču, ki ni določeno v veljavnem voznem redu (39. člen),

Z denarno kaznijo nad 2500 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba prevoznika ali druge pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Vozniki avtobusov, ki na dan, ko začne veljati ta zakon,
nimajo strokovne izobrazbe, predpisane s tem zakonom, si
morajo pridobiti zahtevano strokovno izobrazbo najpozneje v
6. letih od uveljavitve tega zakona.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vozniki
avtobusov, ki imajo do dneva uveljavitve tega zakona 5 let
skupne delovne dobe, od tega najmanj 2 leti na delih in
nalogah voznika avtobusa, še naprej opravljajo ta dela in
naloge.
58. člen
Upravljalec avtobusne postaje, katera nima pokritih peronov določenih v 12. členu tega zakona, mora te zgraditi v roku
5 let od njegove uveljavitve.
59. člen
Predpisi določeni v 11., 17., 25. in 42. členu tega zakona
morajo biti izdani v roku 6 mesecev od dneva uveljavitve
zakona.
60. člen
Z dnem ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe
temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v
cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 53/62, 9/65 in 30/86), ki
se v SR Sloveniji uporabljajo kot republiški zakon po zakonu
za izvedbo Ustave SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 6/74) ter
zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili
(Uradni list SRS, št. 4/71 in 29/86), na njuni podlagi izdani
predpisi pa po uveljavitvi predpisov iz 11., 17., 25. in 42. člena
tega zakona.
61. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
I. UVOD
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta dne 12/2-1986 obravnavala in sprejela predlog za
izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu s tezami za
osnutek, predlagatelju pa naložila, da ob upoštevanju stališč,
pripomb, predlogov in mnenj delovnih teles Zborov in Skupščine, skupin delegatov in pripomb delegatov na sejah zborov
pripravi osnutek zakona o prevozih v cestnem prometu (v
nadaljnjem besedilu: osnutek zakona).
II. NAČELA S KATERIMI BODO UREJENA
RAZMERJA IN CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI
ZZAKONOM
Osnutek zakona iz načel in ciljev, ki so bili opredeljeni v
predlogu za izdajo zakona in potrjeni v širši razpravi in sicer:
- da je treba v vsej republiki zagotoviti enotno osnovno
raven prevozov z motornimi vozili v cestnem prometu kot tudi
- da je treba zagotoviti večjo organizacijsko in tehnološko
enotnost pri opravljanju prevozov v cestnem prometu.
Temeljni cilji, h katerim želi prispevati nova zakonska ureditev, so:
omogočiti racionalnejšo organizacijo prevozov, boljšo izkoriščenost prevoznih kapacitet, hitrejše prilagajanje potniškim
tokovom in izboljšanje delovnih pogojev voznikov. Z uvedbo
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sovoznika oziroma sprevodnika na določenih Unijah, obveznega organiziranja in izvajanja preventivnih pregledov vozil
ter uvedbo hitrega prevoza potnikov na določenih relacijah,
pa se teži tudi k zagotovitvi večje varnosti v prevozu potnikov
in zvišanja nivoja prevoznih storitev.
III. POGLAVITNE REŠITVE
1. Osnutek zakona določa in ureja posamezne vrste prevozov v cestnem prometu, avtobusne postaje in postajališča,
postaje in parkirišča za tovorna vozila ter parkirišča za avtobuse in obveznosti prevoznikov, samostojnih avtoprevoznikov ter upravljalcev objektov.
2. Za posamezne vrste prevozov osnutek določa in ureja
pogoje in način njihovega opravljanja, pristojnosti republiških
upravnih organov oziroma funkcionarjev ter Splošnega združenja za promet in zveze SR Slovenije, za določanje natančnejših pogojev oziroma odstopanj od z zakonom določenih
načinov javnega prevoza.
3. Z določitvijo opravljanja javnega prevoza kot izključno
glede dejavnosti bo zagotovljena večja družbena racionalnost
prevozov, saj bo dano v odločitev organizacijam združenega
dela, da opravljajo le prevoz za lastne potrebe ali pa, da
organizirajo ustrezne organizacije združenega dela, ki bodo
opravljale prevoz kot glavno dejavnost.
S tem bo odpadlo drobljenje opravljanja javnega prevoza
po izvajalcih, katerim bi bila to stranska dejavnost.
priloga poročevalca

4. V okviru organiziranja in izvajanja kontrole nad tehnično
brezhibnostjo vozil (159. člen zakona o varnosti cestnega
prometa, Uradni list SRS, št. 5/82 in 29/86) osnutek zakona
določa vrste preventivnih pregledov in obveznost njihovega
izvajanja.
5. Ob pravilu, da se medkrajevni cestni prevoz lahko opravlja le kot hitri ali direktni prevoz, dopušča zakon ob izpolnjevanju določenih pogojev izjemo. Njo narekuje predvsem
potreba po prevozu z več postanki tudi izven pomembnejših
avtobusnih postajališč in to tam, kjer se sicer konča primestni
promet, obstaja pa še naprej velik pritok okoliškega prbivalstva v določeno regijo. Brez izjeme bi na takih linijah bil
onemogočen neposreden vstop potnikov z avtobusnih postajališč, saj je na linijah medkrajevnega cestnega prometa praviloma le hitri ali direktni prevoz.
6. Za zagotovitev večje varnosti kot tudi kvalitete javnega
prevoza zakon določa stopnjo izobrazbe za voznika tovornega vozila v mednarodnem cestnem prometu ter za voznika
avtobusa.
Prevoze v mednarodnem cestnem prometu ureja zvezni
zakon (Uradni list SFRJ, št. 41/80), ki pa nima določb glede
izobrazbe voznikov. Odpira se vprašanje ali lahko to uredimo
z republiškim zakonom ali pa sodi urejanje tudi tega vprašanja v pristojnost federacije, saj ima mednarodni cestni promet
posredno tudi značaj zunanjetrgovinske dejavnosti, oziroma
prometa blaga in storitev čez državno mejo.
7. Prav tako določa osnutek zaradi izboljšanja prevoza
potnikov, da občinske skupščine ob urejanju javnega prevoza
potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu upoštevajo potrebnost uvedbe sprevodnika poleg voznika avtobusa
na linijah primestnega prometa.
Potrebnost uvedbe sovoznika aH sprevodnika v medkrajevnem cestnem prometu bo ugotovljena od primera do primera
na temelju posebnega predpisa.
8. Pri določanju voznih redov je v osnutku zakona določena iniciativa prevoznika, vendar, da upošteva vsklajena
stališča občinskih organov, pristojnih za promet, na območju,
po katerem potekajo linije. Splošno združenje prometa in
zvez Slovenije bo v soglasju s funkcionarjem republiškega
upravnega organa, pristojnega za promet, določilo podrobnejši način in pQstopek vsklajevanja voznih redov ter njihovega vpisa.
9. Primestni cestni promet je kot promet svoje vrste, omejen v razdalji, kjer se lahko opravlja. Glede na to posebnost je
povdarjena vloga pristojnosti občinskih skupščin pri urejanju
njegove organizacije in načina izvajanja.
10. S posebnim javnim rednim prevozom oseb osnutek
določa, kdaj bo lahko prevoznik ob sklenjeni pogodbi prevažal potnike ne le kot v prostem cestnem prometu, temveč bo
ta vrsta prevoza imela tudi značaj javnega prevoza. S tem bo
na eni strani zadoščeno prevoznim potrebam določenega
območja in na drugi specifičnim potrebam naročnika prevoza.
11. Z osnutkom zakona so izrecno določeni primeri, v katerih je dopusten prevoz za lastne potrebe ter kdo ga lahko
opravlja. Ti primeri so izrecno našteti in ne dopuščajo izjem,
ki bi dovoljevale uvajanje prevoza kot njihove stranske dejavnosti v javni cestni promet.
12. Določeni so tudi osnovni pogoji, kijih mora izpolnjevati
avtobusna postaja in obveznosti prevoznika, kadar se ta ne
more držati voznega reda in kako opravlja dejansko javni
prevoz na avtobusnih postajah oziroma avtobusnih postajališčih.
Zaradi uvedbe hitrega in direktnega prevoza, ki je pogoj za
medkrajevni promet, je zelo važna določitev pomembnejših
avtobusnih postajališč. Merila in pristojnost za to toločanje so
zato v osnutku zakona izrecno opredeljena.
13. Poleg temeljnih opredelitev o avtobusnih postajah in
postajališčih, postajah za tovorna vozila in parkiriščih za
tovorna vozila osnutek ureja tudi osnovne pogoje za parkirišča za avtobuse.
14. Osnutek določa, da bodo nadzor nad izvajanjem zakona
opravljali republiški upravni organi, pristojni za inšpekcijo
cestnega prometa in ustrezni občinski upravni organi, vsak v
posebej opredeljenih primerih.
15. S kazenskimi določbami je v zakonu dan povdarek
predvsem tistim kršitvam, pri katerih je podana večja nevarnost ogrožanja varnosti v cestnem prometu in ravnanjem, ki
priloga poročevalca
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posredno na to varnost vplivajo. Tako so okvalificirane težje
kršitve kot gospodarski prestopki in v okviru njih tudi dan teži
kršitev primeren razpon denarnih sankcij. Ostala ravnanja so
okvalificirana kot prekrški.
16. V prehodnih določbah osnutek določa dobo, v kateri
morajo vozniki pridobiti zahtevano izobrazbo, v končnih
določbah pa kateri predpisi z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati.
IV. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, PRIPOMB
IN PREDLOGOV DANIH NA PREDLOG ZA
IZDAJO ZAKONA
Predlog za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu je
bil v vseh razpravah v delovnih telesih Zborov in Skupščine
SR Slovenije po vsebini sprejet in podprt. Nekatera stališča ali
mnenja so bila načelne narave, večina pa je bilo predlogov in
pripomb, ki so bili konkretni.
Predvsem je predlagatelj pri pripravi osnutka upošteval
načelna mnenja zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR
Slovenije, da je potrebno vsa strokovna, tehnična in organizacijsko izvedbena vprašanja urejati z izvršilnimi predpisi. Tako
je z osnutkom prenešenih vrsta določil (oznake motornih
vozil, vsebina potnega naloga, oprema avtobusne postaje in
parkirišč) v urejanje z izvršilnimi predpisi. Prav tako ni več
predlagana rešitev, da naj se splošni pogoji za poslovanje
urejajo s samoupravnimi splošnimi akti, saj imajo splošni
pogoji pogodbeni značaj in za to vanje ne sodijo.
Predlagatelj je upošteval tudi mnenje te komisije, da gre po
324. členu Ustave SRS pri urejanju prometa na občinskih
cestah in mestnih ulicah za izvirno pristojnost občin, zato je v
teh primerih določil le temeljna načela.
Predlog naj se združita vsebini 2. in 3. teze je sprejet.
Določeni predlogi in pripombe so veljali določbam, katere
sedaj v skladu z mnenjem zakonodajno-pravne komisije
Skupščine SR Slovenije prenašamo v urejanje z izvršilnimi
predpisi. Zato jih bo mogel predlagatelj upoštevati šele pri
njihovi pripravi (pripombe k 5. tezi, točka 1 in 2 d, k 6. in 7.
tezi-vodenja potnega naloga, k 10. tezi - preventivni pregledi,
k 52. tezi - dolžnost objave izvlečkov voznih redov).
Predlagatelj je upošteval pripombo za natančnejšo opredelitev pojma linije in vnesel tudi besedo >>postajališče« (12.
člen).
Predloga, da se hitri prevoz v medkrajevnem cestnem prometu opravlja le »praviloma«, predlagatelj ni upošteval, saj s
tem zakonska norma ne bi bila več striktna. Rešitev pa bo
dana s tem, da bo v utemeljenih primerih pristojni organ (2.
odstavek 41. člena) določil več pomembnejših postajališč ter
s tem tudi v medkrajevnem prometu omogočil prevoz potnikom na krajših razdaljah.
Predlagatelj je upošteval pripombo, da z ureditvijo, kot je v
predlogu za izdajo zakona, v medkrajevnem prometu na določenih linijah z direktnim ali hitrim prevozom kljub večjemu
številu pomembnejših avtobusnih postajališč ne bo možno
organizirati ustreznih prevozov prebivalcev iz krajev, ki na
razdaljah, večjih od 40 km še gravitirajo v določene centre.
Zato je predvidena izjema (3. odstavek 24. člena), da je v
medkrajevnem cestnem prometu ob utemeljenih pogojih
možen potniški prevoz.
Sprejet je bil tudi predlog, naj se v skupni vozni red vključijo
tudi vse avtobusne medkrajevne linije, ki vodijo preko
območja SR Slovenije (3. odstavek 19. člena) kar je nujno za
popolnejšo informiranost potnikov v javnem cestnem prometu. Predlagatelj ne sprejme predloga naj se opredele tudi
druge okoliščine in pogoji, ki so lahko vzrok za začasno
mirovanje določene linije ker meni, da je upoštevna samo
višja sila. Sicer pa prevozniku ostaja možnost spremembe
voznega reda po predpisanem postopku.
Pripombe, da naj bo primestni promet urejen enotno za
sleherno občino, predlagatelj ne more sprejeti iz razlogov, ker
urejanje tega prometa sodi v njihovo izvirno pristojnost in
lahko z zakonom določimo le temeljne rešitve.
Predloga, naj se 4. odstavek 36. teze dopolni tako, da v
primeru, ko posebni javni prevoz poteka na območju več
občin, daje soglasje republiški upravni organ pristojen za
promet, predlagatelj ne sprejema, saj bi ta upravni organ prav
tako moral pridobiti pristanek vseh tistih občin, preko katerih
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bi potekal posebni javni redni prevoz. S tem pa bi bil postopek
kvečjemu daljši.
Glede predlogov o minimalnih pogojih (oprema, prostori
itd.) avtobusnih postaj, predlagatelj meni, da zadošča s tem
zakonom predviden izvršilni predpis za določitev opreme in
poslovanja avtobusnih postaj, saj prostorski pogoji in tehnični elementi v zakon ne sodijo.
k pripombi na 50. tezo, da naj se na območju, kjer se
opravlja javni prevoz v mestnem prometu, določijo pomembnejša avtobusna postajališča z določeno opremo, predlagatelj
opozarja, da že obstojajo taka določila (Pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih
postajališč, Uradni list S RS, štev. 17/82). Postopek določitve
pomembnejših avtobusnih postajališč pa je urejen v 2.
odstavku 41: člena osnutka.
Sprejeta je bila pripomba naj zakon vsebuje temeljne rešitve glede avtobusnih parkirišč (poglavje IV. 2. tega osnutka).
K predlogu naj se iz 4. točke 63. teze izkjuči oblika inšpekcijskega pregleda z ustavljanjem vozil, ker za take postopke
inšpektorji niso opremljeni in usposobljeni, predlagatelj meni,
da ta ukrep mora ostati, kot tudi da za pregled določenih listin
(npr. dokaz o opravljenem preventivnem pregledu itd.)
inšpektor ne potrebuje posebne opreme.
V. IZVRŠILNI PREDPISI
a) Z izvršilnim predpisom iz 11. člena bo podrobneje opredeljena vsebina in obseg preventivnih pregledov tehnične
brezhibnosti vozil. Tako bo npr. dnevni preventivni pregled
zajemal predvsem vizuelni pregled, mehanični pregled pa bo
zadeval le najpomembnejše tehnične sklope vozila. Redni
preventivni pregledi bodo določeni tako glede na obveznost
njihovega opravljanja po določenem številu: prevoženih kilometrov in kumulativno tudi po določeni dobi. Pri tem bodo
upoštevane tudi zahteve proizvajalcev vozil in pa stopnja
izkoriščenosti vozil glede na pogoje prevoza (stanje cest,'
število potnikov itd.).
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Predpis bo določal tudi vsebino evidenc o opravljenih preventivnih pregledih (knjiga vozila), podrobno vsebino in način
hranjenja potnega naloga, ter oznake in opremo vozil.
b) Poseben predpis (2. odstavek 25. člena) bo določal
pogoje in merila za določanje linij v medkrajevnem cestnem
prometu, na katerih mora biti v avtobusu poleg voznika tudi
sovoznik ali sprevodnik. V tem predpisu bodo podrobneje
opredeljeni predvsem tisti pogoji in merila, ki imajo vpliv na
varnost prevoza in na določeno raven prevoza potnikov.
c) Poseben predpis bo urejal tudi način in postopke vsklajevanja voznih redov ter njihovega vpisa za vse vrste linijskega
cestnega prometa (17. člen).
d) Glede na to, da je s »Pravilnikom o minimalnih pogojih za
projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč«
(Uradni list SRS, štev. 17/82) urejena opremljenost in drugi
pogoji za avtobusna postajališča bo potrebno posebej predpisati ureditev avtobusnih postaj (pri tem tudi način poslovanja), kot tudi pomembnejših avtobusnih postajališč (42. člen).
VI. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z izvedbo predlaganega zakona ne bodo nastale materialne
obveznosti za republiko in občine.
Prevozniki in samostojni avtoprevozniki pa bodo morali
zagotoviti sredstva za označevanje in opremo vozil in za
opravljanje preventivnih pregledov. Prav tako bo uvedba
sovoznika ali sprevodnika na določenih linijah v medkrajevnem cestnem prometu bremenila prevoznike v avtobusnem
prometu.
Določena materialna sredstva bodo potrebna tudi za
opremljanje pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postaj.
Nova naloga bo dana občinskim upravnim organom, pristojnim za promet, pri ugotavljanju pogojev in dajanju
soglasja za posebni javni redni prevoz oseb, kar pa ne bo
občutno povečalo obsega dela teh organov.
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PREDLOG
o varnosti

ZAKONA
v

urejenih

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 22. seji dne 23.
10. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTI V UREJENIH KOPALIŠČIH,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

kopališčih

(ESA-907)

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za notranje zadeve,
- Branko BRAČKO, namestnik republiškega sekretarja
za notranje zadeve,
- Dore DOVEČAR, namestnik republiškega sekretarja
za notranje zadeve.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

kakšnem obsegu morajo biti izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
člena tega zakona.

1. člen
Ta zakon ureja pogoje in način varovanja občanov v urejenih kopališčih.

7. člen
Upravljalec je med obratovanjem kopališča dolžan zagotoviti:
- stalno navzočnost ustreznega števila strokovno usposobljenih oseb za vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje in
nuđenje prve medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu:
reševalec iz vode);
-tak red na kopališču, da je omogočeno nemoteno in varno
kopanje;
- higiensko vzdrževanje objektov, naprav in opreme.

2. člen
Urejena kopališča (v nadaljnjem besedilu: kopališča) po
tem zakonu so odprti in zaprti bazeni in kopališča ob obalah
morja, jezer in rek, namenjeni za kopanje in površine ob njih,
namenjene za rekreativno in športno plavanje ter skakanje v
vodo, in obratujejo sezonsko oziroma trajno ter jih upravljajo
organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
II. KOPALIŠČA
3. člen
Območje kopališča mora biti vidno označeno.
4. člen
Na vodnih površinah, namenjenih za kopanje, je dovoljeno
le kopanje.
Vodne površine na kopališčih ob morski obali in bregovih
jezer ali rek, namenjene za druge rekreacijske in športne
dejavnosti na vodi in v njej, kot so čolnarjenje, jadranje in
podobno, morajo biti povsem ločene od vodnih površin,
namenjenih za kopanje.
5. člen
Organizacija združenega dela ali druga pravna oseba, ki
upravlja kopališče (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), mora
zagotoviti zlasti:
- opremo in napravo za varno obratovanje kopališča;
- vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje in nuđenje prve
medicinske pomoči;
- ustrezno označitev nevarnosti, ki grozijo kopalcem, ter
prepovedi in obveznosti, ki jih morajo ti upoštevati;
- telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno organizacijo
in postajo milice;
„
- varnostno opremo za reševanje iz vode in za nuđenje
prve medicinske pomoči;
- higiensko kakovost vode za kopanje.
6. člen
Kopališče sme začeti obratovati, ko dobi upravljalec dovoljenje za obratovanje, če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji.
Dovoljenje izda za gradbene zadeve pristojni občinski upravni
organ.
Vlogi za izdajo dovoljenja mora upravljalec predložiti kopališki red (9. člen).
V dovoljenju mora biti glede na velikost kopališča, število
obiskovalcev in varnost kopalcev podrobneje navedeno, v

8. člen
Upravljalec otroku do sedmega leta starosti ne sme dovoliti
vstop v kopališče brez spremstva staršev oziroma polnoletne
osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo.
Oseba, ki pripelje v urejeno kopališče organizirano skupino
otrok, je dolžna skrbeti za njihovo varnost. Ob prihodu mora
na skupino opozoriti reševalca iz vode.
Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka
prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če ugotovi, da
za njeno varnost ni dovolj poskrbljeno.
9. člen
Upravljalec določi kopališki red, v katerem določi obratovalni čas kopališča, rekreacijske in športne dejavnosti, ki se
lahko opravljajo ob vodi in v njej, način uporabe kopaliških
objektov in naprav, higienski red na kopališču in druge
ukrepe, ki zagotavljajo red, čistočo in varnost kopalcev.
Poglavitne točke kopališkega reda morajo biti objavljene na
vidni tabli v kopališču.
10. člen
Kopalci se morajo ravnati po določbah kopališkega reda in
znakov, postavljenih v kopališču, ter po odredbah in navodilih
reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču.
Kopalec ne sme:
- uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje
plavanja ne uporablja brez nevarnosti za svoje zdravje in
življenje;
- uporabljati kopaliških naprav tako, da pri tem ogroža
druge kopalce;
- onesnaževati vode in drugih površin kopališča.
11. člen
Reševalec iz vode mora imeti med opravljanjem svojih
nalog posebno oznako, ki se določi s predpisom iz prvega
odstavka 17. člena tega zakona.
Reševalec iz vode ima pravico zahtevati, da kopalec, ki krši
kopališki red ali ne ravna v skladu z njegovimi opozorili,
9
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zapusti kopališče, ter pravico.ugotoviti istovetnost kopalca, ki
krši določbe tega zakona, in ga prijaviti pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu ali organu za notranje zadeve,
zaradi predloga za uvedbo postopka o prekršku.
III. NADZOR
12. člen
Nadzor nad tem, kako upravljalci kopališč izvršujejo
določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
opravljajo pristojni inšpekcijski organi v skladu s svojim
delovnim področjem.
Inšpekcijski organ iz prejšnjega odstavka lahko z odločbo
začasno prepove obratovanje kopališča, če ugotovi, da niso
izpolnjeni pogoji za obratovanje, ki jih določa ta zakon in
podzakonski predpisi, izdani na njegovi podlagi, ter določi
rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti niso
odpravljene v določenem roku, inšpektor organu iz prvega
odstavka 6. člena tega zakona predlaga, da prepove obratovanje kopališča.

prekrška iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
15. člen
Z denarno kaznijo od 7.500 do 25.000 din se kaznuje za
prekršek oseba, ki pripelje v kopališče organizirano skupino
otrok, pa ne ravna v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega
zakona.
16. člen
Z denarno kaznijo od 2.000 do 7.500 din se kaznuje za
prekršek:
1. kdor ne upošteva znakov postavljenih v kopališču, oziroma odredb reševalca iz vode (prvi odstavek 10. člena);
2. kdor uporablja kopališke naprave v nasprotju s prvo
oziroma drugo alineo drugega odstavka 10. člena tega zakona;
3. kdor onesnažuje vodo in druge površine kopališč (tretja
alinea drugega odstavka 10. člena);
4. kdor na zahtevo reševalca iz vode ne zapusti kopališča
(drugi odstavek 11. člena).

IV. KAZENSKE DOLOČBE

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 din se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba, ki upravlja kopališče:
1. če je higienska kakovost vode takšna, da ni primerna za
kopanje (6. alinea 5. člena);
2. če kopališče deluje brez predpisanega dovoljenja (6.
člen);
3. če med obratovanjem kopališča v kopališču ni z odločbo
iz 6. člena tega zakona določenega števila strokovno usposobljenih reševalcev iz vode (prva alinea 7. člena);
4. če ne zagotovi takega reda na kopališču, da je omogočeno nemoteno in varno kopanje (druga alinea 7. člena);
5. če kopališče obratuje v času začasne prepovedi (drugi
odstavek 12. člena).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 75.000 din se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.

17. člen
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kulturo v soglasju z Republiškim komitejem za zdravstveno in
socialno varstvo in republiškim sekretarjem za notranje
zadeve izda natančnejše predpise o opremi in napravah za
varno obratovanje kopališča; o vzdrževanju reda, opazovanju,
reševanju in nuđenju prve medicinske pomoči; o strokovni
usposobljenosti reševalcev iz vode in o njihovih poglavitnih
pravicah in dolžnostih; o znakih za nevarnosti, ki grozijo
kopalcem ter o prepovedih in obveznostih, ki jih morajo ti
upoštevati in o varnostni opremi za reševanje iz vode in za
nuđenje prve medicinske pomoči.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo izda
natančnejše predpise o dovoljenih količinah za zdravje nevarnih snovi, ki jih smejo vsebovati posamezne vode za rekreativno in športno plavanje in o načinu izvajanja nadzora nad
higiensko kakovostjo vode za kopanje.

14. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000 din se kaznuje za
prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba, ki upravlja urejeno kopališče:
1. če dopusti na vodnih površinah namenjenih za kopanje
kakšno drugo rekreativno oziroma športno dejavnost (4.
člen);
2. če dovoli vstop v kopališče otroku do sedmega leta
starosti v nasprotju z določbo prvega odstavka 8. člena tega
zakona.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 25.000 din se kaznuje za

18. člen
Upravljalci kopališč, ki že obratujejo, morajo pridobiti dovoljenje za obratovanje v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
19. člen
Natančnejši predpisi, določeni s tem zakonom morajo biti
izdani v roku 6 mesecev po njegovi uveljavitvi.
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
I. Skupščina SR Slovenije je na seji zbora združenega dela
in zbora občin dne 24. septembra 1986 sprejela osnutek
zakona o varnosti v urejenih kopališčih. Zbora skupščine sta
naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
predlog zakona, pri tem pa prouči in ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine, zborov
in skupin delegatov.
II. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval
večino pripomb, sprejetih v delovnih telesih zborov in skupščine, pripomb skupin delegatov in pripomb oziroma mnenj iz
razprave delegatov na sejah zborov.
Na podlagi pripombe, sprejete na seji odbora za družbenopolitični sistem zbora občin, je dopolnjen prvi odstavek 8.
člena tako da določa, da mora biti oseba, ki v kopališču
spremlja otroka do 7. leta starosti, polnoletna.
V skladu s pripombo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije je iz zakona črtano določilo o poglavitnih
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nalogah in pravicah reševalca iz vode (prvi odstavek 12. člena
osnutka zakona) in določeno, da se ta vprašanja uredijo s
podzakonskim predpisom iz prvega odstavka 17. člena. Bilo
je sicer predlagano, da naj bi ta vprašanja urejali kopališki
redi, ker pa naj bi le-ti urejali le vprašanja, ki se tičejo kopalcev, določila o dolžnostih reševalcev iz vode ne sodijo vanje.
V drugi odstavek 11. člena zakona je vnešena pravica reševalca iz vode, ki je bila opredeljena v prvem odstavku 12.
člena osnutka zakona, da lahko od kopalca, ki krši kopališki
red ali ne ravna v skladu z njegovimi opozorili zahteva naj
zapusti kopališče. Določanje te pravice reševalca iz vode
namreč po mnenju predlagatelja ne, sodi v podzakonski
predpis.
V skladu s pripombami, izraženimi v razpravah v delovnih
telesih zborov in skupščine, je besedilo zakona slovnično
popravljeno.
priloga poročevalca

III. Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel upoštevati naslednjih pripomb in mnenj iz razprave:
V zvezi z vprašanjem, aH upravljalcev kopališč ni mogoče s
podzakonskimi predpisi zavezati, da izpolnijo pogoje glede
varovanja kopalcev, predlagatelj še enkrat poudarja, da v
obstoječi zakonodaji ni pravne osnove za ureditev teh vprašanj s podzakonskimi predpisi. Noben izmed zakonov, ki
urejajo na primer področje združenega dela, varnosti, družbene samozaščite in varstvo javnega reda in miru, kot so
zakon o združenem delu, zakon o varstvu pri delu, zakon o
notranjih zadevah, zakon o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, zakon o prekrških zoper javni red in mir ipd., Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ali predstojniku kateregakoli republiškega upravnega organa ne daje pooblastil oziroma pristojnosti, na podlagi katerih bi lahko organizacijam
združenega dela naložil nove obveznosti, kakršne predvideva
zakon o varnosti v urejenih kopališčih. Predlagatelj meni, da
je to iz sistemskega vidika edino pravilno dejstvo in da lahko
obveznosti, kakršne so s tem zakonom določene za organizacije združenega dela oziroma upravljalce kopališč, sprejme le
skupščina. Ob tem predlagatelj še enkrat poudarja, da je
večkrat obravnaval problematiko varstva pred utopitvami in
dajal pristojnim institucijam tudi vrsto predlogov, kako bi se
stanje na tem področju kljub izrednim prizadevanjem, še
zlasti republiškega štaba za civilno zaščito, Rdečega križa
Slovenije ter nekaterih telesnokulturnih institucij, ne izboljšuje. Poglavitni vzrok za takšno stanje je, da upravijatci kopališč oziroma vodstva organizacij, v katerih sestavi so kopališča, ne razumejo, da je nujno, da se ta opremijo z ustreznimi
varnostnimi napravami in da imajo strokovno usposobljene
reševalce iz vode. Predlagatelj zato meni, da je vprašanje
varnosti v urejenih kopališčih mogoče razrešiti le s sprejetjem
ustreznega zakona.
Predloga, da naj se določijo, po katerem mora kopališče
imeti telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno organizacijo
in postajo milice, dopolni z besedilom »v neposredni bližini in
v času obratovanja■<, predlagatelj ni upošteval, kar meni, da
taka dopolnitev ni potrebna. Jasno je, da mora ta pogoj
kopališče izpolnjevati v času obratovanja, poleg tega ni smotrno, da bi se upravljalca kopališča zavezalo, s katero postajo
milice in zdravstvenim zavodom (najbližjima) mora imeti tele-
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fonsko ali radijsko zvezo, saj lahko v praksi tako določilo,
zlasti glede zdravstvene organizacije, povzroči probleme.
Predloga, da naj se v zakonu določi, kaj obsegajo oprema in
naprave za varno obratovanje kopališča, kaj obsega varnostna oprema za reševanje iz vode, kaj je mišljeno z izrazom
higienska kakovost vode, in število reševalcev iz vode, predlagatelj ni mogel upoštevati. Predlagatelj namreč meni, da
urejanje teh vprašanj ne sodi v zakon, ker so izrazito tehnične
narave in ker je pri določanju te opreme in naprav potrebno
upoštevati specifične značilnosti posameznih vrst kopališč.
Zato bosta vsa ta vprašanja urejala podzakonska predpisa iz
17. člena zakona.
Pripombe, naj se 7. člen zakona (7. člen osnutka zakona)
dopolni z normativi, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za
reševalce iz vode v zaprtih bazenih, predlagatelj ni upošteval,
ker meni, da take podrobnosti ne sodijo v zakon. Vprašanja v
zvezi s strokovno usposobljenostjo reševalcev iz vode bo
sicer uredil podzakonski predpis iz prvega odstavka 17. člena.
Vendar pa tudi ta akt ne bo predpisoval različne strokovne
usposobljenosti reševalcev iz vode glede na to, ali opravljajo
delo v zaprtem bazenu ali kopališču ob morski obali ali
bregovih jezer oziroma rek. Res je, da se delo reševalcev iz
vode razlikuje glede na to, v kakšnem kopališču delajo, vendar praktično ni mogoče in tudi nesmotrno, da bi usposabljali
različne vrste reševalcev iz vode, ne nazadnje tudi zaradi
njihovih možnosti zaposlovanja.
IV. Zaradi izvajanja predloženega zakona bodo nastale
določene finančne obveznosti za upravljalce kopališč, ki
bodo morali (če tega še niso storili) kopališče opremiti z
ustrezno varnostno opremo in opremo za nuđenje prve medicinske pomoči, ga označiti z znaki o prepovedih in obveznostih ter znaki o nevarnostih ter zagotoviti določeno število
strokovno usposobljenih oseb za vzdrževanje reda, opazovanje, reševanje in nuđenje prve medicinske pomoči.
Z izvajanjem tega zakona bodo nastale tudi nove naloge za
občinske inšpekcijske službe, ki bodo nadzirale izvajanje tega
zakona in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi. Nove obveznosti bodo nastale tudi za občinske upravne
organe, ki bodo izdajali dovoljenja za obratovanje urejenih
kopališč.
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PREDLOG
o stečaju

ZAKONA

nad

samostojnih

obratovalnicami

obrtnikov (ESA-237)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 22. seji dne 23.
10. 1986 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O STEČAJU NAD OBRATOVALNICAMI SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jože STRLE, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo,
- dr. Miha RIBARIC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za zakonodajo.

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa pogoje za uvedbo stečaja in ureja
stečajni postopek nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov.

Zoper sklep je mogoča pritožba, zoper odredbo pa ugovor, če ta zakon ne določa drugače.
Rok za pritožbo je 8 dni, rok za ugovor pa 3 dni, če ta
zakon ne določa drugače.

2. člen
Stečajni postopek nad obratovalnico samostojnega
obrtnika (v nadaljnjem besedilu: dolžnik) se opravi:
- če dožnik ne plača davkov, prispevkov in dcugih družbenih obveznosti, prisilna izterjava pa ni uspela, ali
- če upniki svojih terjatev v zvezi z registrirano dejavnostjo dolžnika niso mogli prisilno izterjati na osnovi izvršilne listne.

9. člen
Organi v stečajnem postopku so stečajni senat, stečajni
sodnik, upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj.

3. člen
Glede opredelitve pojmov samostojni obrtnik in obratovalnica veljajo določbe obrtnega zakona.
4. člen
V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo določbe
zakona o pravdnem postopku, če ni v tem zakonu drugače
določeno.
II. STEČAJNI POSTOPEK
1. Splošne določbe
5. člen
Stečajni postopek opravi temeljno sodišče, na čigar
območju je sedež dolžnika.
Temeljno sodišče, ki vodi stečajni postopek, je pristojno
za reševanje vseh sporov iz pristojnosti rednih sodišč, ki
nastanejo v zvezi s stečajnim postopkom.
6. člen
Sodišče mora zagotoviti hiter potek stečajnega postopka.
7. člen
V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v
prejšnje stanje zaradi zamude roka ali izostanka z naroka,
ni mogoče predlagati obnove postopka in tudi ne vložiti
revizije.
8. člen
Odločbe v stečajnem postopku se izdajajo v obliki
sklepa ali odredbe.
S sklepom odloča stečajni senat, z odredbo pa stečajni
sodnik.

2. Organi v stečajnem postopku

10. člen
Stečajni senat:
- odloča o uvedbi stečajnega postopka,
- potrjuje sklenjeno prisilno poravnavo,
- odloča o ugovorih zoper odločbe stečajnega sodnika,
- odloča, kateri začeti posli morajo biti končani v stečajnem postopku,
- potrjuje predračun stroškov stečajnega postopka in
določa nagrado za delo stečajnega upravitelja,
- odloča o postavitvi in razrešitvi upravitelja prisilne
poravnave in stečajnega upravitelja,
- potrjuje glavni razdelitveni osnutek in izda sklep o
glavni razdelitvi stečajne mase,
- odloči o zaključitvi stečajnega postopka,
- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.
Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti ali na predlog
oziroma ugovor spremeni odločitve stečajnega sodnika,
upravitelja prisilne poravnave ali stečajnega upravitelja, če
ugotovi, da so nezakonite ali nesmotrne.
11. člen
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih je
eden predsednik senata.
Stečajni sodnik ne more biti član stečajnega senata.
12. člen
Stečajni sodnik je pristojen za odločanje v vseh zadevah
v zvezi z izvedbo stečajnega postopka, za katere po tem
zakonu ni pristojen stečajni senat.
13. člen
Stečajni sodnik nadzoruje poslovanje upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja.
Stečajni sodnik z odredbo daje upravitelju prisilne
poravnave in stečajnemu upravitelju navodila. Navodila so
obvezna.
14. člen
Upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja
določi stečajni senat.
priloga poročevalca
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Upravitelj prisilne poravnave je lahko postavljen tudi za
stečajnega upravitelja.
Upniki in dolžnik imajo pravico ugovarjati proti sklepu o
postavitvi upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja na stečajni senat v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma
od objave sklepa v Uradnem listu SFRJ, če jim sklep ni
vročen. Zoper odločbo v zvezi z ugovorom ni pritožbe.

izpolnjuje uspešno svoje dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni razlogi.
Sklep o razrešitvi upravitelja prisilne poravnave oziroma
stečajnega upravitelja se objavi v Uradnem listu SFRJ.
Zopsr sklep o razrešitvi imajo upravitelj prisilne poravnave,
stečajni upravitelj, upniki in dolžnik pravico do ugovora na
stečajni senat v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma od
objave sklepa v Uradnem listu SFRJ, če jim sklep ni bil vročen.
Zoper odločbo v zvezi z ugovorom ni pritožbe.
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj se smeta
razrešiti tudi na lastno zahtevo.

15. člen
Za upravitelja prisilne poravnave in stečajnega upravitelja
ni mogoče imenovati nekoga:
- ki je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje
ali gospodarski prestopek, ki pomeni po zakonu oviro, da bi
bil imenovan za poslovodni organ in sicer za toliko časa,
dokler traja ta ovira.
- ki mu je bil s pravnomočno sodbo izrečen varnostni
ukrep oziroma varstveni ukrep prepovedi opravljanja določene dejavnosti glede samostojnega razpolaganja in ravnanja
z družbenimi sredstvi, dokler traja ta ukrep,
- za kogar obstojijo razlogi, ki veljajo za izločitev sodnika.

22. člen
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj imata
pravico do nagrade za delo in do povračila nujnih stroškov.
Nagrada za delo se določi praviloma vnaprej v pavšalnem
znesku; pri tem se upošteva obseg opravil in zahtevnost dela.
Stečajni senat sme dovoliti, da se izplača upravitelju prisilne
poravnave oziroma stečajnemu upravitelju kot nagrada za
delo akontacija, vendar največ 30% celotne nagrade za delo
do zaključitve stečajnega postopka.
Brez dovoljenja stečajnega sodnika ni mogoče izplačati
upravitelju prisilne poravnave in stečajnemu upravitelju iz
stečajne mase nagrade za delo oziroma povračilo nujnih
stroškov.

16. člen
Upravitelj prisilne poravnave v postopku za sklenitev prisilne poravnave zlasti:
- zbere obvestila o stanju sredstev in poslovanju dolžnika,
- preveri seznam upnikov in seznam dolžnikov,
- preveri verodostojnost prijavljenih terjatev,
- prereka terjatve, če na podlagi sporočila upnikov ali iz
kakšnega drugega razloga dvomi v njihovo utemeljenost.
Dolžnik in upniki lahko zoper ukrepe upravitelja prisilne
poravnave vložijo ugovor pri stečajnem senatu.

3. Predlog za uvedbo stečajnega postopka in
prisilna poravnava
23. člen
Uvedbo stečajnega postopka lahko predlagajo upniki iz 2.
alinee 2. člena tega zakona, uprava za družbene prihodke
občine, v kateri ima dolžnik svojo obratovalnico in dolžnik
sam.

17. člen
Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga zastopa.
18. člen
Stečajni upravitelj zlasti:
1. tekoče uredi knjigovodsko evidenco dolžnika;
2. sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom predračun stroškov stečajnega postopka in ga predloži v potrditev stečajnemu senatu;
3. sestavi komisijo za inventuro;
4. sestavi začetno stečajno bilanco;
5. skrbi kot dober gospodar, da se končajo začeti, pa še ne
dokončani posli dolžnika kot tudi posli, ki so potrebni, da se
prepreči škoda na sredstvih dolžnika;
6. skrbi za uveljavljanje dolžnikovih terjatev;
7. vnovči sredstva, ki spadajo v stečajno maso dolžnika;
8. sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom glavni razdelitveni osnutek in sklepno stečajno bilanco.
Dolžnik in upniki lahko zoper^ukrepe stečajnega upravitelja
vložijo ugovor pri stečajnem senatu.
19. člen
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj sta neposredno odgovorna vsakemu udeležencu v stečajnem
postopku za škodo, ki mu je bila prizadejana namenoma ali iz
hude malomarnosti. Za škodo, nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne poravnave ali stečajnega upravitelja, ki ga je
odobril stečajni senat ali stečajni sodnik, ali zaradi tega, ker je
upravitelj prisilne poravnave ali stečajni upravitelj ravnal po
navodilu stečajnega sodnika, upravitelj prisilne poravnave in
stečajni upravitelj nista odgovorna, razen če sta na goljufiv
način izposlovala odobritev oziroma navodilo.
20. člen
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj dajeta
pismena poročila o poteku stečajnega postopka in o stanju
stečajne mase in sicer vsaj vsake tri mesece ali kadar zahteva
to stečajni sodnik.
21. člen
Stečajni senat sme na predlog stečajnega sodnika ali drugih prizadetih oseb ali pa po uradni dolžnosti razrešiti upravitelja prisilne poravnave oziroma stečajnega upravitelja, če ne
priloga poročevalca

24. člen
Predlagatelj sme predlog za uvedbo stečajnega postopka
umakniti, dokler oklic o uvedbi stečajnega postopka ni nabit
na oglasno desko sodišča. V tem primeru predlagatelj plača
stroške v zvezi z uvedbo stečajnega postopka.
Predlagatelj, ki je umaknil predlog za uvedbo stečajnega
postopka, ne sme vložiti novega predloga na isti podlagi,
dokler ne poteče šest mesecev od umika.
v

25. člen
Če predlaga uvedbo stečajnega postopka upnik, mora
predložiti dokaz o svoji denarni terjatvi in dokaz, da je s
prisilno izvršbo ni mogel izterjati od dolžnika ali od drugih, ki
so odgovorni za dolžnikove obveznosti.
Če predlaga uvedbo stečajnega postopka uprava za družbene prihodke, mora predložiti dokaz o neplačanih dolžnikovih družbenih obveznostih in o tem, da prisilna izterjava ni
uspela.
26. člen
Predlagatelj stečajnega postopka mora dati predujem za
kritje stroškov postopka. Predujem določi stečajni senat.
Če predlagatelj ne plača predujma, stečajni senat predlog
zavrže.
Plačani predujem se šteje med stroške stečajnega postopka.
Če je predlagatelj uprava za družbene prihodke, začasno
krije stroške stečajnega postopka sodišča iz svojih sredstev.
27. člen
Ko prejme stečajni senat predlog za uvedbo stečajnega
postopka, nemudoma razpiše narok, na katerega povabi dolžnika, predlagatelja ter predstavnika uprave za družbene prihodke.
Na tem naroku se dolžnik, če ni sam predlagatelj, izjavi o
predlogu.
Na naroku iz prvega odstavka tega člena se preizkusi možnost za sklenitev prisilne poravnave.
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28. člen
Po prejemu predloga za uvedbo stečajnega postopka lahko
stečajni senat še pred izdajo sklepa o uvedbi stečajnega
postopka omeji pravice dolžnika, da opravlja pravna opravila
v zvezi s poslovanjem obratovalnice in kot začasno zavarovanje odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, razen
plačil zajamčenih osebnih dohodkov; razpolaganje z dolžnikovimi sredstvi veže na svoje soglasje, v zemljiški knjigi pa pri
dolžnikovih nepremičninah odredi zaznambo predloga za
uvedbo stečajnega postopka.
29. člen
Dolžnik mora na zahtevo organa v stečajnem postopku
predložiti vse podatke o stanju svojega premoženja, svoje
poslovne knjige in druge listine, v katerih so podatki o njegovem poslovanju, in mu dati potrebna pojasnila.
30. člen
Stečajni senat lahko določi izvedenca, ki naj s stečajnim
sodnikom in po njegovih navodilih ugotovi finančno stanje
dolžnika.
31. člen
Če se na naroku iz 27. člena tega zakona izkaže, da je
podana možnost za sklenitev prisilne poravnave, določi stečajni senat dolžniku rok za vložitev predloga za prisilno
poravnavo, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
32. člen
Če dolžnik ne predlaga prisilne poravnave v roku, ki ga
določi stečajni senat, odloči stačejni senat o predlogu za
uvedbo stečajnega postopka.
33. člen
Dolžnik v predlogu za prisilno poravnavo ponudi način in
rok za izplačilo terjatev; če predlaga izplačilo v zmanjšanem
znesku, navede odstotek, v katerem ponuja upnikom izplačilo
njihovih terjatev.
Predlogu za prisilno poravnavo mora dolžnik priložiti prikaz
svojega ekonomskega in finančnega stanja z dokazili, seznam
upnikov in dolžnikov z navedbo višine njihovih terjatev in
dolgov ter obrazložitev, v kateri izkazuje, kako bo izpolnil
obveznosti na podlagi prisilne poravnave.
K predlogu za prisilno poravnavo se lahko priloži tudi izjava
o danem poroštvu za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
34. člen
. Glede postopka in pogojev za sklenitev prisilne poravnave
in njenih pravnih posledic se smiselno uporabljajo določbe
101. do 130. člena, razen tretjega odstavka 111. člena zakona
o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni
list SFRJ, št. 41/80, 25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/85, 39/85, 9/86
in 43/86), kolikor s tem zakonom ni določeno drugače.
V postopku za sklenitev prisilne poravnave lahko prijavijo
svoje terjatve tudi upniki, katerih terjatve niso v zvezi z registrirano dejavnostjo dolžnika.
Določbe o posledicah sklenjene prisilne poravnave ne
veljajo za tiste terjatve, ki ne izhajajo iz registrirane dejavnosti
dolžnika.
35. člen
Če stečajni senat spozna, da niso izpolnjeni pogoji za
uvedbo stečajnega postopka, zavrne predlog.
36. člen
Stečajni senat sklene, da se stečajni postopek ne uvede, če
ugotovi, da dolžnikova sredstva, ki bi prišla v stečajno maso,
ne zadoščajo niti za stroške stečajnega postopka ali da so
neznatne vrednosti.
Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu
SFRJ. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
njegovi objavi v Uradnem listu SFRJ.
Po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka tega člena se
obratovalnica dolžnika izbriše iz registra obratovalnic.
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Dolžnikova sredstva se uporabijo za poravnavo stroškov v
zvezi s predlogom za uvedbo stečajnega postopka.
37. člen
Če je pomemben del dolžnikovih obveznosti, zaradi katerih
se predlaga stečaj, pokrit z dolžnikovimi terjatvami nasproti
uporabnikom družbenih sredstev, po razlogi, da do plačila teh
terjatev ni prišlo, niso na strani dolžnika, stečajni senat izda
sklep, da se stečajni postopek ne uvede, dokler ne bodo v
sodnih postopkih izterjane te terjatve.
4.Uvedba stečajnega postopka in pravne
posledice
38. člen
Če stečajni senat spozna, da so podani pogoji za uvedbo
stečajnega postopka, izda sklep, s katerim uvede stečajni
postopek nad obratovalnico obrtnika.
39. člen
Sodišče vroči sklep o uvedbi stečajnega postopka dolžniku,
predlagatelju, upravi za družbene prihodke in pristojnemu
upravnemu organu, ki vodi register obratovalnic.
40. člen
Ko postane sklep iz 38. člena tega zakona pravnomočen,
odredi stečajni senat, da se v registru obratovalnic in v zemljiški knjigi, kje so-vpisane pravice na dolžnikovih nepremičninah, zaznamuje uvedba stečajnega postopka.
41.člen
O uvedbi stečajnega postopka se obvestijo upniki z oklicem. Oklic se objavi v Uradnem listu SFRJ in nabije na
oglasno desko sodišča. Oklic mora biti nabit na oglasno
desko sodišča istega dne, ko je bil izdan sklep o uvedbi
stečajnega postopka.
42. člen
Oklic o uvedbi stečajnega postopka obsega:
- ime sodišča, ki je izdalo sklep o uvedbi stečajnega postopka,
- podatke o dolžniku in njegovi obratovalnici,
- ime stečajnega sodnika,
- izrek o uvedbi stečajnega postopka,
- ime stečajnega upravitelja,
- poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v 30 dneh od objave oklica v
Uradnem listu SFRJ,
- kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev,
- poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
- dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko sodišča.
43. člen
Pravne posledice uvedbe stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic nabit na oglasno desko sodišča.
44. člen
Glede pravnih posledic uvedbe stečajnega postopka nad
obratovalnico samostojnega obrtnika se smiselno uporabljajo
določbe 141., 142., 146., 147., 149., 151. do 160., 166. do 169.,
172. in 173. člena zakona o sanaciji in prenehanju organizacij
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 25/81, 66/81, 28/
83, 20/84, 7/85, 39/85, 9/86 in 43/86), kolikor s tem zakonom ni
določeno drugače.
45. člen
Z dnem, ko se uvede stečajni postopek, izgubi dolžnik
pravico uporabe in razpolaganja s premoženjem, ki gre v
stečajno maso.
priloga poročevalca

46. člen
Z dnem, ko je uveden stečajni postopek, se oblikuje stečajna masa.
V stečajno maso gre vse premoženje dolžnika, razen stvari
in prejemkov, ki so izvzeti od izvršbe po 1., 2., 7. in 8. točki
prvega odstavka 71. člena in 92. člena zakona o izvršilnem
postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78 in 6/82).
47. člen
Ko nastopi dolžnost, opravi stečajni upravitelj popis premoženja stečajnega dolžnika v njegovi navzočnosti.
Če stečajni dolžnik ni dosegljiv, če ne more ali če noče
sodelovati pri popisu premoženja, morata biti pri popisu navzoča dva polnoletna občana kot priči, povabi pa se tudi
dolžnikov zastopnik, če ga ima.
48. člen
Stečajni upravitelj tekoče uredi knjigovodsko evidenco in
sestavi začetno stečajno bilanco na podlagi popisa po stanju
na dan uvedbe stečajnega postopka.
49. člen
Od dneva uvedbe stečajnega postopka ni mogoče dovoliti
zoper dolžnika prisilne izvršbe v zavarovanje in ne v poplačilo
terjatev, glede katerih obstaja izvršilna listina.
Izvršbe iz prejšnjega odstavka, ki so v teku, se prekinejo.
Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na izločitvene in ločitvene upnike, ki so pridobili pravico do posebnega poplačila 60 dni pred uvedbo stečajnega postopka, ter
za plačevanje zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
Vknjižbe v javne knjige se smejo dovoliti in opraviti tudi po
uvedbi stečajnega postopka, če se določi njihov vrstni red
pred dnevom uvedbe stečajnega postopka.
Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za izvršilne listine,
ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka, in ne za
obveznost plačila takse za ,opravila dolžnika med tem postopkom.
50. člen
Denarne in nedenarne terjatve do dolžnika, ki izvirajo iz
njegove registrirane dejavnosti in katerih predmet so občasne
dajatve, se spreminjajo v enkratne denarne terjatve.
51. člen
Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpodbijati pravna
dejanja, ki jih je dolžnik opravil v zadnjem letu pred dnem
uvedbe stečajnega postopka.
S pravnimi dejanji po prejšnjem odstavku so mišljene tudi
opustitve.
Upniki in stečajni upravitelj lahko izpodbijajo pravna dejanja, ki imajo za posledico neenakomerno poplačilo upnikov
(oškodovanje upnikov), oziroma s katerimi prihajajo posamezni upniki v ugodnejši položaj (naklanjanje ugodnosti
upnikom), če je druga stranka, proti kateri so bila ta dejanja
storjena, vedela ali morala vedeti za dolžnikovo neugodno
ekonomsko-finančno stanje; pravna dejanja, s katerimi dolžnik brezplačno ali za neznatno plačilo odsvoji svoje stvari, ki
bi šle v stečajno maso, in pravna dejanja, s katerimi dolžnik
brezplačno ali za neznatno plačilo opravi dajatve ali storitve.
52. člen
Domneva se, da je upnik vedel ali je moral vedeti za
neugodno ekonomsko-finančno stanje dolžnika, če je izterjal
svojo terjatev, ki še ni zapadla v plačilo, ali je to storil v
nenavadni obliki ali na nenavaden način ali če je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno tik pred uvedbo stečajnega
postopka.
53. člen
Domneva se, da je upnik vedel ali moral vedeti za neugodno
ekonomsko-finančno stanje dolžnika tudi, če je bilo opravljeno pravno dejanje v zadnjem letu pred uvedbo stečaja proti
zakoncu, bodisi pred sklenitvijo zakonske zveze ali med njepriloga poročevalca
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' * janjem, proti osebi, s katero je živel dolžnik v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski
zvezi glede pravnih posledic izenačena z zakonsko zvezo,
proti drugim bližnjim sorodnikom ali pa v korist navedenih
oseb.
Drugi bližnji sorodniki po tem zakonu so: sorodniki v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski
vrsti do četrtega kolena in sorodniki v svaštvu do drugega
kolena, ne glede na to ali je zakonska zveza prenehala ali ne.

54. člen
Ni mogoče izpodbijati:
- pravnih dejanj, ki jih je opravil dolžnik v času od vložitve
predloga za uvedbo stečajnega postopka do uvedbe stečajnega postopka z odobritvijo stečajnega upravitelja.
- pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih je dolžnik
opravil po sklenjeni prisilni poravnavi, razen pravnih dejanj ki
so lahko v škodo upnikom.
- izplačil na menice in čeke, če je morala druga stranka
prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice do regresa nasproti
drugim meničnim oziroma čekovnim zavezancem.
55. člen
Izpodbijati je mogoče tudi pravna dejanja, za katera že
obstaja izvršilna listina ali ki so bila opravljena v postopku za
prisilno izvršbo.
Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno,
preneha učinek izvršilne listine nasproti upnikom.
56. člen
Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko vloži v šestih
mesecih od dneva uvedbe stečajnega postopka, najpozneje
pa do glavnega razdelitvenega naroka.
Upniki smejo izpodbijati pravna dejanja dolžnika tudi z
uveljavljanjem ugovora v pravdi.
57. člen
Tožba iz prejšnjega člena se vloži zoper osebe, proti katerim je bilo izpodbijano dejanje storjeno.
Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbijanje pravnih
de[anj samo z dovoljenjem stečajnega sodnika.
če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj ugodeno, je
izpodbijano pravno dejanje brez pravnega učinka proti stečajni masi, nasprotna stranka pa mora vrniti v stečajno maso
vse premoženjske koristi, ki jih je pridobila z izpodbijanim
dejanjem.
5. Prijava terjatev
58. člen
Upniki prijavljajo terjatve pismeno in morajo v prijavi navesti:
1) firmo oziroma ime in sedež upnika,
2) pravni naslov in znesek terjatve
3) številko žiro računa upnika.
Izločitveni in ločitveni upniki navedejo v prijavi predmet, na
katerega se nanaša njihov zahtevek, in znesek, do katerega
njihove terjatve ne bodo krite z izločitveno in ločitveno pravico.
Svoje terjatve lahko prijavijo v stečajnem postopku tudi
upniki, katerih terjatve niso v zvezi z registrirano dejavnostjo
dolžnika.
Plačilo terjatev, ki v stečajnem postopku niso bile prijavljene, oziroma, ki so bile prijavljene, vendar ne v celoti poplačane, lahko upniki, katerih terjatve ne izhajajo iz registrirane
dejavnosti dolžnika, zahevajo tudi po zaključitvi stečaja.
59. člen
Terjatve do dolžnika, katerih predmet so občasne dajatve,
se spremenijo v enkratne denarne terjatve.
Določba prejšnjega odstavka velja glede denarne rente
zaradi porušenega zdravja ali zmanjšanja oziroma izgube
delovne zmožnosti ali zaradi smrti tistega, ki je preživnino
dajal, le tedaj, če upnik to zahteva.
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Določba prvega odstavka tega člena ne velja za terjatve iz
naslova zakonite preživnine.

Stečajni senat sme določiti tudi drug način prodaje (z
zbiranjem ponudb ali z neposredno pogodbo), če ni v zakonu
drugače določeno.

60. člen
Prijavljene terjatve upnikov preizkuša stečajni senat na
naroku za preizkus terjatve.
Na naroku za preizkus terjatev se preizkusijo terjatve, prijavljene v roku, ki je bil določen za njihovo prijavo. Terjatve,
prijavljene po poteku omenjenega roka do konca naroka za
preizkus terjatev, se smejo preizkušati, če se more stečjani
upravitelj izjaviti o njih.
Naroka za preizkus terjatev se udeležijo stečajni sodnik,
stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svoje terjatve, in drugi,
ki lahko dajo podatke o obstoju in višini prijavljenih terjatev.
Narok za preizkus terjatev se labko opravi tudi, če na njem
niso navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje terjatve.

66. člen
t
Pred dnem javne prodaje se po izvedencih oceni dejanska
vrednost naprav ter posameznih stvari, ki sestavljajo naprave
in so take narave, da jih je mogoče prodati posamično.
Izklicno ceno določi stečajni senat .na podlagi mnenja stečajnega sodnika, potem ko je dobil mnenje stečajnega upravitelja.
Izklicna cena ne sme biti nižja od polovice ocenjene vrednosti.
Če stvari ni mogoče prodati niti po izklicni ceni, sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji ceni.

61. člen
Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni terjatvi
določno izjaviti, ali jo priznava ali prereka.
Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve.
Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden izmed upnikov, ki so
navzoči na naroku za preizkus terjatev.
62. člen
Prijave terjatev, ki jih dobi sodišče, ki opravlja stečajni
postopek, po sklenitvi glavnega razdelitvenega naroka, stečajni senat zavrže.
Terjatve, prijavljene po preteku roka, določenega za njihovo
prijavo, ki niso mogle biti preizkušene po drugem odstavku
60. člena tega zakona, se preizkusijo na poznejšem naroku za
preizkus terjaev, ki ga določi stečajni senat.
Upniki s terjatvami iz drugega odstavka tega člena ne
morejo na poznejšem naroku za preizkus terjatev prerekati
terjatev, ki so bile priznane na prejšnjem naroku.
Ce kdo prereka terjatve, prijavljene po drugem odstavku
tega člena, se te ne upoštevajo pri glavni razdelitvi, razen če
so pravnomočno ugotovljene.
63. člen
Stečajni senat napoti s sklepom upnika, katerega terjatev je
prerekana, da začne v osmih dneh od dneva vročitve odločbe
postopek pred sodiščem za ugotovitev prerekane terjatve.
Če prereka terjatev stečajni upravitelj, vloži upnik v roku iz
prvega odstavka tega člena tožbo za ugotovitev prerekane
terjatve zoper stečajnega dolžnika.
Ce je prerekana terjatev upnika, ki je zanjo že pridobil
izvršilni naslov, napoti stečajni senat upnika oziroma dolžnika
glede nato, kdo od njiju jo prereka, naj začne pravdo v smislu
prvega odstavka tega člena, oziroma upravni ali drug postopek. Ce upnik oziroma dolžnik v določenem roku ne ne ravna
v smislu napotitve sodišča, se šteje, da terjatev ni prerekana.
Prvi odstavek tega člena ne velja za terjatve, ki nimajo
materialnopravnega značaja in se ugotavljajo v upravnem ali
kakšnem drugem postopku. Če take terjatve kdo prereka, jih
ugotovi s pravnomočno odločbo pristojni organ.
Upnik, ki je začel postopek po prvem, tretjem ali četrtem
odstavku tega člena, mora o tem obvestiti stečajni senat. Če
tega ne stori, trpi škodo, nastalo z opustitvijo.
Odločbe o prerekanih terjatvah imajo učinek do vseh dolžnikovih upnikov.
64. člen
Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega
člena veljajo za stroške stečajne mase, če prereka terjatev
stečajni upravitelj.
Stečajni senat lahko določi, da plača stroške iz prvega
odstavka tega člena stečajni upravitelj, če ta iz objesti prereka
terjatev ali če je tako vodil postopek.
6. Vnovčenje in razdelitev stečajne mase
65. člen
Dolžnikove stvari, ki so v stečajni masi, se prodajo praviloma na javni dražbi.

67. člen
Stečajno maso za razdelitev med upnike (v nadaljnjem
besedilu: razdelitvena masa) sestavljajo poleg denarnih sredstev dolžnika na dan uvedbe stečajnega postopka tudi
denarna sredstva, dosežena s prodajo stvari, kot tudi terjatve,
izterjane v stečajnem postopku.
68. člen
Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz razdelitvene mase znesek, ki je potreben za stroške stečajnega
postopka.
69. člen
Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se izloči iz
razdelitvene mase sorazmeren del sredstev za upnike, ki so za
uveljavitev svoje terjatve začeli poseben postopek in obvestili
o tem stečajni senat.
Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugotovitev svoje
prerekane terjatve, se razdelijo izločena sredstva med druge
upnike.
70. člen
Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene mase.
Osebni dohodki delavcev dolžnika v višini zajamčenih osebnih dohodkov do dneva, ko je bil uveden stečajni postopek,
odškodnina za poškodbo pri delu, ki jo je delavec pretrpel pri
dolžniku pred dnem, ko je bil uveden stečajni postopek,
zakonita preživnina in odškodnina za izgubljeno preživnino
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, se poravnajo iz razdelitvene
mase pred drugimi terjatvami.
71. člen
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogojem, jo
stečajni senat upošteva pri razdelitvi, ko položi upnik zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, če se izpolni razvezni pogoj.
Če je upniku priznana terjatev z odložilnim pogojem in
nastopi odložilni pogoj do glavnega razdelitvenega naroka, se
mu izplača sorazmerni del njegove terjatve.
72. člen
Razdelitev se opravi, ko je znaten del stečajne mase
vnovčen.
73. člen
Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečajnega upravitelja in pripomb stečajnega sodnika glavni razdelitveni osnutek.
Glavni razdelitveni osnutek obsega seznam terjatev, v katerem morajo biti navedena imena upnikov in zneski terjatev,
višina denarnih sredstev, namenjenih za razdelitev, kakor tudi
kvota in znesek za izplačilo terjatev, ki se poplačajo iz razdelitvene mase.
74. člen
Stečajni senat pošlje glavni razdelitveni osnutek z vabilom
na narok za obravnavanje osnutka stečajnemu sodniku, stečajnemu upravitelju, upnikom, katerih terjatve so ugotovljene
priloga poročevalca
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in upnikom, katerih terjatve so bile prerekane in ki so pravočasno začeli poseben postopek.
Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po obravnavi
glavnega razdelitvenega osnutka.
75. člen
Na naroku za obravnavanje glavnega razdelitvenega
osnutka lahko upniki navajajo svoje ugovore zoper osnutek.
O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o glavni razdelitvi.
76. člen
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni razdelitvi
izplača stečajni upravitelj terjatve upnikom v 15 dneh od
pravnomočnosti sklepa.
77. člen
Poznejša delitev se opravlja, kot pritekajo sredstva dolžnika. O poznejši delitvi odloča stečajni sodnik.
78. člen
če po razdelitvi stečajne mase upnikom ostane še kaj sredstev, se ta vrnejo dolžniku.
7. Zaključitev stečajnega postopka
79. člen
Ko dobi od stečajnega upravitelja poročilo, da so vsa razmerja iz stečajnega postopka končana, predlaga stečajni sodnik stečajnemu senatu zaključitev stečajnega postopka.
Sklep o zaključitvi stečajnega postopka objavi stečajni
senat v Uradnem listu SFRJ.
80. člen
Ko postane sklep o zaključitvi stečajnega postopka pravnomočen, odredi stečajni senat izbris dolžnika iz registra obratovalnic.
Na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka ugasnejo terjatve
upnikov iz 2. člena tega zakona.
81. člen
Po zaključitvi stečajnega postopka predloži stečajni upravi-

telj stečajnemu senatu sklepno poročilo o svojem poštovanju
z mnenjem stečajnega-sodnika.
,
Ko pregleda poročilo, da stečajni senat stečajnemu upravitelju razrešnico; če ugotovi v njegovem poslovanju kakšne
nepravilnosti, proti njemu ustrezno ukrepa.
82. člen
Če stečajni senat ugotovi, da bi nadaljnji stečajni postopek
povzročil nesorazmerne stroške, ustavi nadaljnje vnovčevanje
razdelitvene mase in postopek zaključi.
V primeru iz prejšnjega odstavka lahko stečajni senat
odloči, naj se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali posamezne terjatve prenesejo na posameze upnike, pri čemer
upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev.
KAZENSKI DOLOČBI
83. člen
Stečajni upravitelj se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 10.000 din do 50.000 din, če
1) v roku, ki ga določi stečajni sodnik, tekoče ne uredi
knjigovodske evidence dolžnika, ne sestavi komisije za inventuro ali ne sestavi začetne stečajne bilance (1., 3. in 4. točka
18. člena);
2) ne skrbi za uveljavljanje dolžnikovih terjatev (6. točka 18.
člena);
3) ne vnovči sredstev, ki spadajo v tečajno maso 17. točka
18. člena);
4) ne sestavi glavnega razdelitvenega osnutka in sklepne
stečajne bilance (8. točka 18. člena).
84. člen
Stečajni dolžnik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 10.000 din do 50.000 din, če na zahtevo stečajnega sodnika
ne predloži vseh podatkov o stanju svojega premoženja, svojih poslovnih knjig in drugih listin, v katerih so podatki o
njegovem poslovanju in mu ne da potrebnih pojasnil (29.
člen).
IV. KONČNA DOLOČBA
85. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
i.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na 23. seji, dne 2. novembra 1983. sprejela osnutek
zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov.
Pri tem sta zbora zadolžina Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pri pripravi zakonskega predloga upošteva stališča,
predloge in pripombe delovnih teles skupščine in zborov,
pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprave delegatov
na seji zborov.
Zbora sta sklenila, naj Izvršni svet predloži zakonski predlog Skupščini SR Slovenije potem, ko bo razrešeno vprašanje,
ali je sprejeta pobuda za spremembo zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev glede izenačitve
obveznosti organizacij združenega dela pri plačilih proizvodov in storitev samostojnih obrtnikov in po obravnavi problematike drobnega gospodarstva v Skupščini SR Slovenije.
Gradivo »Stanje in usmeritve razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji« sta obravnavala Zbor združenega dela in
Zbor občin na 28. seji, dne 2. februarja 1984, sta pa tedaj
sklepanje o gradivu odložila in o njem sklepala dne 7/5-1984.
Ugotovitve, stališča in sklepi o stanju in usmeritvah razvoja
drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ne posegajo v vsebino
tega zakona.
Pobuda za izenačevanje pravnega režima zavarovanja terjatev samostojnih obrtnikov do organizacij združenega dela z
režimom, ki velja med organizacijami združenega dela, ni bila
priloga poročevalca

sprejeta pri spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev v letu 1984.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je po sprejetju sprememb
in dopolnitev omenjenega zveznega zakona predložil predlog
zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov
Skupščini SR Slovenije, ker je menil, da je s tem sicer v
negativnem smisli izpolnjen pogoj za predložitev zakonskega
predloga. Pozneje je Zvezni izvršni svet v gradivu Pregled
najpomembnejših nalog v zvezi z uresničevanjem stabilizacijskega programa in stopnje njihove izvršitve (30/5-1984) napovedal nujnost sprememb nekaterih zveznih zakonov za pospešitev razvoja drobnega gospodarstva, posebej tudi ureditev
dolžniško-upniških razmerij med nosilci samostojnega osebnega dela in organizacijami združenega dela. Glede na navedeno je bilo ocenjeno, da je zakonski predlog preuranjen in je
zato Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta
obravnavanje zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov odložila z dnevnega reda sej Zbora združenega dela in Zbora občin, dne 20/6-1984.
V začetku letošnjega leta je stekel postopek za ponovne
spremembe in dopolnitve zakona o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev. Ob tej priliki je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije predlagal, da delegati iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ uveljavljajo v amandmajski
obliki predlog, da morajo uporabniki družbenih sredstev na
način in pod pogoji, ki jih predpisuje zvezni zakon, zavarovati
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tudi plačilo obveznosti do upnikov-občanov in civilnih pravnih oseb, katerih plačilo se zavaruje po tem zakonu. Navedeni
predlog ni bil sprejet iz razloga, ker se razmerja iz naslova
prometa blaga in storitev z občani in civilnimi pravnimi osebami rešujejo v skladu z zakonom o obligacijskih razmerjih in
zakonom o menici in čeku. Po mnenju Zveznega izvršnega
sveta pa z zakonom o zavarovanju plačil med uporabniki
družbenih sredstev tudi ni. mogoče urediti vprašanja poravnave obveznosti občanov in civilnih pravnih oseb do uporabnikov družbenih sredstev, ker se ustavna podlaga za izdajo
tega zakona (3. točka prvega odstavka 281. člena ustave
SFRJ), po kateri federacija po zveznih organih ureja temeljne
pravice in obveznosti organizacij združenega dela glede sredstev, ki so družbena lastnina, in obveznosti zavarovanja plačil
med uporabniki družbenih sredstev glede sredstev, ki so
družbena lastnina, ne more razširili na občane in civilne
pravne osebe.
Kljub temu, da predlog za dopolnitev zveznega zakona o
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev ni bil
sprejet, pa to po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ne bi smelo biti ovira za sprejem zakona o stečaju nad
obratovalnicami samostojnih obrtnikov. Sprejem republiškega zakona je namreč nujen, da zapolni pravno praznino
glede stečajnega postopka nad obratovalnicami samostojnih
obrtnikov, saj to področje ni urejeno z zakonom od konca
1981. leta dalje. Zadeve v zvezi s stečajem nad premoženjem
imetnikov obrti in prisilno poravnavo v okviru stečajnega
postopka je urejal zakon o prisilni poravnavi in stečaju iz leta
1965, ki je nehal veljati 31/12-1980, ko je začel veljati zakon o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela. Na podlagi prehodne določbe 2. točke 222. člena slednjega zakona
so se glede stečaja nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov do sprejetja republiških zakonov, vendar najdlje do 1/121981, uporabljale določbe 140. do 180. člena zakona o prisilni
poravnavi in stečaju. V SR Sloveniji ni bil sprejet predpis, ki bi
urejal stečaj nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov, v
interesu pravne varnosti obrtnikov samih pa je, da bodo
zadeve v zvezi s stečajem zakonsko urejene. To velja tako v
primeru, ko bo obrtnik v stečajnem postopku nastopal kot
upnik, kakor tudi, ko bo udeležen kot dolžnik. V tem smislu
pomeni predlagani zakon prispevek k pravnemu urejanju razmerij na področju drobnega gospodarstva, ne more pa ta
zakon sam po sebi v ničemer vplivati na ekonomski položaj
obrtnikov Do uvedbe stačajnega postopka lahko pride zaradi
ekonomskih razlogov, zakon pa določa le pravila postopka in
pri tem varuje upravičene interese družbe, upnikov in dolžnika samega.
Ob ponovni predložitvi predloga zakona o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov v juniju letošnjega leta so
delegati 1. do 5. okoliša s področja obrtnih in podobnih
dejavnosti Zbora združenega dela predlagali odložitev predloga zakona, da se preuči možnost predstečajnega postopka.
Upoštevajoč tudi predlog Odbora za osebno delo Sveta za
družbenoekonomske odnose in ekonomsko politiko pri Predsedstvu Republiške konference SZDL Slovenije, da se odločanje o sprejemu zakonskega predloga odloži, in mnenja delovnih teles obeh skupščinskih zborov, ob vprašanjih, ki so jih
odprli delegati pri predlogu zakona, in se nanašajo na problematiko drobnega gospodarstva, je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ocenil, da bi kazalo pred obravnavo in sprejemom
predloga zakona v republiški skupščini opraviti o teh vprašanjih temeljito razpravo v okviru Socialistične zveze delovnega
ljudstva. Zbor združenega dela in zbor občin Skupščine SR
Slovenije sta odložila obravnavo predloga zakona o stečaju
med obratovalnicami samostojnih obrtnikov z dnevnega reda
sej 18/6-1986 in zadolžila predlagatelja, da skupaj z delegati s
področja obrtnih in podobnih dejavnosti in Zvezo obrtnih
združenj Slovenije čimprej preuči vsa odprta vprašanja v zvezi
s predlogom zakona in ga ponovno predloži v obravnavo
zborom Skupščine SR Slovenije.
II.
Pri usklajevanju stališč do odprtih vprašanj je bilo ugotovljeno, da vprašanja, ki se nanašajo na davčni sistem, kooperacijske odnose in na druga področja družbenoekonomskega
položaja obrtnikov, ne posegajo v pravila stečaja nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov in jih zato tudi ni možno
vezati na predlagani zakon.
V zvezi s predlogom, da naj bi zakon o stečaju nad obrato18

valnicami samostojnih obrtnikov urejeval tudi predstečajni
postopek, pa je bilo ugotovljeno, da urejanje predstečajnega
postopka, podobno kot ga za organizacije združenega dela
ureja zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega
dela (predsanacijski in sanacijski postopek), v tem zakonu ne
bi bilo smiselno. Tu se predpostavlja interes obrtnika, lastnika
premoženja, s katerim upravlja v obratovalnici, da bo obvaroval svoje premoženje pred propadom in s tem svojo eksistenco. Od uspešnosti obratovalnice so praviloma odvisne
obrtnikove premoženjske razmere in njihova poslovna eksistenca. Zato ni potrebno in tudi ne bi moglo biti učinkovito
normativno določanje tega, kar neposredno izhaja iz ekonomske logike stvari same. Predlagani predstečajni postopek bi
po drugi strani imel smisel le, če bi družbena skupnost zagotovila sredstva za izvedbo programa ukrepov za odstranitev
zagotovila sredstva za izvedbo programa ukrepov za odstranitev vzrokov za motnje, nastale v poslovanju obrtnikove dolžnikove obratovalnice. Vira za zagotavljanje teh sredstev pa ni.
Vse to seveda ne pomeni, da ni družbenega interesa za
sanacijo obratovalnice, ki posluje z izgubo. Zakonski predpisi
naj bi preprečili neutemeljen ali prenagljen stečaj z določbami o pogojih za uvedbo stečaja. Predpostavka oziroma
temeljni pogoj sploh za uvedbo stečajnega postopka po predlogu zakona je neuspela prisilna izterjava, kar pomeni, da je
bila terjatev že pravnomočno ugotovljena v sodnem ali drugem postopku ter da prisilna izterjava tako ugotovljene terjatve ni uspela. Prav tako pa sam predlog zakona o stečaju nad
obratovalnicami samostojnih obrtnikov varuje pred neutemeljenim aH prenagljenim stečajem še z določbami o postopku
za prisilno poravnavo. Saniranje obratovalnice, ki posluje z
izgubo, pa predlog zakona prepušča interesu in možnostim
obrtnika samega in njegovim poslovnim partnerjem, zato normativno ne posega v to področje.
Možnost sanacije obratovalnice samostojnega obrtnika pa
po drugi strani omogoča že 145. člen obrtnega zakona
(Uradni list SRS, št. 15/86 - prečiščeno besedilo), ki določa, da
»z namenom, da se v obratovalnicah samostojnih obrtnikov
ohrani socialna varnost oziroma omogoči prekvalifikacija
obrtnikov in delavcev ter nudi pomoč, kadar je to v družbenem interesu, obratovalnicam samostojnih obrtnikov, ki so
zašle v izjemne gospodarske težave, lahko samostojni obrtniki s samoupravnim sporazumom o združitvi dela dohodka
oblikujejo ter združujejo sredstva rezerv v poseben sklad
skupnih rezerv za območje posameznega združenja ali več
združenj samostojnih obrtnikov«. Takšne oblike oziroma
pomoči iz rizičnega sklada se obrtnik sicer lahko posluži, še
preden pride do pogojev za uvedbo stečajnega postopka.
Kolikor pa bi jo uveljavljal šele v postopku prisilne poravnave,
se z dopolnitvijo 31. člena, s katerim se določa, da rok za
vložitev predloga za prisilno poravnavo ne sme biti krajši od
30 dni, obrtniku-dolžniku omogoča, da v tem času pridobi
izjavo o danem poroštvu oziroma drugo dokazilo za izpolnitev
obveznosti na podlagi prisilne poravnave s strani rizičnega
sklada.
Ker za obrtnike ne velja zakon o zavarovanju plačil med
uporabniki družbenih sredstev in zato terjatve obrtnikov do
uporabnikov družbenih sredstev niso enako zavarovane, kot
so zavarovane te terjatve, kar je bil temeljni razlog za dopolnitev zakonskega predloga z določbami o predstečajnem
postopku, pa se predlaga dopolnitev predloga zakona z
novim členom (37. člen), po katerem neporavnane obveznosti
družbenih subjektov ne bi vpl-ivale na uvedbo stečaja. Obrtniki
namreč ne bi smeli biti v pravno slabšem položaju od uporabnikov družbenih sredstev zgolj zato, ker imajo morda zaradi
težav pri izterjavi svojih zahtevkov do družbenih subjektov
težave, ker zakon ne določa, da se te terjatve zavarujejo z
ustreznimi instrumenti zavarovanja plačil. Zato bo na obrtnikov ugovor v tej smeri moral stečajni senat pred uvedbo
stečajnega postopka preveriti, ali obrtnik brez razlogov, ki so
na njegovi strani, ni mogel izterjati terjatev nasproti uporabnikom družbenih sredstev, ki bi pokrile pomemben del njegovih
obveznosti, zaradi katerih se predlaga stečaj. Kaj pomeni
•■pomemben del«, je vprašanje, ki ga bo morala reševati
sodna praksa. Vsekakor gre za vprašanje, ki ga ni mogoče
rešiti s fiksnim zneskom. To ne le zaradi spreminjanja vrednosti denarja, ampak tudi zato, ker ni toliko pomemben absolutni znesek terjatev, ki jih ima dolžnik do uporabnikov družpriloga poročevalca

benih sredstev, ampak je predvsem pomembno razmerje med
njegovimi dolgovi in terjatvami.
III.
Več pripomb k besedilu osnutka zakona je dala Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Predlagatelj
je večino pripomb upošteval in je besedilo posameznih
določb ustrezno popravil in izpopolnil. Gre za naslednje
popravke in izpopolnitve.
10. člen:
Drugi odstavek je dopolnjen tako, da stečajni senat lahko
spremeni odločitve stečajnega sodnika, stečajnega upravitelja in upravitelja prisilne poravnave tudi na ugovor in ne samo
po uradni dolžnosti oziroma na predlog, kot je bilo določeno v
uradni dolžnosti oziroma na predlog, kot je bilo določeno v
osnutku
17. člen-zdaj 18. člen:
je dopolnjen z drugim odstavkom, ki določa, da dolžnik in
upniki lahko zoper ukrepe stečajnega upravitelja vložijo ugovor pri stečajnem senatu.
23. člen - zdaj 24. člen:
je popravljen tako, da predlagatelj, ki je umaknil predlog za
uvedbo stečajnega postopka, plača stroške v zvezi z uvedbo
stečajnega postopka, in ne, kot je bilo določeno v osnutku,
stroške stečajnega postopka. Če namreč pride do umika še
pred uvedbo postopka, ni mogoče govoriti o stroških
postopka. Določeni stroški v zvezi s predlogom za uvedbo
postopka in v zvezi z umikom pa vendarle lahko nastanejo in
te mora nositi predlagatelj, ki je svoj predlog umaknil.
32. člen-zdaj28. člen:
je popravljen tako, da lahko stečajni senat še pred izdajo
sklepa o uvedbi stečajnega postopka odredi v zemljiški knjigi
zaznambo predloga za uvedbo stečajnega postopka. V
osnutku je bilo napačno določeno, da stečajni senat odredi
zaznambo uvedbe postopka, kar pred izdajo sklepa o uvedbi
postopka ni mogoče.
43. člen - zdaj 41. člen:
Dodana je določba o objavi oklica uvedbe stečajnega
postopka, ki je bila v osnutku pomotoma izpuščena.
45. člen - zdaj 44. člen:
Popravljena je navedba določb zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, ki se smiselno uporabljajo
v postopku po tem zakonu, tako da sta izpuščena 164. in 165.
člen zveznega zakona Vsebina teh določb je namreč v predlogu zakona zajeta v 55, 56. in 57. členu.
Ti dve določbi sta popravljeni tako, da velja izjemen režim
pri izvršbah in izplačilih iz razdelitvene mase za odškodnine
za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
Gre za popravek pri opredelitvi pravnega pojma, ki ne
spreminja vsebine zakonske določbe.
81. člen - zdaj 84. člen:
Izpuščena je določba o zaporu kot zagroženi kazni za
prekršek po tem členu. Četrti odstavek 5. člena zakona o
prekrških namreč določa, da se sme za prekrške posameznikov, ki jih storijo v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, predpisati samo denarna kazen.
Po mnenju Republiškega sekretariata za pravosodje in
upravo veže ta določba kazni na subjekt odgovornosti. V
obravnavanem primeru pa gre poleg tega za opustitev obveznosti v zvezi z opravljanjem poklica in je zato v tem primeru
mogoče predpisati samo denarno kazen.
Predlagatelj je upošteval pripombe Zakonodajno-pravne
komisije glede sistematike in je razvrstil posamezne določbe
tako, kot je predlagala Zakonodajno-pravna komisija.
Glede poimenovanja in razmestitve oddelkov je predlagatelj
v celoti upošteval pripombe Zakonodajno-pravne komisije.
Od pripomb Zakonodajno-pravne komisije predlagatelj ni
upošteval edinole pripombe k 3. točki 17. in 1. točki 80. člena
priloga poročevalca

v zvezi z 41. členom (zdaj 3. točka 18. člena in 1. točka 83.
člena v zvezi s 47. členom). Pripomba vidi neskladnost 3.
točke 18. člena in 1. točke 83. člena s 47. členom zato, ker po
prvonavedenih določbah stečajni upravitelj postavi komisijo
za inventuro, po 47. členu pa sam opravi popis premoženja
stečajnega dolžnika.
Po mnenju predlagatelja ne gre za neusklajenost. Inventura
namreč ni isto kot popis. Inventura zajema tudi vrednost
premoženja i obsega tudi terjatve in dolgove ter predstavlja
del začetne stečajne bilance, medtem ko se popis nanaša
zgolj na zatečeno stanje dolžnikovega premoženja brez
navedbe vrednosti in pomeni le prvi korak k zavarovanju
obstojočega stanja, da se le-to ne bi spreminjalo na škodo
kateregakoli od udeležencev v postopku. Inventuro mora po
knjigovodskih predpisih opraviti komisija; popis v smislu 47.
člena pa lahko sestavi stečajni upravitelj sam, toda v navzočnosti dolžnika oziroma v primeru njegove nedosegljivosti ali
odklonitve sodelovanja, v navzočnosti dveh prič, s čemer naj
bi bila zagotovljena korektnost popisa.
IV.
Predlagatelj ni sprejel amandmajev delegatov 1. do 5. okoliša s področja obrtnih in podobnih dejavnosti za Zbor združenega dela Skpščine SR Slovenije k 44. (zdaj 46. člen) členu in
68. (zdaj 70. člen) členu zakonskega predloga z dne 24. 4
1986.
Delegati so predlagali, da naj bi se zaradi zavarovanja
minimalne socialne varnosti dolžnika izvzeto iz stečajne mase
premoženje, ki ga je obrtnik pridobil neodvisno od opravljanja
svoje obrti z dedovanjem in darili ter premoženje, pridobljeno
iz osebnega dohodka obrtnika. Amandma ni sprejemljiv iz
naslednjih razlogov:
Tako premoženje ni izvzeto iz izvršbe, predhodna izvršba
pa je pogoj za začetek stečaja. Socialni varnosti obrtnika torej
ne bi prav nič koristilo, če bi se izvzeto iz stečajne mase
premoženja, ki mora biti že tako zaseženo pred začetkom
stečaja. Drugačna ureditev bi bila možna le po poprejšnji
spremembi zakona o izvršilnem postopku. Ta zakon kot
zvezni predpis postavlja namreč obvezne okvire zakona o
stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov kot republiškemu predpisu. Poleg tega bi se rešitev v predlagani smeri
oddaljevala od splošno sprejetega načela našega pravnega
reda, da vsakdo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem. To velja tako za fizične kot za pravne osebe, zato ni
moč pritrditi predlagateljevim navedbam, da se z rešitvijo 44.
člena (zdaj 46. člen) predloga zakona uvaja strožji režim za
obrtnike kot za organizacije združenega dela. Po drugi strani
pa obratovalnica samostojnega obrtnika v našem ustavnem
sistemu ni pravna oseba in zato nima lastnega, od imetnikove
osebe ločenega, premoženja, vsled česar tudi delitev obrtnikovega osebnega premoženja od premoženja, pridobljenega
z obrtno dejavnostjo, ni možna.
Z amandmajem k 68. členu (zdaj 70. člen) so delegati
predlagali, da se osebni dohodek obrtnika v višini, kot je
določena v 79. členu zakona o davkih občanov, poravnava iz
razdelitvene mase pred drugimi terjatvami. Amandma ni sprejemljiv, saj je pogoj za uvedbo stečaja neuspela prisilna izterjava družbenih in poslovnih obveznosti v smislu 2. člena
zakonskega predloga, kar hkrati pomeni, da obrtnik-dolžnik,
ki je zavezanec za davek f smislu 79. člena zakona o davkih
občanov, nima ostanka čistega dohodka, saj niti ne more
poravnati obveznosti, ki jih 79. člen zakona o davkih občanov
taksativno našteva. Zato tudi nima osebnega dohodka, kar je
posledica rizika njegovega poslovanja. Če pa po razdelitvi v
stečaju ostane še kaj sredstev, se ta vrnejo dolžniku.
Predlagatelj tudi ni sprejel amandmajev skupine delegatov
21. okoliša gospodarskega področja za Zbor združenega dela
Skupščine SR Slovenije in skupine delegatov za Zbor občin
Skupščine SR Slovenije s sedežem v Kopru k 25., 44. (zdaj 46.)
ter 66. (zdaj 68.) členu zakonskega predloga z dne 24. 4. 1986.
Skupini delegatov sta predlagali dopolnitev 25. člena z
določbo, da lahko uprava za družbene prihodke poda predlog
za uvedbo stečajnega postopka, če v treh mesecih ni uspela
izterjati zapadlih družbenih obveznosti.
Predlagana dopolnitev ni sprejemljiva, saj bi laho pripeljala
do prenaglega in celo neupravičenega stečajnega postopka.
Če se v izvršilnem postopku skuša ekonomska moč dolžnika
ohraniti v takem obsegu, da je še sposoben za nadaljnje
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obratovanje, pa se v stečajnem postopku insolventni dolžnik
kot ekonomsko neuspešen subjekt likvidira, tako da preneha
obratovati. Izvršilni postopek torej pravno ne povzroči prenehanja obrtnikovega-dolžnikovega obratovanja. Zaradi ekonomske oslabitve dolžnika v zvezi z izvršbo sicer lahko pride
do dejanskega prenehanja obratovanja, pri tem pa obratovalnica pravno še vedno obstaja in lahko nadaljuje z obratovanjem kadarkoli in brez kakršnih pogojev pravne narave. Stečaj namreč povzroči tudi druge pomembne pravne posledice,
ki jih izvršba nima, kot na primer: prenehanje delovnih razmerij delavcev, zaposlenih pri obrtniku; prenehanje obratovanja;
ukinitev bančnih računov; zapadlost vseh terjatev nasproti
obrtniku; sprememba občasnih terjatev v enkratne itd. Z
uvedbo stečaja izgubi obrtnik pravico upravljati z obratovalnico.
Iz navedenega so razvidni bistveni razločki med izvršbo in
stečajem. Določba drugega odstavka 219. člena zakona o
davkih občanov, ki jo skupini delegatov omenjata, omogoča,
da uprave za družbene prihodke prisilno izterjajo davke pod
pogoji, ki jih določa citirana določba, tudi iz premoženja, s
katerim obrtniki opravljajo svojo dejavnost. Gre za premoženje, na katerega ostali upniki sicer ne morejo poseči v izvršbi
(orodje, stroji in drugi predmeti, ki so dolžniku nujni za
opravljanje dejavnosti, ter surovine in pogonski material za tri
mesece dela).
Ti razlogi govore za to, da stečajnega postopka ne kaže
uvesti, dokler ni izkazan pogoj iž 2. člena zakonskega predloga, to je prehodna brezuspešna izvršba, v kateri se izkaže,
ali je obratovalnica res ekonomsko neuspešna v takšnem
obsegu, da ni sposobna z dohodkom od dejavnosti in z
izkupičkom od rubljivega premoženja poravnati obveznosti
do upnikov in družbenih obveznosti. Sele v takem primeru je v
družbenem interesu in v interesu upnikov, da taka obratovalnica preneha obstajati, saj bi z nadaljnjim obratovanjem njeni
dolgovi naraščali, s tem pa bi bilo vse manj možnosti, da bi bili
lahko upniki v celoti ali vsaj v znatnem delu svojih terjatev
poplačani.
Z amandmajem k 44. členu (zdaj 46. člen) zakonskega
predloga sta skupini delegatov predlagali, naj bi šlo v stečajno maso razen stvari, ki so izvzete po drugem odstavku
tega člena, ne le vse premoženje dolžnika, ampak tudi
zakonca ali osebe, s katero je dolžnik živel v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi glede
pravnih posledic izenačena z zakonsko zvezo, kot tudi soustanoviteljev skupne obratovalnice, če poda predlog za uvedbo
stečajnega postopka uprava za družbene prihodke. Razlog za
predlagani amandma je po obrazložitvi skupin delegatov v
tem, ker se dogaja, da davčni organ ugotovi, da premoženje
obstaja, dolžnik pa ni lastnik tega premoženja, ker ga je v
mnogih primerih prenesel v last zakonca oziroma svojih
otrok, in dolga ni možno izterjati, razen v primeru 252. člena
zakona o davkih občanov. Prisilna izterjava ni uspešna tudi
zato, ker se z osebnim delom opravlja vrsta dejavnosti, kjer
zavezanci po predpisih niso dolžni imeti žiro računa (razne
storitvene dejavnosti) in v tem primeru uprave za družbene
prihodke ne morejo izvršiti izterjave iz premoženja. Mnogi
davčni zavezanci pa tudi nimajo premoženja, s katerim opravljajo dejavnost (osnovna sredstva).
Predlagana rešitev, da bi v stečajno maso šlo tudi premoženje zakonca oziroma osebe, s katero je dolžnik živel v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti, bi nasprotovala ureditvi v
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Omenjeni
zakon v 56. členu določa, da za svoje obveznosti, ki jih je imel
zakonec pred sklenitvijo zakonske zveze in za obveznosti, ki
jih prevzame po sklenitvi zakonske zveze, odgovarja s svojim
posebnim premoženjem in s svojim deležem na skupnem
premoženju. Za obveznosti, ki po splošnih predpisih obremenjujejo oba zakonca, za obveznosti, nastale s skupnim premoženjem in za obveznosti, ki jih prevzame en zakonec za tekoče
potrebe družine, pa odgovarjata zakonca nerazdelno tako s
skupnim kot tudi s svojim osebnim premoženjem.
Izrecna določba, da gre v stečajno maso tudi premoženje
soustanoviteljev skupne obratovalnice po mnenju predlagatelja ni potrebna, ker to izhaja iz ureditve v obrtnem zakonu. V
95. členu obrtnega zakona je določeno, da soustanovitelj
skupne obratovalnice odgovarja solidarno z vsem svojim premoženjem za obveznosti, ki so jih sprejeli soustanovitelji

skupne obratovalnice. Skupna obratovalnica namreč ni
pravna oseba in zato tudi ne nosi odgovornosti, saj nima
svojega lastnega, od soustanoviteljev ločenega premoženja.
Kolikor posamezni ustanovitelj skupne obratovalnice ne more
poplačati obveznosti do upnikov oziroma družbenih obveznosti, za te obveznosti jamčijo ostali soustanovitelji, od katerih
je možno te obveznosti tudi prisilno izterjati. Le v primeru, če
od vseh soustanoviteljev ni mogoče poravnati - poplačati teh
obveznosti oziroma je bila prisilna izterjava (tudi na njihovo
osebno premoženje - enako kot za posameznega obrtnika)
brezuspešna, se uvede stečajni postopek nad tako skupno
obratovalnico.
Z amandmajem k 66. členu (zdaj 68. člen) sta skupini
delegatov predlagali dopolnitev, da bi se iz razdelitvene mase,
preden se začnejo poplačevati upniki, izločile, poleg zneska,
ki je potreben za stroške stečajnega postopka, tudi obveznosti dolžnika do družbenopolitične skupnosti.
Predlagatelj ocenjuje, da ta amandma ni sprejemljiv, saj
takšna rešitev ne bi bila le v nasprotju z dosedanjim pojmovanjem instituta stečaja, temveč bi imele terjatve iz naslova
družbenih obveznosti privilegiran položaj tudi napram drugim
terjatvam v zvezi z registrirano dejavnostjo samostjonega
obrtnika, ki so družbena sredstva.
V.
Pri ponovnem preučevanju besedila zakonskega predloga
se je izkazalo, da je treba določbo 80. člena predloga zakona
dopolniti z drugim odstavkom, ki določa, da na podlagi sklepa
o zaključitvi stečajnega postopka ugasnejo terjatve upnikov iz
2. člena predloga zakona. Ena od bistvenih posledic stečaja
je, da terjatve upnikov nasproti stečajnemu dolžniku ugasnejo, čeprav niso bile v celoti poplačane oziroma čeprav
sploh niso bile plačane. Kadar se stečaj opravi nad dolžnikom, ki je pravna oseba, je ta posledica sama po sebi umevna,
saj s stečajem preneha obstajati dolžnik kot pravni subjekt in
neplačanih terjatev ni mogoče več proti nikomur uveljavljati.
Pri stečaju nad obratovalnico samostojnega obrtnika, ki ni
pravna oseba, pa bi brez ustrezne zakonske določbe lahko
prišlo do dvomov o tem. Obrtnik kot fizična oseba obstaja tudi
po stečaju in bi bilo torej mogoče proti njemu nadaljevati
izterjavo, podobno kot to velja za preživnino, odškodnino in
druge neposlovne terjatve (58. člen zakonskega predloga).
Tako pomembnega vprašanja pa ni mogoče prepustiti razlagi
zakona. Predlagana določba utrjuje pravno varnost dolžnika v
stečajnem postopku in je skladna z načeli in rešitvami zakonskega predloga.
Predlagatelj je popravil tudi nekatere določbe, ne da bi jih
pri tem vsebinsko spreminjal. Dopolnil je 21. člen z določbo,
da mora biti sklep o razrešitvi stečajnega upravitelja oziroma
upravitelja prisilne poravnave objavljen v Uradnem listu SFRJ.
Ta dopolnitev je potrebna glede na določbo o roku za ugovor,
ki začne teči od objave v uradnem listu, je pa tudi v skladu s
prakso sodišč.
Prav tako je črtan tretji stavek drugega odstavka 13. člena.
Ugovor kot pravno sredstvo ima odložilno moč oziroma učinek, razen če zakon ne določi drugače. Določba tretjega
stavka drugega odstavka 13. člena predloga zakona pa izhaja
ravno iz obratne predpostavke. V tem smislu je ta določba
odveč, saj ee v vsakem primeru in ne le v primeru, ko ne gre za
nujno stvar, z izvršitvijo odredbe pa bi upnikom ali dolžniku
nastala nepopravljiva škoda, izvršitev odredbe do odločitve
stečajnega senata o ugovoru odloži. Po drugi strani pa bi,
kolikor bi določba tretjega stavka drugega odstavka 13. člena
predloga zakona ostala, v zakonskem besedilu lahko prišlo do
dvomov, ali ima ugovor odložilno moč ali ne, ne glede na to,
da zakon tega ni izrecno določil.
Redakcijsko je spremenjen tudi drugi odstavek 46. člena
predloga zakona. Omenjena določba je povzročala številne
nesporazume glede obsega stečajne mase. ker ni bilo jasno,
da je to vsebina zveznega zakona o izvršilnem postopku, na
katerega je pa zakon o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov vezan. Da bi bili ti dvomi odpravljeni, se spremenjeni drugi odstavek 46. člena sklicuje na zakon o izvršilnem
postopku.
Za izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva, ker
bodo stečajni postopek vodila redna sodišča v okviru svojih
delovnih nalog; obseg dela sodišč se s tem ne bo povečal.
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