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ki sta sklicani za sredo, 22. aprila 1987, je razširjen z obravnavo:
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osnutka zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna
SR Slovenije za leto 1986;
— osnutka zakona o skupnem znesku sredstev za financiranje programa priprav za tisk in tiskanje osnovne hidrogeološke karte Jugoslavije in osnovne inženirsko-geološke karte
Jugoslavije za obdobje 1988-2009
Dnevni red seje Zbora združenega dela pa je razširjen še z
obravnavo:
- predloga zakona o ratifikaciji konvencije Mednarodne
organizacije dela št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem
varstvu in delovnem okolju.
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KOMISIJA

SKUPŠČ

SR SLOVENIJE ZA USTAVNA
VPRAŠANJA
V Poročevalcu štev. 8, dne 31. 3. 1987 je bila zaradi
napake v Tiskarni objavljena nepopolna Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja. Tokrat objavljamo sestav komisije v celoti, bralcem pa se opravičujemo.
Objavljamo pa tudi delovna telesa Komisija SR Slovenije
za ustavna vprašanja.
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Boštjan MARKIČ, Jože PACEK, Dušan SEMOLIČ, Slavko SORŠAK, dr. Majda STROBL, Pavle SVETE, Anka TOMINŠEK, mgr.
Stane VLAJ
SKUPINA ZA ODNOSE V FEDERACIJI
Vodja: dr. Miha RIBARIČ
Sekretar: Miha MARTELANC
Člani: dr. Janez DRNOVŠEK, dr. Ivo FABINC, Milan
GASPARI, Mitja GASPARI, Franci GERBEC, Jože GLOBAČNIK, mgr. Franci GRAD, Vlado KLEMENČIČ,Sveto KOBAL, dr.
Ivan KRISTAN, Janez LUKAČ, dr. Ciril RIBIČIČ, dr. Maks TAJNIKAR
SKUPINA ZA USTAVNOST,
ZAKONITOST IN PRAVOSODJE
Vodja: Janko ČESNIK
Sekretar: Vasilij POLIČ
Člani: Franc GODEŠA, Francka HLASTEC-STRMOLE, Goj-"
mir KOMAR, Marjan KOTAR, Breda LOKAR-GASPARI, Marjan
MARKOVIČ, dr. Arne MAVČIČ, Eva NAGLIČ, Jože PERNUŠ, dr.
Boris STROHSACK, dr. Alenka ŠELIH, Bojan ŠKRK, Janez
ZAJC, mgr. Ivan ŽUŽEK

POROČILO
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ o 12. seji Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, ki je bila dne, 27. 3. 1987
Na predlog pristojnih odborov so bile z dnevnega reda 12.
seje umaknjene naslednje zadeve:
odlok o strategiji tehnološkega razvoja SFRJ, zakon o skupnih bankah, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
kritju tečajnih razlik iz zunanjih kreditov, zakon o odložitvi
vračila kreditov in drugih plačil pooblaščenih bank z območja
SR Makedonije, SR Črne gore in SAP Kosovo, zakon o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP
Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin, ki zapadejo v obdobju 1987-1990, zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih Sklada federacije
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990, zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih Sklada
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v obdobju
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Poročilo bosta Zbor združenega dela in Zbor
občin Skupščine SR Slovenije obravnavala
predvidoma 22. aprila 1987
1986-1990 (predlog Skupščine SR Srbije). Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnih davščinah pri uvozu
kmetijskih in živilskih proizvodov, zakon o določitvi skupnega
zneska sredstev za financiranje programa pridobivanja stanovanj za potrebe zveznih organov v obdobju 1987-1990, odlok
o spremembah in dopolnitvah odloka o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik iz določenih zunanjih kreditov
za leto 1987.
Zbor je sprejel zakon o kritju negativnega salda tečajnih
razlik, nastalih pri bankah v letu 1986 iz naslova tekočega
deviznega poslovanja, pri čemer so bile upoštevane priporočevalec

pombe Skupščine SR Slovenije, ki je predlagala, da se z
zakonom omogoči razmejevanje dela negativnih tečajnih
razlik v letu 1986 samo tistim bankam, ki so izkazale izgubo v
letu 1986. V tem smislu je bilo dopolnjeno besedilo 1. člena
navedenega zakona tako, da smejo banke, ki so v letu 1986
izkazale izgubo iz naslova tekočega deviznega poslovanja,
poravnati skupno izkazano izgubo po zaključnem računu za
leto 1986, vendar največ do 50% negativnega salda tečajnih
razlik v letu 1986.
Zbor je sprejel zakon o dopolnitvah zakona o dopolnilnih
sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju
1986-1990, po katerem se SAP Kosovo zaradi hitrejšega razvoja materialne osnove družbenih in drugih služb v tej avtonomni pokrajini v obdobju 1986-1990 odstopi 80% njenega
prispevka proračuna federacije, od 1. aprila 1987 do leta 1990
pa tudi 20% doseženega temeljnega prometnega davka na
območju te pokrajine. S tem zakonom se vzpostavi enak
položaj SAP Kosovo kot ga je imela pred spremembo zakona
o financiranju federacije, s katerim se je spremenila delitev
temeljnega prometnega davka iz 50:50 na 75:25. Skupščina
SR Sloveniji na osnutek zakona ni imela pripomb.
Sprejet je bil zakon o dopolnitvah zakona o obdavčevanju
proizvodov in storitev v prometu, s katerim se oprošča plačila
temeljnega prometnega davka pri nakupih blaga v prcjstih
carinskih prodajalnah ter pri prodaji določenih proizvodov z
likom Vuka Stefanoviča Karadžiča.
Na zahtevo naše delegacije je Zvezni sekretariat za finance
predložil dodatno »Informacijo o učinkih sprememb zakona o
dopolnitvah zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v
prometu.« Delegacija je uveljavljala pripombo Skupščine SR
Slovenije, da bi bilo potrebno oprostiti plačila temeljnega
prometnega davka za tiste proizvode v prostih carinskih prodajalnah, ki jih kupci iznesejo v tujino, ne pa tudi za tiste, ki jih
potrošijo doma. ZIS je obrazložil, da gre pri nakupih v prostih
carinskih prodajalnah predvsem za take Vrste blaga, pri katerem ni možno nadzorovati mesta porabe (alkoholne pijače,
cigarete, kozmetika ipd.), poleg tega pa je informiral odbor,
da za blago večje vrednosti že obstoji možnost, da ga tujci
kupijo v kateri koli trgovini za dinarske čeke Narodne banke
Jugoslavije oziroma tuje instrumente plačila, potrdijo na mejnih carinarnicah iznos blaga ter v roku enega leta uveljavljajo
povračilo prometnega davka, ki so ga plačali ob nakupu (gre
za odlok Zveznega izvršnega sveta o pogojih in načinu prodaje določenih proizvodov tujim fizičnim osebam, ki so oproščene plačila prometnega davka, Ur. list SFRJ, št. 38/86). V
razpravi v Odboru za finance je bilo ugotovljeno, da ta možnost ohstaja samo za. tujce, ne pa tudi za naše delavce na
začasnem delu v tujini.
Odbor je zadolžil Zvezni sekretariat za finance, da v aprilu
predloži za obravnavo v odboru informacijo o učinkih delovanja prostih carinskih prodajaln in navedenega odloka.
V zvezi s predlogom Skupščine SR Slovenije, da bi bilo
predlagana sredstva za obeleževanje 200-letnice V. S. Karadžiča ustrezneje zbrati z izdajo doplačilne poštne znamke
oziroma na drug dogovorjen način, kot pa z oprostitvijo
plačila prometnega davka pri določenih proizvodih z vtisnjenim likom V. S. Karadžiča, je ZIS pojasnil, da je predlog
posredovan pozno, da bi njegova uveljavitev terjala daljši
postopek, da vse akcije že tečejo in so določena sredtva že
potrebna ter da s predlagano ^zakonsko rešitvijo soglašajo
skupščine vseh drugih republik in SAP.
Po končanem usklajevalnem postopku, je delegacija soglašala s predlogom zakona.
Na podubo naše delegacije je Odbor za finance sprejel
sklep, s katerim zadolžuje Zvezni sekretariat za finance, da v
mesecu aprilu predloži odboru informacijo o prilivih in odlivih
sredstev za izvozne stimulacije.
Zbor je sprejel zakon o ratifikaciji sporazuma med SFRJ in
Republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru obmejnega gospodarskega sodelovanje in blagovne menjave z Italijo ter ob tem sprejel še naslednji sklep:
»Zvezni sekretariat za zunanje zadeve in drugi pristojni
organi naj ustrezno ukrepajo v skladu z določili zakona o
ratifikaciji navedenega sporazuma, kar bo zagotovilo izvajanje vseh rešitev, predvidenih v tem sporazumu, zlasti pa:
- vzdrževanje ekološkega ravnotežja v morju in obstoječega biološkega stanja, zaščito eko-sistema in biotopa v
morju ter nadzor nad obstoječim stanjem;
poročevalec

- določanje obsega in načina ribolova ter nadzorovanje
njegovega izvajanja, določanje in ukrepanje ob čezmernemlovu in ugotovljenih spremembah biološkega ravnotežja kot
tudi omejevanja in prekinitev ribolova;
- varstvo okolja v Tržaškem zalivu, zlasti z vidika odpravljanja onesnaževanja morja.«
Po končani obravnavi navedenega zakona je Odbor za
ekonomske odnose s tujino sprejel še poseben sklep, v katerem je opozoril, da je osnovni predpogoj za uspešno izvajanje
Sporazuma o ribolovu v Tržaškem zalivu spoštovanje jugoslovanskih teritorialnih voda. Odbor je zato priporočil Zveznemu
sekretariatu za zunanje zadeve, da v kontaktih italijansko
stranjo opozori na nujnost ustvarjanja dobre atmosfere oziroma na potrebo, da tudi italijanska stran ukrepa proti svojim
državljanom (ribičem), ki ne spoštujejo določil sporazuma v
zvezi z mejo teritorialnih voda.
Zakon o skupnih bankah (prvotni naslov: Zakon o skupnih
finančnih organizacijah) je bil odložen z dnevnega reda, ker
delegacija Skupščine SR Slovenije ni imela pooblastila za
soglasje k predlogu zakona. Delegacija je praktično v celoti,
uveljavila temeljne pripombe Skupščine SR Slovenije k
osnutku zakona tako, da je besedilo v celoti vsklajeno, njegov
sprejem pa odložen na naslednjo sejo zbora, ki bo konec
aprila. Zasnova zakonskih rešitev skupnih bank je razčiščena
tako. da bodo usmerjene predvsem v poslovanje v tujini za
podporo izvoznim poslom in projektom naših organizacij
združenega dela ter njihovemu skupnemu nastopu s tujimi
partnerji. Naše banke bodo v te banke vlagale le dinarska
sredstva, tuje pravne osebe pa devize, ki jih bo skupna banka
držala na deviznih računih pri tujih bankah. Devize iz poslovanja skupnih bank ne bodo vključene v devizni trg, temveč
bodo le del tekočih deviznih rezerv Jugoslavije. Kredite za
plačevanje v tujino domačim OZD bodo dajale pod pogoji
zakona o kreditnih odnosih s tujino in sicer v okviru kreditnogarancijskega potenciala, določenega za odlokom Zveznega
izvršnega sveta. V kolikor bi bile za kredite, najete v tujin.i
dane garancije ali supergarancije drugih jugoslovanskih
bank, bo takšne kredite možno najemati le v okvirih projekcije
plačilne bilance (kar bo zagotovil ZIS. s svojim odlokom). V
zadnjem krogu vsklajevanja je ZIS umaknil svoj dodatni predlog, da bo- smela skupna banka imeti devizne račune pri
Narodni banki Jugoslavije. Dogovorjeno je bilo le, da se z
zakonom določi obveznost skupnih bank, da obveščajo
Narodno banko Jugoslavije o svojem deviznem poslovanju,
kar bo omogočalo Narodni banki Jugoslavije nadzor nad
njihovim poslovanjem v tujini. Upoštevajoč navedeno, delegacija predlaga, da jo Skupščina SR Slovenije na sejah zborov
22. 4. 1987 pooblasti, da da soglasje k predlogu zakona v
celoti.
V postopku usklajevanja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnih davščinah pri uvozu kmetijskih in
živilskih proizvodov ni bilo doseženo soglasje, ker Skupščina
SAP Vojvodine vztraja, da naj se ne sprejme 1. člen osnutka
navedenega zakona, ki predvideva oprostitev plačevanja
posebne davščine pri intervencijskem uvozu preko Zvezne
direkcije. Zvezni izvršni svet te zahteve ne sprejema, podpira
pa ga večjna delegacij. Skupščina SAP Vojvodine bo še
enkrat proučila svoje stališče tako, da se bo usklajevanje
nadaljevalo v aprilu. Vse druge predlagane spremembe,
vključno s pripombo Skupščine SR Slovenije glede izenačitve
oprostitve uvoza na podlagi kooperacij z začasnim uvozom,
so vsklajene.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kritju tečajnih razlik iz naslova zunanjih kreditov
Postopek usklajevanja je bil prekinjen, ker delegacije
Skupščin SR Srbije, Sabora SR Hrvaške in SAP Vojvodine
niso imele pooblastil za soglasje k predlogu zakona.
Skupščina SR Srbije ocenjuje, da ni sprejemljivo povečanje
prispevkov republik in avtonomnih pokrajin za*te namene,
temveč, da naj se sredstva zagotovijo iz drugih virov, predvidenih v 10. členu zakona. Sabor SR Hrvaške meni, da je
potrebno določiti druge vire za pokritje dodatnega obsega
sredstev ter da v osnutku zakona predlagane rešitve niso
sprejemljive. Skupščina SAP Vojvodine ne sprejema predlaganih rešitev, ker meni, da bi morali ža potreben obseg
dodatnih sredstev zmanjšati pravice za pokritje negativnih
tečajnih razlik drugim upravičencem.
Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Črne gore in SAP
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Kosovo pa so predlagale 100% pokrivanje tečajnih razlik za
OZD, ki imajo stopnjo obremenitve sredstev za reprodukcijo s
tečajnimi razlikami preko 120%.
Delegacija SR Bosne in Hercegovine pa je predlagala, da se
dodatne pravice do pokrivanja tečajnih razlik za blagovne
kredite (v višini 50% nanašajo tudi na OZD iz te republike, če
imajo verificirane sanacijske programe. Delegacija Skupščine
SR Slovenije je postopku vsklajevanja uveljavljala pripombe
Skupščine SR Slovenije ter predlagala, da se osnutek zakona
dopolni tako, da bodo drugim upravičencem zmanjšane pravice do kritja negativnih tečajnih razlik v višini obsega
dodatno povečanih pravic organizacij združenega dela z
območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo.
Zvezni izvršni svet se je do navedenih predlogov opredelil
tako, da predlaga, da se pokrivanje negativnih tečajnih razlik
opravi iz naslova carin in drugih uvoznih dajatev v višini 5,7
milijard din (preden se vnesejo v proračun federacije) preostala sredstva pa iz prispevkov republik in pokrajin (4,76
milijard din). Drugih predlogov ne sprejema. \
Iz teh razlogov se ni mogel nadaljevati postopek usklajevanja odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik iz določenih
zunanjih kreditov za leto 1987. Pooblastil za soglasje k
osnutku odloka niso, poleg naše delegacije, imele še delegacije SR Srbije in SAP Vojvodine.
Neusklajen je tudi zakon o odložitvi vračila kreditov in
drugih plačil pooblaščenih bank iz območja SR Makedonije,
SR Crne gore
in SAP Kosovo.
SR Bosna1 in Hercegovina predlaga, da se tudi 50% reprogramiranega kredita, odobrenega v letu 1983 Gospodarski
banki - Združeni banki Sarajevo vključi v osnutek zakona
(dinarska protivrednost 18 mio. dolarjev). SR Hrvaška meni,
da bi moral biti pripravljen pregled kvantifikacij vseh predloženih ukrepov in da bi bilo potrebno določiti višino obrestne
mere, ki bo veljala na dan dospetja, namesto na dan sprejetja
tega zakona. SAP Kosovo predlaga, da se reprogramirajo tudi
anuitete nekaterih OZD (ŽTO, Batlava, Metalurgija cinka Feronikl in Radonjič).
Zvezni izvršni svet vse navedene dodatne predloge zavrača,
kakor tudi predloge SR Slovenije razen, da je smiselno upošteval našo pripombo glede nevtraliziranja inflacijskih učinkov. Zvezni izvršni svet je namreč celotni obseg učinkov
finančne konsolidacije teh področij vključil v izračune kvalifikacij odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ciljih in
nalogah skupne emisijske indenarne politike za drugo četrtletje 1987 in tako nevtraliziral inflacijske učinke teh ukVepov.
Usklajevanje osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne
politike in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987 je
bilo na seji Odbora za kreditno-monetarni sistem dne, 27. 3.
1987 zaključeno. Soglasje ni bilo doseženo, odlok pa mora
biti sprejet najkasneje do 31. 3. 1987. Odbor je zato obvestil
podpredsednika Zbora republik in pokrajin o nastali situaciji,
ko Zvezni izvršni svet in delegacije vseh SR in SAP, razen
delegacije Skupščine SR Srbije (zahteva za izvzetje iz limitov
plasmajev bank za skupni program Jugo) soglašajo z dopolnjenim osnutkom odloka, ki ga je v postopku usklajevanja
predlagal Zvezni izvršni svet (izključitev iz limitov plasmajev
bank in limitov denarne mase za učinke revalorizacije kreditov po zakonu o celotnem prihodku in dohodku in črtanja
določila o ugotavljanju revalorizacijskih stopenj kreditov iz
primarne emisije — pripombi Skupščine SR Slovenije).
Na seji odbora dne, 31. 3. 1987 je delegacija Skupščine SR
SLovenije svojo zahtevo umaknila. Odlok je bil sprejet na seji
zbora istega dne s tem, da bo zbor sprejel še naslednji sklep:
Zvezni izvršni svet bo v aprilu 1987 proučil vse vidike izvajanja
Odloka o ciljih in r\^logah skupne emisijske in denarne poitike
in skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987, izhajajoč iz
pripomb in predlogov skupščin SR.in SAP na osnutek odloka,
predvsem pa glede okvirov kreditno monetarne politike ter
predlogov za izvzemanje določenih plasmajev iz omejitev.
Zvezni izvršni svet bo ustrezne ukrepe pripravil do 10. maja
1987.
Zakon o predložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja SR Črne gore, SR
Makedonije in SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za
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kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo v letu 19871990 ni vsklajen.
Na osnutek zakona je dala soglasje Skupščina SR SLovenije in pooblastila delegacijo, da soglaša tudi s predlogom
zakona, ker k posameznim rešitvam ni imela pripomb. Vse
ostale republike in pokrajini pa so postavile dodatne zahtevke
za spremembe in dopolnitve zakona. Dopolnilne predloge k
navedenemu zakonu je podal tudi Zvezni izvršni svet. Vse to
bistveno spreminja materialne rešitve kot so bile predlagane v
osnutku zakona. Zvezni izvršni svet je predlagal spremembe
2. in 3. členat po katerih bi organizacije združenega dela s
področja SR Črne gore in SR Makedonije, ki uspešno gospodarijo, odplačevale anuitete svojim bankam, te pa bi ta sredstva uporabile za trajna obratna sredstva tistim organizacijam
združenega dela, ki imajo verificirane sanacijske programe (z
obveznostjo vrnitve, ki velja za odložene anuitete OZD).
Zvezni izvršni svet je predlagal tudi rešitev, po kateri bi tudi
OZD iz razvitih republik, SAP Vojvodine ter SR Bosne in
Hercegovine, ki so po zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela v postopku redne likvidacije ali stečaja,
lahko vnovčile zapadle kupone obveznic Sklada federacije.
Zaradi vseh teh dopolnilnih predlogov se spreminjajo tudi
materialni okviri, zato bo Zvezni izvršni svet pripravil nove
izračune. Po predlogu SR Bosne in Hercegovine pa bi organizacije združenega dela s področja te republike, ki imajo
verificirane sanacijske programe, lahko /vnovčile anuitetne
kupone. Usklajevalni postopek se bo nadaljeval na podlagi
novih stališč Zveznega izvršnega sveta in po konsultacijah v
republikah in pokrajinah.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sredstvih
Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin v
obdobju 1986-1990 (op. v postopku sta dva zakona z istim
naslovom)
Osnutek zakona, ki ga je predlagala Skupščina SR Srbije
sploh ni bil obravnavan na pristojnem odboru, vendar ni
vsklajen. Temeljni razlogi za to so naslednji;
— notranji odnosi v SR Srbiji naj bi se v bodoče glede
obveznosti do SAP Kosovo urejali z družbenimi plani v republiki, predvsem pa na osnovi družbenega plana SAP Kosovo.
SAP Kosovo ima rezervo na takšno rešitev;
— končni obračun sredstev Sklada federacije naj se opravi
namesto do 31. decembra do 31. oktobra oziroma potem, ko
bodo znani končni podatki Zveznega zavoda za statistiko
(pobuda Skupščine SR Slovenije). Ob tem naj bi upoštevali
razmerja med združevanjem sredstev po sporazumih in
obveznim posojilom po zakonu (40:60). Na tako rešitev ima
rezervo SR Makedonija, SR Hrvaška pa vztraja na določilu, da
je treba končni obračun vezati na ustvarjen družbeni proizvod
po principu čistih dejavnosti;
- ZIS sprejema rešitev, po kateri se sredstva iz sporazuma
nakazujejo na žiro račun investitorja ali banke, ki se določi s
samoupravnim sporazumom (pobuda Skupščine SR Slovenije). Na tako rešitev imajo rezervo delegati SR Makedonije,
SR Srbije, SR Črne gore in SAP Kosovo. SR Hrvaška vztraja
tudi na dopolnitvi, da se sredstva obvezno uporabijo v skladu
s sporazumi ter porabijo najdalj v treh mesecih od roka
združitve. Tudi ta dopolnitev je sprejeta na pobudo Skupščine
SR Slovenije;
- predlogu Zveznega izvršnega sveta, da se rok za združevanje skrajša od 6 na 3 mesece, nasprotujejo vse razvite SR in
SAP Vojvodina, zato ta člen še ni usklajen;
- SR Makedonija, SR Hrvaška, SR Srbija, SR Slovenija in
SAP Vojvodina predlagajo, da se v zakonu ohrani pristojnost
zveznega sekretarja za finance v zvezi z združevanjem sredstev Sklada federacije. Zvezni izvršni svet pa vztraja pri svojem predlogu, po katerem nalog zveznega sekretarja za
finance ni več potreben;
- vsi se strinjajo z določilom, da so manj razvite republike in
AP dolžne dajati poročila o uporabi in učinkovitosti porabe
sredstev iz Sklada federacije;
- dvakrat letno naj bi se opravila revalorizacija akontacij
sredstev za združevanje. Kdaj bo to (ali julija ali |anuarja ali
septembra in aprila) je odvisno od tega, kdaj bodo na razpolago pravi podatki. Predlog o tem bo pripravil Zvezni izvršni
svet.
poročevalec

Usklajevanje Odloka o strategiji tehnološkega razvoja
SFRJ se še ni pričelo,.ker Zvezni izvršni svet ni uspel pripraviti
do dogovorjenega roka stališč na pripombe skupščin republik
in pokrajin.
★ ★ ★
Zbor je obravnaval tudi gradivo Ocena turistične sezone v
letu 1986 in predvidevanjih v zvezi z razvojem turizma v letu
1987 ter na predlog Odbora za družbeni plan in razvojno
politiko (ter po kritični razpravi o tem, da je gradivo neustrezno za celovito oceno problematike turizma in da so
predlagani ukrepi nepopolni) sprejel sklepe, v katerih je zlasti

poudarjeno, da se zamuja pri sprejemanju ukrepov, predvidenih v resoluciji za leto 1987 za doseganje ciljev na področju
turizma in izvoznih programov turističnega gospodarstva ter
do 15. aprila sprejeti vse potrebne ukrepe za pripravo turistične sezone.
Odbor za trg in cene pa je razpravljal o Informaciji o
gibanju cen v februarju 1987. V razpravi je bilo prevladujoče
mnenje delegatov, da je potrebno vztrajati na resolucijski
opredelitvi, da se cene oblikujejo pretežno po pogojih trga.
Izražena je bila kritika Zveznemu izvršnemu svetu, da zelo
hitro odloči, ko gre za ukrepe neposredne kontrole cen,
počasi in z zamudo pa pripravlja ukrepe ekonomskih vzpodbud in ekonomske prisile.

ZVEZA SINDIKATOV SLOVENIJE
REPUBLIŠKI SVET
Odbor udeležencev družbenega dogovora
o skupnih osnovah in merilih
za samoupravno urejanje odnosov
pri pridobivanju in delitvi dohodka
v SR Sloveniji

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA
o spremembah in dopolnitvah družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih za
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in
delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-199)
Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji je sprejel
besedilo:
- PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA DOGOVORA O
SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH ZA SAMOUPRAVNO
UREJANJE ODNOSOV PRI PRIDOBIVANJU IN DELITVI
DOHODKA V SR SLOVENIJI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 340. in prvega
Na podlagi 147. člena Ustave SR Slovenije in v povezavi z
579. členom Zakona o združenem delu, 2. člena družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SFRJ
(Uradni list SFRJ, št. 2/85)
in 28. členom družbenega dogovora o spremembah in
dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju
in delitvi dohodka v SFRJ (Uradni list SFRJ, št. /86) sklepamo Skupščina SR Slovenije, Zveza sindikatov SR Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije
DRUŽBENI DOGOVOR O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH
OSNOVAH IN MERILIH ZA
SAMOUPRAVNO UREJANJE ODNOSOV
PRI PRIDOBIVANJU IN DELITVI
DOHODKA V SR SLOVENIJI
1. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da glasi:
Udeleženci družbenega dogovora bomo v mejah svojih praporočevalec

odstavka 352. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Odbor udeležencev družbenega dogovora je določil, da
bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles in na sejah zborov sodelovali:
- Jože KNEZ, predsednik Odbora udeležencev družbenega dogovora,
- Peter TOŠ, član Odbora udeležencev družbenega dogovora,
- Brane MIŠIČ, član Odbora udeležencev družbenega
dogovora.
vic, dolžnosti in odgovornosti uveljavljali, da se skupne
osnove in merila, opredeljene s tem družbenim dogovorom,
razčlenijo:
- v letnih usmeritvah za uresničevanje družbenega dogovora
o skupnih.osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji, v skladu
z letno resolucijo o uresničevanju družbenega plana,
- v samoupravnih sporazumih, ki urejajo pogoje za jaridobivanje dohodka in odnose pri pridobivanju dohodka z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku na podlagi združevanja dela in sredstev ter s svobodno menjavo dela.
- v samoupravnih sporazumih dejavnosti, ki urejajo skupna
izhodišča, osnove in merila za delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo delavcev,
- v samoupravnih sporazumih delovnih organizacij in
sestavljenih organizacij združenega dela, ki urejajo skupne
osnove in merila ter v samoupravnih splošnih aktih temeljnih
in drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti o
osnovah in merilih za razporejanje dohodka in čistega

Predlog družbenega dogovora bodo zbori
Skupščine SR Slovenije obravnavali
predvidoma 22. aprila 1987
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dohodka ter za delitev sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev ter za povračila določenih stroškov, ki jih
imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom,
- v planinskih aktih temeljnih in drugih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, samoupravnih interesnih
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti.
2. člen
V 3. členu se za dosedanjo peto alinejo doda nova šesta
alineja:
»— delitev sredstev za osebne dohodke na podlagi ŽIVEGA
dela ter na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi.«
za dosedanjo šesto alinejo, ki postane sedma, se doda nova
osma alineja:
»— družbeno usmerjanje politike delitve v skladu z načelom,
da je osebni dohodek na podlagi rezultatov upravljanja in
gospodarjenja z družbenimi sredstvi odvisen od uspešnosti
organizacije združenega dela ter OD dela čistega dohodka,
izločenega za akumulacijo«
3. člen
Črta se besedilo 5. člena dogovora.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena dogovora se črtajo besede »s
samoupravnimi sporazumi dejavnosti.«
V drugem odstavku se črtajo besede:
»in komisij udeležencev samoupravnih sporazumov dejavnosti.«
5. člen
Dosedanji 7. člen se spremeni tako, da glasi:
»Družbene usmeritve iz srednjeročnih in letnih planskih aktov
republike glede razporejanja dohodka in pravila ravnanja iz
10. člena tega družbenega dogovora so podlaga odboru udeležencev družbenega dogovora za pripravo in sprejem skupnih izhodišč ter letnih usmeritev za razporejanje dohodka in
čistega dohodka.«
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se črtajo besede »v samoupravnih
sporazumih dejavnosti in«.
v dosedanji prvi alineji 9. člena se besede »akumulacijo v
primerjavi s poprečno uporabljenimi sredstvi« nadomestijo
tako, da glase:
»Akumulacijsko stopnjo«.
Nadaljnje besedilo te alineje se črta.
V 9. členu se pravi odstavek in prva alineja združita v nov
prvi odstavek.
Druga in tretja alineja prvega odstavka ter drugi odstavek se
črtajo.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
»Udeleženci družbenega dogovora bomo delovali, da bodo
delavci v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela določili osnove za razporejanje dohodka in čistega
dohodka za bruto osebne dohodke in za akumulacijo v sorazmerju z doseženo uspešnostjo.
Udeleženci bomo presojali družbeno primernost razporejanja dohodka in delitve čistega dohodka na sredstva za bruto
osebne dohodke in akumulacijo z enotno mero uspešnosti.
Enotna mera uspešnosti gospodarjenja se ugotovi s primerjanjem doseženega čistega dohodka v organizaciji združenega dela in čistega dohodka, ki se ugotovi na podlagi dolgoročnih gibanj elementov razporejanja dohodka in čistega
dohodka v dejavnosti.
Podrobnejšo razčlenitev mere uspešnosti gospodarjenja ter
izhodiščne velikosti (poprečni bruto osebni dohodek v gospodarstvu, zahtevnost del in nalog ter akumulacijske stopnje v
dejavnosti) opredeli odbor udeležencev z metodologijo in
letnimi usmeritvami. S temi usmeritvami se na podlagi letne
resolucije o uresničevanju družbenega plana določijo tudi
proporci med bruto osebnimi dohodki in akumulacijo glede
na uspešnost gospodarjenja ter najnižji dohodek (vrednost
enote enostavnega dela).
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7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Delavci v organizacijah združenega dela uresničujejo
družbene usmeritve razporejanja dohodka in čistega
dohodka preko samoupravnih splošnih aktov, izhajajoč iz
primerjave svojih rezultatov dela in poslovanja v okviru dejavnosti in med njimi, upoštevaje mero uspešnosti gospodarjenja iz tretjega odstavka 9. člena tega dogovora.
Udeleženci družbenega dogovora bomo vztrajali, da delavci
v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela
določijo način ravnanja pri planiranju in razporejanju
dohodka in čistega dohodka ter, ob upoštevanju družbenih
usmeritev določenih s planskimi akti republike ter letnimi
usmeritvami, opredelijo razporejanje dohodka in čistega
dohodka na podlagi naslednjih pravil:
- organizacije združenega dela, ki dosegajo nadpovprečno raven uspešnosti gospodarjenja glede na dejavnost
ter na tej podlagi tudi nadpovprečno akumulacijsko stopnjo
glede na dejavnost, lahko pri razporejanju dohodka in čistega
dohodka oblikujejo nadpoprečna sredstva za bruto osebne
dohodke in skupno.porabo na delavca glede na dejavnost:
- organizacije združenega dela, ki dosegajo podpoprečno
raven uspešnosti gospodarjenja glede na dejavnost ter na tej
podlagi nižjo akumulacijsko stopnjo glede na poprečje dejavnosti, lahko oblikujejo le podpoprečna sredstva za bruto
osebne dohodke in skupno porabo na delavca glede na dejavnost.
8. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da glasi:
»Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da za ugotavljanje uspešnosti gospodarjenja organizacije združenega
dela v posameznem obdobju primerjajo dosežene rezultate:
- s planiranimi rezultati in rezultati, ki so jih dosegle v
preteklem obdobju,
- z rezultati v dejavnosti,
\ z rezultati v gospodarstvu SR Slovenije.
Organizacije združenega dela, ki nimajo možnosti primerjave v dejavnosti v SR Sloveniji, primerjajo dosežene rezultate
z rezultati gospodarstva SR Slovenije oz. z rezultati ustrezne
dejavnosti v SFRJ.«
9. člen
Besedilo 12. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
Organizacije združenega dela lahko uporabljajo tudi druge •
kazalnike za ugotavljanje rezultatov dela ter uspešnosti
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, vendar se
kot družbena usmeritev za presojo primernosti razporejanja
dohodka in čistega dohodka ter družbene upravičenosti oblikovanja sredstev za osebne dohodke uporablja enotna mera
uspešnosti.
Delavci v organizacijah združenega dela lahko s samoupravnimi sporazumi dejavnosti opredelijo tudi druge skupne
kazalnike za primerjavo rezultatov dela ter rezultatov uspešnosti upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi
(fizična produktivnost, stroški na enoto proizvoda, delež konvertibilnega izvoza v celotnem prihodku, izkoriščanje kapacitet, koeficient izmenskega dela, koeficient obračanja obratnih
sredstev, prilagajanje trgu - marketing, itd.), vendar ti kazalniki ne morejo biti osnova za povečevanje osebnih dohodkov
mimo družbenih usmeritev po tem družbenem dogovoru.
10. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da glasi:
»Temeljne organizacije združenega dela v delovnih organizaciji in sestavljeni organizaciji združenega dela pri sestavljanju letnih planskih aktov ter pri odločanju o razporejanju
dohodka presojajo uspešnost gospodarjenja na podlagi
osnov in meril, določenih v samoupravnih splošnih aktih in v
skladu s tem družbenim dogovorom. Pri planiranju in razporejanju dohodka in čistega dohodka upoštevajo tudi skupno
dogovorjene razvojne cilje, dogovorjena razmerja v osebnih
dohodkih za tipična dela in naloge na ravni delovne organizacije oziroma sestavljene organizacije združenega dela.«
11. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako,, da glasi:
poročevalec

»Udeleženci družbenega dogovora ocenjujemo, da organizacija združenega dela posluje z motnjami, če ne planira oz.
ne dosega doseganja čistega dohodka, ki zagotavlja poleg
pokrivanja zakonskih obveznosti tudi sredstva za najnižje
osebne dohodke ter za doseganje najnižje stopnje akumulacije.
,
Najnižji osebni dohodek, s k' srim se zagotavlja realno
ekonomsko vrednotenje dela najnižje stopnje zahtevnosti za
polni delovni čas in normalne rezultate dela, določi na podlagi posebne metodologije odbor udeležencev družbenega
dogovora.
Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da se najnižja akumulacijska stopnja v dejavnosti določa s srednjeročnimi ter letnimi planskimi akti republike,«
12. člen
Besedilo prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da
glasi:
»Bruto osebni dohodki v smislu tega družbenega dogovora
so del čistega dohodka za osebne dohodke, za neposredno
skupno porabo delavcev in za zadovoljevanje skupnih potreb
iz bruto osebnih dohodkov v skladu z zakonom.«
Za drugim odstavkom se doda novi tretji bdstavek:
Akumulacijska stopnja je razmerje akumulacije in trajnih
virov poslovnih sredstev, zmanjšanih za obvezna posojila in
obvezno združena sredstva, obračunana na osnovi zakonov,
oziroma na njihovi podlagi sprejetih samoupravnih sporazumov.
13. člen
Za 15. členom se doda novi 15. a člen:
»Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da
bodo delavci v organizacijah združenega dela in v delovnih
skupnostih v okviru sredstev za bruto osebne dohodke, ki jih
planirajo in razporejajo za:
- osebne dohodke na podlagi živega dela in
- osebne dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in
gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot minulim delom.
Udeleženci družbenega dogovora se bomo posebej zavzemali, da se del sredstev za bruto osebne dohodke na podlagi
rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi
v organizacijah združenega dela na področju gospodarstva
planira in oblikuje v skladu z doseženimi rezultati upravljanja
in gospodarjenja s tem, da to sestavino osebnih dohodkov
planira in oblikuje vsaka organizacija združenega dela, ki
razporeja višja sredstva za akumulacijo od najnižje akumulacijske stopnje in v razmerju z doseženo uspešnostjo ter v
skladu z letnimi usmeritvami.«
14. člen
V 18. členu se za besedami »programa storitev oziroma
dejavnosti« dodajo besede »upoštevaje samopravne sporazume dejavnosti«.
15. člen
V 19. členu se v drugem odstavku na koncu prvega stavka
besede:
»...ter dogovorjeno vrednost enostavnega dela« nadomestijo z naslednjimi besedami:
»ter druge kazalnike, ki izražajo uspešnost gospodarjenja z
družbenimi sredstvi.«
16. člen
Na koncu besedila 20. člena dogovora se črta pika in doda
naslednje besedilo:
»V skladu z določili tega družbenega dogovora.«
17. člen
Dru.gi odstavek 22. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Delovna skupnost razporeja dohodek po osnovah in merilih tega družbenega dogovora s tem, da pri oblikovanju sredstev za bruto osebne dohodke upošteva poprečno raven
uspešnosti gospodarjenja ter raven bruto osebnih dohodkov
v organizacijah združenega dela, za katere opravlja dela in
naloge, ter stopnjo zahtevnosti del in nalog v delovni skupnosti.«
poročevaiec

18. člen
V 23. členu se na koncu prvega odstavka črta beseda
Peta alineja 24. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»- skupne osnove in merila za določanje bruto osebnega
dohodka na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi kot minulim delom.
V tretji vrsti 6. alineje se za besedo »dohodka« nadaljnje
besedilo nadomesti z besedami:
»in pogoje, ki bodo omogočali njegovo izplačevanje.«
20. člen
Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki glasi:
»Delavci v organizacijah združenega dela delijo bruto
osebne dohodke na podlagi:
- rezultatov živega dela delavcev ter
- rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi
sredstvi k<?t minulim delom.«
21. člen
Za 24. a členom se doda nov 24. b člen.
»Udeleženci dogovora se bomo zavzemali, da se bodo
bruto osebni dohodki na podlagi živega dela ugotavljali in
delili kot akontacije osebnih dohodkov v mesecih med dvema
obračunoma poslovanja, glede na planirane in dosežene
rezultate dela in poslovanja organizacije združenega dela ter
v okviru planiranih sredstev za osebne dohodke na podlagi
živega dela v skladu s samoupravnimi splošnii akti, z osnovami in merili samoupravnega sporazuma dejavnosti in skup-nimi osnovami in merili iz tega družbenega dogovora.
Pri določanju osnov in meril za delitev bruto osebnih
dohodkov na podlagi živega dela bodo organizacije združenega dela upoštevale tudi skupna izhodišča za zahtevnost del
in nalog, delovno dobo ter osnove in merila za ugotalvjanje
rezultatov dela, ki so določene s tem družbenim dogovorom.
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da se
del sredstev za bruto osebne dohodke na podlagi rezultatov
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot minulim delom v organizacijah združenega dela na področju
gospodarstva oblikuje v skladu z doseženimi rezultati upravljanja in gospodarjenja in v skladu z letnimi usmeritvami, s
tem, da to sestavino osebnih dohodkov oblikuje vsaka organizacija združenega dela, ki razporeja višja sredstva za akumulacijo od najnižje akumulacijske stopnje in v razmerju z doseženo uspešnostjo.«
22. člen
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 26. člena ter 27., 28
in 29. člen.
23. člen
Besedilo zadnje alineje 30. člena se dopolni tako, da se za
besedo »poslovanja« postavi vejica in dodajo besede »uresničevanja sprejetih programov dela.«
24. člen
Za 30. členom se doda nov 30. a člen, ki glasi:
Udeleženci si bomo prizadevali, da bodo delavci v organizacijah združenega dela merila za količino in kakovost dela na
delih in nalogah poslovodnih in vodilnih delavcev ter drugih
strokovnih in ustvarjalnih delih in nalogah v samoupravnih
aktih opredelili tako, da bo osebnPdohodek iz "živega dela pri
opravljanju teh nalog odvisen pretežno od rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, to je od uresničevanja sprejetih programov dela, rezultatov organizacijskih
sprememb, investicijskih naložb, spremenjenih proizvodnih
programov itd.
25. člen
Pred 32. členom se spremeni naslov tako, da glasi:
»2. Delitev osebnih dohodkov na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot minulim
delom«
26. člen
Besedilo 32. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da
delavci v organizacijah združenega dela določajo delež sred7

stev za bruto osebne dohodke na podlagi rezultatov upravlja• nja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi, ugotovljenih v
skladu z osnovami in merili tega družbenega dogovora in
letnimi usmeritvami.«
27. člen
Besedilo 33. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Del čistega dohodka za bruto osebne dohodke v organizaciji združenega dela, zmanjšan za izplačane akontacije osebnih dohodkov v skladu -s skupnimi osnovami in merili za
delitev osebnih dohodkov na podlagi živega dela, je podlaga
za delitev bruto osebnih dohodkov na podlagi rezultatov
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi.
28. člen
Besedilo 34. člena se črta.
29. člen
Besedilo 35. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da
bodo tudi delavci v organizacijah združenega dela s področ|a
negospodarskih dejavnosti in v delovnih skupnostih, določali
in delili sredstva za bruto osebne dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi.
Pri tem se bomo udeleženci zavzemali, da se v organizacijah združenega dela in delovnih skupnosti s področja negospodarstva, delež sredstev za bruto osebne dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi
sredstvi v celotnih sredstvih za bruto osebne dohodke določa
na podlagi deleža, ki ga dosegajo' delavci v organizacijah
združenega dela na področju gospodarstva ustrezne družbenopolitične skupnosti.
Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzemali, da
bodo delavci delovnih skupnosti strokovnih služb na
področju gospodarstva določali udeležbo srestev za osebne
dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi na podlagi poprečne udeležbe teh sredstev v bruto osebnih dohodkih delavcev organizacij združenega dela, za katere opravljajo dela in naloge.
V dejavnostih gospodarske infrastrukture (elektrogospodarstvo, železnica, ptt, komunala in. drugih), ki ne ustvarjajo
ustrezne akumulacije, se določa delež sredstev za osebne
dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi za osebne dohodke, tudi na osnovi upo, števanja poprečnega deleža tega dela osebnih dohodkov v
celotnih sredstvih za osebne dohodke organizacij združenega
dela v gospodarstvu ustrezne družbenopolitične skupnosti.«
30. člen
Besedilo 36. člena dogovora se spremeni tako, da glasi:
»Sredstva za osebne dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi kot minulim delom
se delijo glede na delavčev prispevek k skupnim rezultatom
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi. Pri ugotavljanju individualnega prispevka delavca k skupnim rezultatom upravljanja in gospodarjenja se upošteva:
— osebni dohodek delavca v letih, ko je prispeval k ustvarjanju akumulacije, izhajajoč iz dosežene akumulacijske stopnje v teh letih,
— osebni dohodek delavca iz živega dela.
Iz sredstev za osebne dohodke na podlagi upravljanja in
gospodarjenja z družbenimi sredstvi se zagotavlja tudi nadomestilo na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi delavcem, ki jim je zaradi narave dela
opešala zmožnost za delo, v skladu z 38. členom teqa doaovora.
31. člen
Besedilo 37. in 39. člena se črta.
32. člen
V 38. členu se besede »iz minulega dela« nadomestijo z
besedami »na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja
z družbenimi sredstvi«
33. člen
V 41. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi: »Delavci, ki z
inovacijo, racionalizacijo ali drugo obliko ustvarjalnosti pri
delu z družbenimi sredstvi prispevajo k povečanju dohodka
temeljne organizacije, imajo pravico do posebnega nadomestila. Višina nadomestila se določi v skladu z osnovami in
merili v samoupravnem splošnem aktu v skladu z zakonom.«
34. člen
Besedilo 49. do vključno 59. člena se nadomesti z nasled-

njim besedilom: »Udeleženci družbenega dogovora soglašamo, da organizacije združenega dela v svojih samoupravnih
splošnih aktih opredelijo način zagotavljanja in določanja
višine povračil določenih stroškov, ki so jih imeli delavci pri
delu in v zvezi z delom, v temeljni organizaciji v skladu z
določili 40. a do 40. o člena družbenega dogovora o dohodku
V 62. členu se drugi odstavek nadomesti z naslednjim
besedilom: »Za izvajanje tega dogovora bo odbor udeležencev ugotavljal:
- izhodiščne vrednosti temeljnih kazalnikov: poprečne
bruto osebne dohodke in drugo skupno porabo na delavca,
akumulacijsko stopnjo, za vsako obdobje, v katerem se razporeja dohodek in čisti dohodek,
- soodvisnost ravni bruto osebnih dohodkov od dosežene
ravni uspešnosti gospodarjenja,
- faktor odstopanja poprečnih osebnih dohodkov za
dejavnost (skupino), primerjalno z gospodarstvom,
- pogoje za dopustno začasno odstopanje v razmerjih
med osebnimi dohodki in akumulacijsko stopnjo,
- mesečno oceno rasti bruto osebnih dohodkov v gospodarstvu SR Slovenije,
- dejavnosti, ki se primerjajo na ravni gospodarstva SR
Slovenije, oziroma na ravni ustrezne dejavnosti v SFRJ ter
način oblikovanja sredstev za bruto osebne dohodke glede na
dosežene rezultate dela,
- osnove za izračunavanje povračil določil stroškov, ki jih
imajo delavci pri delu in v zvezi z delom.
36. člen
V 62 členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
glasita: »V občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih se oblikujejo odbori za spremljanje izvajanja usmeritev
tega družbenega dogovora (v nadaljnjem besedilu občinski
odbor).
V občinskem odboru sodelujejo predstavniki skupščine
občine oz. posebne družbenopolitične skupnosti, svete zveze
sindikatov ter gospodarske zbornice z območja občine oz.
posebne družbenopolitične skupnosti.«
37. člen
Besedilo 63. člena se spremeni tako, da glasi: »Odbor
udeležencev družbenega dogovora sprejme metodologijo in
letne usmeritve za izvajanje usmeritev družbenega dogovora
ter po potrebi oblikuje njihove spremembe.
Odbor udeležencev sprejme letne usmeritve iz 1. odstavka
tega člena na podlagi soglasja pristojnih teles udeležencev
družbenega dogovora.
Odbor lahko tekoče oblikuje dodatne usmeritve za razporejanje dohodka in čistega dohodka v organizacijah združenega
dela, če so podani razlogi iz četrte alineje 62. člena dogovora.
Odbor udeležencev družbenega dogovora spremlja in
usmerja izvajanje družbenega dogovora.
Odbor udeležencev družbenega dogovora bo spremljal in
usmerjal planiranje, pridobivanje in razporejanje dohodka in
čistega dohodka v letnem in srednjeročnem obdobju tako, da
bo zagotovljeno postopno uveljavljanje neposredne odvisnosti razporejenih sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev od dosežene uspešnosti poslovanja ter na ta
način postopno odpravljena odstopanja od usmeritev tega
družbenega dogovora.«
38. člen
Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki glasi: »Občinski
odbori spremljajo in usmerjajo planiranje in razporejanje
dohodka in čistega dohodka v letnem in srednjeročnem
obdobju v organizacijah združenega dela na svojem območju,
po v primeru z družbenimi usmeritvami usmeritvami neskladnega planiranja oz. razporejanja dohodka in čistega dohodka
pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo delavcev predlagajo skupščinam občin oz. posebnih
družbenopolitičnih skupščin sprejem ukrepov družbenega
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine.«
39. člen
Besedilo 64. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odbor udeležencev družbenega dogovora koordinira delo
«, občinskih odborov in komisij samoupravnih sporazumov dejavnosti
j
- pri usklajevanju samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela z določili tega družbenega dogovora,
- pri presoji družbene ustreznosti planiranja ter razporeja-

nja dohodka in čistega dohodka ter delitve sredstev za
osebne dohodke in skupno porabo delavcev v organizacijah
združenega dela ter
- pri predlaganju ukrepov za varstvo samoupravnih pravic
in družbene lastnine v primerih ugotovljenih motenj v samoupravnih odnosih in oškodovanja družbenih interesov na
področju delitve v smislu 6. člena družbenega dogovora.«
40. člen
Za besedilom 64. člena se doda nov 64. a člen, ki glasi:
»Komisije samoupravnih sporazumov dejavnosti o skupnih
osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev, spremljajo izvajanje usmeritev teh
samoupravnih sporazumov.
Komisije samoupravnih sporazumov dejavnosti ob periodičnih obračunih ter ob zaključnem računu tudi spremljajo
in ocenjujejo razporejanje dohodka in čistega dohodka pri
oblikovanju sredstev za osebne dohodke in skupno porabo
delavcev v dejavnosti ter s svojimi ugotovitvami seznanijo
občinske odbore ter odbor udeležencev družbenega dogovora.
Komisije lahko tudi predlagajo odboru udeležencev dogovora spremembo letnih usmeritev za dejavnosti če so se
bistveno spremenili pogoji poslovanja v dejavnosti.«
41. člen
Besedilo 65. člena se spremeni tako, da glasi:
»Odbor udeležencev družbenega dogovora sprejme
poslovnik, s katerim se uredi način sodelovanja in koordiniranja pri opravljanju nalog iz 64. in .64. a člena družbenega
dogovora.
Odbor udeležencev družbenega dogovora sprejme poslovnik iz prejšnjega odstavka v dveh mesecih po sklenitvi tega
družbenega dogovora.«
42. člen
Za 65. členom se doda nov 65. a člen, ki glasi:
»V primerih kadar organizacija združenega dela ne planira
oz. ne realizira najnižjega osebnega dohodka niti najnižje
akumulacije v skladu z določili tega družbenega dogovora, bo
sindikat sprožil postopek za pripravo in sprejem programa
ukrepov za izboljšanje rezultatov dela.«
43. člen
Doda se nov 67. a člen, ki se glasi:
»Udeleženci družbenega dogovora se obvezujemo, da
bomo v roku šestih mesecev po podpisu tega družbenega
dogovora, orgnizirali strokovno službo za potrebe spremljanja, analiziranja in izvajanja tega družbenega dogovora ter
razvijanja sistema delitve po delu in rezultatih dela.«
44. člen
»Udeleženci družbenega dogovora se bomo zavzel i, da se
samoupravni sporazumi dejavnosti dogradijo v skladu s tem
družbenim dogovorom do konca leta 1987.
45. člen
Ta družbeni dogovor je uveljavljen ko delavci v organizacijah združenega dela uskladijo določila ustreznih samoupravnih splošnih aktov z določili tega družbenega dogovora.
Udeleženci družbenega dogovora bodo smatrali, da so
organizacije združenega dela uskladile svoje ustrezne samoupravne splošne akte z določili tega družbenega dogovora, ko
so uskladile svoje planske akte s tem družbenim dogovorom
in letnimi usmeritvami za 1987. leto, s tem da lahko izplačajo
osebne dohodke na podlagi rezultatov upravljanja in gospodarjenja za prvo polletje leta 1987, šele ko uskladijo določbe
samoupravnih splošnih aktov, ki urejajo delitev osebnih
dohodkov, s tem družbenim dogovorom.
46. člen
■ Spremembe in dopolnitve tega družbenega dogovora se
sprejmejo po enakem postopku, kot je bjl sprejet družbeni
dogovdr. Predlog za spremembo in dopolnitve lahko da vsak
udeleženec. Udeleženci bomo obravnavali tudi pobude organizacij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij
in skupnosti za morebitne spremembe in dopolnitve tega
družbenega dogovora.
47. člen
Ta dogovor začne veljati osmi dan po objavi'v uradnem listu
SR Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1987 dalje.
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Obrazložitev
Pravna podlaga za sprejem družbenega dogovora o spremembah in dopolnitvah jdružbenega dogovora o dohodku
izhaja iz 124. člena Ustave SFRJ, 147. člen ustave SRS, 579.
člena Zakona o združenem delu, 68. člena družbenega dogovora o dohodku v SR Sloveniji ter iz 28. člena družbenega
dogovora o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje
odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 5- SFRJ.
Predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora je
pripravljen na podlagi predlogov in pripomb ter stališč iz
razprave o osnutku družbenega dogovora o spremembah in
dopolnitvah družbenega dogovora pri udeležencih tega
dogovora ter na podlagi sprejetih in dopolnitev zveznega
družbenega dogovora o dohodku.
Družbeni dogovor o spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR
Sloveniji tro omogočil, da se v SR Sloveniji v organizacijah
združenega dela prične postopek prilagajanja samoupravnih
splošnih aktov določbam zakona o celotnem prihodku in
dohodku v delu, ki se nanaša na razporejanje dohodka in
čistega dohodka ter se začne uporabljati po 1. 7. 1987.
Predlog družbenega dogovora ureja, katere samoupravne
splošne akte in na kakšen način bo potrebno usklajevati na
njegovi podlagi. Udeleženci družbenega dogovora smo
menili, da je zaradi zahtevnosti postopka usklajevanja samoupravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela najprimerneje. da se za letošnje leto upoštevajo usmeritve za
razporejanje dohodka iz družbenega dogovora tako, da se
dopolnijo letni planski akti in zagotovi, da se bo y skladu z
usmeritvami o uporabi enotne mere uspešnosti dohodek v
sleherni organizaciji združenega dela uporabljal za akumulacijo in osebni dohodek tako, da sredstva za osebne dohodke
ne bodo presegla dogovorjenega obsega na podlagi uporabi
mere uspešnosti. Odbor udeležencev družbenega dogovora
ocenjuje, da so odnosi razporejanja dohodka predvsem
zadeva planiranja, kar še posebej velja za uveljavljanje enotne
mere uspešnosti. Predlog sprememb in dopolnitev družbenega dogovora vsebuje tudi enotne osnove za planiranje,
oblikovanje in delitev osebnega dohodka v skladu z zakonom
o celotnem prihodku in dohodku.
Organizacije združenega dela, ki imajo v svojih samoupravnih splošnih aktih že določene osnove in merita za delitev
osebnih dohodkov na podlagi upravljanja in gospodarjenja z
družbenimi sredstvi (minulo delo) lahko tudi po 1. 7. delijo
osebne dohodke tudi na tej podlagi, druge pa naj do prvega
obračuna po 1. 7. prilagodijo svoje samoupravne splošne akte
načelom delitve osebnih dohodkov na podlagi upravljanja in
gospodarjenja z družbenimi sredstvi.
Samoupravni sporazumi dejavnosti po opredelitvi v predlogu družbenega dogovora urejajo predvsem področje delitve
osebnih dohodkov. V samoupravnih sporazumih dejavnosti
pa so lahko opredeljeni tudi kazalniki za primerjanje rezultatov gospodarjenja, ki pa ne morejo biti osnova za povečevanje
osebnih dohodkov mimo družbenih usmeritev po tem družbenem dogovoru. *
Glede povračil stroškov, ki jih imajo delavci pri delu oziroma v zvezi z delom, smo si udeleženci prizadevali ohraniti
dosedanji način zagotavljanja in določanja zneskov povračil
ki je veljal v SR Sloveniji, to je na osnovi dejanskih stroškov. V
zveznem družbenem dogovoru so opredeljene poenotene
osnove kot podlaga za določanje višine navedenih zneskov,
to je poprečni osebni dohodek delavca v gospodarstvu SFRJ
oz. SRS v preteklem periodičnem obračunu oz. zaključnem
računu. Odbor družbenega dogovora v SR Sloveniji je menil,
da je zaradi poenotenega urejanja tega področja smiselno
uporabljati \r zveznem družbenem dogovoru opredeljeno
osnovo. Za urejanje navedenih povračil je dovolj podrobneje
urediti to področje v samoupravnih splošnih aktih, pri čemer
pa je potrebno upoštevati v zveznem družbenem dogovoru
opredeljeno zgornjo mejo.
Udeleženci družbenega dogovora bomo zagotovili, da bo v
okviru informacijskega sistema Službe družbenega knjigovodstva do sprejema sprememb in dopolnitev družbenega
dogovora opravljen preizkus delovanja v družbenem dogovoru opremljenih osnov in meril.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o varstvu pred nevarnimi snovmi (ESA-231)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 47. seji dne 2. 4.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARSTVU PRED
NEVARNIMI SNOVMI,
_ 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 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 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 DOVEĆAR, namestnik republiškega sekretarja za
notranje zadeve.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA NOTRANJE
ZADEVE
POVZETEK
l/se večje onesnaževanje okolja, ki je poleg ostalega
in kdo jih lahko uporablja.
tudi posledica neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi,
Posebno pereč problem je odstranjevanje nevarnih
je vzpodbudilo vrsto razprav o tej problematiki. Tako sta
snovi, zato bi bili v ustreznem poglavju opredeljeni načini
poleg ostalih o tem razpravljala tudi Skupščina SR Slovenjihovega odstranjevanja tako s sežiganjem, z njihovo
nije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. V svojih skleneutralizacijo oziroma varnim odlaganjem.
pih sta ugotovila, da je treba področje varstva pred nevarZaradi potrebe, da pri nenadnih onesnaženjih z nevarnimi snovmi celovito normativno urediti.
nimi snovmi ukrepajo za to usposobljene ekipe, bi zakon v
V skladu s temi opredelitvami je pripravljen predlog za
ustreznem poglavju opredelil subjekte, ki so dolžni ukreizdajo zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi.
pati, in način zagotavljanja sredstev za njihovo delo.
V splošnih določbah naj bi ta zakon določal, na katere
nevarne snovi se nanaša, to so tiste, kijih kot take opredeIzobraževanje delavcev, ki delajo na delovnih mestih,
ljuje zakon o prevozu nevarnih snovi, razen radioaktivnih
kjer imajo opravka z nevarnimi snovmi, je nujen pogoj za
snovi, ki jih urejajo posebni predpisi. Poleg tega bi bile
varno ravnanje z nevarnimi snovmi. Zato bi zakon oprededoločene tudi nekatere izjeme, na katere se določbe
lil načine in ostale pogoje, ki zagotavljajo njihovo ustrezno
zakona ne bi nanašale (npr. hramba nevarnih snovi pri
izobraževanje.
raziskovanju in izkoriščanju rudnin).
Informacijski sistem o nevarnih snoveh bi zagotavljal
V poglavju proizvodnja nevarnih snovi bi bili določeni
vse podatke o posameznih-vrstah nevarnih snovi. To bazo
pogoji za objekte, v katerih se proizvajajo nevarne snovi,
podatkov bi vodil Republiški sekretariat za notranje
in drugi pogoji, ki zagotavljajo njihovo varno proizvodnjo.
zadeve, s tem da bi bil povezan z drugimi grgani in organiV poglavju promet nevarnih snovi bi bili opredeljeni
zacijami, ki tudi vodijo take baze podatkov (npr. Inštitut
pogoji za varen promet nevarnih snovi na debelo in na
Borisa Kidriča, vodno gospodarstvo, železniško gospodardrobno.
stvo itd).
Zaradi vse večjega števila nesreč z nevarnimi snovmi pri
Bazo podatkov o lokacijah, proizvodnih in skladiščnih
njihovem prevozu bi bilo v ustreznem poglavju opredezmogljivostih pa bi vodil Republiški komite za varstvo
ljeno, kakšni preventivni ukrepi so potrebni tako pri preokolja in urejanje prostora (varianti: Republiška geodetvoznih sredstvih kot pri tistih, ki nevarne snovi prevažajo,
ska uprava, Zavod SR Slovenije za statistiko). Republiški
za njihov varen prevoz.
sekretariat za notranje zadeve bi bil povezan tudi s to bazo
V poglavju shranjevanje nevarnih snovi bi bili določeni
podatkov.
vsi varnostni ukrepi, ki bi. v čim večji meri preprečili vse
Poleg tega bi bili v zakonu določeni še podzakonski akti,
možne nesreče z le-temi - tako pogoji za objekte in
ki bi jih bilo treba sprejeti, organi, zadolženi za nadzorstvo
naprave, v katerih se te snovi hranijo, kot tudi ravnanje z
nad izvajanjem določb tega zakona, kazenske sankcije in
njimi.
prehodne in končne določbe, kjer bi bili navedeni zakoni,
V poglavju o uporabi nevarnih snovi bi bilo določeno,
ki prenehajo veljati, in v primeru potrebe roki za uveljavipod kakšnimi pogoji je mogoče nevarne snovi uporabljati,
tev posameznih določb tega zakona.
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustava SR Slovenije v 19. točki odstavka 321. člena določa,
da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja tudi prevoz
vnetljivih tekočin, plinov, razstreliva in drugih nevarnih snovi
ter proizvodnjo in hrambo plinov, strupov in drugih nevarnih
snovi.
Promet in prevoz nevarnih snovi urejajo zakon o prometu
eksplozivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 30/85), zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 20/84) in zakon o
prometu strupov (Uradni list SFRJ, št. 43/82 in 64/85). Ti
zakoni imajo osnovo v 10. točki prvega odstavka 281. člena
Ustave SFRJ, ki določa, da federacija po zveznih organih,
poleg ostalega, ureja promet in prevoz razstreliv ter radioaktivnih in drugih nevarnih snovi in prevoz vnetljivih tekočin in
plinov, kadar je to pomembno za vso državo ter promet s
strupi ter proizvodnjo in promet z mamili.
Poleg tega ureja proizvodnjo, promet, prevoz, shranjevanje
in odstranjevanje eksplozivnih snovi, vnetljivih tekočin in pli10

nov zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih
ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77),
zakon o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77) pa pooblašča luško
kapitanijo, da določi posebne varnostne ukrepe in način
nakladanja ali razkladanja nevarnih snovi na ladjo ali z ladje,
pri čemer mora upoštevati pogoje, ki veljajo za promet nevarnih snovi. Prav tako pa ureja to področje še vrsta zveznih in
republiških pravilnikov.

Predlog za izdajo zakona o nevarnih snoveh
bosta Zbor združenega dela in Zbor občin
obravnavala predvidoma 20. maja 1987
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II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
V SR Sloveniji, tako kot drugod v svetu, proizvodnja in
poraba nevarnih snov, stalno naraščata. Poleg povečevanja
proizvedenih količin se povečuje tudi številc organizacij združenega dela in drugih, ki te snovi uporabljajo v proizvodnem
procesu in pri delu. Vse to pa povečuje ogr> ženost delovnih
ljudi in občanov ter njihovo delovno in življenjsko okolje. Leto je vedno bolj ogroženo zaradi nesreč z nevarnimi snovmi in
drugih akutnih onesnaženj, ki so zelo pogosta zlasti v organizacijah združenega dela in drugih okoljih, kjer se nevarne
snovi proizvajajo in uporabljajo, v kmetijstvu ter pri prevozu v
cestnem, železniškem in pomorskem prometu. Poseben problem v zvezi z onesnaževanjem življenjskega okolja pa predstavlja onesnaževanje človekovega okolja z raznimi odpadki
in drugimi produkti, ki nastajajo v proizvodnji in pri porabi.
Med odpadnimi snovmi je namreč vedno več nevarnih snovi,
ki ob nenadzorovanem odlaganju povzročilo daljnosežne in
uničujoče posledice v življenjskem okolju.
Glede na to, da v SR Sloveniji nimamo ustrezne evidence o
nevarnih snoveh, na podlagi katere bi jih lahko spremljali na
vsej poti od proizvodnje do porabe oziroma, do odlagališč, je
težko presojati dejansko ogroženost življenjskega okolja in
pravočasno izvajati preventivne in druge ukrepe. Po podatkih,
ki so na razpolago, je v naši republiki stalno prisotno od
118.000 do 215.000 ton vnetljivih tekočin in plinov ter od
11.000 do 17.000 ton eksplozijsko nevarnih snovi. Poleg tega
pa so približne skupne zaloge nekaterih drugih nevarnih
snovi, ki jih proizvajajo ali uporabljajo organizacije združenega dela na območju SR Slovenije naslednje: 600 ton klora,
20.000 ton žveplove kisline, 2.000 ton drugih mineralnih kislin,
85 ton raznih cianidov ter 300 ton sredstev za varstvo rastlin.
Večina nevarnih snovi se do uporabnikov prepelje po cestah.
Če upoštevamo pri tem tudi dejstvo, da preko našega ozemlja
potekata dve pomembni cestni povezavi med Srednjo in
Zahodno Evropo ter deželami Bližnjega vzhoda, ocenjujemo,
da se po naših cestah dnevno prepelje 160.000 ton nevarnih
snovi, po železnici približno 2.220.000 ton letno in v pomorskem prometu približno 600.000 ton letno.
Ne glede na pomanjkljivo evidenco o nevarnih snoveh pa
nas na ogroženost okolja opozarjajo podatki o nesrečah z
nevarnimi snovmi in o vzrokih, zaradi katerih je do le-teh
prišlo.
Po podatkih Republiškega sekretariata za notranje zadeve
je bilo v SR Sloveniji 1984. leta 46, 1985. leta 112 in 1986. leta
105 nesreč z nevarnimi snovmi in drugih nevarnih nenadnih
onesnaženj okolja. Približno 55% teh nesreč se je zgodilo v
organizacijah združenega dela pri proizvodnji, predelavi oziroma uporabi nevarnih snovi.
Iz podatkov o poškodbah pri delu, ki so imele za posledico
smrt, invalidnost in poklicno obolenje delavcev, kontaminacijo tal, vode in zraka' ter veliko materialno in drugo škodo je
ugotovljeno, da so posledica predvsem nepoznavanje nevarnosti, ki jih predstavljajo te snovi. Posledica tega so nepravilno projektirani tehnološki procesi, uporaba neustreznih
delovnih pripomočkov, nestrokovno ravnanje z nevarnimi
snovmi, neupoštevanje potrebe po namestitvi varnostnih
naprav itd. Industrija pa, poleg tega ogroža okolje tudi s
tekočimi odpadnimi snovmi, ki jih neočiščene izpušča v okolje. Tako je, poleg kmetijskih onesnaževalcev, povzročitelj
številnih onesnaženj vodnih tokov, katerih posledica so
pogini rib, ogrožanje pitne vode itd. (v obdobju od leta 1981
do 1985 je bilo v SR Sloveniji 290 večjih poginov rib, od
katerih jih je približno polovico povzročila industrija). Prav
tako je problematično onesnaževanje zraka zaradi izpuščanja
v okoije žveplovega, ogljikovega in dušikovega dioksida,
svinca in ogljikovodikov. Zaradi neupoštevanja nevarnosti, ki
jo te snovi povzročajo v življenjskem okolju je bilo v preteklem
obdobju že nekaj večjih onesnaženj z žveplovim dioksidom,
kar je imelo za posledico močne ožige gozdov in s tem tudi
povzročilo njihovo hitrejše propadanje. Poleg navedenih, je
bilo v preteklem obdobju še nekaj večjih onesnaženj okolja
tudi z drugimi nevarnimi snovmi (Krupa s polikloriranimi
bifenili; Krško, Postojna, Ljubljana, Maribor, Ptuj itd. z naftnimi derivati, viri pitne vode v Bohovi pri Mariboru z biocidi,
Škofja Loka, Borovnica itd. onesnaženje tal in vode s fenoli in
drugimi kemičnimi spojinami)
Problem, ki mu bo treba nameniti še posebno pozornost,
poročevalec

predstavlja uporaba vse večjih količin rudninskih gnojil in
kemičnih sredstev za varstvo rastlin (pesticidov) v kmetijstvu.
Zaenkrat sicer strokovnjaki ugotavljajo, da pri nas vpliv
kemičnih snovi, ki se uporabljajo v kmetijstvu ni posebno
velik, veliko večja pa je nevarnost akutnega onesnaženja tal,
še posebno virov pitne vode, kot posledica nestrokovne in
nepazljive uporabe kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Ta
sredstva so namreč dosegljiva vsem v neomejenih količinah,
ni pa nadzorna nad izvajanjem varnostnih navodil o njihovi
uporabi, ki so sicer tem sredstvom priložena. Tako, kot na
drugih področjih, kjer so prisotne nevarne snovi, je tudi na
področju kmetijstva odstranjevanje le-teh neurejeno (od
pesticidov, ki ostanejo neuporabljeni do naftnih derivatov,
izrabljenih olj in mazuta). Prav tako predstavljajo velik ekološki problem prašičje farme in večji živinorejski obrati na
območjih vodnih virov.
Kot je bilo že omenjeno, predstavljajo poseben problem
ogromne količine nevarnih snovi, ki se dnevno prevažajo v
cestnem, železniškem in pomorskem prometu. Tako je bilo v
obdobju od leta 1982 do leta 1986 v SR Sloveniji 243 prometnih nesreč (99 v železniškem, 111 v cestnem in 33 v pomorskem prometu) kjer so bile udeležene nevarne snovi.
Vzroki nesreč v katerih so bili udeleženi železniški vagoni,
naloženi z nevarnimi snovmi, so bili predvsem tehnične
okvare na vagonih ali progi ter nespoštovanje varnostnih
predpisov pri delu.
V cestnem prometu se je v obdobju od 1982 do 1986 leta
zgodilo skupno 111 prometnih nesreč, v katerih so bila udeležena vozila za prevoz nevarnih snovi. Pri 55 nesrečah se je
nevarna snov razlila ali razsula po cesti in njeni okolici. To
predstavlja še poseben problem, če upoštevamo dejstvo, da
nekatere najbolj obremenjene cestne povezave potekajo tudi
preko nezavarovanih območij virov pitne vode. Pri prevozu
nevarnih snovi v cestnem prometu prevladujejo med vzroki
nesreč predvsem nespoštovanje prometno-varnostnih predpisov in tehnične okvare vozil.
V pomorskem prometu je bilo v navedenem obdobju v
območju obalnega morja v SR Sloveniji 33 primerov onesnaževanja morja, ki so jih povzročile ladje. Onesnaženje morja je
bilo povzročeno z odpadnimi kalužnimi tekočinami, ki so
vsebovale tudi naftne derivate. V tem obdobju je bil tudi požar
na ladji zaradi samovžiga ribje moke in pa pet požarov pri
krcanju pogonskega goriva na tujih jahtah zaradi malomarnosti posadke.
Poseben problem, katerega posledica je tudi že omenjeno
neurejeno oziroma neustrezno odlaganje tako nevarnih snovi,
kot tudi komunalnih odpadkov, so odlagališča odpadkov. Več
kot polovica vseh komunalnih odlagališč je polnih, večina pa
ni urejena v skladu s sanitarno higienskimi zahtevami in zato
predstavljajo možen vir onesnaževanja okolja. Prav tako v
organizacijah združenega dela, ki proizvajajo ali uporabljajo
nevarne snovi niso ustrezno urejena odlagališča posebnih
odpadkov oziroma jih sploh ni.
Poleg tega ni urejenih odlagališč posebnih odpadkov za
širša območja, kar bi bila sicer racionalnejša in varnejša
rešitev. V SR Sloveniji tudi še vedno niso izdelane enotne
zasnove uporabe, predelave oziroma odstranjevanja posebnih odpadkov.
Zaradi takega stanja organizacije združenega dela najpogosteje odlagajo nevarne odpadke na neurejena tovarniška jalovišča in odlagališča ter na odlagališča komunalnih odpadkov,
ki zaradi tega predstavljajo veliko nevarnost za okolje.
Navedena problematika je, poleg nezadostne kadrovske
zasedenosti oziroma neustreznega strokovnega izobraževanja inšpektorjev ter neustrezne kaznovalne politike, tudi
posledica razdrobljene in pomanjkljivo normativne ureditve
vprašanj varstva pred nevarnimi snovmi tako v SFR Jugoslaviji kot tudi v SR Sloveniji. Izjema je prevoz nevarnih snovi po
morju, kjer je inšpekcijski nadzor ustrezen prav tako pa je v
primeru nepravilnosti mogoče zadržati izplovitev ali preprečiti
vplovitev ladje, ki prevaža nevarno snov. Tak ukrep povzroča
ladjarjem ekonomsko škodo, ki je znatno višja od vsake predvidene kazni.
SFR Jugoslavija je sicer podpisnica mednarodnih sporazumov, ki dokaj podrobno urejajo varstvo pred nevarnimi
snovmi (ADR, RID in SOLAS) vendar podpisani sporazumi že
več let niso prevedeni in objavljeni v Uradnem listu SFRJ
oziroma niso prevedeni na njihovi podlagi sprejeti medna11

rodni kodeksi. Podpis teh sporazumov pa tudi pomeni
obvezo, da bodo določbe le-teh ustrezno prevzete v našo
zakonodajo, saj mednarodni sporazumi drugačne na
območju SFRJ ne morejo veljati.
Glede na to, da so določbe evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), ki se
nanašajo na obvezo voznikov vozil, s katerimi se prevažajo
nevarne snovi in njihove sovoznike, da imajo dovoljenje iz
katerega je razvidno, da so strokovno usposobljeni za prevažanje nevarnih snovi, ter na obveznost preizkušanja avtomobilskih cistern in drugih vozil, ki prevažajo določene nevarne
snovi, stopile v veljavo že v letu 1986, je treba to področje
ustrezno urediti v naši zakonodaji. V nasprotnem primeru
prevozniki z območja SFRJ, ki prevažajo nevarne snovi, ne
bodo mogli opravljati tega prevoza v mednarodnem prometu.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na ta neurejena
vprašanja že večkrat opozoril pristojne zvezne organe. Na
podlagi teh opozoril je bila ustanovljena delovna skupina za
pripravo pravilnika o programu in načinu strokovnega usposabljanja voznikov motornih vozil, s katerimi se opravlja prevoz nevarnih snovi. Osnutek tega pravilnika je že pripravljen,
ni pa še opredeljeno ali bo osnova za ta pravilnik v ustreznem
zveznem ali republiškem oziroma pokrajinskem zakonu. Prav
tako tudi še niso v pripravi spremembe zakona o prevozu
nevarnih snovi, kjer bi morala biti urejena nekatera odprta
vprašanja s tega področja.
Poleg navedenega je treba nekatere določbe zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih
nevarnih snoveh, sprejetega v letu 1977, uskladiti z določbami
zakona o prometu eksplozivnih snovi, sprejetega v letu 1985,
zakona o prevozu nevarnih snovi, sprejetega v letu 1984,
zakona o standardizaciji, sprejetega v letu 1977 in noveliranega v letu 1980, zakona o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organom in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, sprejetega v letu 1980 in noveliranega 1982 in 1985
leta, zakona o prekrških, sprejetega v letu 1983 in noveliranga
v letu 1985 ter drugimi sistemskimi zakoni, ki urejajo varstvo
pred požari, varstvo pred ionizirajočimi sevanji, urejanje prostora itd.
Nekatere določbe zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih
tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh zaradi nejasnosti in nedorečenosti povzročajo v praksi probleme in sicer:
določba v zvezi s pirotehničnimi izdelki, določbe o opravljanju nadzora nad izvajanjem zakona itd. Zakon tudi ne ureja
vprašanja, kdo določa kraje za enkratno nakladanje in razkladanje nevarnih snovi.
Ob obravnavi poročila Republiškega sekretariata za notranje zadeve o varnostnih razmerah in o drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1985 dne 18.
junija in 18. julija 1986 je Skupščina SRS sprejela stališča,
sklepe in priporočila v katerih je, med ostalim, opozorila tudi
na zaskrbljujoče stanje na področju varstva človekovega okolja ter na potrebo po enotni normativni ureditvi, opravljanju
nadzornih nalog upravnih organov ter ostrejši kaznovalni
politiki pri varovanju vrednot življenskega okolja. Zato je
naložila Izvršnemu svetu Skupščine SRS, da prouči celovito
normativno ureditev s tega področja ter predlaga ustrezne
spremembe in dopolnitve predpisov.
Upoštevajoč naveden sklep je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, v juliju 1986 umaknil z dnevnega reda predlog za
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za notranje zadeve, glede na to, da so bila v njem zajeta le vprašanja s
področja tistih nevarnih snovi, ki so v pristojnosti tega sekretariata.
Glede na navedeno bi predlagani zakon o varstvu pred
nevarnimi snovmi celoviteje urejal področje nevarnih snovi
tako, da bi bilo zagotovljeno učinkovitejše izvajanje preventivnih in drugih ukrepov za varstvo pred škodljivimi vplivi nevarnih snovi, na vsej poti od njihove proizvodnje do odlagališč.
Pri tem pa bi bilo izvzeto področje radioaktivnih snovi, ki je,
zaradi obsežnosti in specifičnosti, urejeno s posebnimi zakoni.
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III. Vprašanja, ki naj bi jih zakon uredil in
poglavitne predlagane rešitve
Zakon o varstvu pred nevarnimi snovmi bi v poglavju
splošne določbe opredelil nevarne snovi na katere se nanaša
in sicer: eksplozivne snovi: predmeti,, polnjeni z eksplozivnimi
snovmi; vžigalna sredstva, ognjemeti in podobni predmeti;
stisnjeni plini, utekočinjeni plini in plini, raztopljeni pod tlakom; vnetljive tekočine, vnetljive trdne snovi; snovi, ki se rade
same vžgejo; snovi, ki v stiku z vodo razvijajo vnetljive pline;
snovi, ki povzročajo vžig (z oksidiranjem); organski peroksidi;
strupi; gabljive in kužne snovi in korodirne (razjedne) snovi, ki
jih kot take opredeljuje zakon o prevozu nevarnih snovi.
Podrobnejša opredelitev posameznih vrst teh snovi iz zakona
o prevozu nevarnih novi pa je zajeta tudi v zakonu o prometu
eksplozivnih snovi in zakonu o prometu strupov.
Poleg tega bi bile v tem poglavju opredeljene izjeme za
katere določbe tega zakona ne veljajo in sicer: za hrambo
eksplozivnih snovi v jamskih skladiščih rudarskih organizacij
združenega dela ter v primeru naravnih nesreč, pri raziskovanju in izkoriščanju rudnin in za Jugoslovansko ljudsko
armado in teritorialno obrambo, ki sta že po zvezni zakonodaji izvzeti pri urejanju tega področja. Prav tako določbe tega
zakona ne bi veljale za radioaktivne snovi, ki jih urejajo
posebni predpisi.
V poglavju proizvodnja nevarnih snovi bi bilo opredeljeno,
da se lokacijski postopki za objekte, v katerih se proizvajajo
nevarne snovi, izvedejo po predhodni vključitvi lokacije
objekta v srednjeročne planske akte družbenopolitičnih in
samoupravnih skupnosti ter po sprejemu ustreznega prostorsko-izvedbenega akta. Lokacijsko dovoljenje bi izdal Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora po predhodnem soglasju Republiškega sekretariata za notranje zadeve,
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo
oziroma drugih pristojnih upravnih organov, ob opredelitvi
pogojev, ki bodo preprečevali možnost ogrožanja ljudi in
okolja. Prav tako bi bilo opredeljeno, da se pri nastajanju,
proizvodnji in zbiranju nevarnih snovi ne sme: ogrožati
zdravja ljudi, zdravja živali in povzročati nevarnosti za
naravne življenjske pogoje živali in rastlin, ki se jim je mogoče
izogniti, onesnaževati okolja preko dopustnih, s predpisi
določenih meja, povzročati nevarnosti požara ali eksplozije,
povzročati motenj v okolju (javni red in mir).
V skladu s 125.. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list SRS, št. 24/83 in 5/86) bi bilo določeno, da nosečnice ne
smejo opravljati del oziroma nalog kjer pridejo v stik z nevarnimi snovmi in bi to lahko ogrozilo njihovo zdravje.
Določeno bi bilo, da daje dovoljenje za proizvodnjo eksplozivnih snovi Republiški sekretariat za notranje zadeve po
predhodnem mnenju pristojnih republiških upravnih organov.
Opredeljeni bi bili pogoji, ki jih morajo izpolnjevati objekti,
kjer se proizvajajo nevarne snovi (iz kakšne snovi morajo biti
zgrajeni, kakšni varnostni ukrepi morajo biti podvzeti alarmne naprave itd., na kakšnih lokacijah so lahko zgrajeni oddaljeni od komunikacij in drugih objektov, določena mora
biti možnost pristopa intervencijskim vozilom v primeru
nesreč itd.).
Poleg tega bi bil v tem poglavju določen način embaliranja
nevarnih snovi, označevanje embalaže v posameznih prometnih panogah ter v primeru prehoda iz enega na drugo prometno področje ter obveza proizvajalcev, da opremijo
nevarne snovi z osnovnimi napotki za varno delo in ravnanje z
njimi v primeru nesreče. Prav tako bi bilo treba določiti načirv
ravnanja z uporabljeno embalažo. Zakon o prevozu nevarnih
snovi to področje načelno sicer ureja vendar se, predvsem v
10. členu, ki ureja vprašanje embalaže za prevoz nevarnih
snovi, sklicuje na mednarodne sporazume o prevozu nevarnih
snovi v posameznih prometnih panogah, kar pa ni dovolj,
poleg tega pa, kot je že omenjeno, spremembe in dopolnitve
nekaterih sporazumov niso prevedene in objavljene v Uradnem listu SFRJ.
Prav tako bi bile v tem poglavju opredeljene prepovedi v
primeru, ko se lahko pri proizvodnji, predelovanju ali pretakanju nevarnih snovi, sproščajo v ozračje hlapi, pare, megle,
aerosoli, prah ali plini oziroma nevarne snovi v drugih oblikah
in bi zaradi neustreznega ravnanja lahko povzročile nevarnost
za ljudi ali okolje. Določena bi bila tudi obveza, da se taki kraji
.ustrezno označijo.
poročevalec

Glede na to, da zvezni predpisi določajo, kdo se lahko
ukvarja s prometom nevarnih snovi in kakšne pogoje mora
izpolnjevati bi v poglavju promet nevarnih snovi - določili le
dodatne pogoje za opravljanje prometa z nevarnimi snovmi,
podrobneje opredelili prostorske in kadrovske pogoje in določili organe v republiki, ki so pristojni za izdajanje dovoljenj
organizacijam združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom
nevarnih snovi na debelo in drobno, da tak promet lahko
opravljajo- To velja tako za eksplozivne snovi kot tudi za
strupe, za katere doslej, glede na določbe zakona o prometu
strupov, ti organi niso bili opredeljeni.
V poglavju prevoz nevarnih snovi bi bilo treba določiti s
katerimi prevoznimi sredstvi se lahko prevažajo posamezne
vrste nevarnih snovi (železniški, cestni, pomorski, zračni promet) glede na lokacijo, kamor so namenjene, da bi bila tako
zagotovljena čim manjša ogroženost okolja. Iz istega razloga
bi zakon določil, da bi z ustreznimi akti (dolgoročni plan SRS)
opredelili trase, po katerih je na območju SR Slovenije možno
prevažati nevarne snovi. Določene bi bile tudi izjeme, kdaj je
možen prevoz z drugačnim sredstvom in po drugačni poti.
Poleg tega bi bilo določeno za katere vrste in kakšne količine
nevarnih snovi je potrebno dovoljevanje za prevoz (eksplozivne snovi, strupi) za prevoz katerih nevarnih snovi pa je
treba obvestiti pristojni organ (večje količine klora, žveplene
kisline itd.). Glede na to, da ni opredeljeno kakšne so manjše
količine nevarnih snovi, ki bi jih lahko prevažal posameznik za
svoje potrebe, katere so te snovi in kakšni pogoji morajo biti
izpolnjeni za njihov varen prevoz, bi bila ta vprašanja opredeljena v tem poglavju. Ne glede na to izjemo pa bi bilo določeno, da nevarne snovi ne smejo prevažati osebe, ki z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov opravljajo dejavnost
avtoprevozništva, razen prej omenjenih manjših količin. Določena bi bila tudi enotna oblika navodila o posebnih varnostnih ukrepih.
Prav tako bi bilo določeno, da se kraji (lokacije) za nakladanje in razkladanje nevarnih snovi na pomembnejših križiščih
magistralnih železniških prog (postajah), v lukah in pristaniščih ter na letališčih določijo z ustreznimi prostorskimi izvedbenimi akti ter zanje pridobi lokacijsko dovoljenje, ki ga izdaja
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora v
soglasju s pristojnim republiškim upravnim organom (Republiški sekretariat za notranje zadeve, Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo itd.). Te lokacije bi bile v času
uporabe pod stalnim nadzorstvom. Kriterije za izdajo lokacijskih dovoljenj bi določil Republiški komite za varstvo okolja in
urejanje prostora ob sodelovanju Republiškega sekretariata
za notranje zadeve, Republiškega komiteja za zdravstveno in
socialno varstvo oziroma drugih pristojnih republiških upravnih organih. Določeni bi bili tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni na krajih, kjer pride do enkratnega nakladanja ali razkladanja nevarnih snovi.
Kot je bilo že omenjeno, je že v letu 1986 stopila v veljavo
obveza mednarodnega sporazuma, da morajo biti cisterne,
kontejnerji in druga embalaža za prevoz nevarnih snovi preizkušena in občasno pregledana, zato bo v tem poglavju urejeno tudi to vprašanje. To pa pomeni, da bodo poobleščene
organizacije združenega dela, na podlagi pogojev, ki jih bo
opredelil Republiški komite za energetiko, taka prevozna
sredstva redno testirale. Določeni bi bili tudi redni tehnični
pregledi po vsaki rekonstrukciji ali poškodbi cisterne, kontejnerja itd.
Prav tako bo zakon določal način ravnanja z nevarnimi
snovmi, ki se med prevozom poškodujejo tako, da niso več
primerne za uporabo - le-te bo namreč treba vrniti proizvajalcu ali izročiti najbližji organizaciji združenega dela, ki ima
dovoljenje za proizvodnjo oziroma, ki uporablja nevarno
snov, ki se je poškodovala.
V poglavju shranjevanje nevarnih snovi - bi bilo določeno,
da se lokacijski postopek za objekte in naprave, ki služijo
shranjevanju in skladiščenju nevarnih snovi, izvede po predhodni vključitvi izbrane lokacije objekta oziroma naprave v
srednjeročne planske akte družbenopolitičnih in samoupravnih skupnosti ter po sprejemu ustreznega prostorsko-izvedbenega akta. Lokacijsko dovoljenje bi izdal Republiški komite
za varstvo okolja in urejanje prostora po predhodnem
soglasju pristojnega republiškega upravnega organa (Republiški sekretariat za notranje zadeve, Republiški komite za
zdravstveno in socialno varstvo itd.), po opredelitvi pogojev,
ki bodo preprečevali možnost ogrožanja ljudi in okolja.
poročevalec

Poleg tega bi morali biti taki objekti varovani v skladu z
določbami zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti. Pri tem bi morali biti objekti zgrajeni tudi tako,
da je do njih mogoč dostop intervencijskim vozilom, imeti bi
morali tudi naprave za signaliziranje in gašenje požarov ter
naprave za ugotavljanje koncentracije vnetljivih hlapov v
ozračju, Ti objekti bi morali biti zgrajeni za hrambo samo
nevarnih snovi.
Poleg tega bi bilo tudi določeno, da je treba izvajati redno
interno kontrolo objektov in naprav, kjer se v organizacijah
združenega dela shranjujejo nevarne snovi ter periodične
preglede, ki jih opravijo za to pooblaščene organizacije.
V tem poglavju bi bili opredeljeni tudi pogoji za začasno
hrambo nevarnih snovi v tipiziranih prenosnih ali prevoznih
skladi?*^ (kontejnerskiti skladiščih).
V poglavju uporaba nevarnih snovi bi bilo določeno, da
morajo vsi subjekti, ki uporabljajo nevarne snovi, podvzeti vse
preventivne varnostne ukrepe za varnost ljudi in okolja. Uporabniki bi bili dolžni ravnati z nevarnimi snovmi v skladu z
navodili proizvajalcev. Določeno bi tudi bilo, za katere vrste in
količine nevarnih snovi je potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa in postopek za nabavo nevarih snovi, za
katere ne bi bilo potrebno posebno dovoljenje, temveč se o leteh vodi evidenca. Prav tako bi bile določene nevarne snovi,
za nabavo katerih ni potebno posebno dovoljenje oziroma
postopek in kakšna količina teh nevarnih snovi se lahko tako
nabavi.
Tako bi bilo določeno, da dovoljenje za nakup eksplozivne
snovi izda za notranje zadeve pristojen upravni organ občine,
na območju katere je sedež organizacije združenega dela, ki
kupuje eksplozivno snov oziroma na območju katere ima
stalno prebivališče oseba, ki tako snov kupuje. Opredeljeni bi
bili pogoji za uporabo eksplozivne snovi - da se lahko uporablja v bližini posameznih objektov, v primeru, če je predhodno o tem obveščen tisti, ki objekt uporablja in za notranje
zadeve pristojen občinski upravni organ. Z eksplozivnimi
snovmi pa bi lahko delale le za to strokovno usposobljene
osebe, v primeru, da pa taka dela izvaja obrtnik, bi moral za
izdajo obrtnega dovoljenja dati soglasje pristojen občinski
upravni organ.
Zaradi vse večjih problemov, ki nastajajo v zvezi z odstranjevanjem nevarnih snovi bi bilo treba v poglavju odstranjevanje nevarnih snovi opredeliti način ravnanja s takimi
snovmi. Določiti bi bilo treba način ravnanja: z odpadki, ki se
ponovno uporabljajo v proizvodnji, kjer nastajajo, z odpadki,
ki se po predelavi ponovno uporabljajo kot sekundarne surovine in z odpadki, ki se odlagajo na za to določene prostore
nepredelani ali predelani po posebnih postopkih, ki jih napravijo neškodljive. Prav tako bi bilo treba določiti pogoje za
gradnjo odlagališč za nevarne snovi, ki jih ni mogoče nevtralizirati. Glede na to, da je pri tem predvsem problematično
zagotavljanje sredstev za izgradnjo odlagališč za nevarne
snovi, bi bilo treba določiti, da organizacije združenega dela,
ki proizvajajo, predelujejo, hranijo, prevažajo itd. nevarne
snovi zagotavljajo sredstva za izgradnjo odlagališč za le-te.
Zakon o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78) sicer
načelno to vprašanje ureja, vendar bi bilo treba podrobneje
opredeliti tako pogoje za izgradnjo odlagališč kot tudi način
zagotavljanja sredstev za njihovo izgradnjo - na podlagi količin nevarnih snovi, ki bi jih posamezna organizacija združenega dela in drugi odlagali na teh odlagališčih.
Za preprečitev večjih posledic za ljudi in okolje v primeru
nezgod oziroma nesreč z nevarnimi snovmi bi bili v poglavju
varstvo pred nenadnim onesnaženjem opredeljeni postopki
ravnanja v takih primerih. Tako bi morali subjekti, ki kakorkoli
uporabljajo nevarne snovi, izdelati presojo ogroženosti okolja
glede na snov, ki jo proizvajajo, uporabljajo, shranjujejo ali
kako drugače z njo ravnajo. V primeru manjših nezgod bi
morali predvideti vse potrebne ukrepe za odstranitev posledic
nezgode, v primeru večjih nesreč pa so potrebni ukrepi
sestavni del načrta civilne zaščite organizacije združenega
dela.
Glede na to, da je v primeru večjih nesreč potrebna intervencija za to strokovno usposobljenih ekip bi bilo v tem
poglavju tudi opredeljeno, koga je v primeru take nesreče
treba obvestiti in kdo mora o tem obvestiti organe za notranje
zadeve, centre za obveščanje, teritorialne poklicne gasilske
enote, mobilni laboratorij in druge.
Glede na to, da je za ukrepanje ob takih nesrečah potrebna
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spegialna oprema, s katero razpolagajo le nekatere teritorialne poklicne gasilske enote in mobilni laboratorij pri Inštitutu
Jožefa Štefana, ter ustrezno usposobljeni kadri, bi v zakonu
določili njihovo obvezo, da ukrepajo v tankih primerih ter
določili način zagotavljanja sredstev za njihovo delovanje.
Prvi, ki bi jih bilo treba v primeru nesreče obvestiti bi bili
organi za notranje zadeve, glede na to, da imajo stalno
dežurno službo 24 ur dnevno.
Zaradi specifičnosti posameznih vrst nevarnih snovi bi bila
v tem poglavju tudi določena obveza proizvajalcev takih snovi
oziroma tistih, ki take snovi uporabljajo v proizvodnem procesu, da nudijo strokovno in tehnično pomoč pri odstranjevanju posledic nesreč s takimi snovmi.
V poglavju izobraževanje bi bili opredeljeni pogoji, ki jih
morajo izpolnjevati delavci na delovnih mestih, kjer imajo
opravka z nevarnimi snovmi, kakšno izobrazbo morajo imeti
oziroma kako morajo biti usposobljeni. Tako bi zakon določal, da smejo z nevarnimi snovmi ravnati samo polnoletne,
telesno in duševno zdrave osebe, ki so za delo s takimi snovmi
tudi ustrezno strokovno usposobljene. Določeno bi tudi bilo,
da pristojni organi v republiki izdajo natančnejše predpise o
strokovnem usposabljanju in preizkušanju znanja in določajo
strokovne organizacije za usposabljanje. Opredeljeni bi tudi
bili organi, pristojni za izdajanje ustreznih potrdil. Pri tem bo
treba upoštevati določbe mednarodnih sporazumov, katerih
podpisnica je tudi SFRJ.
Tako bi bil, na primer Republiški komite za promet in zveze
pooblaščen, da, v soglasju z Republiškim sekretariatom za
notranje zadeve, izda natančnejše predpise o strokovnem
usposabljanju in preizkušanju znanja ter da določi organizacije, ki lahko usposabljajo voznike in njihove sovoznike za
prevoz nevarnih snovi ter da imenuje izpitne komisije pred
katerimi vozniki opravljajo preizkus te strokovne usposobljenosti.
Potrdila o strokovni usposobljenosti voznika za prevoz
nevarnih snovi bi, na podlagi dokazila, ki ga izda pooblaščena
organizacija, izdal občinski upravni organ pristojen za notranje zadeve. To potrdilo bi moralo biti enotno, kot to določa
mednarodni sporazum (ADR).
Prav tako bi bil v tem poglavju določen čas veljavnosti tega
potrdila in sicer 5 let, tako kot to predvideva tudi evropski
sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
ter pogoji za ponovno izdajo tega potrdila. Tako bi tudi v
primeru, da od izdaje dovoljenja voznik nepretrgoma vozi
vozila s katerimi se prevažajo nevarne snovi, zaradi nenehnega razvoja in pridobivanja novih vrst nevarnih snovi, za
ponovno pridobitev potrdila moral opraviti preizkus znanja.
Potrdilo o preizkusu znanja bi morala imeti voznik vozila, s
katerim se prevažajo nevarne snovi in njegov sovoznik, ko sta
v takem vozilu, pri sebi in ga, na zahtevo pooblaščene uradne
osebe organa pristojnega za nadzor po tem zakonu, tudi
pokazati.
Potrdilo o strokovni usposobljenosti voznika, ki vozi
nevarno snov, ne bi bilo potrebno v primeru, ko voznik vozi
manjše količine nevarne snovi.
V poglavju informacijski sistem o nevarnih snoveh bi bilo
treba opredeliti bazo podatkov o vrstah nevarnih snovi in
njihovih lastnostih ter bazo podatkov o lokacijah, proizvodnih
in skladiščnih zmogljivostih za posamezne vrste nevarnih
siovi.
Baza podatkov o vrstah nevarnih snovi in njihovih lastnostih naj bi obsegala naslednje podatke: razpoznavna številka
snovi, kemijsko ime, sinonime, trgovska imena, kemijsko
bruto formulo, sestavine v mešanici, splošna uporaba, embalaža, način shranjevanja, način rokovanja, mesta izdelave,
vnetljivost, toksični produkti gorenja, vnetišče, eksplozivnost
ukrepi na terenu itd.
To bazo podatkov bi vodil Republiški sekretariat za notranje
zadeve zaradi možnosti hitrega in učinkovitega ukrepanja v
primeru nesreče z nevarnimi snovmi. Informacijski sistem
Republiškega sekretariata za notranje zadeve pa bi moral biti
povezan z bazami podatkov, ki jih vodijo druge organizacije
ali organi (Inštitut Borisa Kidriča, vodno gospodarstvo, železniško gospodarstvo itd.).
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Bazo podatkov o lokacijah, proizvodnih in skladiščnih
zmogljivostih za posamezne vrste nevarnih snovi pa bi vodil
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora (varianti: Republiška geodetska uprava, Zavod SR Slovenije za
statistiko). Republiški sekretariat za notranje zadeve pa bi
moral biti povezan s to bazo podatkov.
Zaradi pomembnosti čimprejšnjega ukrepanja v primeru
nesreč z nevarnimi snovmi bi bila v tem poglavju tudi opredeljena obveznost stalnega spremljanja prevoza večjih količin
nevarnih snovi.
V poglavju podzakonski akti bi bili določeni akti, ki jih je na
podlagi tega zakona treba izdati ter organ pristojen za njihovo
izdajo (npr. pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov
vozil, s katerimi se prevažajo nevarne snovi in njihovih sovoznikov - Republiški komite za promet in zveze po predhodnem
soglasju Republiškega sekretariata za notranje zadeve) ter
roki za njihovo uveljavitev.
V poglavju nadzorstvo bi bili opredeljeni pristojni organi za
izvajanje nadzorstva nad izvajanjem določb tega zakona. To
bi bili predvsem inšpekcijski organi v skladu s svojim delovnim področjem, glede na posamezne vrste nevarnih snovi pa
tudi drugi organi, kot na primer organi za notranje zadeve
(postaje milice) v zvezi z eksplozivnimi snovmi tor v zvezi s
kontrolo potrdil o strokovni usposobljenosti voznika, ki vozi
ne\arne snovi in njegovega sovoznika itd.
V poglavjukazenske sankcije bi bile opredeljene sankcije
za neizpolnjevanje določb tega zakona.
V poglavju prehodne in končne določbe bi bilo treba določiti, kdaj morajo biti uveljavljene posamezne določbe tega
zakona in kateri predpisi prenehajo veljati z dnem uveljavitve
tega zakona.
V primeru, da bo sprejeta opredelitev, da se v tem zakonu
povzamejo ustrezne določbe, ki se nanašajo na nevarne
snovi, iz drugih zakonov, pa bo treba sprejeti tudi spremembe
takih zakonov.
IV. Ocena potreb po finančnih sredstvih in
nove naloge, ki izhajajo iz predlaganih rešitev
Izvajanje določb tega zakona bo terjalo zagotovitev sredstev za postavitev informacijskega sistema o nevarnih snoveh
in za delovanje posebnih intervencijskih enot. Ta sredstva bi
morala biti zagotovljena v okviru samoupravnih interesnih
skupnosti, ki so že glede na svoje v zakonih opredeljene
naloge dolžne^ zagotavljati tudi sredstva za odpravljanje
posledic nesreč z nevarnimi snovmi (cestna, požarna, vodna),
prav tako pa bi morali del sredstev za te namene ter za
izgradnjo odlagališč za nevarne snovi zagotoviti tudi proizvajalci, uporabniki in drugi subjekti, ki pri svojem delu uporabljajo nevarne snovi.
Del sredstev za vzpostavitev informacijskega sistema o
nevarnih snoveh pa bi morali zagotoviti tudi proračuni družbenopolitičnih skupnosti. Organizacije združenega dela, ki
proizvajajo, uporabljajo, prevažajo ali hranijo nevarne snovi
bodo morale zagotoviti sredstva za ustrezno zaščito objektov
in prevoznih sredstev, tako da bo zagotovljena čim večja
varnost pred nesrečami s takimi snovmi. Prav tako bodo
morale prevozne organizacije združenega dela poskrbeti za
tehnični pregled prevoznih sredstev za nevarne snovi in za
njihovo občasno pregledovanje ter za ustrezno izobraževanje
voznikov. Ti pogoji pa so že sedaj potrebni v primeru, da gre
za mednarodni prevoz, saj je SFRJ podpisnica evropskega
sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarneaa
3
blaga.
Nove naloge, ki izhajajo iz tega zakona so predvsem vzpostavitev informacijskega sistema o nevarnih snoveh v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve, Republiškem komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, občinskih upravnih
organih ter organizacijah združenega dela (vodenje evidenc)
m 2da a
.' ( Potrdil o strokovni usposobljenosti vozikov, za kar
naj bi bili pristojni občinski upravni organi za notranje zadeve.
Izajanje izobraževanja in pregledovanja cistern za prevoz
nevarnih snovi pa bo poverjeno ustreznim oraanizaciiam
usposobljenim za tako delo.

poročevalec

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah z
osnutkom zakona (ESA—232)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 47. seji dne 2. 4.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
čl&na, drugega odstavka 265. člena. 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
V ugotovitvah, stališčih, priporočilih in sklepih k analizi
izvajanja zakona o cestah so zbori Skupščine SR Slovenije
natančneje opredelili potrebne spremembe in dopolnitve
tistih določil zakona o cestah, ki so nujne za odpravo najbolj
odprtih vprašanj v cestnem gospodarstvu. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zato predlaga Skupščini SR Slovenije, da

hkrati obravnava predlog za izdajo zakona z osnutkom
zakona, kot je navedeno v programu dela zborov Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 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:
- 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
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
cestah je pripravljen na podlagi zaključkov iz analize izvajanja zakona o cestah ter ugotovitev, stališč, priporočil in
sklepov k tej analizi, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije na zasedanju pristojnih zborov dne 17. decembra
1986. Tako so bile predlagane spremembe in dopolnitve
tistih zakonskih določb, ki se s stališča zagotavljanja racionalnega koriščenja razpoložljivih sredstev za ceste v
praksi niso uveljavile kot primerne. Te naj bi sprejeli po
skrajšanem postopku in z njimi odpravili najbolj odprta
vprašanja v cestnem gospodarstvu.
Z osnutkom zakona so predlagane naslednje bistvene
spremembe in dopolnitve:
- prenos pristojnosti za urejanje nalog posebnega
družbenega pomena pri gospodarjenju z regionalnimi
cestami iz občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za
ceste Slovenije:
- nova opredelitev dejavnosti vzdrževanja cest, ki se
deli na naloge zagotavljanja prevoznosti in naloge obnavljanja cest. Prve naloge naj bi opravljale organizacije za
redno vzdrževanje cest po načelih svobodne menjave
dela, medtem ko bi se obnovitvena dela na cestah oddajala najugodnejšim izvajalcem na podlagi javnega razpisa.
Za obnovitvena dela je značilno, da se z osnutkom zakona
omejujejo na območje cestnega sveta:
- uporabniki in izvajalci v občinskih skupnostih za
ceste naj bi se v prihodnje dogovarjali o združevanju
sredstev za sofinanciranje graditve, rekonstrukcije in
obnavljanja regionalnih cest, z namenom, da v okviru
potreb in možnosti prispevajo k razreševanju problema
razvoja regionalne cestne mreže na svojem območju;
- enotne standarde in normative ter prioriteto del za
redno vzdrževanje vseh cest bo določala Skupnost za

ceste Slovenije. Ti normativi in standardi morajo biti izdelani z namenom zagotavljanja nemotene prevoznosti cest
in varnega prometa, kar predstavlja obveznost izvajalcev
rednega vzdrževanja cest. Z določitvijo prioritete del pa bo
natančno določeno, katera vzdrževalna dela in v kolikšnem obsegu je moč opustiti v izjemnih primerih, ko razpoložljiva sredstva za vzdrževanje cest ne omogočajo
obsega in kvalitete po normativih in standardih;
- kot investitor graditve in rekonstrukcije cest ter kot
nosilec nalog obnavljanja cest bo nastopala skupnost za
ceste. Opravljanje strokovnih del in nalog v zvezi s temi
deli naj bi skupnosti za ceste prenesle na strokovno usposobljene organizacije združenega dela, sama izvedbena
dela pa oddajale z javnimi razpisi;
- skladno z določitvijo skupnosti za ceste kot nosilca
nalog obnavljanja cest in amortizacije kot osnovnega vira
za te namene je z zakonom določeno samoupravno sporazumevanje organizacij za redno vzdrževanje cest o združitvi sredstev amortizacije v skupnostih za ceste.
Poleg omenjenih sprememb in dopolnitev so v osnutku
zakona upoštevane tudi tiste, ki se nanašajo na uresničitev
skupščinskih stališč glede oblikovanja delovnih skupnosti, skupnosti za ceste, glede neposrednega delegiranja
delegatov večjih uporabnikov cest v zbor uporabnikov
skupščine Skupnosti za ceste Slovenije ter glede poostritve nadzora nad izvajanjem dogovorjenih nalog. Na predlog Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije so na novo opredeljeni udeleženci oziroma podpisniki
samoupravnih sporazumov o temeljih plana skupnosti za
ceste. V osnutku zakona pa so nenazadnje upoštevani tudi
drugi predlogi in pobude, ki so jih dali posamezni predlagatelji na podlagi dosedanjih izkušenj pri izvajanju
zakona, za natančnejšo in razumljivejšo opredelitev nekaterih zakonskih določb.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah je podana v 6. točki prvega odstavka
321. člena Ustave SR Slovenije, ki poleg ostalega določa, da
Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike
z zakonom ureja tudi področje javnih cest.
poročevalec

Predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o cestah z osnutkom
zakona bosta Zbor združenega dela in Zbor
občin Skupščine SR Slovenije obravnavala
predvidoma 20. maja 1987
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II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
1. Zakon o cestah, ki ureja temeljna načela samoupravne
organiziranosti v cestnem gospodarstvu in gospodarjenje z
javnim! cestami, je Skupščina SR Slovenije sprejela na zasedanjih zborov^ne 16. decembra 1981. Edine spremembe in
dopolnitve zakona, s katerimi so bile revalorizirane denarne
kazni za gospodarske prestopke in prekrške po tem zakonu
ter delno spremenjena opredelitev sestavnih elementov ceste
pa sta zbora Skupščine SR Slovenije sprejela dne 12. februarja 1986.
Ob obravnavi omenjenih sprememb in dopolnitev zakona ie
eden od delegatov Zbora občin Skupščine SR Slovenije v
svoji razp._
vključil, da bi ob temeljitejšem analiziranju
njegovega izvajanja bile le-te gotovo še številnejše. Pobudo
delegata je zbor sprejel s sklepom, da mora Izvršni svet
bkupscine SR Slovenije pripraviti celovito analizo izvajanja
zakona o cestah s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja v
cestnem gospodarstvu.
an
-Y a21,
"az''zdne
' 'zva
ja zakona
letnik
XviPI., st.
5.i avgusta
1986)o jecestah
Izvršni(Poročevalec,
svet Skupščine
SR
blovenije opredelil temeljne vzroke pospešenega propadanja
cest in s tem slabšanje pogojev za varno in nemoteno odvijanje cestnega prometa ter predlagal ukrepe in aktivnosti za
izboljšanje gospodarjenja s cestami. Med drugim je predlagal
™dl spremembe in dopolnitve tistih zakonskih rešitev, ki se s
Stališča zagotavljanja racionalnega koriščenja razpoložljivih
sredstev za ceste v praksi niso potrdile kot primerne.
Predlog novih zakonskih rešitev, ki naj bi omogočile smotrnejšo samoupravno organiziranost nosilcev nalog gospodarjenja s cestami in postopno uvajanje tržnih kriterijev gospodarjenja tudi v dejavnost vzdrževanja in varstva cest, sta zbora
Skupščine SR Slovenije podprla. V ugotovitvah, stališčih,
priporočilih in sklepih k analizi izvajanja zakona o cestah
(Poročevalec, letnik XIII., št. 1 z dne 6. januarja 1987) so
skupščinski delegati natančneje opredelili potrebne spremembe in dopolnitve tistih določil zakona o cestah, ki so
nujne za odpravo najbolj odprtih vprašanj v cestnem gospodstvu in ki naj bi bile zato sprejete v čimkrajšem roku.
bledeč temu so v predloženih spremembah in dopolnitvah
zakona predlagane rešitve le za odpravo teh vprašanj ne pa
tudi preostalih, na katera je Skupščina SR Slovenije opozorila
ob obravnavi uresničevanja družbenoekonomskih odnosov v
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje
in njihove samoupravne organiziranosti. Kompleksnejše
razreševanje še odprtih vprašanj bo možno in smotrno šele
tedaj, ko bodo znane spremembe ustave in drugih sistemskih
zakonov, ki se bodo nanašale na to področje. Po sprejetju
omenjenih sprememb bo torej potrebna ponovna preveritev
obravanvai.^ga zakona, zato je tudi ponuđene rešitveocenjevati le kot predhodno fazo, kateri bodo sledile celovitejše
spremembe.
'
,3. ^a^on določa, da delegati uporabnikov in izvajalcev v
občinskih skupnostih za ceste urejajo zadeve skupnega
pomen=> ori gospodarjenju z regionalnimi in lokalnimi
cestami, v Skupnosti za ceste Slovenije pa naloge v zvezi z
magistralnimi cestami ter zagotavljanjem enotnosti cestnega
omrežja v slovenskem prostoru in v povezavi z okoljem,
laksni delitvi nalog med samoupravnimi interesnimi skupnostmi za ceste sledi tudi delitev razpoložljivih sredstev za
njihovo vzdrževanje in razvoj.
V pogojih stalnega zmanjševanja razpoložljivih sredstev za
ceste se je pokazalo, da drobitev sredstev za regionalne ceste
po občinskih skupnostih za ceste, pa tudi njihova poraba
gicue na prioritetne naloge v občinskem prostoru, vse bolj
zavira uresničevanja nujno enotnih programov posodabljanja
in razvoja regionalnih cest na ravni republike. Pri teh nalogah
so namreč med občinami velikokrat različni interesi, ki jih je
težko ali celo ni moč uskladiti. Občinske skupnosti za ceste v
okviru rednih virov sredstev za regionalne ceste tudi niso
sposobne zagotoviti vseh potrebnih sredstev za sanacijo ali
posodobitev večjih odseko/regionalnih cest, ki so pogosio
ključnega pomena za celotno republiko. Zato si manjkajoča
sredstva za te namene delno zagotavljajo z dodatnim združevanjem sredstev udeležencev njihovih samoupravnih sporazumov o temeljih plana, predvsem pa z raznimi oblikami
vključevanja skupnosti za ceste Slovenije kot sovlaqateiia v te
investicije.
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Na podlagi predhodnih ugotovitev je bilo ob obravnavi
analize izvajanja zakona o cestah sprejeto stališče, da se
pristojnost za gospodarjenje z regionalnimi cestami prenese
iz občinskih na republiško skupnost za ceste in tako zagotovi
enotnejše in celovitejše urejanje nalog v zvezi z njihovim
vzdrževanjem in razvojem. Pri tem pa je potrebno občinskim
skupnostim za ceste še vedno dopustiti možnost dodatnega
združevanja sredstev za regionalne ceste, če je na njihovem
področju za to interes in so se o tem uporabniki in izvajalci
sporazumeli z njenim samoupravnim sporazumom o teiiicilih
plana.
4. Dejstvo, da se v občinskih skupnostih za ceste zagotavIjajo pomembna dodatna sredstva za vzdrževanje in razvoj
H'i '"l';llnih kot regionalnih cest nadalje dokazuje, da je
!ak®na oblika samoupravne organiziranosti in povezovanja
širših družbenih interesov med uporabniki cest in izvajalci del
na cestah ustrezna in jo kaže ohraniti tudi v prihodnje Enaka
ugotovitev velja za možnost združevanja cestnega in komunalnega gospodarstva v eni samoupravni interesni skupnosti
za eno ali več občin, ki jo predvidevata tako zakon o cestah
kot zakon o komunalnih dejavnostih. Zaradi predlaganega
prenosa pristojnosti za gospodarjenje z regionalnimi cestami
iz občinskih skupnosti za ceste na Skupnost za ceste Slovenije se bodo namreč v prvih razreševale predvsem naloge v
zvezi z lokalnimi cestami. Te pa so po svoji naravi podobne ali
celo enake tistim, ki se razrešujejo v zvezi s cestami, ulicami,
in trgi v mestih in naseljih mestnega značaja v komunalnih
skupnostih. Iz tega izhaja potreba po ponovni preveritvi
samoupravne interesne organiziranosti komunalnega in cestnega gospodarstva, ki naj bi zaradi racionalnejše organiziranosti pospešila že začet proces združevanja cestnih in komunalnih interesnih skupnosti v enotno cestno-komunalno interesno skupnost za območje ene ali več občin. Predpisovanje
obveznega združevanja omenjenih interesnih skupnosti pa ni
primerno zaradi tega, ker se poleg temeljnega teritorialnega
kriterija oblikovanja skupnosti za ceste (z vzajemnostnim in
solidarnostnim načinom zagotavljanja sredstev za njihovo
delovanje) v posameznih primerih zasledujejo tudi funkcionalni kriteriji z interesnim združenjem sredstev za ceste.
Slednje je zlasti značilno za mesti Ljubljana in Maribor, v
katerih so se delovni ljudje in občani s posebnim samoupravnim sporazumom dogovorili za združevanje dodatnih sredstev, namenjenih za razvoj celotnega cestnega omrežja na
svojem območju in ne samo lokalnih in/ali regionalnih cest.
Interesno združenje sredstev (npr. v Ljubljani za tim. 10-letni
program izgradnje cest) pogojuje širše in intenzivnejše usklajevanje nalog teh skupnosti za ceste z republiško skupnostjo
za ceste, saj se gradnja posameznih cest oziroma cestnih
odsekov navezuje v enoten cestno-prometni sistem in zato po
svojem pomenu presega občinske meje.
5. Sedanja sestava zbora uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije, v katerega je delegiran po en delegat iz
vsake občine, že samo po sebi preveč omogoča izpostavljanje
posameznih občinskih, v izjemnih primerih tudi regijskih interesov. Pobud za obravnavo vprašanj, ki so pri obnavljanju in
razvoju cestnega omrežja pomembna za celotno republiko, je
ob tem malo. Učinkovitejše usklajevanje teh nalog bi bilo moč
doseči z neposrednim vključevanjem delegatov v zbor uporabnikov republiške skupnosti za ceste iz tistih organizacij
združenega dela, ki so zaradi narave svoje dejavnosti vezane
na uporabo cest v večjem obsegu.
Zakon določa, da se kot izvajalci lahko v občinsko skupnost
za ceste združijo tudi delavci tistih temeljnih organizacij združenega dela, ki na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo, projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste
na območjute občinske skupnosti za ceste. Delegiranje za ta
spreminjajoča delegatska mesta velja za čas izvajanja dogovorjene naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja,
in le za zadeve, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in
odgovornosti za izvajanje te naloge. Do sedaj tak samoupravni sporazum ni bil sklenjen, temveč se je izvajanje vseh
nalog v zvezi z gradnjo in rekonstrukcijo cest urejalo pogodbeno. Razen pri teh nalogah, za katere so že uveljavljeni tržni
kriteriji njihove oddaje najugodnejšim izvajalcem, naj bi se
uporaba ekonomskih meril razširila tudi na opravljanje nalog
obnavljanja cest. Obnovitvena dela na cestah naj bi se, enako
kot gradnje in rekonstrukcije cest, oddajala z javnim razpisom
in jih torej v bodoče ne bi opravljale samo organizacije zdruporočevalec

ženega dela znotraj cestnega gospodarstva kot dejavnosti
posebnega družbenega pomena.
6. Vzdrževanje cest je dejavnost posebnega družbenega
pomena in obsega dela za zagotavljanje prevoznosti cest ter
dela, ki posegajo v elemente cestnega telesa z namenom
ohranjanja in obnavljanja cest. Za opravljanje druge skupine
nalog vzdrževanja cest so delovno usposobljene tudi gradbene organizacije izven cestnega gospodarstva. Te v pogojih
pomanjkanja gradbenih del pogosto nudijo cenejšo in kvalitetnejšo izvedbo obnovitvenih del na cestah kot organizacije
združenega dela znotraj cestnega gospodarstva. Ker pa lahko
vzdrževalna dela na cestah opravljajo samo organizacije za
vzdrževanje cest je s samim zakonom onemogočena oddaja
obnovitvenih del na cestah najugodnejšemu ponudniku.
Razrešitev tega problema je moč doseči na ta način, da se kot
zadeve posebnega družbenega pomena opredelijo samo
vzdrževalna dela za zagotavljanje prevoznosti cest (redno
vzdrževanje cest), ki bi jih tudi v prihodnje opravljale specializirane organizacije za redno vzdrževanje cest po načelih
svobodne menjave dela. Opravljanje nalog ohranjanja in
obnavljanja cest (obnavljanje cest) pa bi se oddajalo najugodnejšim izvajalcem po tržnih principih oziroma na podlagi
javnih razpisov, kar bi omogočilo racionalnejše koriščenje
omejenih sredstev za ceste.
Temeljne organizacije za vzdrževanje in varstvo cest niso
delovno usposobljene za opravljanje vseh vzdrževalnih del, ki
so po določilih zakona potrebne za zagotavljanje prevoznosti
in obnavljanje cest. Praviloma opravljajo le naloge zagotavljanja prevoznosti cest, medtem ko večja obnovitvena dela na
cestah odstopajo temeljnim organizacijam za rekonstrukcijo
in gradnjo cest, s katerimi so združene v posamezna cestna
podjetja - delovne organizacije. Prilagoditev organizacijske
strukture izvajalcev vzdrževalnih del na cestah predlaganim
spremembam ne bi smelo predstavljati večjega problema. Pri
tem bi moralo biti predvsem dosledno uresničeno načelo, da
se kapacitete, organizacij za redno vzdrževanje cest čimbolj
uskladijo z dejanskimi potrebami za opravljanje teh nalog, ki
so posebnega družbenega pomena. Izjema pri tem je t. im.
zimska služba, za opravljanje katere bi se morale organizacije
za redno vzdrževanje cest povezovati še z drugimi ustrezno
usposobljenimi in opremljenimi organizacijami združenega
dela. Storitve izven nalog rednega vzdrževanja cest pa bi te
organizacije lahko opravljale le izjemoma, v primerih, da bi se
tako zagotovila boljša izkoriščenost kapacitet, pri čemer s
tem ne bi smela biti prizadeta njihova glavna dejavnost.
Določitev optimalne zmogljivosti organizacije za redno
vzdrževanje cest je že sedaj ena od pomembnejših nalog
samoupravnega sporazumevanja med izvajalci in uporabniki
v skupnostih za ceste. Seveda pa je ta naloga lahko opravljena le na podlagi strokovno pripravljenih meril, izraženih v
normativih in standardih opravljanja dejavnosti. Z njimi se
mora določiti vrsta in obseg del in nalog, ki jih mora izvajalec
opraviti za zagotavljanje ustreznega nivoja vzdrževanosti
cest, ki je potreben za nemoteno prevoznost cest in varen
promet.
Veljavne standarde in normative so v cestnem gospodarstvu pripravili na podlagi večletnih izkušenj o poprečnem
vložku dela in materiala pri vzdrževanju posameznih razvrščenih cest. Tako pripravljeni izkustveni normativi pa premalo
vključujejo strokovna izhodišča in različnost pogojev vzdrževanja cest v prostoru. Zato je eno od pomembnejših nalog v
cestnem gospodarstvu, da se na novo ocenijo in opredelijo
normativi in standardi rednega vzdrževanja cest. Skupščina
SR Slovenije je v zvezi s to nalogo že zahtevala, da se pri tem
proučijo in upoštevajo tudi ureditev v sosednjih državah, še
zlasti za izvaianje zimske službe.
7. Funkcija investitorstva naj bi bila po navedenih skupščinskih stališčih prenešena na skupnosti za ceste. S tem naj bi
skupnost za ceste določala plane razvoja cestnega omrežja in
sprejemala vse ukrepe, potrebne za njihovo izvajanje.
Po sedanji ureditvi lahko skupnost za ceste zaupa opravljanje investitorskih poslov tudi organizaciji združenega dela,
bodoči upravljalki ceste. Podobno zakon določa, da je investitor rekonstrukcije ceste organizacija združenega dela, ki s to
cesto upravlja. Posledica takšne ureditve je združevanje funkcije investitorja, izvajalca in nadzornega organa v okviru
SOZD Združena cestna podjetja Slovenije ali celo ene same
delovne organizacije - cestnega podjetja v njegovi sestavi.
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Zakon določa samo za gradnje cest, da se oddajajo v
izvajanje na podlagi javne licitacije. Rekonstrukcije cest in
obnovitvena dela na cestah pa so se, kljub njihovi obsežnosti
in veliki vrednosti, doslej oddajala predvsem na podlagi neposredno sklenjenih pogodb.
Upoštevajoč te ugotovitve je Skupnost za ceste Slovenije že
sprejela sklep o ustanovitvi delovne organizacije Cestni inženiring, katere dejavnost je strokovno opravljanje predinvesticijskih del in nadzor nad gradnjo cest. Ustanovitvi te delovne
organizacije bodo sledile spremembe v organiziranosti SOZD
Združena cestna podjetja Slovenije in cestnih podjetij v njegovi sestavi, predvsem v tistem delu, ki se nanaša na te posle.
Cestno gospodarstvo se bo torej moralo usmeriti predvsem v
izvajanje dejavnosti rednega vzdrževanja cest, preko TOZD za
gradnje pa v opravljanje obnovitvenih in drugih gradbenih
storitev, ki jih bodo pridobile na podlagi javnih razpisov.
Posledica ustanovitve omenjene delovne organizacije bo tudi
prenehanje delovne organizacije Inženiring za nizke gradnje,
ki je sedaj vključena kot organizacija skupnega pomena v
SOZD Združena cestna podjetja Slovenije.
8. Organizacije za vzdrževanje cest in skupnosti za ceste
pripravljajo planske akte po predpisih o planiranju in določbah tega zakona. V slednjem so natančneje razdelane vsebine
posameznih planskih aktov, o katerih se sporazumevajo uporabniki cest in izvajalci vzdrževanja cest.
Ob pregledu planskih dokumentov se je pokazalo, da v
postopku planiranja niso bile upoštevane naloge, ki jih nosilcem planiranja nalagajo novi predpisi o urejanju prostora.
Zato naj bi se z dopolnitvijo zakona uveljavila še ta obveznost
ter istočasno uskladili v njem uporabljeni pojmi s tistimi, ki jih
je uvedel zakon o urejanju prostora. Korenitejše spremembe
samega procesa planiranja, za katerega je zlasti značilna
množica planskih aktov, pa bodo možne šele po sprejetju
novega republiškega zakona o družbenem planiranju.
Po proučitvi novega zakona o celotnem prihodku in
dohodku je bilo ugotovljeno, da vrste sredstev in načini zagotavljanja sredstev za ceste, kot so določeni v zakonu o cestah,
niso z njim v nasprotju, prav tako pa tudi ne nameni, za katere
se ta sredstva uporabljajo. Pričakovati pa je, da bodo zaradi
sprememb v obračunskem sistemu ugotavljanja in razporejanja dohodka in čistega dohodka ter slabšanja poslovne
uspešnosti gospodarskih subjektov združena sredstva za razvoj cest v tem srednjeročnem obdobju realno manjša kot je
bilo predvideno s samoupravnim sporazumom o temeljih
plana Skupnosti za ceste Slovenije.
9. Skupnost za ceste Slovenije je prenesla opravljanje vseh
strokovnih in administrativno-tehničnih nalog skupnega
pomena za izvajalce vzdrževanja cest in uporabnike cest na
delovno skupnost SOZD Združena cestna podjetja Slovenije.
To ima za posledico bistveno povečan vpliv izvajalcev vzdrževanja cest na oblikovanje strokovnih podalg za odločitve, ki
jih sprejemajo skupaj z uporabniki.
10. Skupnosti za ceste imajo pri opravljanju svoje dejavnosti tudi javna pooblastila, ki se nanašajo na določanje višine
posameznih povračil za uporabo cest; pri tem je Skupnost za
ceste Slovenije za določitev cestnin na avtocestah vezana na
soglasje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Zaradi
narave svoje dejavnosti organizacije za vzdrževanje cest zaračunavajo uporabnikom cest povračilo za čezmerno uporabo
cest in povračilo za izredne prevoze, pri čemer uporabljajo
tarife, sprejete v republiški oziroma občinskih skupnsotih za
ceste. V okviru nalog varstva cest je organizacijam za vzdrževanje cest nadalje dana pristojnost izdajanja soglasij za
posege v cestno telo ali v varovalni pas ceste.
Ocenjujemo, da je navedena ureditev ustrezna. Predlaga se
le dopolnitev, da se ob novi delitvi pristojnosti za gospodarjenje s cestami med občinskimi in republiško skupnostjo za
ceste enako uredi tudi pristojnost določanja povračil za čezmerno uporabo cest.
11. Od uveljavitve zakona o cestah še ni bilo ustanovljeno
nobeno posebno sodišče združenega dela za to področje. V
preteklem obdobju tudi niso bili zabeleženi pomembnejši
spori med uporabniki in izvajalci, ki bi se reševali po sodni
poti.
12. Slabšanje stanja cestne mreže zahteva poostren nadzor
njihovega vzdrževanja in varstva, kvalitete opravljanja storitev, izpolnjevanja dogovorjenih standardov in normativov
vzdrževanja cest in drugih nalog organizacij združenega dela
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v cestnem gospodarstvu.
Analiza izvajanja zakona o cestah je pokazala, da je v
samoupravnih splošnih aktih skupnosti za ceste, s katerimi se
ureja vzdrževanje in varstvo cest, nadzor nad njihovim izvajanjem podrobno in primerno urejen, da pa je vprašljiva učinkovitost izvajanja tega nadzora v praksi. Med drugim je v tej
ureditvi dana tudi možnost opravljanja nadzora s pomočjo
zunajih strokovnjakov, zlasti v primerih, ko izvajalci vzdrževanja cest odstopajo od dogovorjenih standardov in normativov
oziroma kadar imajo pristojni inšpekcijski organi pogosteiše
pripombe zoper izvajalca.
Učinkovitost nadzora nad izvajanjem zakonskih določb o
gospodarjenju s cestami je odvisna od pravočasne obveščenosti vseh pristojnih organov in organizacij v cestnem gospodarstvu o izsledkih tega nadzora. Inšpektor za ceste naj bi bil
zato dolžan o vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil, takoj
obvestiti upravni organ pristojen za promet, skupnost za
ceste in organizacijo za redno vzdrževanje cest, ki upravlja s
cesto, na kateri je opravil inšpekcijski pregled.
13. V okviru priprave analize izvajanja zakona o cestah in
ob njeni obravnavi so bile hkrati z ugotovitvami o uspešnosti
uresničevanja zakona predlagane in sprejete tudi usmeritve
za spremembe in dopolnitve tistih njegovih določb, ki urejajo
temeljne družbeno-ekonomske odnose v cestnem gospodarstvu in gospodarjenje s cestami. Poleg teh, ki so povzete v
predhodni obrazložitvi, so posamezni predlagatelji na podlagi
dosedanjih izkušenj pri izvajanju zakona dali še predloge in
pobude za natančnejšo in razumljivejšo opredelitev nekaterih
zakonskih rešitev, z namenom, da se omogoči njihovo lažje in
pravilno izvajanje. Med njimi so predlogi, da se uredi pristoj0
re
nidoloči
?' -Za,P
P?vedprometnih
prometa na
delu ceste;
da se natančnejše
lokacija
površin
izven vozišča,
za katere
mora skrbeti organizacija za redno vzdrževanje cest' da se
omogoči uporaba dela sredstev za ceste, ki so zbrana iz
izvirnih virov občinskih skupnosti za ceste, za redno vzdrževanje in varstvo javnih poti; da se razmeji pristojnost za določanje višine povračili za čezmerno uporabo razvrščenih cest
med skupnostmi za ceste; in drugi. Posebej je potrebno
opozoriti še na predlog Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije, da se kot udeležence samoupravnega
sporazuma o temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije
določi le tiste subjekte, ki za uresničevanje svojih potreb in
interesov prevzemajo tudi določene materialne obveznosti in
ne vseh uporabnikov cest kot jih določa zakon o cestah.
I!!. PREDLAGANE REŠITVE
1. Splošne določbe
^
Glede na sprejeto stališče o razdelitvi vzdrževalnih del na
cestah na dela za zagotavljanje prevoznosti cest (redno vzdrževanje cest) in na dela za ohranjanje in obnavljanje cest
(obnavljanje cest) ter spremembi pogojev za njihovo izvajanje
je predlagano, da se v tem poglavju zakona kot zadeve posebnega družbenega pomena opredeli le redno vzdrževanje cest.
Opravljale naj bi ga organizacije za redno vzdrževanje cest'
predlog njihove organizacijske strukture mora na podalgi
predhodne analize svoje sedanje organiziranosti in stališča
bkupscine SR Slovenije do tega vprašanja pripraviti SOZD
Združena cestna podjetja Slovenije.
Pri obnavljanju cest naj bi bile zadeve posebnega družbenega pomena enake tistim, ki jih zakon taksativno navaja
glede graditve in rekonstrukcije cest.
V skladu z ugotovitvijo, da v času od uveljavitve zakona ni
bilo ustanovljeno nobeno posebno sodišče združenega dela
in ker nenazadnje za to niti ni bilo potrebe se predlaga, da se
crta določba, ki daje možnost njihove ustanovitve.
2. Samoupravne interesne skupnosti
Skladno z novo razmejitvijo vzdrževalnih del na cestah se
kot spremembo zakona predlaga, da se dejavnost samoupravne interesne skupnsoti, ki je posebnega družbenega interesa, nanaša le na redno vzdrževanje in varstvo cest ter na
določene zadeve pri gradnji, rekonstrukciji in obnavljanju
Zadeve, ki se nanašajo na lokalne ceste, naj bi opravljali
delavci, delovni ljudje in občani v občinskih skupnostih za
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ceste, naloge v zvezi z magistralnimi in regionalnimi cestami
pa v Skupnosti za ceste Slovenije.
V občinskih skupnostih za ceste naj bi se uporabniki cest in
izvajalci rednega vzdrževanja cest dogovarjali tudi o združevanju sredstev za sofinanciranje graditve, rekonstrukcije in
obnavjjanja regionalnih cest, z namenom, da v okviru potreb
in možnosti prispevajo k razreševanju problema razvoja regionalne cestne mreže na svojem območju. S predlagano rešitvijo jim bo torej omogočeno, da bodo ne glede na prenos
pristojnosti za regionalne ceste iz občinskih na republiško
skupnost za ceste, tudi v prihodnje lahko uresničevali svoje
interese za pospešeno, urejanje regionalnih cest v svojem
okolju, za kar so pogosto pripravljeni zagotoviti dodatna
sredstva v obliki samoupravnega združevanja ali celo samoprispevka.
V zbor uporabnikov Skupnosti za ceste Slovenije naj bi
neposredno delegirale svoje delegate tiste organizacije združenega dela, ki so zaradi narave svoje dejavnosti vezane na
uporabo cest v večjem obsegu.
Z namenom vzpostavitve enakovrednejših odnosov med
uporabniki in izvajalci pri pripravi strokovnih podlag bo predvidena možnost ustanovitve delovne skupnosti skupnosti za
ceste za opravljanje določenih strokovnih del in nalog. Ne
glede na to^ pa naj bi skupnost za ceste lahko poverila opravljanje določenih del drugemu (n. pr. OZD, druga organizacija
ali upravni organ).
V Skupnosti za ceste Slovenije naj bi uporabniki in izvajalci
med drugim določali standarde in normative ter prioriteto del
za redno vzdrževanje vseh cest in ne samo magistralnih in
regionalnih. Te standarde in normative bodo morali seveda
določiti v skladu z obveznostjo izvajalcev rednega vzdrževanja cest, da zagotavljajo nemoteno prevoznost cest in varen
cestni^ promet. Z določitvijo prioritete del pa bodo morali
natančno določiti, katera redna vzdrževalna dela in v kolikšnem obsegu se lahko opusti v izjemnih razmerah, kadar
razpoložljiva sredstva za ceste ne bi omogočala njihovega
opravljanja v obsegu in kvaliteti, dogovorjenima z normativi in
standardi.
Investitor graditve in rekonstrukcije oziroma nosilec
obnove ceste naj bi v bodoče bila le skupnost za ceste. Ta
dela bo morala obvezno oddajati z javnim razpisom. Opravljanje strokovnih del in nalog v zvezi z investicijskimi vlaganji in
obnavljanjem cest bo skupnost za ceste prenesla na za ta dela
usposobljeno organizacijo združenega dela, ki pa ne bo
mogla biti obenem tudi izvajalec teh del.
3. Planiranje
Veljavne določbe o planiranju v samoupravnih interesnih
skupnostih za ceste bodo spremenjene in dopolnjene glede
na novo razmejitev vzdrževalnih del na cestah in prenos
pristojnosti za regionalne ceste iz občinskih na republiško
skupnost za ceste.
Specifičnosti pri planiranju razvoja cest zahtevajo, da se kot
osnova za vse planske procese izdelajo predpisane strokovne
podlage. Zaradi pomena poseganja v prostor bo k ureditvi
procesa planiranja razvoja cest vključena tudi obveza planiranja v skladu s predpisi o urejanju prostora.
Spremenjena bo določba glede udeležencev samoupravnih
sporazumov o temeljih planov skupnosti za ceste, ki naj bi
bile le temeljne in druge organizacije združenega dela, ki
opravljajo gospodarske dejavnosti. Delovni ljudje in občani v
krajevnih skupnostih pa naj bi bili udeleženci teh samoupravnih sporazumov samo takrat, kadar bi prevzemali pravice,
obveznosti in odgovornosti za uresničevanje v njih opredeljenih nalog.
Sredstva za ceste, ki se zagotavljajo iz drobnoprodajne
cene bencina in plinskega olja, z letnimi povračili za uporabo
cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila
in priklopna vozila, s povračilom za uporabo cest, vsebovanim
v prodajni ceni plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon
motornih vozil in s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za tuja motorna in priklopna vozila, naj bi se
uporabljala za redno vzdrževanje in varstvo cest, za druge
namene pa le, če ta sredstva presegajo obseg' potrebnih
sredstev za ta dela. Dodana bo še možnost, da se sredstva za
ceste, zbrana iz naštetih virov, uporabijo za druge namene
tudi v primeru, če je tako določeno s posebnim predpisom. Že
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sedaj je namreč z odlokom o določitvi zneskov za posebne
namene in nadomestila pri oblikovanju cen naftnih derivatov
določeno, da se en del sredstev, vsebovanih v drobnoprodajni
ceni bencina in plinskega olja, lahko uporablja za vzdrževanje
cest, drugi del pa le za razvoj cestnega omrežja, in sicer samo
za tista vlaganja, za katera je v finančni konstrukciji predvideno tudi koriščenje tujih kreditov.
Občinski skupnosti za ceste bo dana možnost da določi
višino in način plačevanja letnih povračil za uporabo cest za
traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij združenega dela, ki opravljajo'svojo dejavnost na njenem območju, oziroma da za našteta motorna
vozila sprejme sklep o oprostitvi plačevanja omenjenega letnega povračila. V primeru da si občinska skupnost za ceste
zagotovi na zgoraj navedeni način dodatna sredstva za ceste,
jih bo lahko uporabila tudi za obnavljanje, redno vzdrževanje
in varstvo javnih poti na svojem območju.
Organizacije za redno vzdrževanje cest so v skladu z določili zakona o amortizaciji družbenih sredstev dolžne obračunavati amortizacijo cest. Obračunana sredstva amortizacije
cest naj bi se uporabljala za njihovo obnovo, za druge
namene pa le, če bi ta sredstva presegla obseg potrebnih
sredstev za realizacijo dogovorjenega programa obnavljanja
cest. Takšna rešitev je usklajena z zakonsko ureditvijo
namena uporabe amortizacije, po kateri se pri cestah in
drugih zgrajenih cestnih površinah za nadomestitev porabljenih vrednosti, za katero se uporabljajo sredstva obračunane
amortizacije, šteje tudi obnavljanje (zamenjava) vozišč oziroma zgrajenih površin ali drugih delov, nujnih za obstoj
oziroma namensko uporabo teh objektov. Izdatki za te
namene ne tvorijo izdatkov za investicijsko vzdrževanje cest.
Skladno z določitvijo skupnosti za ceste kot edinega možnega nosilca obnavljanja cest in združenih sredstev amortizacije kot osnovnega vira za te namene bo v spremembah
zakona potrebno določiti, da naj bi organizacije za redno
vzdrževanje cest v okviru samoupravnega sporazuma o teme;
Ijih plana skupnosti za ceste uredile združevanje sredstev
amortizacije in z uporabniki cest dogovorile namen njihove
uporabe.
Z dopolnitvijo določbe o samoupravnem Sporazumu o rednem vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne
menjave dela naj bi ta obsegal tudi ureditev nadzora nad
smotrno uporabo sredstev za ceste in kvaliteto opravljanja
rednega vzdrževanja in varstva cest.
4. Graditev in rekonstrukcija cest
V tem poglavju zakona bodo posamezne določbe vsebinsko
usklajene s predlagano razdelitvijo vzdrževalnih del na cestah
na redno vzdrževanje cest in obnavljanje cest ter s popolnim
prenosom funkcije investitorstva na skupnost za ceste.
Predvidena je natančnejša določitev prometnih površin
izven vozišča, ki so jih dolžne redno vzdrževati organizacije za
redno vzdrževanje cest, in sicer tako, da cesto sestavljajo le
tiste, ki so locirane ob njej.
Z dopolnitvijo določbe o izdajanju dovoljenj za ureditev
avtobusnega postajališča na vozišču ceste bo dano pooblastilo bbčinskemu upravnemu organu, pristojnemu za promet,
da svoje dovoljenje prekliče v primeru, da to avtobusno postajališče ni več potrebno.
5. Obnavljanje in redno vzdrževanje cest
S predlagano novo rešitvijo bo vzdrževanje cest opredeljeno tako, da bo obsegalo redno vzdrževanje cest in obnavljanje cest. Na ta način naj bi zadržali sedanjo možnost, da se
za izvajanje obnovitvenih del na cesti opravi le priglasitev teh
del, kar je v skladu z določili o graditvi objektov.
Pri določitvi obsega obnovitvenih del na cesti bo upoštevano, da naj bi bila ta prostorsko omejena na območje cestnega sveta. V primeru, da bi bili z načrtovanimi obnovitvenimi
deli na obstoječi cesti predvideni posegi v območje izven
cestnega sveta, pa bi se ti šteli za rekonstrukcijo ceste in bi
bilo pred začetkom njihovega izvajanja potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje.
Rok za priglasitev obnovitvenih del na cesti bo podaljšan od
8 na 15 dni pred začetkom njihovega izvajanja. Gre za izenačitev tega roka z rokom iz zakona o graditvi objektov, v katerem
mora pristojni organ, če ugotovi, da vložena priglasitev po
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veljavnih predpisih ne zadostuje, prepovedati graditev z
odločbo in jo vročiti investitorju. V enakem roku naj bi bil
izvajalec del dolžan obvestiti o obnovitvenih delih na cesti
tudi organizacijo za redno vzdrževanje cest, ki upravljajo s
cesto, na kateri se bodo ta dela izvajala, in pristojen organ za
inšpekcijo cest.
Ob priglasitvi obnovitvenih del na cesti bo morala skupnost
za ceste kot nosilka teh del predložiti tudi predpisano tehnično dokumentacijo.
S spremembo zakona bodo navedena dela, ki štejejo za
obnovo ceste in dela, ki sestavljajo redno vzdrževanje cest.
Ker pa v okviru njihove opredelitve ni moč natančneje razmejiti, katera dela se po svojem obsegu še štejejo za redno
vzdrževanje cest, katera pa že presegajo ta namen, je predvideno, da se takšna razmejitev določi v posebnem izvedbenem
predpisu.
Zaradi jasnejše opredelitve odgovornosti za pravočasno in
kakovostno redno vzdrževanje cest je potrebno določiti
obveznost organizacij za redno vzdrževanje cest, da v svojih
samoupravnih aktih uredijo odgovornost svojih delavcev za
opravljanje teh delovnih nalog.
Določba, s katero se ureja prepoved prometa na cesti, naj bi
se dopolnila tako, da bo obsegala tudi prepoved prometa na
delu ceste. Vse prepovedi prometa na cestah naj bi za magistralne in regionalne ceste odrejal republiški upravni organ,
pristojen za promet, za lokalne ceste in prometne površine
izven vozišča magistralnih in regionalnih cest v naseljih pa
občinski upravni organ, pristojen za promet.
6. Varstvo cest
Med ukrepi za varstvo cest je bila z zakonom določena
največja dovoljena osna obremenitev motornih vozil ter njihova skupna teža in razsežnost. Iste omejitve predpisuje uporabnikom cest tudi pravilnik o dimenzijah, skupnih masah in
osni obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu,
le da jih ureja mnogo bolj podrobno. Z namenom da se
prepreči medsebojno neusklajenost obeh predpisov bo s
spremembo zakona predlagano, da se upoštevajo določbe
tega pravilnika.
7. Inšpekcija cest
Z dopolnitvijo nalog inšpekcijskega nadzorstva bo inšpektorjem za ceste dano pooblastilo, da lahko ustavijo obnovitvena dela na cesti v primeru, ko se ta izvajajo v nasprotju s
predpisano tehnično dokumentacijo.
Za izboljšanje učinkovitosti inšpekcijskega nadzora naj bi v
bodoče inšpektor za ceste o svojih ugotovitvah in ukrepih
takoj obvestil upravni organ pristojen za promet, skupnost za
ceste in organizacijo za redno vzdrževanje cest, ki upravlja s
cesto, na kateri je opravil inšpekcijski pregled.
8. Kazenske določbe
V zvezi s spremenjenim obsegom vzdrževalnih del, ki jih
bodo v bodoče opravljale organizacije za redno vzdrževanje
cest, bodo potrebne spremembe in dopolnitve tistih kazenskih določb, ki določajo sankcije za kršitve in opustitve obveznosti pri obnavljanju cest.
*
9. Prehodne in končne določbe
Te določbe bodo oblikovane v predlogu zakona.
IV. IZVRŠILNI PREDPISI
Zaradi predvidenih sprememb in d°pc!nitev zakona o
cestah bo potrebno spremeniti in dopolniti tudi pravilnik o
vzdrževanju in varstvu cest, ki ga je izdal Republiški komite za
promet in zveze. V njem bo, skladno z novo razdelitvijo
vzdrževalnih del, potrebno natančneje določiti vrsto, obseg,
način in kakovost del, ki se štejejo za obnavljanje cest oziroma za redno vzdrževanje in varstvo cest.-Poleg natančnejše
razmejitve med obnovitvenimi in rednimi vzdrževalnimi deli
na cesti bo z dopolnitvami pravilnika potrebno določiti še
!

obseg tehnične dokumentacije za priglasitev obnovitvenih del
in njihovo izvedbo, vodenje dnevnika o izvajanju del ter knjige
obračunskih izmer, strokovno nadzorstvo nad izvajanjem
obnovitvenih del in način prevzema izvršnih obnovitvenih del
na cesti.
V. OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAKONA
Za izvedbo predvidenih sprememb in dopolnitev zakona ne
bodo nastale materialne obveznosti za republiko in občine.
Zaradi prenosa pristojnosti za regionalne ceste iz občinskih
na republiško skupnost za ceste se bo, ob razbremenitvi
občinskih skupnosti za ceste za opravila v zvezi z gospodarjenjem s temi cestami, sorazmerno povečal obseg teh opravil v
Skupnosti za ceste Slovenije in bodo s tem zanjo nastopile
določene materialne posledice. Iz istega razloga bodo določene materialne posledice nastopile tudi zaradi sprememb in

dopolnitev dblgoročnih in srednjeročnih planskih aktov skupnosti za ceste ter samoupravnih splošnih aktov teh skupnosti.
O razporeditvi sredstev za posamezne namene pri gospodarjenju z regionalnimi cestami, katerih obseg se določi na
podlagi kriterijev in meril za delitev sredstev iz tretje do šeste
točke 38. člena zakona o cestah, naj bi v prihodnje odločali
izvajalci in uporabniki v Skupnosti za ceste Slovenije in ne v
občinskih skupnostih za ceste. Enaka sprememba velja za
primere, ko se sredstva za regionalne ceste zagotovijo še iz
drugih možnih virov, kot jih določa zakon. Prenos regionalnih
cest na republiško raven torej ne zahteva dodatnega zagotavljanj%sredstev za te ceste, če odmislimo problem financiranja
cestnega gospodarstva kot celote. Nasprotno, s tem ukrepom
naj bi zagotovili učinkovitejšo in smotrnejšo uporabo razpoložljivih sredstev za gospodarjenje z regionalnimi cestami, ker
naj bi se prioritetne naloge njihovega ohranjanja in razvoja
določale na podlagi širših potreti in interesov pri zagotavljanju enotnosti, cestnega omrežja v republiki.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah
1. člen
V zakonu o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 7/86) se
besedilo v prvem odstavku 1. člena spremeni in.dopolni tako,
da se v četrti vrsti za besedo »rekonstrukciji,« dodata besedi
»obnavjjanju, rednem«; pika na koncu stavka pa se nadomesti z vejico in doda besedilo: »s ciljem zagotavljanja pretočnosti in varnosti prometa.«
2. člen
V 3. členu se spremeni besedilo prvega odstavka tako, da se
glasi: »Javne ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste) so osnovna
sredstva organizacij združenega dela, ki opravljajo redno
vzdrževanje in varstvo cest (v nadaljnjem besedilu: organizacije za redno vzdrževanje cest).
V prvi vrsti drugega odstavka tega člena se pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
3. člen
V 4. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Vzdrževanje cest obsega vzdrževalna dela za zagotavljanje
prevoznosti cest (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje
cest) in vzdrževalna dela za ohranjanje oziroma obnavljanje
cest (v nadaljnjem besedilu: ohnavljanje cest).« Prvi odstavek
postane drugi odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
»Redno vzdrževanje in varstvo cest so zadeve posebnega
družbenega pomena.« Drugi odstavek postane tretji, v katerem se v prvi vrsti besedilo »Pri rekonstrukciji in graditvi«
nadomesti z besedilom »Pri graditvi, rekonstrukciji in obnavljanju«, v tretji vrsti pa se besedo »programov« nadomesti z
besedo »planov«.
4. člen
V 10. členu se v drugi vrsti prvega odstavka pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«, v četrti vrstf istega
odstavka pa se besede »mestih in naseljih« nadomestijo z
besedilom »ureditvenih območij mest irvnašelij«.
V drugem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Glede graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest«.
5. člen
V tretji vrsti tretjega odstavka 11. člena se beseda »in« pred
besedo »pravice« nadomesti z besedo »ter«,
6. člen
V prvi vrsti drugega odstavka 12. člena se besede »Uporabo
in vzdrževanje« nadomesti z besedami: »Uporabo, obnavljanje in redno vzdrževanje«.
7. člen
V 13. členu se besedilo v oklepaju spremeni tako da se
glasi: »(Uradni list SFRJ, št. 63/80, 4/81, 40/83 in 53/85)«.
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8. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »Delavci,
delovni ljudje in občani ustanavljajo samoupravne interesne
skupnosti za ceste zaradi zagotovitve trajnega in kakovostnega rednega vzdrževanja in varstva cest ter usklajevanja
planov graditve, rekonstrukcije in obnavljanja cest, zaradi
zagotovitve enotnosti cestnega omrežja, zaradi uveljavljanja
posebnega družbenega interesa pri gospodarjenju s cestami,
zaradi združevanja sredstev in določanja namena njihove
uporabe, določanja pogojev in načina opravljanja dejavnosti
rednega vzdrževanja in varstva cest, zadovoljevanja osebnih
in skupnih potreb in interesov, usklajevanja potreb z možnostmi ter urejanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri gospodarjenju s cestami.«
9. člen
V tretji vrsti 15. člena se pred besedo »vzdrževanje« vstavi
, beseda »redno«.
10. člen
V 17. členu se za napovednim besedilom »Kot izvajalci pa:
»besedilo spremeni tako, da se v prvi alinei pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«, besedilo druge alinee
pa se črta.
11. člen
. Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi: »V občinski_ skupnosti za ceste opravljajo delavci, delovni ljudje in
• občani zlasti naslednje naloge:
- ugotavljajo in usklajujejo potrebe in interese glede lokalnih cest;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja v občini na področju cestnega
aoa u
spodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo lokalnih cest;
- se sporazumevajo o združevanju sredstev za sofinanciranje graditve, rekonstrukcije in. obnavljanja regionalnih cest
- usklajujejo z drugimi občinskimi skupnostmi za ceste,
kakor tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi
vprašanja pomembna za enotnost cestne mreže Slovenije- določajo višino povračila za čezmerno uporabo lokalnih
cest (sedma točka 38. člena);
- določajo letne programe del rednega vzdrževanja in
varstva lokalnih cest;
- določajo letne programe graditve, rekonstrukcije in
obnavljanja lokalnih cest
- razvrščajo lokalne ceste;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področia
splosne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
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12. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Uporabniki in izvajalci se po občinski skupnosti za ceste s samoupravnim sporazumom združijo v Skupnost za ceste Slovenije.
V njej opravljajo naloge, ki se nanašajo na enotnost cestne
mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese
glede magistralnih in regionalnih cest;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja na področju cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo magistralnih in regionalnih cest;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in varstvo cest;
- določajo kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajemnosti in odločajo o razporeditvi teh sredstev;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na razvoj, obnavljanje in redno vzdrževanje cest na
manj razvitih območjih in obmejnih območjih SR Slovenije;
- določajo kriterije in merila za višino povračil iz četrte,
pete, sedme in osme točke 38. člena tega zakona;
- določajo višino povračila za čezmerno uporabo magistralnih in regionalnih cest (sedma točka 38. člena);
- določajo višino povračil iz četrte in pete točke 38. člena
tega zakona ter višino in način plačevanja cestnine iz osme
točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za delitev sredstev iz tretje do
šeste točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije ih merila za cene storitev za redno
vzdrževanje in varstvo cest;
- določajo cene storitev za redno vzdrževanje in varstvo
cest;
določajo normative in standarde ter prioriteto del za
redno vzdrževanje cest;
- določajo letne programe del rednega vzdrževanja in
varstva magistralnih in regionalnih cest;
- določajo letne programe graditve, rekonstrukcije in
obnavljanja magistralnih in regionalnih, cest;
- razvrščajo regionalne ceste in določajo osnove in merila
za razvrščanje lokalnih cest;
- obravnavajo in zavzemajo stališča o vprašanjih gospodarjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarjanjem urejajo na ravni federacije;
- usklajujejo interese z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi;
- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o cestah;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.«
13. člen
V 23. členu se črta drugi odstavek. Dodata se nov drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»V zbor uporabnikov Skupščine skupnosti za ceste Slovenije delegirajo delegate tudi organizacije združenega dela, ki
so zaradi narave svoje dejavnosti vezane na uporabo cest v
večjem obsegu.
Število delegatskih mest in način delegiranja deiegatov iz
drugega odstavka tega člena se določi v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi skupnosti za ceste Slovenije.«
14. člen
V 26. členu se črta prvi odstavek.
Dodata se nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Skupnost za ceste lahko za opravljanje najpomembnejših
del in nalog skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, ki
obsegajo dela in naloge planiranja graditve, rekonstrukcije,
obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest, dela in
naloge zagotavljanja sredstev za te namene in nadzor nad
uresničevanjem nalog iz sprejetih planskih dokumentov, oblikuje svojo delovno skupnost.
Opravljanje del in nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
ter drugih administrativno-strokovnih, pomožnih in temu
podobnih del oziroma njihovega dela si skupnost za ceste
lahko zagotovi tudi v dogovoru z drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim
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organom družbenopolitične skupnosti tako, da se zagotovi
čimbolj smotrno opravljanje teh del.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek, ki se spremenita tako, da se v peti vrsti tretjega
odstavka za besedo »prvega« dodata besedi »oziroma drugega«, v prvi vrsti četrtega odstavka pa se za besedo »del«
dodata besedi »in nalog«.
15. člen
V 27. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Kot investitor graditve in rekonstrukcije cest in kot nosilec
nalog pri obnavljanju cest nastopa skupnost za ceste.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Skupnost za ceste v skladu s planinskimi akti lahko zaupa
opravljanje strokovnih del in nalog v zvezi z graditvijo, rekonstrukcijo oziroma obnavljanjem ceste za to usposobljeni
organizaciji združenega dela.«
Dosedanji drugi odstavek se črta.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Organizacija združenega dela, ki opravlja strokovna dela
in naloge iz prejšnjega odstavka ne more biti obenem tudi
izvajalec graditve, rekonstrukcije oziroma obnavljanja ceste.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Skupnost za ceste odda graditev, rekonstrukcijo oziroma
obnavljanje ceste z javnim razpisom.«
16. člen
V 28. členu se v drugi vrsti drugega odstavka črta beseda
»posebno«.
17. člen
Črta se 29. člen.
18. člen
Besedilo 32. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Planiranje v organizacijah za redno vzdrževanje cest in v
skupnostih za ceste.se izvaja po predpisih o planiranju, predpisih o urejanju prostora in določbah tega zakona.«
19. člen
V 33. členu se besedilo drugega in tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu potreb za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje,
redno vzdrževanje in varstvo cest;
- načinu in pogojih združevanja sredstev za ceste;
- obsegu in razporeditvi sredstev glede na dela in varstvo
cest.
Izvajalci oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu in vrstah zmogljivosti ter ukrepih za zagotovitev
in racionalno izrabo zmogljivosti za redno vzdrževanje in
vars'vo cest;
- osnovnah in merilih za oblikovanje cen za izvajanje
programa rednega vzdrževanja in varstva cest;
- standardih in normativih glede obsega in kvalitete rednega vzdrževanja cest;
- merilih za določitev povračil, ki jih plačujejo uporabniki
cest.«
20. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske
skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci glede lokalnih
cest sporazumevajo tudi o:
- fizičnem in vrednostnem obsegu graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest v srednjeročnem obdobju vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- programu izdelave strokovnih podlag za izdelavo planov
razvoja cest oziroma cestnih odsekov in za pripravo lokacijskih načrtov;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za posamezne objekte;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev, rekonstrukcijo in obnavljanje cest v skladu s predpisi;
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- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega
obsega rednega vzdrževanja in varstva cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah' in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske
skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
tudi o fizičnem in vrednostnem obsegu sofinanciranja graditve, rekonstrukcije in obnavljanja regionalnih cest.
21. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ceste Slovenije se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
tudi o:
- skupnih nalogah, ki izhajajo iz enotnosti cestne mreže in
o zagotavljanju sredstev za njihovo izvedbo;
- namenu porabe, razporejanju, pravicah, obveznostih in
odgovornostih glede sredstev iz tretje, četrte, pete in šeste
točke prvega odstavka 38. člena tega zakona;
- oblikovanju sredstev vzajemnosti;
- fizičnem in vrednostnem obsegu graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva magistralnih
in regionalnih cest v srednjeročnem obdobju, vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- programu izdelave strokovnih podlag za pripravo planov
razvoja cest oziroma cestnih odsekov in za pripravo lokacijskih načrtov;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za graditev, rekonstrukcijo in obnavljanje magistralnih in regionalnih
cest;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev, rekonstrukcijo in obnavljanje magistralnih in regionalnih cest v
skladu s predpisi.;
- potrebnih zmogljivostih za. izvajanje predvidenega
obsega rednega vzdrževanja in varstva magistralnih in regionalnih cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varsta
bivalnega okolja.«
22. člen
Za 35. členom se doda nov 35. a člen, ki se glasi:
»35. a člen
Udeleženci samoupravnih sporazumov o temeljih planov
skupnosti za ceste so delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti.
Delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih so udeleženci samoupravnih sporazumov iz prejšnjega odstavka,
kadar prevzamejo pravice,, obveznosti- in odgovornosti za
uresničevanje v njih opredeljenih nalog.«
23. člen
V 36. členu se v drugi vrsti prvega odstavka besedi »vzdrževahja, varstva« nadomestita z besedilom »varstva, rednega
vzdrževanja, obnavljanja«.

26. člen
Črta se 39. člen.
27. člen
Črta se 40. člen.
28. člen
Besedilo 41. člena se dopolni tako, da se v drugi in četrti
vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«, pika
na koncu stavka se nadomesti z vejico in doda besedilo: »ali
če je tgko določeno s posebnim predpisom.«
29. člen
V 42. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da
se v drugi vrsti pred besedo »topke« črta besedilo »in 5.«, v
tretji vrsti pred besedo »traktorje« črta beseda »kmetijske«, v
peti vrsti pa pred besedo »opravljajo« črtajo besede »s katerimi te« in vstavi beseda »ki«.
V drugem odstavku se v drugi vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavita besedi »obnavljanje, redno«, za besedo »cest«
pa doda besedilo »in javnih poti«.
30. člen
V 43. členu se besedilo dopolni tako, da se v drugi vrsti za
besedo »vzdrževanje« beseda »in« nadomesti z vejico, za
besedo »varstvo« pa se dodata besedi »in obnavljanje«.
31. člen
V 46. členu se besedilo v drugem odstavku, v drugi in četrti
vrsti dopolni tako, da se pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«. Besedilo 3. odstavka se črta.
32. člen
V 47. členu se besedilo v drugi in četrti vrsti prvega
odstavka in v drugi vrsti drugega odstavka dopolni tako, da se
pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
33. člen
, V 48. členu se besedilo druge vrste drugega odstavka
dopolni tako, da se pred besedo »vzdrževanje« vstavi besedilo »obnavljanje, redno«.
34. člen
V 52. členu se besedilo prvega odstavka v prvem stavku
spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi opravljanja zadev iz 8. točke prvega odstavka 5.
člena zakona o položaju in pooblastilih Avto-moto zveze
Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št. 22/78 in 9/86) Skupnost za
ceste Slovenije in občinske skupnosti za ceste združujejo
sredstva za financiranje službe »pomoč - informacije«, ki jo
opravlja Avto-moto zveza Slovenije.«
, 35. člen
V 53. členu se besedilo prve in druge vrste prvega odstavka
in prve vrste ter tretje alinee drugega odstavka dopolni tako,
da se pred besedo »vzdrževanje« v ustreznem sklonu vstavi
beseda »redno« v odgovarjajočem sklonu.
V drugem odstavku se za četrto alineo doda nova alinea, ki
se glasi:
»- nadzor nad smotrno uporabo sredstev in kvaliteto
opravljenih del!«

24. člen
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za določanje dolgoročne zasnove in strategije razvoja
cestnega omrežja sprejmejo skupnosti za ceste dolgoročne
plane.«
Dolgoročni plan skupnosti za ceste je podlaga in splošna
orientacija za srednjeročni plan na področju graditve, rekonstrukcije, obnavljanja, rednega vzdrževanja in varstva cest.«

36. člen
V 54. členu se besedilo dopolni tako, da se v tretji, četrti in
sedmi vrsti pred besedo »vzdrževanje« v različnih sklonih
vstavi beseda »redno« v odgovarjajočih sklonih.

25. člen
. Napovedni stavek prvega odstavka 38. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»Sredstva za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno
vzdrževanje in varstvo cest se zagotavljajo:«

37. člen
V 55. členu se besedilo v prvi in tretji vrsti prvega odstavka
ter v četrtem odstavku dopolni tako, da se pred besedo
»vzdrževanje« v različnih sklonih vstavi beseda »redno« v
odgovarjajočih sklonih.
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Besedilo petega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Združevanje sredstev amortizacije iti namen njihove uporabe se določi v samoupravnih sporazumih o temeljih plana
skupnosti za ceste.«
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Združena sredstva amortizacije se uporabljajo za obnavljanje cest, za druge namene pa le, če ta sredstva presegajo
obseg potrebnih sredstev za obnavljanje cest.«
38. člen
Črta se 56. člen.
39. člen
V 57. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da
se v prvi in četrti vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«, v tretji pa se za vejico besedilo do konca
stavka spremeni tako, da se glasi: »organizacije za redno
vzdrževanje cest«.
V drugem odstavku se pred besedo »organizacija« črta
beseda »Temeljna«, pred besedo »vzdrževanje« v prvi vrsti in
v tretji vrsti prve točke tega odstavka pa se vstavi beseda
»redno«.
V tretjem odstavku se v drugi vrsti pred besedo »vzdržuje«
in v tretji vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda
»redno«.
40. člen
V 58. členil se besedilo prvega odstavka za besedo »Organiziranje« do konca stavka spremeni tako, da se glasi: »organizacij za redno vzdrževanje cest.«
41. člen
V 59. členu se besedilo dopolni tako, da se v prvi in deseti
vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
42. člen
V 60. členu se besedilo prvega odstavka v šesti alinei dopolni tako, da se za besedo »pristajališča« črta podpičje in
dodata besedi »ob njej I«
V drugem odstavku se v zadnji alinei pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
43. člen
V 63. členu se doda nov prvi .odstavek, ki se glasi:
»Območje izključne rabe prostora za ceste se določi na
podlagi sestavnih elementov ceste, ki so določeni v 60. členu
tega zakona..«
Dsoedanji prvi odstaveK postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi planirane graditve ali rekonstrukcije ceste se
potrebno zemljišče varuje kot območje izključne in omejene
rabe prostora. Območje izključne in omejene rabe se določi
na predlog pristojne skupnosti za ceste v prostorskem delu
srednjeročnega plana občine.«
Besedilo dosedanjega drugega odstavka se črta.
Besedilo tretjega in četrtega odstavka se spremeni tako, da
se glasi: »Na zemljišču, ki je varovano za potrebe graditve in
rekostrukcije cest, ni dovoljeno graditi drugih objektov. Izjemoma se lahko dovoli posamezna graditev, če se da ugotoviti,
da ne bo oteževala ali onemogočala predvidene graditve
oziroma rekonstrukcije ceste.
Izjemno graditev dovoli pristojni upravni organ v soglasju s
predlagateljem območja varovanega prostora.«
44. člen
V 65. členu se v četrti vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«.
45. člen
Besedilo 72. člena se dopolni tako, da se v drugi vrsti pred
besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno« in v šesti vrsti za
besedo »nevarno« doda besedilo: »ali da zanj ni več potrebe«.
poročevalec

46. člen
Besedilo prvega odstavka 77. člena se v drugi vrsti dopolni
tako, da se za besedo »graditve«, doda besedilo »rekonstrukcije, obnavljanja«, pred besedo »vzdrževanja« pa vstavi
besedo »rednega«.
V prvi vrsti drugega odstavka se med besedi »dolžan« in
»vzdrževati« vstavi besedilo »obnavljati in redno«, v šesti vrsti
med besedi »graditve« in »kril« pa besedi »ali rekonstrukcije«.
47. člen
V 82. členu se besedilo dopolni tako, da se v prvem in
drugem odstavku pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda
»redno«.
48. člen
Za 82. členom se spremeni dosedanji naslov poglavja »V.
Vzdrževanje cest« tako( da se glasi: »V. Obnavljanje in redno
vzdrževanje cest«.
Doda se nov 82. a člen, ki se glasi:
»82. a člen
Obnavljanje cest obsega:
- obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč in izboljšanje oziroma obnovo elementov cest;
- ojačitev vozišča zaradi povečanih'prometnih obremenitev;
- korekturo posameznih krivin v območju cestnega sveta;
- izdelavo naprav za odvodnjavanje na posameznih delih
cest;
- obnavljanje izrabljenih elementov mostov, propustov,
zidov in drugih objektov ter nadomestitev provizoričnih zidov
s stalimi zidovi kot sestavnih delov ceste;
- obnavljanje drugih naprav in napeljav, zgrajenih za
potrebe ceste;
- zamenjavo makadamskega vozišča s sodobnimi vozišči
v območju cestnega sveta na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije.
Izvajalec obnovitvenih del na cesti mora najmanj 15 dni
pred začetkom njihovega izvajanja o teh delih obvestiti organizacijo za redno vzdrževanje cest, ki je upravljafec ceste, in
pristojen organ za inšpekcijo cest.
Za obnovitvena dela na cesti mora skupnost za ceste ob
priglasitvi teh del predložiti tehnično dokumentacijo, kot jo
določa poseben predpis, izdan na podlagi tega zakona.
Za obnovitvena dela na cesti veljajo ustrezne določbe predpisov o graditvi objektov, če s tem zakonom ni drugače
določeno.«
49. člen
Besedilo 83. člena se dopolni tako, da se v prvi vrsti pred
besedo »vzdržujejo« in v drugi vrsti pred besedo »vzdrževanje« v prvem odstavku ter v prvi vrsti drugega odstavka pred
besedo »vzdrževane« vstavi beseda »redno«..
50. člen
Za 83. členom se doda nov 83. a člen, ki se glasi:
»83. a člen
Organizacije za redno vzdrževanje cest morajo v samoupravnih splošnih aktih urediti odgovornost svojih delavcev za
pravočasno in kakovostno opravljanje nalog iz drugega
odstavka prejšnjega člena.«
51. člen
Besedilo prvega odstavka 84. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Redno vzdrževanje cest obsega:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo ceste, ki se
izvaja z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi;
- redno vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin
izven vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav
iz 60. člena tega zakona ter zagotavljanje prevoznosti cest v
letnem in zimskem času;
- odpravo zmrzlinskih in drugih poškodb;
23

- zavarovanje pobočij, usekov in nasipov;
- nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije;
- odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
elementarnih dogodkov oziroma povzročenih po uporabnikih
cest;
- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za redno
vzdrževanje cest.
Drugi odstavek se črta.
52. člen
Besedilo 85. člena se dopolni tako, da se med besedi »o« in
»vzdrževanju« vstavi besedilo, ki glasi: »obnavljanju, obsegu
obnovitvenih del in prevzemu teh del ter o rednem«.
53. člen
Besedilo 86. člena se dopolni tako, da se pred besedo
»vzdrževalna« v prvem odstavku dodajo besede »Obnovitvena in redna«, v drugem odstavku pa besede »obnovitvena
ali redna«.
54. člen
Besedilo prvih štirih odstavkov 87. člena se spremeni in
dopolni tako, da se glasi:
»Čeje cesta ali objekt na njej v takem stanju, da promet ni
mogoč, ali je mogoč samo promet za posamezne vrste vozil,
ali če bi promet posameznih vrst vozil škodoval cesti ali
objektom na njej ter drugim javnim interesom, če se rekonstrukcija, obnovitvena in redna vzdrževalna dela na cesti ne
dajo izvesti, nc ja bi se ustavil promet, ali če to terjajo drugi
utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na varnost prometa, sme
pristojen upravni organ za promet samostojno ali na predlog
organizacije za redno vzdrževanje cest oziroma izvajalca
rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del na cesti odrediti
splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil na vsej cesti, delu ceste ali na njenih
posameznih odsekih.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove promet na magistralnih in regionalnih cestah, občinski
upravni organ, pristojen za promet, pa na lokalnih cestah ter
na prometni površini izven vozišča magistralnih in regionalnih cest v naseljih.
Splošna prepoved prometa po prvem odstavku tega člena
sme biti samo začasna; prepoved prometa za posamezne
vrste vozil pa je lahko začasna ali trajna.
Organizacija za redno vzdrževanje cest oziroma izvajalec
rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del na cesti sta dolžna
preusmeriti promet na ustrezno obvozno cesto, za kar morata
pridobiti predhodno soglasje upravljalca obvozne ceste in
občinskega upravnega organa pristojnega za promet.«
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Organizacija za redno vzdrževanje cest mora pravočasno
označiti splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za
posamezne vrste vozil na cesti in njegovo preusmeritev na
obvozno cesto z ustreznimi prometnimi znaki. Preusmerjanje
prometa na obvozno cesto lahko opravlja tudi delavec organizacije združenega dela, ki izvaja rekonstrukcijska, obnovitvena ali redna vzdrževalna dela «
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Splošno prepoved prometa ali prepoved prometa za posamezne vrste vozil, kakor tudi njeno prenehanje, mora organi-'
zacija za redno vzdrževanje cest oziroma izvajalec rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del na cesti pravočasno objaviti v
sredstvih, javnega obveščanja, najmanj 3 dni pred uveljavitvijo
takšne odredbe oziroma pred njenim prenehanjem pa obvestiti tudi pristojni organ za notranje zadeve.«
»
55. člen
Besedilo 88. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Ce je zaradi nujnih rekonstrukcijskih, obnovitvenih ali
rednih vzdrževalnih del ali ukrepov za zavarovanje ceste
potrebno začasno zasesti zemljišča ob cesti ali je potrebna v
ta namen začasna uporaba obcestnega zemljišča, odloči o
tem, po predlogu izvajalca rekonstrukcijskih ali obnovitvenih
del na cesti oziroma organizacije za redno vzdrževanje cest,
pristojni občinski upravni organ v skladu s predpisi o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini, če se
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predlagatelj z lastnikom zemljišča oziroma imetnikom pravice
uporabe zemljišča nš sporazume drugače.«
56. člen
Besedilo 89. člena se dopolni tako, da se v sedmi vrsti
prvega odstavka in v prvi vrsti drugega odstavka pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
Tretji odstavek se dopolni tako, da se v drugi, peti in šesti
vrsti pred besedo »vzdrževanje« v ustreznem sklonu vstavi
besedo »redno« v odgovarjajočem sklonu.
57. člen
Besedilo 90. člena se dopolni tako, da se pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
58. člen
Besedilo 91. člena se v prvem odstavku dopolni tako, da se
pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
59. člen
Besedilo 92. člena se dopolni tako, da se v drugem
odstavku pred besedi »vzdržuje« in »vzdrževanje« ter v tretjem in petem odstavku pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«.
60. člen
Besedilo 93. člena se dopolni tako, da se pred besedo
»vzdrževanje« v prvi vrti in besedo »vzdrževati« v drugi vrsti
vstavi beseda »redno«.
61. člen
V 96. členu se besedilo prvega odstavka črta in nadomesti z
novim besedilom, Ki se glasi:
»Največja dovoljena osna obremenitev, skupna masa in
dimenzije motornih vozil so določene v posebnem izvršilnem
predpisu, izdanem na podlagi zakona o temeljih varnosti
cestnega prometa.«
• Drugi odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
» V posebnih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe itd.)
lahko republiški upravni organ, pristojen za promet, na magistralnih in regionalnih cestah, občinski upravni organ, pristojen za promet, pa na lokalnih cestah, po strokovnem mnenju
organizacije za redno vzdrževanje cest za določen čas
zmanjša dovoljeno osno obremenitev, omeji hitrost vozil ali
odredi zaporo ceste.«
V tretjem odstavku se pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«.
62. člen
Drugi odstavek 98. člena se dopolni tako, da se pred besedo
/■vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
63. člen
V 100. členu se besedilo prvega odstavka dopolni tako, da
se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
Drugi odstavek pa se dopolni tako, da se glasi:
»Kršitelja predpisov lahko organ za notranje zadeve izključi
iz prometa, organizacija za redno vzdrževanje cest pa ima
pravico do plačila povračila po prvem odstavku 98. člena tega
zakona in do povračila škode.«
64. člen
Besedilo 101. člena se v prvem odstavku dopolni tako, da se
pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
Drugi odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Ta dela lahko opravlja tudi druga za to usposobljena
organizacija združenega dela na podlagi dovoljenja organizacije za redno vzdrževanje cest. V dovoljenju določi organizacija za redno vzdrževanje cest pogoje za opravljanje teh del.« .
V tretjem odstavku se pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«.
65. člen
V 102. členu se besedilo prvega odstavka dopolni tako, da
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se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda
besedilo: »v katerem je raba prostora omejena.«
66. člen
V drugem odstavku 103. člena se besedilo dopolni tako, da
se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
67. člen
V prvem in drugem odstavku 104. člena se besedilo dopolni
tako, da se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
68. člen
V 106. členu se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda
»redno«.
69. člen
V 107. členu se v osmi in deseti vrsti pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
70. člen
V drugem odstavku 108. člena se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
71. člen
V drugi in četrti vrsti 109. člena se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
72. člen
V prvem in tretjem odstavku 111. člena se pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
73. člen
V prvem in drugem odstavku 112. člena se pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
74. člen
V 113. členu se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda
»redno«.
75. člen
V prvem in drugem odstavku 114. člena se pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
76. člen
V četrti in šesti vrsti 115. člena se pred besedo »vzdrževanje« v ustreznem sklonu vstavi beseda »redno« v odgovarjajočem sklonu.
77. člen
Besedilo 116, člena se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»Prepovedano je začasno ali trajno zasesti cesto ali njen
del, izvajati na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z rekonstrukcijo, obnavljanjem ali rednim vzdrževanjem oziroma
izvajati ali opustitit kakršnakoli dela ob cesti, ki bi utegnila
poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa ovirati ali ogrožati
promet na njej.
Dejanja in opustitve iz prvega odstavka tega člena se
podrobneje določijo v predpisu iz 85. člena tega zakona.«
78. člen
Besedilo 118. člena se spremeni in dopolni tako, da se v prvi
alinei pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno« in da
se zadnja alinea alasi/.
»- uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov
pri izvajanju del in uporabi materiala ob graditvi, rekonstrukciji ali obnavljanju cest.«
79. člen
Besedilo prvega in tretjega odstavka 119. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Pri opravljanju inšpekcije cest je inšpektor za ceste upravičen:
'
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1. pregledovati dela pri graditvi, rekonstrukciji, obnavljanju,
rednem vzdrževanju in varstvu cest in njihovih objektov;
2. pregledovati tehnično dokumentacijo v zvezi z graditvijo,
rekonstrukcijo, obnavljanjem, rednim vzdrževanjem in varstvom cest;
3. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s tehničnimi noramtivi in standardi za izvajanje del in uporabo materialov pri
graditvi, rekonstrukciji, obnavljanju, rednem vzdrževanju in
varstvu cest, v nasprtoju s priglasitvijo obnovitvenih del na
cesti, v nasprotju z določbami o pogojih za promet na cestah
ali v nasprotju z ukrepi za varstvo cest;
4. odrediti, da se morajo na cestah in v območju preglednega
trikotnika odpraviti pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki ovirajo
promet ali ogrožajo varnost prometa; '
5. odrediti, da se morajo ustaviti dela v neposredni bližini
ceste, ki lahko spravijo v nevarnost cesto ali promet na njej;
6. odrediti, da se odstranijo brez dovoljenja postalvjeni prometni in neprometni znaki ter znaki, postavljeni tako, da
ovirajo ali ogrožajo promet;
7. odrediti ukrepe za zavarovanje ceste in začasno prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo poškodovati cesto
ali spraviti v nevarnoti promet;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana in izročena prometu;
9. ukrepati v skladu s posebnimi predpisi.
O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil, mora inšpektor
nemudoma obvestiti upravni organ, pristojen za promet,
skupnost za ceste Slovenije o ugotovitvah na magistralnih fti
regionalnih cestah, občinske skupnosti za ceste o ugotovitvah na lokalnih cestah in organizacijo za redno vzdrževanje
cest, ki upravlja s cesto, na kateri je bil opravljen inšpekcijski
pregled.«
80. člen
V 122. členu se besedilo dopolni tako, da se v drugi vrsti
prvega odstavka pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda
»redno«, v prvi točki tega odstavka pa se črta beseda »vzdružuje« in se nadomesti z besedami »opravlja rednega vzdrževanja«.
V drugem odstavku se pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«.
81. člen
V 123. členu se v 1. in 2. točki prvega odstavka pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
82. člen
V 124. členu se v prvem odstavku črtata 1. in 2. točka.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 1. in 2. točka.
Dosedanja 5. točka postane 3. točka in se dopolni tako, da
se pred besedo »vzdržuje« vstavi beseda »redno«.
• Dosedanja 6. točka postane 4. točka
83. člen
Besedilo 125. člena se dopolni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba:
1. če najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanja obnovitvenih
del na cesti o teh delih ne obvesti organizacije za redno
vzdrževanje cest in pristojen orgna za inšpekcijo cest (82. a
člen);
2. če pravočasno ne objavi prepovedi prometa, prenehanja
omejitev oziroma prepovedi prometa v sredstvih javnega
obveščanja ali ne preusmeri prometa na ustrezno obvozno,
cesto ali ne označi prepovedi prometa z ustreznimi znaki, alij
prekorači rok omejitve določen v dovoljenju (87. člen);
3. če njeno vozilo vozi po cesti ali njenem delu, na katerem
je pristojen organ prepovedal promet, ali vozi na določenem
delu cestre z vozilom, s katerim je pristojni upravni organ za
promet prepovedal voziti (87. člen);
4. če vozi njeno motorno ali priklopno vozilo s kolesi ozirčma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče (prvi
odstavek 95. člena);
5. če brez posebnega dovoljenja opravi izredni prevoz ali ne
opravi izrednega prevoza na takšen način in pod takšnimi,
pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni prevoz (98.,
člen);
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6. če prekopava, podkopava ali opravlja druga dela na
cestah brez dovoljenja organizacije za redno vzdrževanje cest
ali v nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne
obvesti organizacije za redno vzdrževanje cest, kadar opravlja
dela brez dovoljenja, ali ne odstrani neposredne nevarnosti
(101. člen);
7. če izvaja v bližini ceste ali objektov dela, s katerimi bi se
lahko oviral oziroma ogrožal promet, poškodovala ali spravila
v nevarnost cesta ali objekt na njej in povečali stroški za
redno vzdrževanje cestre ali objekta (106. člen);
8. če ob cesti opravlja dela v kamnolomu, peskokopu ali
glinokopu brez dovoljenja ali v takšni oddaljenosti od ceste,
da to vpliva na varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in
redno vzdrževanje ceste (114. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«

87. člen
V 129. členu se v 4. točki v drugi in četrti vrsti pred besedo
»vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.

84. člen
Besedilo 126. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek investitor graditve oziroma rekonstrukcije ceste, ali
upravljalec oziroma investitor naprav v cestnem telesu, če o
nameravanih delin ne obvesti v 60 dneh pred pričetkom teh
del prizadetega investitorja oziroma upravljalca. ali če mu ne
da na razpolago potrebnih načrtov in podatkov (81. člen).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 2.500 din tudi odgovorna oseba investitorja
graditve oziroma rekonstrukcije ceste, ali upravljalca oziroma
investitorja naprav v cestnem telesu.

88. člen
V 130. členu se v 2. točki pred besedo »vzdrževanje« vstavi
beseda »redno«.
V 4. točki pa se za besedo »z« besedilo »vzdrževanjem ali
rekonstrukcijo« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »rekonstrukcijo, obnavljanjem ali rednim vzdrževanjem«.
89. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OPOMBA: Prehodne in končne določbe bodo oblikovane v
predlogu tega zakona. ^ '

/.
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah je podana v 6. točki 1. odstavka 321.
člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja tudi razmerja, ki so skupnega pomena za
delovne ljudi in občane na področju javnih cest.
^ tveTemeljno
in dopolniZakona izhodišče
o cestah za
so predlagane
ugotovitve, spremembe
stališča, priporočila
in
sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi analize izvajanja
zakona o cestah, ki jih je sprejela na zasedanju pristojnih
zborov dne 17. decembra 1986. Pri pripravi osnutka zakona so
bila upoštevana tudi ustrezna skupščinska stališča glede
razreševanja odprtih vprašanj pri uresničevanju družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih
in njihove samoupravne organiziranosti, vendar le v taki meri,
kot je smotrno glede na navedena temeljna izhodišča, po
katerih naj se pripravijo spremembe in dopolnitve tistih dolo-1
čil zakona o cestah, ki so nujne za odpravo najbolj odprtih
vprašanj v cestnem gospodarstvu.

nja in razvoja regionalnih cest. Soodvisno so spremenjene
tudi naloge republiške skupnosti za ceste. Ena važnejših
nalog v Skupnosti za ceste Slovenije je določitev standardov
in normativov rednega vzdrževanja vseh razvrščenih cest in
določitev prioritete teh del (12. člen).
Skladno z novo zakonsko rešitvijo, po kateri bo gradnje in
rekonstrukcije cest ter obnovitvena dela na cestah oddajala
skupnost za ceste z javnim razpisom, je predlagano, da se
črta možnost delegiranja delegatov izvajalcev teh del v skupnost za ceste. Medsebojna razmerja med skupnostjo za ceste
in izvajalcem teh del se bodo urejala le s pogodbo za izvedbo
posameznih del in ne s samoupravnim sporazumom saj se
med njima ne bodo vzpostavljala trajnejša razmerja (10 člen
osnutka).
Nova je določba, da se v zbor uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije lahko neposredno delegira delegate
organizacij združenega dela, ki so zaradi narave svoje dejavnosti vezane na uporabo cest v večjem obsegu. S tem bi bila
dana možnost vključevanja v delo skupnosti za ceste vseh
pomembnih uporabnikov cest, torej tistih gospodarskih subjektov, ki s svojo dejavnostjo pomembneje vplivajo na gospodarjenje s cestami (13. člen osnutka).
V 14. členu osnutka so glede na sedanja določila zakona o
cestah podrobneje navedena najpomembnejša dela in naloge
skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, za katera je
smotrno organizirati delovno skupnost skupnosti za ceste.
15. člen osnutka zakona določa, da kot investitor graditve in
rekonstrukcije cest nastopa skupnost za ceste. Novost je v
tem, da investitor v rekonstrukcijo cest ni več organizacija za
vzdrževanje^ cest temveč je to skupnost za ceste, ki odda v tem
členu določena dela le z javnim razpisom.
V svoji funkciji investitorja in nosilca nalog pri obnavljanju
cest lahko skupnost za ceste zaupa opravljanje strokovnih del
in nalog v zvezi z graditvijo in rekonstrukcijo ter obnavljanjem
cest za to usposobljeni organizaciji združenega dela. Ta strokovna dela in naloge obsegajo predvsem pripravo strokovnih
podlag za investicijske odločitve, izdelavo investicijskega programa, izdelavo tehnične dokumentacije, vodenje postopkov
za pridobitev lokacijskih in gradbenih dovoljenj in druge
naloge.
Na podlagi razdelitve dejavnosti vzdrževanja na redno vzdrževanje in obnavljanje cest so v 48. in 51. členu osnutka
zakona natančneje določena dela, ki opredeljujejo obseg
nalog za vsako vrsto vzdrževanja posebej. Za obnovitvena

II.
Osnutek zakona določa v svojem 3. členu kot eno temeljnih
sprememb, da se na novo opredeli pojem vzdrževanja cest
tako, da obsega dela za zagotavljanje prevoznosti cest (redno
vzdrževanje cest) in vzdrževalna dela za ohranjanje oziroma
obnavljanje cest (obnavljanje cest).
Za razliko od dosedanje ureditve, po kateri je vzdrževanje
kot celota dejavnost posebnega družbenega pomena, osnutek zakona določa, da so zadele posebnega družbenega
pomena sedaj le naloge rednega vzdrževanja cest.
Pri obnavljanju cest pa so zadeve posebnega družbenega
katere e zakon kot
nFlVŽ
w "S-te' graditve
' in rekonstrukcije
takšne že
sedaj opredeljeval za področje
cest.
Zakon o cestah je predvidel možnost ustanovitve posebZJ/ifnjeZdruženega dela (29. člen). Z osnutkom se
nntrlh fin
, 'f^^ena,
ker glede
na dosedanjo
prakso ni
potrebe
in utemeljenih
razlogov
za njegovo
ustanovitev.
Na podlagi predlaganega prenosa pristojnosti za gospodarjenje z regionalnimi cestami iz občinskih na republiške skupnosti za ceste so v 11. členu osnutka spremenjene nalcae
občinskih skupnosti za ceste tako, da se te naloge nanašajo le
na lokalne ceste. Hkrati je s tem členom dana možnost uporabnikom in izvajalcem v občinskih skupnostih za ceste da se
dogovorijo o združevanju sredstev za sofinanciranje ohranja-

26

85. člen
Besedilo 127. člena se v 1. točki prvega odstavka dopolni
tako, da se pred besedo »vzdrževanje« vstavi beseda »redno«.
V 3. točki prvega odstavka se za besedo »z« besedilo
»vzdrževanjem ali rekonstrukcijo« nadomesti z besedilom
»rekonstrukcijo, obnavljanjem ali rednim vzdrževanjem«.
86. člen
Besedilo 128. člena se v 3. točki dopolni tako, da se med
besedi »če ne« vstavi besedilo, ki glasi: »brez posebnega
dovoljenja opravi izredni prevoz ali«.

poročevalec

dela je predpisana priglasitev del ter tehnična dokumentacija
za njihovo izvedbo; vsebina slednje pa bo podrobneje določena s posebnim podzakonskim predpisom. Zaradi kvalitetnejšega izvajanja rednih vzdrževalnih del določa osnutek
zakona v svojem 50. členu obveznost organizacij za redno
vzdrževanje, da posebej opredelijo v samoupravnih splošnih
aktih odgovornost svojih delavcev za pravočasno in kakovostno opravljanje določenih nalog.
V 54. členu osnutka zakona je razširjena možnost prepovedi
prometa na delu ceste ter določeno samostojno ukrepanje
pristojnega upravnega organa v primeru odreditve splošne
prepovedi prometa ali prepovedi prometa za posamezne vrste
vozil na cesti, delu ceste ali njenih posameznih odsekih.
Urejena je še obveznost določenih organizacij združenega
dela olode obveščanja o prepovedih prometa pristojnega
organa za notranje zadeve.
Največje dovoljene osne obremenitve motornih vozil (96.
člen zakona) ter njihova skupna teža in razsežnost so
podrobno že urejene v pravilniku o dimenzijah, skupnih
masah in osnih obremenitvah vozil ter o osnovnih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati naprave in oprema na vozilih v cestnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 30/78 in 4/80), zato se z
osnutkom zakona ne določa več teh elementov, temveč se
predvidi uporaba navedenega podzakonskega predpisa.
Naloge inšpekcijskega nadzora so v 79. členu osnutka
zakona dopolnjene tako, da lahko inšpektor za ceste ustavi
med ostalimi tudi obnovitvena dela na cestah v primeru, ko se
ta izvajajo v nasprotju z njihovo priglasitvijo. Namen tega
pooblastila je, da se prepreči izvajanje obnovitvenih del na
cesti izven cestnega sveta, saj gre v teh primerih za rekonstrukcijska dela, za katera je potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje.
Z osnutkom zakona so v 22. členu posebej opredeljeni
udeleženci samoupravnih sporazumov o temeljih planov
skupnosti za ceste. Pri njihovi določitvi je predlagatelj upošteval stališče Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR
Slovenije, po katerem naj bi bili udeleženci teh samoupravnih
sporazumov le tisti subjekti, ki poleg pravic prevzemajo tudi
obveznosti in odgovornosti za uresničitev v samoupravnih
sporazumih opredeljenih nalog. Na podlagi te rešitve je predlagano črtanje 39. člena zakona. Prav tako je predlagano (26.
člen osnutka) črtanje 40. člena zakona, ki opredeljuje namensko uporabo sredstev samoprispevka in pristojnost zbora
uporabnikov občinske skupnosti za ceste v zvezi z gospodarjenjem s temi sredstvi, saj to materijo neposredno ureja zakon
o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86).
S črtanjem besede "kmetijski« po 29. členu osnutka predlagatelj želi jasneje opredeliti obveznost oziroma oprostitev
plačevanja povračil glede na prometno sredstvo, predlaga pa
se dopolnitev, da se sredstva, zbrana na način po tem členu,
lahko uporabijo za vzdrževanje in varstvo javnih poti.
Smotrna uporaba sredstev in kvalitetno opravljena dela
mora postati pravilo pri gospodarjenju s cestami, zato je
predlagatelj posebej vnesel določilo, da mora samoupravni
sporazum o rednem vzdrževanju in varstvu cest po načelih
svobodne menjave dela obvezno vsebovati tudi določila
ustreznega nadzora. (35. člena osnutka zakona).
Osnutek zakona določa, da obnovitvena dela na cestah
oddaja skupnost za ceste z javnim razpisom. Kot osnovni vir
financiranja teh del pa so v določilu 37. člena osnutka zakona
skladno z zakonom o amortizaciji (Uradni list SFRJ, št. 72/86)
predvidena sredstva amortizacije cest, ki jo obračunavajo
organizacije za redno vzdrževanje cest. Zato naj bi se slednje
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti za
ceste med drugim sporazumele tudi o združitvi sredstev
amortizacije in namenu njihove uporabe.
Zaradi poenotenja izrazov iz zakona o cestah z irazi iz
predpisov o urejanju prostora je 43. členu osnutka nadomeščen izraz •>cestni rezervat« z izrazom »območje izključne in
omejene rabe prostora«, v 65. členu osnutka pa je opredeljen
varovalni pas kot prostor, katerega raba je omejena.
Med kazenskimi določbami se črta 1. in 2. točka 124. člena
(82. člen osnutka), ker je kršitev po 1. točki obsežena še v 1.
točki 122. člena zakona, kršitev po 2. točki, pa nima več
materialne podlage zaradi črtanja 2. odstavka 84. člena
zakona. Opustitev obveznosti obveščanja o pričetku obnovitvenih del je sedaj inkriminirana kot prekršek v 1. točki prvega
odstavka 125. člena (82. in 83. člen osnutka). Sprememba 126.
poročevalec

člena zakona pa je bila nujna zaradi boljše razumljivosti
določb.
Poleg omenjennih določil osnutka je v njem še vrsta sprememb oziroma dopolnitev posameznih členov zakona o
cestah kot posledica načelne opredelitve o delitvi dejavnosti
vzdrževanja na dela za redno vzdrževanje cest in dela za
ohranjanje oziroma obnavljanje cest.
III.
V prehodnih določbah bo potrebno določiti rok vskladitve
planskih dokumentov in samoupravnih splošnih aktov skupnosti za ceste ter rok za spremembo in dopolnitev izvršilnega
predpisa izdanega na podlagi 85. člena zakona. Končno besedilo teh določb bo zaradi nujnosti vskladitve rokov iz prehodnih določb z roki za pripravo letnih planskih aktov oblikovano
v predlogu tega zakona.
IV.
Za republiko in občine s predlaganim osnutkom zakona ne
bo materialnih obveznosti. Pač pa bodo nastopile določene
materialne posledice pri skupnosti za ceste zaradi prenosa
regionalnih cest v pristojnost Skupnosti za ceste Slovenije,
zaradi vsklajevanja ustreznih planskih aktov in samoupravnih
splošnih aktov.

Določbe zakona o cestah (Uradni
list SRS, št. 38/81 in 7/86), ki se
spreminjajo:
1. člen
Ta zakon ureja razmerja skupnega pomena za delavce,
delovne ljudi in občane pri gospodarjenju z javnimi cestami,
to je pri upravljanju, graditvi, rekonstrukciji, vzdrževanju in
varstvu teh cest ter zagotavljanju sredstev za te namene.
Ta zakon določa tudi temeljna načela:
— za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za
ceste, njihovo organizacijo in njihova medsebojna razmerja;
— za gospodarjenje z javnimi potmi ter s cestami, ulicami in
trgi v mestih in v naseljih mestnega značaja ter za gospodarjenje s cestami, ki niso javne ceste po tem zakonu
3. člen
Javne ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste) so osnovna srestva temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo
dejavnost vzdrževanja in varstva cest (v nadaljnjem besedilu:
organizacije za vzdrževanje cest).
Delavci v organizacijah za vzdrževanje cest uresničujejo
svoje pravice, obveznosti in odgovornosti glede gospodarjenja s cestami, kot to ureja ta zakon in kot se samoupravno
dogovorijo z uporabniki cest v samoupravnih interesnih skupnostih za ceste.
Ceste so izven pravnega prometa.
Na cestah je mogoče pridobiti pravico posebne rabe samo
za splošne potrebe, kot je pravica napeljevanja vodovoda in
kanalizacije ter električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav, plinovodov in podobno.
Na cestah ni mogoče pridobiti služnosti.
4. člen
Vzdrževanje in varstvo cest je dejavnost posebnega družbenega pomena.
Pri, rekonstrukciji in graditvi cest so zadeve posebnega
družbenega pomena: zagotavljanje pretočnosti in varnosti
prometa, vsklajevanje programov samoupravnih interesnih
'skupnosti za ceste z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, določanje namena in uporabe sredstev, zagotavljanje enotnosti cestne mreže, določanje smeri in poteka cest,
povezovanje z mednarodnimi in medrepubliškimi prometnimi
tokovi ter odločanje o opustitvi ceste.
10.člen
Kadar občinska skupščina določi s svojim odlokom, da je
vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med mapi27

stralne in regionalne ceste, v mestih in naseljih mestnega
značaja komunalna dejavnost, gospodarijo z njimi komunalne
organizacije združenega dela v skladu z načeli tega zakona in
so njihovo osnovno sredstvo.
Glede vzdrževanja, varstva, graditve in rekonstrukcije cest
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in dolžnosti glede na naravo in namen teh cest oziroma
prometnih površin.
11.člen
Gozdne ceste so prometne površine, ki so osnovno sredstvo gozdnih gospodarskih organizacij in je na njih promet
možen le pod pogoji in. na način, kot to uredijo gozdne
gospodarske organizacije.
_
cestah, ki so osnovno sredstvo drugih organizacij Združenega dela, urejajo promet te organizacije združenega dela
Ceste iz prvega in drugega odstavka tega člena niso javne
ceste v smislu tega zakona. Varovanje posebnih družbenih
interesov in pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pri določanju rabe teh cest uredi občinska skupščina v skladu z načeli
tega zakona.
12. člen
Dovozne poti, vaške in poljske poti, gozdne poti ter druge
krajevne poti, s katerimi ne gospodarijo organizacije združenega dela in niso njihovo osnovno sredstvo, so javne poti.
Uporabo in vzdrževanje javnih poti in druga razmerja v zvezi
z njimi ter pravice in dolžnosti krajevnih skupnosti pri gospodarjenju z javnimi potmi uredi občinska skupščina primerno
načelom iz tega zakona.
13. člen
Izrazi, katerih pomen določa 10. člen zakona o temeljih
varnosti cestnega prometa, (Ur. list SFRJ št. 63/80) imajo v
tem zakonu enak pomen, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
14. člen
Delavci, delovni ljudje in občani ustanavljajo samoupravne
interesne skupnosti za ceste zaradi zagotovitve trajnega in
kakovostnega vzdrževanja in varstva cest ter usklajevanja
planov graditve, in rekonstrukcije cest, zaradi zagotovitve
enotnosti cestnega omrežja, zaradi uveljavljanja posebnega
družbenega interesa pri gospodarjenju s cestami, zaradi združevanja sredstev in določanja namena njihove uporabe, določanja pogojev in načina opravljanja dejavnosti vzdrževanja in
varstva cest, zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb in
interesov, usklajevanja potreb z možnostmi ter urejanja medsebojnih razmerij, pravic in odgovornosti pri gospodarjenju s
cestami.
15. člen
Dejavnost samoupravne interesne skupnosti za ceste (v
nadaljnjem besedilu: skupnost za ceste), ki se nanaša na
vzdrževanje in varstvo cest in zadeve iz drugega odstavka 4.
člena tega zakona, je posebnega družbenega pomena.
17. člen
V občinsko skupnost za ceste se na podlagi tega zakona s
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za ceste
združijo kot uporabniki:
- delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega
dela in v delovnih skupnostih;
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov;
- občani v krajevnih skupnostih;
kot izvajalci pa:
- delavci v organizacijah za vzdrževanje cest na območju te
občinske skupnosti za ceste;
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki na
podlagi posebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo
projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste na območju te
občinske skupnosti za ceste, za čas izvajanja dogovorjene
naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša razmerja, vendar le
v zadevah, glede katerih imajo obveznosti, odgovornosti in
pravice v zvezi z izvajanjem te naloge.
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18. člen
V občinski skupnosti za ceste opravljajo delavci, delovni
ljudje in občani zlasti naslednje naloge:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese
glede regionalnih in lokalnih cest;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja v občini na področju cestneaa aospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev regionalnih in lokalnih cest;
- usklajujejo z drugimi občinskimi skupnostmi za ceste,
kakor tudi z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi,
vprašanja pomembna za enotnost cestne mreže Slovenije;
- določajo normative in standarde za obseg in kvaliteto
vzdrževanja regionalnih in lokalnih cest;
- določajo cene storitev za vzdrževanje in varstvo regionalnih in lokalnih cest;
- določajo višino povračila za čezmerno uporabo cest
(sedma točka 38. člena);
- določajo letne programe del vzdrževanja in varstva regionalnih in lokalnih cest;
- razvrščajo lokalne ceste;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
19. člen
Uporabniki in izvajalci se po občinski skupnosti za ceste s
samoupravnim sporazumom združijo v Skupnost za ceste
Slovenije. V njej opravljajo naloge, ki se nanašajo na enotnost
cestne mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti:
- ugotavljajo in usklajujejo skupne potrebe in interese
glede magistralnih cest;
sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja na področju cestnega gospodarstva;
- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev maqistralnih cest;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev
- zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest določajo kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajemnosti in odločajo o razporeditvi teh sredstev;
- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se
nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih
območjih in obmejnih območjih SR Slovenije;
- določajo kriterije in merila za višino povračil iz četrte
pete, sedme in osme točke 38. člena tega zakona;
- določajo višino povračil iz četrte in pete točke 38. člena
tega zakona ter višino in način plačevanja cestnine iz osme
točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za delitev sredstev iz tretje do
šeste točke 38. člena tega zakona;
- določajo kriterije in merila za cene storitev za vzdrževanje in varstvo cest;
- določajo cene storitev za vzdrževanje in varstvo maqistralnih cest;
- določajo normative in standarde za vzdrževanje magistralnih cest in skupne normative in standarde za vzdrževanje
regionalnih in lokalnih cest;
- določajo letne programe del vzdrževanja in varstva
magistralnih cest;
- razvrščajo regionalne ceste in določajo osnove in merila
za razvrščanje lokalnih cest;
- obravnavajo in zavzemajo stališča o vprašanjih gospodarjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarjanjem urejajo na ravni federacije;
- usaklajujeio interse z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in sklepajo samoupravni sporazum o usklajevanju planov;
- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o cestah;
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
23. člen
V vsak zbor skupščine Skupnosti za ceste Slovenije delegira delegate ustrezni zbor občinske skupnosti za ceste v
poročevalec

skladu s samoupravnim sporazum o ustanovitvi Skupnosti za
ceste Slovenije.
V zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije
delegirajo zbori izvajalcev občinskih skupnosti za ceste tudi
delegate iz organizacije za vzdrževanje avtomobilskih cest in
organizacij združenega dela iz druge alineje drugega
odstavka 17. člena. Število delegatskih mest in način delegiranja delegatov se določijo v samoupravnem sporazumu o
ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije.
26. člen
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in tem
podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce v
skupnostih za ceste, se lahko v skupnostih za ceste oblikujejo
delovne skupnosti ali pa si skupnosti za ceste zagotovijo
opravljanje teh del v dogovoru z drugo samoupravno interesno skupnostjo, samoupravno organizacijo ali upravnim
organom družbenopolitične skupnosti tako, da se zagovi čimbolj smotrno opravljanje teh del.
Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanja
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresničevanju skupnih ciljev in interesov delavcev, ki opravljajo za
skupnost za ceste dela iz prvega odstavka tega člena, se
uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med skupnostjo za ceste
in delovno skupnostjo.
Če skupnost za ceste za opravljanje del iz prvega odstavka
tega člena oblikuje delovno skupnost, daje skupščina skupnosti za ceste soglasje k določbam statuta delovne skupnosti,
ki se nanašajo na uresničevanje nalog in programov dela
delovne skuponosti ter k razvidu del in nalog delovne skupnosti. Skupščina skupnosti za ceste imenuje in, razrešuje vodjo
delovne skupnosti potem, ko je dobila mnenje organa upravljanja delovne skupnosti.
27. člen
Skupščina skupnosti za ceste v skladu s planom zaupa
opravljanje investitorskih poslov za graditev nove ceste organizaciji, ki bo to cesto prevzela v upravljanje ali drugi za to
usposobljeni organizaciji združenega dela. Skladno s samoupravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti za ceste se
pravice, obveznosti in odgovornosti glede opravljanja investitorskih poslov uredijo s samoupravnim sporazumom med
skupnostjo za ceste in organizacjo združenega dela, ki opravlja investitorske posle.
Investitor rekonstrukcije cest je organizacija za vzdrževanje
cest, ki s cestami kot osnovnim sredstvom gospodari.
Investitor graditve nove ceste oziroma rekonstrukcije ceste
ne more biti obenem tudi izvajalec teh del.
28. člen
V statutu skupnosti za ceste se uredi način reševanja spornih vprašanj med uporabniki in izvajalci.
Če na ta način ne pride do uskladitve interesov, odloči o
sporu posebno sodišče združenega dela.
29. člen
Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in
drugih samoupravnih odnosov, ki nastanejo v skupnosti za
ceste ali med skupnostmi za ceste, se ustanovi posebno
sodišče združenega dela.
Skupnosti za ceste lahko ustanovijo skupno posebno
sodišče združenega dela tudi skupaj z drugimi zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi s področja prometa in drugih dejavnosti.
32. člen
Planiranje v organizacijah združenega dela za vzdrževanje
cest kot tudi v okviru skupnosti za ceste se izvaja po določbah
zakonov o planiranju in tega zakona.
33. člen
Skupščina skupnosti za ceste določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za ceste na podlagi elementov, ki jih uskladijo uporabniki in izvajalci.
Uporabniki oblikujejo elemente tudi o:
poročevaiec

- obsegu potreb za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in
graditev cest;
- načinu in pogojih združevanja sredstev za ceste;
- obsegu in razporeditvi sredstev glede na dela in vrsto
cest.
Izvajalci oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu in vrstah zmogljivosti ter ukrepih za zagotovitev
in racionalno izrabo zmogljivosti za vzdrževanje, varstvo,
rekonstrukcijjo in graditev cest;
- osnovah in merilih za oblikovanje cen za izvajanje programa vzdrževanja in varstva cest;
- standardih in normativih glede obsega in kvalitete vzdrževanja cest;
- merilih za določitev povračil, ki jih plačujejo uporabniki
cest.
34. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana občinske
skupnosti za ceste se uporabniki in izvajalci glede regionalnih
in lokalnih cest sporazumevajo tudi o:
- fizičnem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva,
rekonstrukcije in graditve cest v srednjeročnem obdobju,
vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem
obdobju;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za posamezne objekte;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev in rekonstrukcijo cest v skladu s predpisi;
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega
obsega vzdrževanja in varstva cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
35. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ceste Slovenije se uporabniki in izvajalci sporazumevajo
tudi o:
- skupnih nalogah, ki izhajajo iz enotnosti cestne mreže in
o zagotavljanju sredstev za njihovo izvedbo;
- namenu porabe, razporejanju, pravicah, obveznostih in
odgovornostih glede sredstev iz tretje, četrte, pete in šeste
točke, prvega odstavka 38. člena tega zakona;
- izenačevanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih
cest in oblikovanju sredstev vzajemnosti;
- fizičnem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva,
rekonstrukcije in graditve magistralnih cest v srednjeročnem
obdobju, vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju;
- lokaciji, roku dograditve in potrebnih sredstvih za graditev in rekonstrukcijo magistralnih cest;
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev in rekonstrukcijo magistralnih cest v skladu s predpisi;
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje predvidenega
obsega vzdrževanja in varstva magistralnih cest;
- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami;
- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva
bivalnega okolja.
36. člen
Zaradi zagotavljanja enotnosti cestne mreže, ki zahteva
skupno urejanje vzdrževanja, varstva, rekonstrukcij in graditve cest, ki potekajo po območjih več občin, dvoje ali več
občinskih skupnosti za ceste sklepa samoupravni sporazum o
usklajevanju planov teh skupnosti.
Skupnosti za ceste z območja dveh ali več občin so glede
zadev iz prvega odstavka tega člena udeleženke dogovora o
skupnih temeljih planov teh družbenopolitičnih skupnosti, če
skupnosti za ceste z njim prevzemajo obveznosti ali odgovornosti.
37. člen
Za določanje dolgoročnih možnosti družbenoekonomskega razvoja na področju vzdrževanja, varstva, rekonstruk29

cije in graditve cest sprejmejo skupnosti za ceste dolaoročne
plane za obdobje najmanj desetih let.
Dolgoročni plan skupnosti za ceste je podlaga in splošna
orientacija za srednjeročni plan na področju vzdrževanja
varstva, rekonstrukcije in graditve cest.
38. člen
Sredstva za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev
y
cest se zagotavljajo:
1. s samoupravnim združevanjem sredstev,
2. s samoprispevkom občanov,
3. s sredstvi za ceste, vsebovanimi v maloprodajni ceni
bencina in plinskega olja,
4. z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabnmiki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila,
s
Povračilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni
ceni plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil
fa. s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki
cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila,
7. s povračili za čezmerno uporabo cest,
8 s povračili za izredne prevoze, s posebnimi povračili
(cestnina), s povračili organizacij, ki poslujejo na avtomobilski cesti, in podobno,
9
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posojila. Sredstva, začasno pridobljena s posojilom, se lahko
uporabijo le za namen, za katerega je bilo najeto posojilo.
39. člen
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela odločajo
o samoupravnem združevanju sredstev s sprejemanjem
samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za
ceste in drugih samoupravnih sporazumov.
V teh sporazumih določijo zlasti namen, osnovo in merila za
Združevanje sredstev, po načelu, da več prispeva tisti uporabcest
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40. člen
Samoprispevek občanov za ceste ali za javne poti se uporabi za namen, za katerega je bil izglasovan.
Kadar so sredstva, zbrana s samoprispevkom, namenjena
za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo ali graditev lokalne ali
regionalne ceste ali za druge skupne potrebe pri gospodarjenju s cestami v občini, skrbi za zbiranje sredstev samoprispevka, gospodarjenja z njimi in njihovo porabo zbor uporabnikov občinske skupnosti za ceste.
41. člen
Sredstva iz tretje, četrte, pete in šeste točke 38. člena se
uporabljajo za vzdrževanje in varstvo cest, za druge namene
pa le, ce ta sredstva presegajo obseg sredstev, potrebnih za
vzdrževanje in varstvo cest.
42. člen
Višino in način plačevanja oziroma oprostitve plačevanja
povračil iz 4. in 5. točke 38. člena tega zakona za kmetijske
traktorje in njihova priklopna vozila ter specialna vozila komunalnih organizacij združenega dela, s katerimi te opravljajo
svojo dejavnost na območju občine, določi skupščina občinske skupnosti za ceste.
Sredstva iz povračil po prejšnjem odstavku ce uporabljajo
za vzdrževanje in varstvo tistih cest v občini, za katere to
določi skupščina občinske skupnosti za ceste.
43. člen
Iz povračil po 6. točki 38. člena tega zakona se posebej
zagotavljajo sredstva za vzdrževanje in varstvo magistralnih
cest, kakor tudi tistih regionalnih cest, ki povezujejo mejne
prehode z magistralnimi cestami.
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46. člen
Uporabniki, katerih vozila zaradi izvajanja investicijskih del,
proizvodnih ali storitvenih dejavnosti trajno ali začasno čezmerno uporabljajo cesto, plačajo povračilo sorazmerno z
uporabo in poškodovanjem ceste.
Povračilo za čezmerno uporabo cest je del sredstev za
vzdrževanje in varstvo tistih cest, po katerih je bil čezmerni
prevoz opravljen in je del celotnega prihodka organizacij za
vzdrževanje teh cest v sorazmerju s čezmerno uporabo cest s
katerimi gospodarijo.
V sporih glede plačila povračila odloči posebno sodišče
združenega dela iz 29. člena tega zakona.
47. člen
Povračila za izredne prevoze so del sredstev za vzdrževanje
in varstvo tistih cest, po katerih je bil izredni prevoz opravljen
in so del celotnega prihodka organizacij za vzdrževanje teh
ce
®'v sorazmerju z uporabo cest, s katerimi gospodarijo.
Visino povračila za izredni prevoz določijo organizacije za
vzdrževanje cest enotno za Socialistično republiko Slovenijo.
48. člen
Skupnost ma ceste Slovenije lahko s soglasjem Izvršneaa
sveta Skupščine SR Slovenije določi, da se za uporabo avtomobilske ceste oziroma druge ceste ali njenega dela in za
uporabo določenega objekta (most, predor) določi plačevanje
posebnega povračila (v nadaljnjem besedilu: cestnina).
Skupnost za ceste Slovenije uporabi cestnino v skladu s
planom za vzdrževanje in varstvo cest in objektov, za katerih
uporabo je bila pobrana, za odplačila posojil, uporabljenih za
graditev teh cest in objektov in za stroške pobiranja cestnine.
52. člen
Zaradi opravljanja zadev iz 8. točke prvega odstavka 5
člena zakona o položaju in pooblastilih Avto-moto zveze
Jugoslavije (Ur. list SFRJ, št. 22/78) občinske skupnosti za
ceste Združujejo v Skupnosti za ceste §lovenije sredstva za
financiranje službe »pomoč - informacije«, ki jo opravlja
Avto-moto zveza Slovenije. Sredstva za to službo se zagotovijojz zbranih sredstev letnih povračil za uporabo cest, ki jih
p acujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (četrta točka prvega odstavka 38. člena).
Program, obseg, cena in kakovost storitev ter način nadzora nad izvajanjem službe se določi v skladu z interesi
uporabnikov cest s samoupravnim sporazumom, ki ga skleneta Avto-moto zveza Slovenije in Skupnost za ceste Slovenije.
Če ni dosežen sporazum iz drugega odstavka tega člena,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z odlokom začasno
določi obseg, ceno in kakovost storitev službe, nadzor nad
izvajanjem službe in obseg sredstev v breme letnih povračil za
uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna
motorna vozila in priklopna vozila.
53. člen
Organizacije za vzdrževanje cest pridobivajo dohodek iz
celotnega prihodka za dejavnost vzdrževanja in varstva cest
po načelih svobodne menjave dela:
Samoupravni sporazum o vzdrževanju in varstvu cest po
načelih svobodne menjave dela obsega zlasti:
- udeležence svobodne menjave dela;
- predmet svobodne menjave dela;
- normative in standarde vzdrževanja in varstva cest v
skladu z veljavnimi predpisi;
- osnove in merila za vrednotenje del oziroma storitev kot
samoupravno dogovorjeno povračilo za izvajanje programa
storitev oziroma dejavnosti ali kot ceno posamične storitve;
- medsebojne obveznosti in odgovornosti z'a primer poslovanja z izgubo in prevzemanje tveganja;
- način usklajevanja v skupnih zadevah in način reševania
sporov;
'
' - druga razmerja skupnega pomena.
Samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka se sklepa za
srednjeročno obdobje in je izvedbeni akt srednjeročneaa
plana skupnosti za ceste.
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54. člen
Na podlagi sklenjenega samoupravnega sporazuma o
temeljih plana skupnosti za ceste in samoupravnega sporazuma o vzdrževanju in varstvu cest po načelih svobodne
menjave dela, sklepata organizacija za vzdrževanje cest in
ustrezna skupnost za ceste letni samoupravni sporazum o
povračilu za izvajanje dejavnosti vzdrževanja in varstva cest.
Ta samoupravni sporazum mora biti sklenjen do konca tekočega leta za naslednje leto.
55. člen
Organizacije za vzdrževanje cest obračunavajo amortizacijo cest in pripadajočih objektov iz sredstev za ceste v skladu
s samoupravnim sporazumom o vzdrževanju in varstvu cest
PO načelih svobodne menjave dela in v skladu z zakonom o
amortizaciji.
Osnova za obračun amortizacije je vrednost ceste s pripadajočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in
cestno signalizacijo.
Merila za določanje vrednosti ceste s pripadajočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo sprejme skupščina Skupnosti za ceste Slovenije.
Vrednost ceste ugotovi organizacija za vzdrževanje cest.
V samoupravnih sporazumih o temeljih plana skupnosti za
ceste se določi, kateri del amortizacije se združuje in za
katere namene se uporabljajo tako združena sredstva.
56. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Skupnosti
za ceste Slovenije se zaradi enotnosti cestne mreže v Socialistični republiki Sloveniji pri izenačevanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest upošteva promet na pošamezni
cesti, njen medrepubliški in mednarodni pomen, križanja
ceste z železniško progo, stanje ceste itd. Kriteriji in normativi
pri delitvi sredstev se oblikujejo tako, da je zagotovljeno
usklajeno gospodarjenje s temi cestami.
57. člen
Za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest iz 6. člena tega
zakona organizirajo delavci, ki delajo na teh cestah, temeljne
organizacije združenega dela za vzdrževanje cest.
Temeljna organizacija za vzdrževanje cest mora izpolnjevati
poleg splošnih pogojev iz zakona o združenem delu, tudi
naslednje posebne pogoje:
1. da se organizira za zaokroženo cestno-prometno
območje, ki zagotavlja racionalno, ekonomično in učinkovito
vzdrževanje ter varstvo cest,
2. da je ustrezno tehnološko opremljeno,
3. da ima potrebno število delavcev z ustreznimi poklici in
izobrazbo,
4. da zagotavlja usposobljenost in sočasnost uresničevanja
nalog splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite.
Avtomobilske ceste v Socialistični republiki Sloveniji upravlja in vzdržuje ter zagotavlja njihovo varstvo organizacija
združenega dela za vzdrževanje avtomobilskih cest.
58. člen
Z družbenim dogovorom se natančneje razčlenijo merila za
uporabo v zakonu o združenem delu v tem zakonu določenih
pogojev za organiziranje temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih organizacij.
Udeleženci družbenega dogovora iz prejšnjega odstavkka
so: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin, Republiški svet zveze sindikatov Slovenije,
Splošno združenje prometa in zvez, Splošno združenje komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, Sestavljena organizacija združenega dela Združena cestna podjetja Slovenije in
Republiška skupnost za ceste SR Slovenije.
59. člen
V poslovanju organizacij za vzdrževanje cest se posebni
družbeni interes uresničuje s soodločanjem delegatov uporabnikov cest, ki jih v organe upravljanja teh organizacij v
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skladu z njihovimi statuti volijo skupščine družbenopolitičnih
skupnosti. Le-ti soodločajo o uresničevanjuskupnih ciljev, o
temeljnih pogojih poslovanja, o cenah, o namenu uporabe
sredstev, o razvojnih programih, o ugovorih zoper soglasje za
graditev v varovalnem pasu ter o imenovanju in razreševanju
poslovodnih organov organizacij za vzdrževanje cest.
60. člen
Cesto sestavljajo:
- cestno telo, ki ga tvorita spodnji in zgornji ustroj;
- gradbeni objekti v trasi ceste, kot so:.mostovi, viadukti,
podvozi, nadvozi, propusti, predori in gaierije, podporni in
oporni zidovi, podhodi in nadhodi za pešce;
- naprave za odvodnjavanje;
- zemljiški pas ob cestnem telesu, pod njim in nad njim,
največ 2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov, nožice
nasipa, roba useka in cestnih objektov (cestni svet);
- zračni prostor, najmanj do višine 7 m nad niveleto vozišča;
- prometne površine izven vozišča, kot so: pločniki, kolesarske steze in pešpoti, če so zgrajene v isti ravnini kot
vozišče in od njega niso fizično Ibčene, odstavni pasovi,
počivališča, parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča,
prostori in objekti za tehtanje in kontrolo prometa ter helikopterska pristajališča;
- stalne naprave proti snežnim plazovom in zametom
naprave za zaščito pred zemeljskimi plazovi;
- zasaditev ob cestah na cestnem svetu;
- priključki, odvozne in dovozne ceste k javni cesti v širini
cestnega sveta.
Za sestavni del ceste se šteje tudi naslednja funkcionalna
cestna oprema, cestni objekti in cestna signalizacija:
- telekomunikacijske, električne in druge naprave, vgrajene v cestišče, ventilacijske in varnostne naprave v predorih;
- prometni znaki, vodoravna in navpičnai\signalizacija, signalne in svetlobne naprave, ograje, napr&ve za daljinsko
obveščanje, optično ugotavljanje in opozarjanje na slabo vidljivost, naprave za opozorila o moči bočnega vetra, parkirne
ure in podobno;
- naprave za preprečevanje ali_ublažitev hrupa in preprečevanje slepilnih učinkov;
- naprave za evidentiranje prometa;
- cestninske postaje;
- objekti, namenjeni za vzdrževanje ceste.
63. člen
Zaradi planirane graditve ali rekonstrukcije cest, se zemljišče lahko zavaruje kot cestni rezervat. Cestni rezervat
določi pristojna občinska skupščina v prostorskem delu družbenega plana, in sicer za graditve na predlog pristojne skupnosti za ceste, za rekonstrukcije pa na predlog pristojne
organizacije za vzdrževanje cest.
Pri prometu z zemljišči, ki so cestni rezervat, ima prednostno pravico nakupa investitor graditve oziroma rekonstrukcije ceste.
Na zemljišču, ki je cestni rezervat, ni dovoljeno graditi.
Izjemoma se lahko dovoli posamezna graditev, če se da ugotoviti, da ne bo oteževala ali onemogočala predvidene graditve oziroma rekonstrukcije ceste.
Izjemno graditev dovoli pristojni upravni organ v soglasju s
predlagateljem cestnega rezervata.
65. člen
V tehnični dokumentaciji za graditev ceste se predvidijo
tudi površine izven cestišča za graditev bencinskih črpalk,
parkirišč, avtobusnih postajališč in objektov za vzdrževanje
cest ter površine za kontrolo cestnega prometa in določi
navezava na obstoječe ceste.
72. člen
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko v
soglasju z organizacijo za vzdrževanje cest, po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Ce
ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno, lahko svoje
dovoljenje prekliče.
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77. člen
Investitor oziroma upravljalec, katerega cestni objekt
prečka vodotok, nosi stroške graditve in vzdrževanja objekta
če ni drugače dogovorjeno.
Upravljalec cestnega objekta ni dolžan vzdrževati ali kriti
stroškov obratovanja naprav, ki služijo vodotoku, naprav, ki
so namenjene plovbi, kakor tudi obrežnih zavarovanj in zavarovanja struge vodotoka na območju cestnega objekta,
čeprav je stroške graditve kril investitor cestnega objekta.
82. člen
Investitor graditve ceste po pridobitvi uporabnega dovoljenja prenese cesto oziroma cestni objekt v upravljanje organizaciji za vzdrževanje cest.
Organizacija za vzdrževanje cest mora na primeren način
ODjaviti, da je cesta oziroma obiekt izročen prometu.
V. VZDRŽEVANJE CEST
83. člen
Ceste vzdržujejo za to opremljene in usposobljene oraanizacije za vzdrževanje cest.
Ceste morajo biti vzdrževane tako, da je na njih mogoč
promet, za katerega so namenjene, ter na način in ob pogojih,
ki jih določa ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi in
predpisi o varnosti cestnega prometa.
84. člen
Vzdrževanje ceste obsega:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo ceste, ki se
izvaja z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi;
vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin izven
vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav iz 60.
člena tega zakona ter zagotavljanja prevoznosti cest v letnem
in zimskem času;
- odpravo zmrzlinskih in drugih poškodb;
- obnavljanje izrabljenih ali dotrajanih vozišč in izboljšanje
oziroma obnovo elementov cest;
- ojačitev vozišča zaradi povečanih prometnih obremenitev; 1
- korekturo posameznih Vrivin;
- izdelavo in obnovo naprav za odvodnjavanje na posameznih delih cest;
- zavarovanje pobočij usekov in nasipov;
- obnavljanje izrabljenih elementov mostov/propustov,
zidov in drugih objektov ter nadomestitev provizoričnih zidov
s stalnimi zidovi;
- obnavljanje naprav in napeljav, zgrajenih za potrebe cest
ter nadomestitev oziroma postavitev nove signalizacije in
opreme;
, — zamenjavo makadamskega vozišča s sodobnimi vozišči v
območju cestnega sveta na podlagi ustrezne tehnične dokumentacije;
- odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
ces'tientamih dogodkov oziroma povzročenih po uporabnikih
- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za vzdrževanje cest;
Organizacija za vzdrževanje cest mora najmanj 8 dni pred
začetkom izvajanja vzdrževalnih del navedenih v četrti, peti,
šesti, sedmi, deveti in enajsti alineji prejšnjega odstavka, ta
dela priglasiti pri pristojnem organu za inšpekcijo cest.
85. člen
Podrobnejši predpis o vzdrževanju in varstvu cest izda
republiški upravni organ, pristojen za promet.
86. člen
Vzdrževalna dela na cesti je treba izvajati tako, da se zaradi
tega praviloma ne zapre promet na cesti.
Mesta, na katerih se izvajajo vzdrževalna dela, morajo biti
označena s prometnimi znaki in primerno zavarovana.
87. člen
Če je cesta ali objekt na njej v takem stanju, da promet ni
mogoč, ali je mogoč samo promet za posamezne vrste vozil,
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ali če bi promet posameznih vrst vozil'škodoval cesti ali
objektom na njej ter drugim javnim interesom, če se rekonstrukcija in vzdrževalna dela na cesti ne dajo izvesti, ne da bi
se ustavil promet, ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki
se nanašajo na varnost prometa, sme pristojni upravni organ
za promet po predlogu organizacije za vzdrževanje cest prepovedati promet v celoti ali za posamezne vrste vozil na vsej
cesti ali na njenih posameznih odsekih.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove promet na magistralnih cestah, občinski upravni organ,
pristojen za promet, pa na regionalnih oziroma lokalnih
cestah ter na prometnih površinah izven vozišča magistralnih
cest v naseljih.
Splošna prepoved prometa na cesti po prvem odstavku
tega člena sme biti samo začasna; prepoved prometa za
posamezne vrste vozil pa je lahko začasna ali trajna.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna preusmeriti promet na ustrezno obvozno cesto.
Prepoved prometa, kakor tudi njeno prenehanje, mora
organizacija za zvdrževanje cest pravočasno objaviti v sredstvih javnega obveščanja in označiti na cesti z ustreznimi
prometni znaki.
88. člen
Če je zaradi nujnih vzdrževalnih ali rekonstrukcijskih del ali
ukrepov za zavarovanje ceste potrebno začasno zasesti zemljišča ob cesti, ali je potrebna v ta namen začasna uporaba
obcestnega zemljišča, odloči o tem, po predlogu organizacije
za vzdrževanje cest, pristojni občinski upravni organ v skladu
s predpisi o razlastitvi, če se predlagatelj z lastnikom zemljišča ne sporazume drugače.
89. člen
Če je zaradi snega, poledice, elementarnih nezgod ali drugih razlogov promet na cesti onemogočen, ali je varnost
prometa ogrožena in cest ni mogoče v kratkem času usposobiti za varen promet, ali je njena usposobitev po veljavnem
prednostnem redu časovno odmaknjena ali sploh ni predvidena, mora organizacija za vzdrževanje cest cesto začasno
zapreti in o tem obvestiti javnost. O tem ukrepu mora takoj
obvestiti občinski upravni organ pristojen za promet in prištojni organ za notranje zadeve.
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna cesto čim hitreje
usposobiti za promet.
V primerih iz prvega odstavka tega člena je organizacija za
vzdrževanje cest dolžna po zahtevi posameznega uporabnika
takšno cesto usposobiti za promet in vzdrževati, če ta uporabnik povrne vse stroške za usposobitev in vzdrževanje in to
nima za posledico poslabšanja vzdrževanja ostalih cest.
90. člen
Organizacija za vzdrževanje cest je dolžna zagotoviti
ustrezno nadzorstvo nad stanjem in razmerami na cestah in
na varovalnem pasu ob njih tako, da lahko pravočasno
ukrepa.
91. člen
Evidenco o cestah in objektih na njih vodijo organizacije za
vzdrževanje cest.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, lahko predpiše tudi vodenje podatkov, ki jih ne zahtevajo zvezni predpisi
o evidenci cest.
92. člen
Ceste morajo biti opremljene s prometnimi znaki v skladu s
predpisi.
Prometne znake postavlja, zamenjuje, dopolnjuje, odstranjuje in vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest.
Za postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih znakov
mora organizacija za vzdrževanje cest pridobiti soglasje
občinskega upravnega organa, pristojnega za promet.
Postavitev, odstranitev in dopolnitev prometnih ' znakov
lahko zahteva tudi občinski upravni organ pristoien za
promet.
Organizacije za vzdrževanje cest vodijo evidenco prometnih znakov, iz katere je razvidno, kakšen znak je postavljen,
kdaj je postavljen, zamenjan ali odstanjen.
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93. člen
Na mejnem prehodu je organizacija za vzdrževanje cest
dolžna vzdrževati cesto enako kot pred prehodom, vse druge
prometne površine pa po sporazumu z upravljalci teh površin.
96. člen
Največja dovoljena osna obremenitev motornih vozil sme
biti 10 ton na enojni osi, 16 ton na dvojni osi in 24 ton na trojni
osi. Največja skupna teža vozila in tovora sme biti 40 ton.
Motorna vozila smejo imeti razsežnosti, ki so dovoljene za
posamezne vrste in kategorije.
V posebnih razmerah (odjuga, poplava, poškodbe itd.)
lahko občinski upravni organ pristojen za promet, po predlogu organizacije za vzdrževanje cest za določen čas zmanjša
dovoljeno osno obremenitev, omeji hitrost vozil ali odredi
zaporo ceste.
Ukrepe iz drugega odstavka tega člena je organizacija za
vzdrževanje cest dolžna pravočasno objaviti v sredstvih javnega obveščanja.
98. člen
Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določi način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredno
uporabo cest.
Dovoljenje za izredni prevoz izda organizacija za vzdrževanje cest, na območju katere se tak prevoz prične.
100. člen
Kontrolo osne obremenitve in drugih izrednih prevozov na
cestah opravljajo organizacije za vzdrževanje cest v sodelovanju z organi za notranje zadeve.
Kršitelja predpisov lahko organ za notranje zadeve izključi
iz prometa, organizacija za vzdrževanje cest pa ima pravico
do povračila škode.
101. člen
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na cestah
opravlja organizacija za vzdrževanje cest na stroške naročnika.
Izjemoma lahko opravlja ta dela tudi druga za to usposobljena organizacija združenega dela, če dobi dovoljenje organizacije za vzdrževanje cest. V dovoljenju določi organizacija
za vzdrževanje cest pogoje za opravljanje teh del.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če je s
poškodbami naprav neposredno ogrožen varen promet oziroma življenje in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. O taki nevarnosti mora upravljalec teh
naprav takoj obvestiti organizacijo za vzdrževanje cest in
odstraniti neposredno nevarnost.
102. člen
Da se preprečijo škodljivi vplivi okolice na cesto in cestni
promet in obratno, je ob cestgh varovalni pas. V varovalnem
pasu se ne smejo graditi stanovanjske hiše in druge stavbe ter
naprave.
Varovalni pas za industrijske, rudarske in druge gospodarske objekte in naprave je pri magistralnih cestah širok 100 m,
pri regionalnih cestah 60 m in pri lokalnih cestah 30 m; za
stanovanjske, poslovne, pomožne in podobne stavbe je varovlani pas pri magistralnih cestah širok 60 m, pri regionalnih
cestah 20 m in pri lokalnih cestah 10 m; za ograje, razen za
tiste, ki so postavljene na vrhu podpornega ali opornega zidu,
je varovalni pas pri magistralnih cestah širok 10 m, pri regionalnih in lokalnih cestah pa,3 m.
Širina varovalnega pasu se meri od zunanjega roba cestnega sveta.
V naseljenih krajih in v hribovitih predelih se sme glede na
krajevne razmere izjemoma dovoliti graditev objektov in
naprav tudi v varovalnem pasu, če to ni v nasprotju s koristmi
ceste in prometa. Pri taki izjemi je treba upoštevati najmanjši
odmik od zunanjega roba cestnega sveta, zaradi morebitne
razširitve ceste.
103. člen
Nadzemske telefonske, telegrafske in druge kabelske linije,
ter nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi se smejo
poročevalec

postavljati v taki oddaljenosti od zunanjega roba cestnega
sveta, da ne ogrožajo ceste in prometa na njej.
Kanalizacija, vodovodi, toplovodi in druge podobne
naprave se smejo napeljevati oziroma postavljati v varovalnem pasu, če za to izda soglasje pristojna organizacija za
vzdrževanje cest.
104. člen
Za graditev v varovalnem pasu ceste po četrtem odstavku
102. člena izdaja soglasje pristojna organizacija za vzdrževanje cest.
O ugovoru zopersoglasje odloča delavski svet organizacije
za vzdrževanje cest ob soodločanju delegatov uporabnikov
cest.
106. člen
V bližini ceste ali objekta na cesti niso dovoljena dela, s
katerimi bi se lahko oviral oziroma ogrožal promet, poškodovala ali spravila v nevarnost cesta ali objekt na njej in povečali
stroški za vzdrževanje cest ali objekta.
107. člen
V bližini križišča dveh cest v ravnini ali ceste z železniško
progo v ravnini in na notranjih straneh cestnih krivin, ni
dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur,
postavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar
bi oviralo preglednost ceste ali železniške proge (pregledni
trikotnik). Lastniki oziroma uporabniki takih zemljišč so
dolžni, po zahtevi organizacije za vzdrževanje cest take ovire
odstraniti. Če tega ne store sami, odstrani ovire na njihove
stroške organizacija za vzdrževanje cest.
108. člen
Na cesti in na njenem varovalnem pasu ni dovoljeno postavljati spomenikov, spominskih napisov, reklam nagrobnikov in
drugih spominskih znamenj.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko organizacija za
vzdrževanje cest izda dovoljenje za postavitev znaka, ki opozarja na kulturni spomenik, zgodovinsko ali naravno znamenitost, ali obvešča o napravah in objektih, ki so v neposredni
zvezi, s prometom in turizmom (neprometni znaki).
Neprometni znaki se smejo postavljati le izven cestnega
sveta, in sicer tako, da ne ovirajo ali ogrožajo prometa, da ne
poškodujejo ceste in da ne kvarijo naravnega okolja.
Republiški upravni organ, pristojen za promet izda podrobnejše predpise o postavljanju napisov in opozorilnih znakov
ob cestah in v varovalnem pasu.
109. člen
Napise in opozorilne znake postavlja in vzdržuje organizacija za vzdrževanje cest: naročnik napisa oziroma opozorilnega znaka mora povrniti organizaciji za vzdrževanje cest vse
stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.
111.člen
Dovozni priključki in pristopi na ceste se smejo graditi ali
rekonstruirati samo s soglasjem, ki ga da pristojna organizacija za vzdrževanje cest, in v skladu s tehničnimi in drugimi
pogoji, ki se določijo s soglasjem.
Soglasje iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za vsako
bistveno povečanje prometa na dovoznem priključku oziroma
pristopu in za uporabo dovoznega priključka oziroma pristopa za drugačen promet.
Dovozne priključke na območju ceste gradi ali rekonstruira
organizacija za vzdrževanje cest na stroške naročnika.
Občinski upravni organ, pristojen za promet, lahko prepove
uporabo obstoječega dovoznega priključka ali pristopa, če je
drugje zagotovljen pristop na cesto, ali odredi, da se več
dovoznih priključkov ali pristopov na cesto usmeri na skupen
priključek, če je to potrebno zaradi varstva ceste in cestnih
objektov ali zaradi varnosti prometa.
112. člen
Da se zavaruje cesta, lahko razglasi občinski upravni organ
pristojen za gozdarstvo po predlogu organizacije za vzdrževa33

nje cest posamezne gozdne pasove v bližini ceste ali ob cesti
za varovalne gozdove v skladu s predpisi o gozdovih.
Organizacije, ki ob cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike
ter deroče reke, so dolžne sodelovati z organizacijo za vzdrževanje ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako da se
zavaruje cesta.
Pristojna skupnost za ceste prispeva k stroškom za pogozditev goljav in za ureditev hudournikov in deročih rek glede
na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo ceste in glede na
obseg teh del ob cesti.
113. člen
Za graditev žičnic, elektrovodov, PTT vodov, cevovod in
ostalih vodov nad cestami ali ob njih mora innvestitor dobiti
soglasje organizacije za vzdrževanje ceste. Cesta, ki jo prečka
žičnica, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo.
Stroške postavitve lovilne naprave trpi upravljalec žičnice.
114. člen
Za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob
cesti mora investitor dobiti soglasje organizacije za-vzdrževanje cest.
Objekti iz prejšnjega odstavka lahko delujejo le v takšni
oddaljenosti od ceste, da to ne vpliva na varnost prometa,
stabilnost cestnega telesa in vzdrževanje ceste.
115. člen
Za opravljanje del izven varovalnega pasu, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemskih voda,
ali pa bi lahko vplivala na stabilnost cestnega telesa, na
stroške vzdrževanja ali na promet na cesti, mora investitor
dobiti soglasje organizacije za vzdrževanje cest. Taka dela se
lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
116. člen
Prepovedano je začasno ali trajno zasesti cesto ali njen del
izvajati na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem
ali rekonstrukcijo oziroma izvajati ali opustiti kakršnakoli dela
ob cesti ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na cesti
ali pa ovirati ali ogrožati promet na njej.
Dejanja in opustitve iz prvega odstavka tega člena .se
podrobneje določijo v predpisu o vzdrževanju in varstvu cest.
118. člen
Organi za inšpekcijo cest nadzorujejo zlasti:
- stanje cest. njihovo vzdrževanje po tehničnih in drugih
predpisih ter izpolnjevanje tehničnih in drugih pogojev, s
katerimi se zagotovi sposobnost ceste za varen.in neoviran
promet;
izvrševanje določb tega zakona o pogojih za promet na
cestah, in o ukrepih za varstvo cest;
- uporabo tehničnih predpisov, normativov in standardov pri
izvajanju del in uporabi materiala ob rekonstrukciji ali graditvi
119. člen
Pri opravljanju inšpekcije cest je inšpektor za ceste upravičen:
1 pregledovati dela pri vzdrževanju, varstvu, rekonstrukciji in
graditvi cest in njihovih objektov,
2. pregledovati tehnično dokumentacijo v zvezi z vzdrževanjem, varstvom, rekonstrukcijo in graditvijo cest,
3. ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s tehničnimi normativi in standardi za izvajanje del in uporabo materiala pri
vzdrževanju, varstvu, rekonstrukciji in graditvi cest, v
nasprotju z določbami o pogojih za promet na cestah ali v
nasprotju z ukrepi za varstvo cest;
4. odrediti, da se morajo na cestah in v območju preglednega
trikotnika odpraviti pomanjkljivosti, ki-ogrožajo varnost orometa,
5. odrediti, da se morajo ustaviti dela v neposredni bližini
ceste, ki lahko spravijo v nevarnost cesto ali promet ria njej,
6. odrediti, da se odstranijo brez dovoljenja postalvjeni prometni in neprometni znaki ali postavljeni tako, da ovirajo ali
ogrožajo promet.
34

7. odrediti ukrepe za zavarovanje ceste in začasno prepovedati promet cestnim vozilom, ki utegnejo poškodovati cesto
ali spraviti v nevarnost promet,
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi ali rekonstruirani cesti, ki še ni tehnično pregledana in izročena prometu,
9. ukrepati v skladu s posebnimi predpisi.
Ce je cesta v takem stanju, da na njej ni mogoč varen
promet odredi inšpektor za ceste takojšnje zavarovanje
ceste, če je potrebno pa lahko tudi začasno prepove promet
na ogroženem odseku.
O vsem, kar je ugotovil in kar je ukrenil, mora inšpektor
nemudoma obvestiti pristojni organ za inšpekcijo cest in
organizacijo za vzdrževanje cest.
122. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija za vzdrževanje cest:
1. če ne vzdržuje ceste na tak način, da je na njih mogoč
promet, za katerega so namenjene ter na način in ob pogojih,
ki jih določa ta zakon, predpisi, izdani na njegovi podlagi in
predpisi o varnosti cestnega prometa (drugi odstavek 83
člena),
2. če v primerih iz prvega odstavka 89. člena ceste začasno
ne zapre ali o tem ne obvesti javnosti, pristojni upravni organ
za promet in pristojni upravni organ za notranje zadeve, ali če
cesto brez odlašanja ne usposobi za promet,
3. če ne zagotovi ustreznega nadzorstva nad stanjem in razmerami na cestah in v varovalnem pasu ob njih ter pravočasno ne ukrepa (90. člen),
4. če izda dovoljenje iz 98., 101. in 108. člena v nasprotju s
tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom,
5. če izda soglasje iz prvega in drugega odstavka 111. člena v
nasprotju s tem zakonom.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organiazcije za vzdrževanje cest, ki stori gospodarski prestopek-iz prejšnjega odstavka.
123. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 din se kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega dela ali druqa
pravna oseba:
1. če brez soglasja organizacije za vzdrževanje cest gradi v
varovalnem pasu stanovanjske hiše, druge stavbe in naprave,
ki se v tem pasu brez soglasja ne smejo postaviti (102. člen)'
2. če postavi nadzemske telefonske, telegrafske in druge
kabelske linije ter nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode tako, da ogrožajo cesto in promet na njej ali če
postavi kanalizacijo, vodovode, toplovode in druge podobne
naprave v,varovalnem pasu brez soglasja pristojne organizacije za vzdrževanje cest (103. člen),
3. če zgradi ali rekonstruira dovozni priključek ali pristop na
cesto brez soglasja ali v nasprotju s pogoji tega soglasja, ali
če uporablja brez soglasja dovozni priključek oziroma pristop, na katerem je bistveno povečan ali spremenjen promet
(prvi in drugi odstavek 111. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
124. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekršek organizacija za vzdrževanje cest:
1 če na cestnih odsekih, kjer se pojavlja plazovito zemljišče
ali je nevarnost snežnih plazov, žametov, močnih sunkov
vetra, hudourniških voda, padajočega kamenja, ne postavi
stalnih varovalnih objektov ali začasnih naprav ali cesto ne
opremi z ustrezno prometno signalizacijo (79. člen),
2. če najmanj osem dni pred pričetkom izvajanja vzdrževalnih ,
del ne priglasi del iz četrte, pete, šeste, sedme, devete in
enajste alineje 84. člena pristojnemu organu za inšpekcijo
cest,
3. če pravočasno ne objavi prepovedi prometa, prenehanje
omejitve oziroma prepoVedi prometa v sredstvih javnega
obveščanja, ali ne preusmeri prometa na ustrezno obvozno
cesto, ali ne označi prepovedi prometa z ustreznimi prometnimi znaki, ali prekorači rok omejitve, določen v dovoljenju
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4. če ne vodi evdence o cestah in objektih na njih (91. člen),
5. če ne postavi, zamenja, dopolni, odstrani ali vzdržuje
prometega znaka ali ga postavi brez soglasja pristojnega
upravnega organa (92. člen), .
6. če ne opravlja v sodelovanju z organi za notranje zadeve
kontrole osne obremenitve in drugih izrednih prevozov na
cestah (100'. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije za vzdrževanje cest, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
125. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 diff se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna oseba;
1. če njeno vozilo vozi po cesti ali njenem delu, na katerem
je pristojni organ prepovedal promet, ali vozi po določenem
delu ceste z vozilom, s katerim je pristojni upravni organ za
promet prepovedal voziti (87. člen),
2. če vozi njeno motorno vozilo ali priklopno vozilo s kolesi
oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče
(prvi odstavek 95. člena),
3. če ne opravi izrednega prevoza na takšen, način in pod
takšnii pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni
prevoz (98. člen),
4. če prekopava, podkopava ali opravlja druga dela na
cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v
nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvesti
organizacije za vzdrževanje cest, kadar opravlja dela brez
dovoljenja, ali ne odstrani neposredne nevarnosti (101. člen),
5. če izvaja v bližini ceste ali objektov dela s katerimi bi se "
lahko oviral oziroma ogrožal promet, poškodovala ali spravila
v nevarnost cesta ali objekt na njej in povečali stroški za
vzdrževanje ceste ali objekta (106. člen),
6. če ob cesti opravlja dela v kamnolomu; peskokopu ali
glinokopu brez dovoljenja ali v takšni oddaljenosti od ceste,
da to vpliva na varnost prometa, stabilnost cestnega telesa in
vzdrževanje ceste (114. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
126. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek
organizacija za vzdrževanje cest, druga organizacija združenega dela, ki opravlja investitorske posle ali je upravljalec
oziroma investitor naprav v cestnem telesu, če nameravano
graditev ali rekonstrukcijo ceste ne objavi 60 dni pred pričetkom del, ali če ne da upravljalcu oziroma investitorju naprave
v cestnem telesu na razpolago potrebnih načrtov in podatkov.
(prvi in drugi odstavek 81. člena).
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno
kaznijo najmanj 2.500 din tudi odgovorna oseba organizacije
za vzdrževanje cest, druge organizacije združenega dela, ki
opravlja investitorske posle ali je upravljalec oziroma investitor naprav v cestnem telesu.
127. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek
organizacija združenega dela ali druga pravna oseba;
1. če na cesti in na njenem varovalnem pasu postavi neprometni znak brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest
ali v nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja (drugi odstavek 108.
člena).
2. če uredi dovozni priključek ali pristop rva cesto tako, da
se na cesto nanaša blato ali drugi material (prvi odstavek 110.
člena),

poročevalec

3. če začasno ali trajno zasede cesto ali njen del, izvaja na
njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrkcijo ceste, ali če izvaja oziroma opusti kakršnakoli dela,
kar bi utegnilo poškodovati cesto ali objekte na cesti, ali pa
ovirati ali ogrožati promet na njej (116. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 2.500 din se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne
osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
128. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 din se kaznuje za prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju dejavnosti z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, osebno vozi
svoje vozilo kot prevoznik, kot tudi, kadar zaupa svoje vozilo v
upravljanje drugi osebi:
1. če vozi po cesti ali njenem delu, na katerem je pristojni
orgap prepovedal promet, ali vozi po določenem delu ceste z
vozilom, s katerim je pristojni organ prepovedal voziti (87.
člen),
2. če vozi po cesti z motornim vozilom ali priklopnim vozilom s kolesi, oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodujejo vozišče (prvi odstavek 95. člena),
3. če ne opravi izrednega prevoza na takšen način in pod
takšnimi pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni
prevoz (98. člen).
129. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 din se kaznuje za prekršek
posameznik:
1. če vozi po cesti ali njenem delu, na katerem je pristojni
organ prepovedal promet, ali vozi po določenem delu ceste z
vozilom,, s katerim je pristojni organ prepovedal voziti (87.
člen),
2. če vozi po cesti z motornim vozilom ali priklopnim vozilom s kolesi, oziroma naležnimi ploskvami, ki lahko poškodojejo vozišče (95. člen),
3. če brez posebnega dovoljenja opravi izredni prevoz ali
ne opravi izrednega prevoza na takšen način in pod takšnimi
pogoji, kot je to določeno v dovoljenju za izredni prevoz (98.
člen),
4. če prekopava, podkopava ali opravlja druga dela na
cestah brez dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v
nasprotju s pogoji iz tega dovoljenja, oziroma če ne obvesti
organizacije za vzdrževanje cest, kadar opravlja ta dela brez
dovoljenja (101. člen).
130. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 din se kaznuje za prekršek
posameznik:
1. če ne plača cestnine za uporabo avtomobilske ceste
oziroma druge-ceste ali njenega dela oziroma objekta (48.
člen),
2. če 06 cesti zunaj naselja postavi neprometni znak brez
dovoljenja organizacije za vzdrževanje cest ali v nasprotju s
pogoji iz tega dovoljenja (drugi odstavek 108. člena),
3. če uredi dovozni priključek ali pristop na cesto tako, da
se na cesto nanaša blato ali drug material (prvi odstavek 110.
člena),
4. če začasno ali trajno zasede cesto, izvaja na njej kakršnakoli dela, ki niso v zvezi z vzdrževanjem ali rekonstrukcijo
ceste, ali če izvaja oziroma opusti kakršnakoli dela, kar bi
utegnilo poškodovati cesto ali objekte na cesti ali pa ovirati ali
ogrožati promet na njej (1 i6. člen).
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o varnosti pomorske in notranje
plovbe z osnutkom zakona (ESA-223)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 46. seji dne 26. 3.
1987 določil besedilo: ■
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O VARNOSTI POMORSKE IN NOTRANJE PLOVBE Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo
zakona z osnutkom zakona, ker gre le za dopolnitev zakona o
varnosti pomorske plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79) glede

plovbe po notranjih vodah in za manjše spremembe njegovega besedila z namenom, da se že v turistični sezoni tega
leta ta zakon tudi spvjme.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupšine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Milan JELČNC, 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
Plovba po notranjih vodah v SR Sloveniji doslej ni bila
sedaj organizirani ter zato to narekuje predvsem smotrzakonsko urejena.
nost.
Občine po Ustavi SR Slovenije oziroma zakonu o varnoPosebej je predlagatelj uvrstil v ta predlog za izdajo
sti pomorske plovbe (Uradni list SRS, št.'30/79, 42/86), ki bi
zakona z osnutkom zakona določbo, ki velja tako za
moral sistemsko urejati to področje, niso imele pravne
pomorsko kot plovbo po notranjih vodah, s katero je
podlage, da bi to področje lahko uredile.
osebam, ki so v takem psihofizičnem stanju, da so nespoZaradi razvoja plovbe po notranjih vodah s plovili za
sobne za opravljanje del v zvezi z varnostjo plovbe, prepoturistične in rekreacijske namene, predvsem na reki Dravi
vedal taka dela. S tem je uvedena norma, ki je sicer že v
in Ljubljanici, kot tudi na večjih jezerih je potrebno iz
tovrstnih predpisih drugih republik.
razlogov varnosti urediti tudi to vrsto prometa.
Od pomembnejših zadev pa je v tem predlogu za izdajo
Predlagatelj je v tem predlogu za izdajo zakona z osnutzakona z osnutkom zakona urejen tudi postopek za opravkom zakona upošteval predvsem značilnosti naše pokrajine,^ kjer gre za različne notranje vode, na katerih je
ljanje strokovnih izpitov za nazive članov ladijske
posadke, za vodenje pripravniškega dnevnika, možnost
možna oziroma željena plovba z zelo različnimi plovnimi
izbirnega vpisa čolna pri občinskem upravnem organu,
objekti. To je posledica različne stopnje razvoja turistične
in drugih dejavnosti v določeni regiji ali na območju posarazširitev veljavnosti plovbnega dovoljenja za morje tudi
na notranje vode, ter predvsem podrobna opredelitev
mezne občine.
Zato so v tem predlogu za izdajo zakona urejena enotno
obsega inšpekcijskega nadzora, ki ga opravlja občinski
le nekatera vprašanja, kot so enotni vpisi, postopki za
upravni organ, pristojen za inšpekcijo varnosti plovbe na
notranjih vodah, ter obseg inšpektorjevih pooblastil.
ugotavljanje sposobnosti čolnov notranje plovbe za
plovbo in usposabljanje za voditelja.čolna itd., pretežni del
Izvršilni predpisi, ki bodo podrobnejesurejali zadeve,
vprašanj varnosti plovbe po notranjih vodah pa naj bi
predvsem v zvezi z omenjenimi postopki in enotnimi
urejale občine same.
obrazci, bodo sprejeti v šestih mesecih po uveljavitvi zaVendar je pri tem predvideno da, kadar občina ureja to
kona.
področje mora urediti vrsto vprašanj, prav iz razlogov
Z izvedbo predlaganega zakona bodo nastale predvivarnosti plovbe na notranjih vodah. Urejanje in nadzor
doma manjše materialne posledice tako za občine, ki
plovbe z ladjami in večjimi plavajočimi objekti bo v pristojbodo urejale plovbo na notranjih vodah (vpisniki, povečan
nosti republiškega upravnega organa, pristojnega za proinšpekcijski nadzor), kot tudi za občane, ki bodo želeli s
met in republiških organov inšpekcijskega nadzorstva, saj
svojimi čolni pluti po notranjih vodah (postopki vpisa,
so ti organi za nadzor te vrste plovil za plovbo po morju že
pridobitve ustreznih potrdil).
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o varnosti pomorske in notranje plovbe
1. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za sprejetje tega zakona je podana v 6. in
19. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega
pomena za delovne ljudi in občane na področju morske in
rečne plovbe ter varnosti prometa.

Predloga za izdajo zakona o varnosti
pomorske in notranje plovbe z osnutkom
zakona bosta Zbor združenega dela in Zbor
občin Skupščine SR Slovenije obravnavala
predvidoma na sejah 20. maja 1987

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Federacija po zvezni ustavi ureja tako temelje varnosti
pomorske plovbe kot temelje varnosti notranje plovbe, to je
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plovbe po rekah, prekopih in jezerih in sicer z zveznim zakonom o pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ, štev> 22/
poročevalec

.
77, 13/82, 30/85 in 35/86) ter posamezni na njegovi podlagi
izdanimi predpisi.
Republika mora torej urediti vsa tistavprašanja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju morske
in notranje plovbe in varnosti prometa, ki niso urejena z
zveznimi predpisi.
Republiški zakon o varnosti pomorske plovbe (Uradni list
SRS, štev. 30/79 in 42/86) s podzakonskimi predpisi: pravilnikom o ugotavljanju sposobnosti čolnov za plovbo (Uradni list
SRS, štev. 2/75), pravilnikom o izpitni komisiji, izpitnem programu in o načinu opravljanja izpita za voditelja čolna (Uradni
list SRS, štev. 2/75), pravilnikom o vpisu morskih čolnov
(Uradni list SRS, štev. 8/80) in pravilnikom o označbah in
imenu, morskih čolnov (Uradni list SRS, štev. 8/80), ureja
varnost plovbe v obalnem morju SFR Jugoslavije na območju
SR Slovenije.
Plovba po notranjih vodah v SR Sloveniji dosedaj ni bila
zakonsko urejena zaradi nerazvite plovbe kot gospodarske ali
obrtne dejavnosti (prevozov potnikov in blaga), saj notranje
vode uporabljajo predvsem športniki, ribiči in rekreativci z
manjšimi plovnimi objekti. V zadnjem času pa se pojavljajo
tudi določene oblike obrtne dejavnosti prevoza potnikov, v
turizmu pa nastopajo posamezne organizacije združenega
dela tudi s ponudbo in izvajanjem takih prevozov.
Za tako rabo notranjih voda so nekatere občine že sprejele
poseben predpis, s katerim so različno uredile določena vprašanja notranje plovbe. V letu 1985 je skupina delegatov
Skupščine mesta Maribor dala Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije pobudo za proučitev vprašanja ureditve varnosti
rečne plovbe, ki je to pobudo sprejel in jo prioritetno uvrstil v
program dela.
Raba in plovnost rek in jezer v republiki je različna. Na
nekaterih notranjih vodah že tradicionalno poteka plovba s
posebnimi plovnimi objekti predvsem kot turistična dejavnost, le malokje pa so možnosti za razvoj plovbe kot prave
gospodarske ali obrtne dejavnosti.
Vzroki takega stanja šo naravne značilnosti notranjih voda v
SR Sloveniji: premajhna globina rek, majhna jezera, neurejeni
in težje dostopni bregovi za priveze itd. Tako je sedaj možna
le plovba z manjšimi plovnimi objekti in v manjšem obsegu.
Gotovo je na jezerih, kot so Bohinjsko, Blejsko in Cerkniško
primerna le plovba čolnov na jadra in vesla. Na nekaterih
akumulacijskih jezerih, kot sta Žirovniško in Zbiljsko jezero, bi
bila primerna plovba čolnov tako z vesli ali na motorni pogon.
Reke Sava, Sora, Ljubljanica, Savinja, Krka, Kolpa, Soča in
Idrijca so izredno primerne za plovbo kajakov in kanujev, reki
Drava in Mura pa za vsa manjša plovila ne glede na vrsto
pogona. Na teh dveh rekah bi se v bodočnosti lahko odvijala
tudi plovba v gospodarske namene.
Dne 1. 3. 1987 je bilo vpisanih pri Luški kapitaniji Koper
5583 čolnov. V to število niso zajeti čolni, katerih ni potrebno
vpisovati. Število čolnov, vpisanih pri luški ka'pitaniji oziroma
pri kapitanijah pristanišč v drugih republikah, je približno
tristo. V SR Sloveniji je torej okoli 5900 čolnov, ki so vpisani in
približno 10.000 raznih manjših plovnih objektov (kajaki,
kanuji, napihljivi čolni in podobno) kot tudi večjih plovnih
objektov vpisanih v evidence, ki so jih vzpostavile občine
oziroma skupnosti občin. Ti podatki kažejo na potrebnost
uvedbe boljšega pregleda nad takšnim številom plovnih
objektov že z vidika potreb SLO, zlasti pa na nujnost ureditve
temeljnih pogojev za varnost plovbe na plovnih poteh notranjih voda.
3. Temeljna načela, cilji zakona in poglavitne
rešitve
Vsaka reka, jezero ali druga notranja voda SR Slovenije ima
svoje posebne značilnosti. Varovanje teh značilnosti z namenom ohranitve notranjih voda v njihovi prvotni podobi, narekuje dopustitev le takšne rabe, ki bo družbeno koristna ali
opravičljiva, kar pomeni, da je potrebno urejanje varnosti
plovbe na notranjih vodah približati temeljnim družbenopoli-
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tičnim skupnostim. Zato je predlagatelj postavil kot temeljno
načelo, naj po pooblastilu urede to področje občine same
glede na potrebe turizma z njenega območja oziroma razvoja
s turizmom povezanih gospodarskih in obrtnih dejavnosti. Pri
tem bodo občine same določale tudi stopnjo izkoriščanja
plovnih poti oziroma ohranjanja notranjih voda, kot dela
našega nabavnega bogastva.
Zakon iiaj bi uredil le tista vprašanja varnosti plovbe na
notranjih vodah, za katera je nujno ali smotrno, da so enotno
urejena na vseh plovnih poteh notranjih voda v republiki,
predvsem pa:
- izenačil ladje notranje plovbe z morskimi ladjami in večje
plavajoče objekte na notranjih vodah s plavajočimi objekti na
morju glede vpisa in inšpekcijskega nadzora;
- izenačil pogoje za vpis čolnov na notranjih vodah s
pogoji za vpis morskih čolnov glede na njihovo dolžino oziroma namen uporabe, v kolikor občina ne določi strožjih
pogojev; .
- izenačil pogoje za izplovitev čolnov notranje plovbe s
pogoji, ki veljajo za izplovitev morskih čolnov.
Občinam bo tako dano pooblastilo, da bodo v celoti same
določale plovbni režim oziroma, da bodo nasploh podrobno
uredile promet na notranjih vodah svojega območja. To
seveda pomeni, da naj bi ustrezne odloke sprejele le tiste
občine, ki bodo presodile, da je to dejansko potreba že sedaj,
bodisi zavoljo razmaha turistične ali tudi že gospodarske,
predvsem obrtne dejavnosti. Zakon bo tudi določal, da bodo
občani, ki imajo stalno prebivališče na območju občine,
katera neto uredila plovbe oziroma ustreznih vpisov in določila drugih obveznosti, lahko vpisovali svoje čolne in opravili
druge postopke s tem v zvezi pri občini, katere sedež je
najbližji njihovemu stalnemu prebivališču.
Ne glede na tako široko dano pooblastilo občinam pri
urejanju plovbnega režima pa naj bi zaradi enotnosti in s tem
tudi smotrnosti, zakon določal nekatera opravila enotno za
celo območje SR Slovenije.
Zakon naj bi tudi določil obseg oziroma po'oblastila inšpekcijskega nadzora. Podrobnejše pa bo to- področje prav tako
uredila občina sama.
Zakonska ureditev teh vprašanj zahteva takšne spremembe
in dopolnitve sedanjega zakona o varnosti pomorske plovbe,
da zadevajo skoraj vsako njegovo določbo, čeprav sicer ne
posegajo v njegovo temeljno zasnovo. Predlagatelj zato meni,
da je primerneje sedanji zakon nadomestiti z novim zakonom
kot pa pripraviti le njegove spremembe in dopolnitve.
Predlagatelj je zato v obrazložitvi posebej utemeljil predvsem tiste določbe oziroma rešitve, v katerih se predlog za
izdajo zakona razlikuje od veljavnega zakona o varnosti
pomorske plovbe.
4. Izvršilni predpisi
Na osnovi navedenega zakona o varnosti pomorske plovbe
so bili izdani izvršilni predpisi, ki podrobno urejajo postopke v
zvezi z vpisi čolnov, njihovih označbah in imenih, ugotavljanjem sposobnosti čolnov za plovbo ter izpiti za osebe, ki
upravljajo z morskimi čolni. Povsem enako je potrebno urediti
giede čolnov na notranjih vodah, zato bo potrebno te izvršilne
predpise ustrezno spremeniti oziroma dopolniti.
5. Ocena materialnih in drugih posledic
Z izvedbo tega zakona bodo nastopile predvidoma manjše
materialne posledice, vendar le za tiste občine, ki bodo' s
svojimi odloki uredile to vrsto prometa, to so tiste, ki imajo
take plovne poti na notranjih vodah, predvsem pa, ki bodo
presodile, da zaradi obsega, predvsem turistične dejavnosti,
to tudi morajo urediti. Lastniki oziroma imetniki pravice razpolaganja s čolni notranje plovbe, ki bodo želeli pluti po
notranjih vodah, in niso opravili že sedaj ustreznih vpisov
oziroma izpitov pri luških kapitanijah, pa bodo imeli določene
stroške s temi postopki.
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OSNUTEK ZAKONA
o varnosti pomorske in notranji promet
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja varnost plovbe v obalnem morju in
notranjih vodah SFR Jugoslavije na območju SR Slovenije,
kolikor ta vprašanje niso urejena z zveznim zakonom o
pomorski in notranji plovbi.
2. člen
Varnost plovbe po tem zakonu obsega pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati plovne poti v obalnem morju in notranjih vodah,
objekti za varnost plovbe, luke, pristanišča, sidrišča, prezimovališča, zimska zaklonišča, ladje, čolni in drugi plovni in
plavajoči objekti ter posadke na plovnih objektih.
3. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na
njegovi podlagi, opravlja Luška kapitanija Koper (v nadaljnjem besedilu: luška kapitanija) in občinski organ, pristojen
za inšpekcijo varnosti plovbe na notranjih vodah (v nadaljnjem besedilu: občinski inšpekcijski organ).

- »čoln« je morski čoln in čoln notranje plovbe;
- »ribiški čoln« je čoln, namenjen in opremljen za ribolov
ali lov drugih vodnih živih bitij;
- »plavajoči objekt« je objekt oziroma naprava, ki je stalno
privezan oziroma usidran ali položen na morsko dno oziroma
dno notranjih voda in ni usposobljen oziroma namenjen za
plovbo (plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča,
pontonski mostovi, kopališčne ploščadi itd.);
- »motorni čoln« je čoln, ki plove s pomočjo vgrajenega ali
nevgrajenega motorja;
- »gliser« je čoln, ki s pomočjo motorja drsi po vodni
površini;
- »jadrnica« je čoln, ki plove s pomočjo jader;
- »športna jadrnica« je čoln, posebne konstrukcije in s
posebno opremo - jadrom, ravzrščen v razred ali izven
razreda po pravilih športnih organizacij;
- »čoln na vesla« je čoln, ki plove s pomočjo vesel;
- »oseba na čolnu« je vsaka oseba na čolnu^ vključno tudi
člani posadke;
- »potnik« je oseba, ki se prevaža s čolnom na podlagi
prevozne pogodbe.
II, ČOLNI

4. člen
Vpisnik morskih ladij in vpisnik ladij notranje plovbe vodi
luška kapitanija. Luška kapitanija je krajevno pristojna za vpis
naslednjih morskih ladij in ladij notranje plovbe:
1. ladje v družbeni lastnini, katere imetnik pravice razpolaganja ima sedež na območju SR Slovenije:
2. ladje v lasti občana oziroma civilne pravne osebe, če i-ma
lastnik ali eden od solastnikov stalno prebivališče oziroma
sedež na območju SR Slovenije;
3. ladje, katere ladjar je jugoslovanska organizacija združenega dela ali druga pravna oseba s sedežem na območju SR
Slovenije ali državljan SFR Jugoslavije s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji;
4. ladje notranje plovbe, katere več kot polovica je lastnina
tujega državljana ali osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji ali tuje pravne osebe, če je kraj, iz
katerega se ladja redno upravlja na območju SR Slovenije;
5. ladje, ki je v celoti ali deloma lastnina tuje fizične ali
pravne osebe, če ima SFR Jugoslavija kontrolo nad ladjo
glede upravnih, ekonomskih in tehničnih vprašanj in je tak
vpis dovolil zvezni upravni organ, pristojen za promet.

8. člen
Določbe tega zakona, ki urejajo vpisovanje, upravljanje s
čolni in ugotavljanje sposobnosti, se nanašajo na tiste čolne
za plovbo, ki morajo po tem zakonu biti vpisani v vpisnik
morskih čolnov pri luški kapitaniji oziroma v vpisnik čolnov
notranje plovbe pri občinskem upravnem organu, pristojnem
za promet na plovnih poteh notranjih voda (v nadaljnjem
besedilu: občinski organ, pristojen za promet).
Morski čolni se vpisujejo v vpisnik pri Luški kapitaniji
Koper, če ima imetnik pravice razpolaganja oziroma domači
ali tuji lastnik čolna sedež ali stalno prebivališče na območju
SR Slovenije. Izjemoma se čoln lahko vpiše v vpisnik pri tisti
kapitaniji, na območju katere se čoln pretežno nahaja in
uporablja.
Čolni notranje plovbe se vpisujejo v vpisnik pri upravnem
organu, pristojnem za promet tiste občine, na območju katere
ima sedež imetnik pravice razpolaganja ali stalno prebivališče
lastnik čolna ali na območju katere se čoln pretežno nahaja in
uporablja. Izjemoma se čoln lahko vpiše v vpisnik občine, ki je
najbližja sedežu imetnika pravice razpolaganja ali stalnemu
prebivališču lastnika čolna.

5. člen
Strokovni izpit za pridobitev naziva člana ladijske posadke v
trgovski mornarici SFR Jugoslavije se opravljajo pri luški
kapitaniji, ki izdaja pooblastila članom ladijske posadke v
trgovski mornarici.
Republiški upravni organ, pristojen za promet, izda navodilo o sestavi izpitnih komisij in o načinu opravljanja strokovnih izpitov za nazive članov ladijske posadke trgovske mornarice ter navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika na ladjah
trgovske mornarice.

9. člen
V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:
1. čoln, ki pripada ladji ali drugemu plovnemu objektu; '
2. športni veslaški čoln, kajak ali podoben plovni objekt:
3. čoln, krajši od treh metrov, razen če ima motorni pogon z
močjo nad 3,7 kW.
Občina lahko določi, da se vpisujejo tudi čolni, navedeni v
prejšnjem odstavku.
Vpisnik čolnov je javna knjiga.

6. člen
Občina s svojimi predpisi določi na notranjih vodah:
plovbni režim (vrsto, pogoje, način in območje plovbe; vrsto,
velikost in način pogona plovnega objekta; hitrost, moč in
vrsto motorja itd.), pristanišča, zimska zaklonišča, prezimovališča, način vodenja vpisnika čolnov in plavajočih objektov,
izdajanje dovoljenj za plovbo, označbe čolnov, pogoje zapostavitev in uporabo plavajočih objektov in brodov, način in
postopek dviganja potopljenih stvari ter inšpekcijsko nadzorstvo.
7. člen
Posamezni izrazi v tem zakonu oziroma v izvršilnih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, imajo naslednji pomen:
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10. člen
čoln lahko izplove le:
1. če je ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
2. če je zanj izdano dovoljenje za plovbo, in
3. če upravlja s čolnom usposobljena oseba.
11. člen
Oseba, ki upravlja čoln, mora med plovbo ravnati skladno s
predpisi in tehničnimi pravili o varnosti plovbe, varstvu človeških življenj in okolja.
12. člen
Ugotavljanje sposobnosti čolnov za plovbo se opravi s
pregledom. Pregled čolna je osnoven, reden in izreden. Pregled in izmeritev morskega čolna opravi luška kapitanija,
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čolna notranje plovbe pa organizacija združenega dela ali
druga organizacija, ki jo pooblasti republiški upravni organ,
pristojen za promet.
Z dovoljenjem za plovbo, ki ga izda luška kapitanija je
dovoljena plovba čolnov na obalnem morju in notranjih
vodah.
Z dovoljenjem za plovbo, ki ga izda občinski organ, pristojen za promet, je dovoljena plovba čolnov na notranjih vodah.
13. člen
S čolnom lahko upravlja le usposobljena oseba. Luška
kapitanija ugotavlja usposobljenost oseb za upravljanje s
čolnom in jim izdaja o tem potrdila.
Podrobnejše predpise o vpisu čolnov v vpisnik čolnov,
označbah in imenu čolnov, ugotavljanju sposobnosti čolnov
za -plovbo ter izpitni komisiji, izpitnem programu in načinu
opravljanja izpita za voditelja čolna izda republiški upravni
organ, pristojen za promet.
III. PLAVAJOČI OBJEKTI
14. člen
Plavajoči objekt na morju se vpiše v vpisnik plavajočih
objektov pri luški kapitaniji.
Plavajoči objekt na notranjih vodah, ki je daljši od 15 m in
širši od 3 m se vpiše v vpisnik plavajočih objektov pri luški
kapitaniji.
15. člen
Plavajoči objekt mora biti pregledan in nadzorovan glede
njegove varnosti za uporabo.
Pregled plavajočega objekta je osnoven, reden in izreden.
Pregled plavajočih objektov opravlja pooblaščena organizacija združenega dela na zahtevo imetnika pravice uporabe
oziroma lastnika objekta in na njegove stroške.
Osnovni pregled se opravi, pred izdajo dovoljenja za stalni
privez in obsega vse elemente glede varnosti plavajočega
objekta. Redni pregledi se opravljajo vsakih osem let, izredni
pregled pa po vsaki poškodbi plavajočega objekta.
Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za
promet, pooblasti organizacijo združenega dela za opravljanje pregledov.
16. člen
Če se pri pregledu ugotovi, da plavajoči objekt ustreza
predpisanim pogojem glede varnosti, izda pooblaščena organizacija združenega dela iz prejšnjega člena, ki je opravila
pregled, spričevalo o varnosti plavajočega objekta. Spričevalo velja za čas, ki je določen v spričevalu, vendar ne več kot
osem let od dneva izdaje spričevala.
17. člen
Imetnik pravice uporabe ali lastnik plavajočega objekta
mora imeti dovoljenje za stalni privez, sidranje ali položitev
plavajočega objekta na vodno dno.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda luška kapitanija, za
objekte, ki niso navedeni v drugem odstavku 14. člena tega
zakona pa občinski organ, pristojen za promet, potem ko je
izdano soglasje občinskih upravnih organov, pristojnih za
varstvo okolja in urejanje prostora, komunalne in sanitarne
zadeve ter drugih organov, kadar je tako predpisano.
18. člen
Nadzor nad sposobnostjo za varno uporabo plavajočega
objekta opravlja luška kapitanija oziroma občinski inšpekcijski organ za plavajoče objekte, ki niso navedeni v 2. odstavku
14. člena tega zakona z inšpekcijskimi pregledi.
IV. PREVOZ NA MORJU IN NOTRANJIH VODAH
19. člen
Prevoz oseb in stvari z ladjo, s čolnom ali drugim plovnim
objektom se lahko opravlja kot javni prevoz ali kot prevoz za
lastne potrebe.
poročevalec

Javni prevoz je prevoz oseb ali stvari, ki je vsakemu dostopen pod enakimi pogoji in se opravlja na podlagi pogodbe o
prevozu.
Javni prevoz se opravlja lahko v linijski ali pa v prosti plovbi.
20. člen
Javni prevoz v linijski plovbi se opravlja na določenih linijah
in po vnaprej določenem časovnem redu plovbe. Prevoznik je
dolžan redno in pravilno vzdrževati objavljeno linijo in red
plovbe za prevoz oseb objaviti na krajevno običajen način.
21. člen
Javni prevoz in prevoz za lastne potrebe se opravlja na
način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi o varnosti plovbe
na obalnem morju in notranjih vodah, luškem redu ter v
skladu z drugimi predpisi, ki urejajo prevoz oseb in stvari na
obalnem morju in notranjih vodah.
22. člen
Član posadke ladje, čolna ali drugega plovnega objekta, ki
je v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali
drugih psihotropnih snovi, da je nesposoben za opravljanje
del v zvezi z varnostjo plovbe, ne sme upravljati z ladjo,
čolnom ali drugim plovnim objektom, niti opravljati drugih del
v zvezi z varnostjo plovbe.
V. DVIGANJE POTOPLJENIH STVARI IZ MORJA
23. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dviganje potopljenih stvari iz morja, veljajo za dviganje ladij, čolnov, plavajočih
in drugih plovnih objektov, letal, njihovih delov in tovora ter
drugih stvari (v nadaljnjem besedilu: potopljena stvar), ki so
se potopile v obalnem mbrju, kakor tudi za nasedle ladje,
čolne in druge plovne objekte.
24. člen
Potopljeno stvar sme dvigniti domača ali tuja oseba, ki ima
pravico z njo razpolagati (v nadaljnjem besedilu: upravičenec). Potopljena stvar se lahko dvigne le z dovoljenjem luške
kapitanije. Šteje se, da znani upravičenec nima namena dvigniti potopljene stvari oziroma da je opustil dviganje, če v roku
90 dni:
- od dneva, ko se je stvar potopila, ne izjavi luški kapitaniji,
da namerava potopljeno stvar dvigniti;
— od dneva, ko je dobil dovoljenje luške kapitanije, ne
začne z dviganjem oziroma ne nadaljuje dviganja potopljene
stvari v primeru, če je pred tem dviganje ustavil.
Šteje se, da neznani upravičenec nima namen dvigniti
potopljene stvari, če v roku 90 dni od dneva, ko se je stvar
potopila, ne zaprosi luške kapitanije za dovoljenje za dvig
potopljene stvari in ne predloži dokazov, da ima pravico
razpolagati s potopljeno stvarjo.
25..člen
V vlogi za dovoljenje za dviganje potopljene stevari je
potrebo navesti potopljeno stvar, mesto kjer leži, način in
sredstva potrebna za dviganje, dokaz o pravici razpolaganja s
potopljeno stvarjo, predviden začetek dviganja in rok, v katerem bo potopljena stvar dvignjena.
V dovoljenju za dvig potopljene stvari luška kapitanija
določi pogoje za varnost plovbe in rok, v katerem je treba
začeti in končati z dviganjem.
Dovoljenje, s katerim luška kapitanija dovoli dviganje
potopljene stvari, izda luška kapitanija v soglasju z drugimi
organi, kadar je s posebnim predpisom tako določeno.
26. člen
Če bi potopljena stvar lahko povzročala ovire ali nevarnost
za plovbo ali izkoriščanje naravnih bogastev morja, lahko
luška kapitanija upravičencu naloži, naj jo odstrani.
Če upravičenec ne ravna po odločbi, ki jo izda luška kapitanija po prejšnjem odstavku, sme luška kapitanija na njegove
stroške in njegov nevarnost sama ali po usposobljeni organi39

zaciji združenega dela odstraniti potopljeno stvar s kraja, kjer
leži.
27. člen
Če leži potopljena stvar na plovni poti in pomeni neposredno nevarnost ali oviro za plovbo, sme luška kapitanija
tudi brez naloga po prvem odstavku prejšnjega člena odločiti,
da bo na stroške in nevarnost upravičenca sama ali po usposobljeni organizaciji združenega dela odstranila ali dvignila
stvar, če je treba pa tudi uničila.
Luška kapitanija mora ukrepati po prejšnjem odstavku,
kadar upravičenec ni znan, potopljena stvar pa predstavlja
neposredno nevarnost za plovbo.
Pritožba zoper odločbo, izdano po prvem ali drugem
odstavku tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
28. člen
O začetku, ustavitvi, nadaljevanju ali opustitvi dviganja ali
odstranjevanja potopljene stari mora upravičenec brez odlašanja obvestiti luško kapitanijo, ki je s svojo odločbo dovolila
dviganje oziroma odstranjevanje.
29. člen
Družbenopolitična skupnost, katere organ je luška kapitanija, ki je po 26. ali 27. členu tega zakona izdala odločbo o
dvigu, odstranitvi ali uničenju potopljene stvari, izvajalcu del
plača stroške opravljenih del, od upravičenca pa izterja povračilo teh stroškov in stroškov hrambe v kolikor so nastali,
30. člen
Imetnik pravice razpolaganja s potopljeno stvarjo v družbeni lastnini, ki ne dvigne potopljene stvari v desetih letih od
dneva, ko se je potopila, izgubi to pravico.
Če je stvar potopljena v odprtem morju, pridobi pravico
razpolaganja s potopljeno stvarjo občina, na območju katere
je sedež imetnika pravice razpolaganja s potopljeno stvarjo,
ali sedež civilne pravne osebe oziroma stalno prebivališče
občana, v katerega lasti je potopljena stvar.
VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR
31. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja luška kapitanija, razen če ta zakon določa drugače. Inšpekcijski nadzor
obsega navtično, ladijsko, strojno, vodogradbeno in radijsko
inšpekcijo.
Inšpekcijske naloge opravljajo inšpektorji za varnost
plovbe, ki so za svoje delo neposredno odgovorni predstojniku luške kapitanije.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, predpisov izdanih na njegovi podlagi ter drugih predpisov ki urejajo varnost
plovbe čolnov na plovnih poteh notranjih voda, opravlja
občinski inšpekcijski organ.
33. člen
Inšpekcijski nadzor, ki ga opravlja po tem zakonu luška
kapitanija, obsega zlasti nadzor nad:
- ladjami in čolni na morju - glede njihove sposobnosti za
plovbo in brezhibnosti vseh njihovih naprav, instrumentov,
aparatov in opreme, ki so namenjeni za varnost plovbe in
varstvo človeških življenj na morju in notranjih plovnih poteh;
- člani posadke ladje oziroma čolna na morju - glede
njihove usposobljenosti in pooblastil za opravljanje določenih
del v skladu z dokumenti o vkrcanju;
- vzdrževanjem operativnih obal v lukah oziroma pristaniščih za ladje - glede ugotavljanja njihove varnosti za privez
ladij, za vkrcanje potnikov ter za nakladanje, razkladanje in
prekladanje blaga; nad stanjem valolomov in prezimovališč
ter nad vzdrževanjem globin, ki so v lukah, pristaniščih za
ladje, sidriščih in prezimovališčih potrebe za varno plovbo;
- morskimi plovnimi potmi - glede njihove globine, širine
in ovir na poti;
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- plovnimi potmi za ladje na notranjih vodah - glede
globine, širine, višine in ovir na poti;
- objekti za varnost plovbe na morskih poteh in plovnih
poteh za ladje na notranjih vodah - glede njihovega pravilnega postavljanja, vzdrževanja in delovanja;
- delom in vzdrževanjem obalnih radijskih postaj1, - glede
njihovih nalog v zvezi z varnostjo plovbe in varstvom človeških življenj na morju in notranjih vodah;
- graditvijo objektov, ki se gradijo v obalnem morju oziroma notranjih vodah in njihovih obalah, kjer se opravlja
promet z ladjami - glede njihovega vpliva na varnost plovbe;
- prevozom oseb in stvari v pomorski plovbi ter z ladjami
notranje plovbe - glede varstva človeških življenj in premoženja ter varnosti plovbe;
- stanjem in vzdrževanjem sredstev družbene samozaščite
na plovnih objektih;
34. člen
če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da ladja oziroma
morski čoln ne izpolnjujeta pogojev za varno plovbo ali predpisov o varstvu človeških življenj na morju in notranjih plovnih
poteh, na katerih se opravlja plovba z ladjami, naloži poveljniku ladje oziroma osebi, ki upravlja čoln na morju, da
poskrbi, da se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo v določenem roku.
Če ugotovljene pomanjkljivosti v določenem roku niso
odpravljene, ali če so takšne narave, da ogrožajo varnost ladje
oziroma čolna na morju ali varnost okolja, se ladji oziroma
čolnu na morju prepove nadaljnja plovba, dokler navedene
pomanjkljivosti niso odpravljene ter se za ta čas vzame listina
o sposobnosti za plovbo.
35. člen
Če se pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da se v luki
oziroma pristanišču za ladje, kjer je prehod za mednarodni
promet, ne izvaja režim, ki je določen z mednarodnimi obveznostmi SFRJ Jugoslavije, mora inšpektor za varnost plovbe
organizaciji združenega dela, ki izkorišča luko oziroma pristanišče naložiti, naj v določenem roku odpravi ugotovljene
nepravilnosti.
36. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da stanje operativne obale, valoloma, prezimovališča ali globine v luki, pristanišču za plovne objekte, naloži organizaciji združenega dela,
ki izkorišča luko, pristanišče za ladje oziroma prezimovališče,
da mora v določenem roku opraviti potrebna dela ali ukreniti,
kar je potrebno, da se odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti.
Ce ta dela oziroma ukrepi niso izvršeni v določenem roku, kot
tudi, če v določenem roku niso odpravljene nepravilnosti iz
prejšnjega člena, sme inšpektor za varnost plovbe.
- prepovedati pristajanje ladij določene velikosti ob posameznem delu obale, na katerem je ugotovljena pomanjkljivost, dokler ni zagotovljeno varno pristajanje takih ladij;
- prepovedati uporabo operativne obale ali druge obale ali
njenega dela, kot tudi sidrišč, če neposredno ogrožajo varnost ladij, ljudi in tovora pri vkrcavanju, izkrcavanju ali prekrcavanju;
- prepovedati plovbo v luki, pristanišču za ladje in
sidrišču, dokler je varnost ladij neposredno ogroženih zaradi
nevzdrževanja luških oziroma pristaniških objektov in potrebnih globin.
Če stanje operativne obale, valoloma, prezimovališča ali
globine v luki, pristanišču za ladje oziroma prezimovališča
pomeni neposredno nevarnost za ladje, sme inšpektor za
varnost plovbe odrediti ukrepe iz prejšnjega odstavka tudi
brez predhodnega naloga za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
37. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da je stanje plovne
poti ali objekta za varnost plovbe na njej tako, da ogroža
varnost plovbe,'naloži organizaciji združenega dela, ki skrbi
za vzdrževanje plovne poti, da v določenem roku opravi
potrebna dela in ukrepe, kar je potrebno, da se plovna pot
usposobi.
poročevalec

Dokler plovna pot ni usposobljena za varno plovbo, sme
inšpektor za varnost plovbe prepovedati ali omejiti plovbo
vsem ladjam ali samo ladjam določene velikosti. Prepoved ali
omejitev plovbe lahko velja tudi le za nočno ali dnevno
plovbo, ali plovbo v posebnih pogojih.
38. člen
Če inšpektor za varnost plovbe pri opravljanju nadzora nad
graditvijo objektov v morju in tistih notranjih vodah na katerih
se opravlja plovba z ladjami ali na njihovih obalah ugotovi, da
se ta dela izvajajo brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju
s pogoji iz dovoljenja, ali pa na tak način, da je ogrožena
varnost plovbe, odredi začasno ustavitev nadaljnjih del.
Inšpektor za varnost plovbe mora o svoji odredbi, ki jo izda
po prejšnjem odstavku, obvestiti izvajalca del ter upravni
organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
39 člen
Luška kapitanija lahko na predlog inšpektorja za varnost
plovbe v primerih iz prvega odstavka 36. člena ali prvega
odstavka 37. člena tega zakona odredi, da potrebna dela ali
ukrepe opravi druga usposobljena organizacija združenega
dela, na stroške organizacije združenega dela, ki izkorišča
luko oziroma pristanišče za ladje oziroma organizacije združenega dela, ki skrbi za vzdrževanje plovnih poti.
40. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da je ladja vkrcala
več oseb ali naložila več tovora, kot je dovoljeno, ali da tovor
ni pravilno razporejen, prepove ladji jzplovitev iz luke oziroma
pristanišča, dokler niso odpravljene te nepravilnosti.
41. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da član posadke
ladje nima ustreznega pooblastila za opravljanje del ali
veljavne listine o vkrcanju, določi rok za odpravo teh pomanjkljivosti.
Če član posadke ladje v določenem roku iz prejšnjega
odstavka ne odpravi ugotovljene pomanjkljivosti, naloži
inšpektor za varnost plovbe poveljniku ladje, da izkrca tega
člana posadke.
42. člen
Če inšpektor za varnost plovbe ugotovi, da je član posadke
ladje v takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali
drugih psihotropnih snovi, da je nesposoben za opravljanje
del v zvezi z varnostjo plovbe, ga odstrani z dela, po potrebi
pa tudi izkrca z ladje.
V času plovbe in kadar se ladja nahaja izven obalnega
morja ali notranjih voda SFRJ Jugoslavije, ima pooblastila za
ukrepe iz prejšnjega odstavka tega člena poveljnik ladje.
43. člen
Inšpekcijski nadzor, ki ga opravlja po tem zakonu občinski
inšpekcijski organ, obsega zlasti nadzor nad:
- čolni na notranjih vodah — glede njihove sposobnosti za
plovbo in opremo za varnost plovbe ter varstva človekovih
življenj;
- usposobljenostjo oseb, ki upravlja s čolnom na notranjih
vodah;
- vzdrževanjem operativnih obal v pristanišču za čolne
notranje plovbe - glede ugotavljanja njihove varnosti za
privez, za vkrcanje potnikov, za nakladanje, razkladanje in
prekladanje blaga; nad stanjem valolomov in prezimovališč,
nad vzdrževanjem globin v pristaniščih, sidriščih in prezimovališčih, ki so določene za varno plovbo čolnov na notranjih
vodah;
- plovnimi potmi na notranjih vodah, kjer se opravlja
plovba s čolni - glede globine, širine, višine in ovir na poti;
- objekti za varnost plovbe na notranjih vodah, kjer se
opravlja plovba s čolni - glede njihovega pravilnega postavljanja, vzdrževanja in delovanja;
- graditvijo objektov na obalah notranjih voda - glede
vpliva na varnost plovbe čolnov;
poročevalec

- prevozom oseb in stvari s čolni na notranjih vodah glede varstva človeških življenj in premoženja;
- izvajanjem zakona in drugih predpisov, ki se nanašajo na
varnost plovbe in varstvo človeških življenj ter onesnaževanja
okolja na notranjih plovnih poteh, kjer se opravlja plovba s
čolni.
Občinski inšpekcijski organ ima pri izvrševanju inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb tega zakona oziroma
izvršilnih predpisov izdanih na njegovi podlagi, ki zadevajo
čoln in plovbo čolnov po notranjih vodah, enaka pooblastila,
kot jih ima inšpektor za varnost plovbe pri luški kapitaniji
glede ladij, čolnov na morju in varnostni plovbe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Z denarno kaznijo od 25.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali druga pravna
oseba:
1. če dviga potopljeno stvar brez dovoljenja luške kapitanije
(24. člen tega zakona);
2. če ne izvrši odstranitve potopljene stvari, ki jo je odredila luška kapitanija (prvi odstavek 26. člena tega zakona);
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
45. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela, druga pravna
oseba ali posameznik, ki ga stori v zvezi s samostojnim
opravljanjem ladjarske dejavnosti:
1. če njen čoln ni vpisan v vpisnik ali če plove, ne da bi
izpolnjeval pogoje za plovbo (9. in 10. člen tega zakona);
2. če plavajoči objekt ni bil predpisano pregledan ali če je
bil usidran, položen ali stalno privezan brez dovoljenja (15. in
17. člen tega zakona);
3. če ladja, čoln ali drugi plovni objekt v javnem prevozu
neupravičeno odkloni prevoz oseb ali stvari (19. člen tega
zakona);
4. če kot ladijski prevoznik neupravičeno ne vzdržuje objavljene linije, ali ne objavi reda plovbe (20. člen tega zakona);
5. če o začetku, ustavitvi, nadaljevanju ali opustitvi dviganja
ali odstranjevanja potopljene stvari ne obvesti luške kapitanije (28. člen tega zakona);
6. če ne izvrši v odrejenem roku ali sploh ne izvrši naloga
inšpektorja za varnost plovbe, izdanega na podlagi tega
zakona (34., 35., 36., 37., 38., 40., 41. in 42. člen tega zakona),
ali zakona o pomorski in notranji plovbi.
Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druge pravne osebe.
46. člen
Z denarno kaznijo od 1.500 do 15.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek poveljnik ladje ali oseba, ki ga nadomešča oziroma
oseba, ki upravlja s čolnom ali drugim plovnim objektom:
1. če na ladji, čolnu ali drugem plovnem objektu v javnem
prevozu neupravičeno odkloni prevoz oseb ali stvari (19. člen
tega zakona);
2. če ne izvrši v odrejenem roku ali sploh ne izvrši naloga
inšpektorja za varnost plovbe, izdanega na podlagi odločb
tega zakona ali zakona o pomorski in notranji plovbi.
47. člen
Z denarno kaznijo 5.000 dinarjev se kaznuje takoj na mestu
za prekršek oseba:
1. ki plove s čolnom, ki ni vpisan v vpisnik čolnov ali ne
izpolnjuje pogojev za plovbo (9., 10. in 12. člena tega zakona);
2. ki upravlja s čolnom, čeprav za to ni usposobljena (13.
člen tega zakona);
3. ki plove s čolnom v nasprotju s predpisi o varnostni
plovbe (11. člen tega zakona);
4. ki upravlja z ladjo, čolnom ali drugim plovnim objektom
oziroma opravlja druga dela v zvezi z varnostjo plovbe, pa je v
takem psihofizičnem stanju, pod vplivom alkohola ali drugih
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psihotropnih snovi, da ni sposobna opravljati teh del (22.
člen).
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
Oseba, kateri je Luška kapitanija Koper izdala potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna pred uveljavitvijo tega
zakona, lahko upravlja s čolnom na morju in notranjih vodah.
Oseba, kateri je Luška kapitanija Koper izdala potrdilo o
opravljenem preizkusu znanja za upravljanje s čolnom pred
uveljavitvijo tega zakona, lahko upravlja s čolnom, ki ima
zunaj motor do 3,7 kW, čolnom na jadra dolgim do 5 m in
čolnom na vesla na morju in notranjih vodah.

48. člen
Predpisi izdani na podlagi zakona o varnosti pomorske
plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79 in 42/86) se uporabljajo do
izdaje ustreznih predpisov izdanih na podlagi tega zakona,
kolikor niso z njim v nasprotju, razen pravilnika o zapisniku, ki
ga sestavi poveljnik ladje o rojstvu ali smrti in o sprejetju
izjave poslednje volje na ladji trgovske mornarice (Uradni list
SRS, št. 17/80), ki se še naprej uporablja.

51. člen
Z dnem, ko začne veljati za zakon, preneha veljati zakon o
varnosti pomorske plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79 in 42/86).

49. člen
Predpisi določeni v 2. odstavku 5. člena in 2. odstavku 13.
člena tega zakona morajo biti izdani v roku 6 mesecev od
dneva uveljavitve tega zakona.

52. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
i.
Z republiškim zakonom o varnosti pomorske plovbe (Uradni
list SRS št. 30/79 in 42/86) ter na njegovi podlagi izdanimi
izvršilnimi predpisi je urejen del varnosti plovbe v obalnem
morju SFRJ na območju SR Slovenije in to obsegu, kar ne
urejajo že zvezni predpisi, predvsem zakon o pomorski in
notranji plovbi (Uradni list SFRJ št. 22/77, 13/82, 30/85 in 35/
86) ter na njegovi podlagi izdani predpisi.
Plovba po notranjih vodah v SR Sloveniji je zakonsko urejena le kolikor veljajo za to plovbo določila navedenih zveznih
predpisov. Republika tega področja namreč še ni uredila.
Pravna podlaga za to urejanje je v 321. členu Ustave SR
Slovenije, v 6. in 19. točki, kjer je navedeno, da Skupščina SR
Slovenije z zakonom ureja razmerja, ki so skupnega pomena
za delovne ljudi in občane na področju rečne plovbe ter
varnosti prometa.
II.
Z navedenimi zveznimi predpisi so glede plovbe po notranjih plovnih poteh urejeni le temelji varnosti plovbe, predvsem pa na tistih plovnih poteh, na katerih velja mednarodni
plovbni režim, katerih v SR Sloveniji ni. Republika bi torej
morala ali urediti s svojimi predpisi celotno materijo plovbe
po notranjih vodah ali pa bi za del te materije pooblastila
občine, da jo urede same. Prav glede na različnost notranjih
voda v SR Sloveniji in pa predvsem možnost različne rabe teh
vodnih površin glede plovbe je s predlaganim zakonom določen le del zadev, ki so enotne za vso republiko, predvsem iz
razloga smotrnosti, ekonomičnosti, predvsem pa razlogov
varnosti plovbe. Vse ostalo pa je dano občinam v pristojno
urejanje.
III.
V osnutku zakona je predlagatelj določil obveznost določitve pogojev, ki jih morajo izpolnjevati plovne poti na notranjih
vodah za varno plovbo. Enako velja za pristanišča in zimska
zaklonišča, saj se notranje vode tako smotrneje izkoriščajo,
predvsem pa je s tem varnejša plovba po njih.
Luška kapitanija vodi vpisnik morskih ladij, ki so vpisane na
osnovi sklepa pristojnega rednega sodišča. Zaradi takega
postopka je smotrno, da se pri istem organu vodi vpisnik iadij
notranje plovbe, kot določa 4. člen osnutka.
Zaradi novele zakona o pomorski in notranji plovbi (Uradni
list SFRJ, št. 30/85) je razširjena pristojnost Luške kapitanije
K er na vp s lad e k e v celo{
°P
'
< • 'i
i sli deloma lastnina tujih
fizičnih ali pravnih oseb, če ima SFR Jugoslavija kontrolo nad
ladjo glede upravnih, ekonomskih in tehničnih vprašanj in je
tak vpis dovolil zvezni upravni organ, pristojen za promet.
Pogoji za pridobitev nazivov članov ladijske posadke v
trgovski mornarnici SFRJ, pogoji za pridobitev pooblastil za
dela na ladji ter izpitni programi za posamezne nazive, so
določeni z zveznimi predpisi. Republike so pooblaščene (5.
člen osnutka), da določijo podrobneje izpitni postopek, izdajanje pooblastil in vodenje pripravniškega dnevnika kandidatov.
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Z osnutkom je dano široko pooblastilo občinam, da s svojimi predpisi določijo celoten plovbni režim na notranjih
vodah, posamezne objekte na notranjih vodah, zadeve v zvezi
z vpisniki, dovoljenji za plovbo in drugo predvsem pa da
opredele inšpekcijsko nadzorstvo (6. člen)
V izogib dvojnosti postopkov za pridobitev plovnih dovoljenj je predvideno, da dovoljenje za plovbo morskega čolna
velja tudi za plovbo po notranjih vodah (člen 12), v kolikor bo
to dovoljeval plovbni režim pristojne občine. Gotovo je
namreč, da bodo za plovbo na določenih notranjih vodah
(npr. Blejsko jezero, Bohinjsko jezero itd.) veljali ostrejši
pogoji ali kar prepovedi.
V vpisnik čolnov notranje plovbe naj bi vse občine, ko bodo
uredile notranjo plovbo, obvezno vpisovale enake kategorije
čolnov tako kot to velja za morske čolne (9. člen). Tako bodo
vpisi teh plovnih objektov v republiki za določene kategorije
enotni. Vendarle pa je predlagatelj upošteval tudi ppsebnosti,
ki so jih nekatere občine že uvedle, oziroma bodo to narekovale potrebe, npr. za SLO, s tem, da bodo določile tudi vpis
takih čolnov, ki jih sicer neposredno po zakonu ne bo
potrebno obvezno vpisovati.
Glede izpolnjevanja pogojev, kdaj lahko čoln notranje
plovbe izplove, velja vse kot je to že določeno za morske
čolne, saj pri tem iz razlogov varnosti plovbe že načeloma ne
sme biti razlik (10. člen).
Lastnik oziroma imetnik pravice razpolaganja s čolnom bo
imel pri vpisu čolna možnost izbire upravnega organa, pristojnega za promet tiste občine, kjer ima svoje stalno prebivališče
oziroma sedež, kjer se čoln pretežno nahaja oziroma glede na
bližino sedeža občine. Določitev možnosti izbire je utemeljena predvsem zato, ker je razumljivo, da ne bodo vse občine
sprejele predpisov o ureditvi notranje plovbe, njihovi občani
pa bodo vseeno lastniki oziroma imetniki pravice razpolaganja s čolnom. Ti bomo torej lahko vpisovali svoje čolne glede
na navedene možnosti izbire (3. odstavek 9. člena).
Občinam je dano razmeroma široko pooblastilo za urejanje
notranje plovbe, vendar pa predlagatelj meni, da je potrebna
nekatera opravila poenotiti. Mednje sodijo predvsem: ugotavljanje sposobnosti čolnov notranje plovbe za plovbo, vsebina
vpisnika, način označbe in imena čolnov, enoten obrazec
potrdila o vpisu čolna ter program in način opravljanja ustreznega izpita (2. odstavek 13. člena).
Plavajoči objekti določenih dimenzij sodijo, zaradi njihove
pomembnosti za varno plovbo na notranjih vodah, glede
vpisa v pristojnost Luške kapitanije Koper (2. odstavek 14.
člena).
Predlagatelj je med določbe o prevozu po morju in notranjih vodah uvrstil tudi določbo o prepovedi upravljanja s
plovnim objektom oziroma opravljanja drugih del v zvezi z
varnostjo plovbe, članom posadke plovnega objekta, ki so v
takem psihofizičnem stnaju, da so nesposobni za opravljanje
takih del.
Taka norma je uvrščena že v večino predpisov drugih repuporočevalec

blik, ki urejajo varnost prometa in gotovo sodi tudi v ta zakon.
Zaradi posebne usposobljenosti svojih delavcev in tehničnih zahtevnosti inšpekcijskega nadzora glede na vrste plovnih
objektov in pogojev za varnost plovbe ladij na notranjih vodah
opravlja nadzor nad izvajanjem teh predpisov Luška kapitanija Koper (33. člen).
Inšpekcijski nadzor nad ostalimi manjšimi plovnimi objekti
pa bodo uredile in določile občine same (6. in 32. člen).
Posebej pa je opredeljena že z zakonom vsebina inšpekcijskega nadzora in pooblastila občinskih inšpekcijskih organov, kot to določa 43. člen.
Zaradi jasnosti predvsem pa racionalnosti določanja besedila norm so podane podrobnejše opredelitve posameznih
izrazov, ki so pogostejši (7. člen).
Za večjo varnost plovbe in varstva človeških življenj, je v 11.
členu določeno, da mora oseba, ki upravlja čoln, v celoti
upoštevati predpise in tehnična pravila o varnosti plovbe,
varstva človeških življenj in okolja.
Nova je tudi določba po kateri opravi ogled in izmeritev
čolna notranje plovbe pooblaščena organizacija združenega
dela oziroma druga organizacija. Tako kot za morske čolne je
iz razlogov varnosti pregled čolnov notranje plovbe možno
prepustiti le takšni organizaciji, ki bo imela ustrezen kader in
tehnično opremo. (12. člen).
Za lažje prekrške je v kazenskih določbah predviden izrek
denarne kazni takoj na mestu prekrška. (47. člen).
V prehodnih določbah je posebej opredeljena razširitev
veljavnosti potrdila o usposobljenosti za voditelja (morskega)

čolna oziroma potrdila o opravljenem preizkusu znanja za
upravljanje z majhnimi (morskimi) čolni tudi za plovbo na
notranjih vodah. Dosedaj je občan lahko pridobil omenjeni
potrdili le za morsko plovbo, z njimi pa je dejansko opravljal
tudi plovbo na notranjih vodah (posebej Bled, Bohinj, Zbilje,
itd.). Predlagatelj meni, da je vsak, ki je pridobil taki potrdili,
dejansko usposobljen tudi za notranjo plovbo, zato je vnesel
to določilo (50. člen).
Z izvršilnimi predpisi bo podrobneje opredeljen postopek
strokovnih izpitov za nazive članov ladijske posadke in za
vodenje pripravniškega dnevnika (5. člen, 2. odstavek) in
postopek o vpisu čolnov, označbah in imenih čolnov, ugotavljanju njihove sposobnosti za plovbo ter o izpitih za voditelja
čolna v morski plovbi in plovbi v notranjih vodah (2. odstavek
13. člena). S temi izvršilnimi predpisi bodo navedeni postopki
enotni, kar predstavlja pravzaprav tudi minimalno raven varnosti plovbe po morju in notranjih vodah za območje republike.
Z izvedbo predlaganega zakona bodo nastale predvidoma
manjše materialne posledice za občine predvsem pri nastavitvi in vodenju predvidenih vpisnikov in povečan obseg dela
pri inšpekcijskem nadzoru, seveda pa le pri tistih, katere bodo
s svojim predpisom urejale plovbo na notranjih vodah svojega
območja. Za imetnike pravice razpolaganja ali lastnika čolnov
notranje plovbe, pa bodo v zvezi z obveznostjo, da čolne
vpišejo, če jih uporabljajo na notranjih vodah, nastopili materialni stroški kot posledica predpisanih postopkov.

i
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah

in dopolnitvah zakona o sistemu

državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih z
osnutkom zakona (ESA-225)
Izvršni svet Skupčine SR Slovenije je na 46. seji
dne 26. 3. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE UPRAVE IN O
IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANIH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava predlog za izdajo zakona z
osnutkom zakona, ker je pri urejanju vprašanj v tem zakonu
sledil pobudam in predlogom, ki so bile dane v razpravah o
programu aktivnosti za racionalizacijo in povečanje učinkovitosti dela državne uprave. Program je bil obravnavan s pred-

stavniki občin, družbenopolitičnimi organizacijami in v Republiškem družbenem svetu za organizacijo in delovanje administrativno strokovnih služb.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Jelka PEČAR, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARI A T ZA PRA VOSODJE IN UPRA VO
POVZETEK
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona se nanabi veljala razen za funkcionarja in njegovega namestnika
šajo na več sklopov vprašan/", ki zadevajo uvajanje inforle za tiste vodilne delavce, ki neposredno vodijo notrSnje
macijskih sistemov v delo upravnih organov, akte, ki ureoranizacijske enote.
jajo skupne osnove za pridobivanje dohodka delovne
Prav tako naj bi predvideli možnosti za prenehanje
skupnosti, način ustanavljanja strokovnih služb Izvršnega
delovnega razmerja tistim delavcem, za katere se ugotovi,
sveta Skupščine SR Slovenije, strokovno usposobljenost
da trajneje ne dosegajo normalnih delovnih rezultatov in s
delavcev, ki vodijo upravne postopke, in nekatera druga
tem ne izpolnjujejo svojih delovnih obveznosti, da niso
vprašanja.
zmožni opravljati del in nalog ali da ne izpolnjujejo več
Zakon naj bi določil, da morajo izvršni sveti in upravni
zakonskih pogojev za dela in naloge.
organi vzpostaviti in razvijati informacijske sisteme,
S predlaganimi spremembami naj bi spremenili način
potrebne za izvrševanje funkcij državne uprave. Zato bi
ustanavljanja služb, ki opravljajo strokovne in druge
morali vzpostaviti skupne in večnamenske baze podatkov,
naloge, ki so potrebne za izvrševanje funkcij, katerih
zagotoviti enotne tehnološke rešitve, ter skrbeti za izvajanosilci so republiški izvršni svet, republiški upravni organi
nje drugih skupnih nalog na tem področju.
in republiške upravne organizacije. Samostojne strokovne
Predvidena je možnost, da upravni organ po sporazumu
službe in druge službe naj bi ustanavljal Izvršni svet
lahko opravlja določene strokovne naloge tudi za kmetijSkupščine SR Slovenije, ki bi določil njihovo delovno
ske zemljiške skupnosti, ki imajo poseben položaj, ki ga ni
področje in uredil vprašanja, ki zadevajo njihovo delo.
mogoče enačiti s položajem samoupravnih interesnih
Zakon naj bi tudi določil, da si mora delavec, ki nima
skupnosti.
ustrezne izobrazbe, ki je pogoj za izdajo pooblastila za
Glede na to, da je v lanskem letu bil sprejet družbeni
opravljanje dejanj v upravnem postopku, pridobiti zahtedogovor, s katerim so določene skupne osnove in merila
. vano strokovno izobrazbo najpozneje v petih letih od
za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in deliuveljavitve zakona. Če si delavec ne bi pridobil zahtevane
tvi dohodka v SR Sloveniji, ni več potrebe po posebnem
strokovne izobrazbe, naj bi mu ponudili druga dela in
družbenem dogovoru za državne organe, zato naj bi se
naloge v istem ali drugem organu iste družbenopolitične
ustrezne določbe veljavnega zakona spremenile oziroma
skupnosti, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ozičrtale.
roma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Če tega ni
Po predlagani dopolnitvi naj bi se zožila omejitev glede
mogoče narediti, ker takih del in nalog ni ali če jih delavec
izvolitve v svet in druge organe delovne skupnosti tako, da
odkloni, naj bi mu prenehalo delovno razmerje.
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu državne uprave
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v Ustavi SR
Slovenije, in sicer v 8. točki 321. člena, po kateri Skupščina
SR Slovenije ureja z zakonom organizacijo republiških upravnih organov in njihovih služb, v 32. členu, po katerem se z
zakonom urejajo pravice, obveznosti v odgovornosti delavcev
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v delovnih skupnostih organov družbenopolitičnih skupnosti,
ter v 14. točki 321. člena, po kateri se z zakonom urejajo
razmerja na področju družbenega sistema informiranja.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Spremembo zakona narekujejo predvsem razlogi praktične
narave. Pri tem gre za več sklopov vprašanj, ki zadevajo:
nujnost večjega poenotenja pri uvajanju informacijskih sistemov v delo upravnih organov, akte, ki urejajo skupne osnove
za pridobivanje dohodka delovne skupnosti, način ustanavljanja strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
strokovno usposobljenost delavcev, ki vodijo upravne
postopke in nekatera druga vprašanja.
Eden bistvenih pogojev za kvalitetno in učinkovito delovanje izvršilnih in upravnih organov oziroma za izvajanje vseh
njihovih ustavnih in zakonskih funkcij je kvalitetna podatkovno-informacijska podlaga. Izvršilni in upravni organi imajo
pomembno vlogo in veliko odgovornosti za razvoj, organiziranost in delovanje družbenega sistema informiranja. Vrsta
dejavnosti, ki jih opravljajo izvršilni in upravni organi, sodi
neposredno tudi med dejavnosti družbenega sistema informiranja. Zato imajo tudi oni vse tiste pravice, dolžnosti in odgovornosti, ki jih sistemska zakona (zvezni in republiški) o družbenem sistemu informiranja določata za vse informacijske
službe.
Z zakonom o temeljih sistema državne uprave in o zveznem
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ,
št. 23/78, 21/82, 18/85) so posebej poudarjene temeljne naloge
in odgovornost izvršilnih in upravnih organov na tem
področju. Zakon nalaga izvršilnim organom skrb za organiziranje in usklajevanje dela upravnih organov, ki se nanaša na
zbiranje statističnih in drugih podatkov, obdelavo ter izkazovanje podatkov in dejstev; upravne organe zavezuje, da se pri
spremljanju stanja na področjih, za katera so ustanovljeni,
opirajo na podatke, ki jih sami zbirajo, oziroma na podatke, ki
jih zbirajo, obdelujejo in izkazujejo drugi pooblaščeni organi,
organizacije in službe; poudarja tudi odgovornost organov
državne uprave za izboljšanje tehnološke modernizacije. Te
rešitve so v določeni meri že razčlenjene v zakonu o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79,
21/82, 39/85).
Poročilo o uresničevanju zakona o družbenem sistemu
informiranja (Poročevalec Skupščine SRS, št. 16/85) je konkretneje in celoviteje prikazalo tudi aktivnosti organov
državne uprave na posameznih področjih in ravneh organiziranja in delovanja družbenega sistema informiranja.
Omenjeno poročilo in tudi nekateri drugi dokumenti (npr.
Analiza republiških predpisov z vidika možnosti poenostavitve strokovnih in administrativnih opravil, Analiza družbene
preobrazbe državne uprave) pa hkrati opozarjajo na vrsto
problemov in slabosti. Pomemben omejevalni faktor so omejene materialne možnosti, pomanjkanje potrebnih'strokovnih
kadrov ter pomanjkljiva splošna usposobljenost kadrov v
državni upravi za uporabo računalniške opreme in tehnologije dela. V upravi ni zagotovljen strokovno kvalificiran in
celovit pristop glede zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov, potrebnih za pripravo, izvajanje oziroma spremljanje
izvajanja zakonov, drugih predpisov in aktov; vertikalno in
horizontalno sodelovanje upravnih organov je nezadostno;
prisotne so neracionalnosti pri zbiranju in obdelavi podatkov,
ki jih upravni organi sami zbirajo in obdelujejo za svoje in
širše potrebe, ter pri uporabi podatkov posameznih, za celotni
družbeni sistem informiranja pomembnih informacijskih
služb (SDK, statistika itd.); premalo načrtno in širše premalo
usklajevano je izgrajevanje informacijskih sistemov kot integralnih, nepogrešljivih delov razvoja in dejavnosti na posameznih področjih. Te slabosti neposredno vplivajo na opravljanje posameznih funkcij ter nalog organov državne uprave.
Za povečevanje kvalitete, racionalnosti in učinkovitosti pri
opravljanju vseh nalog v zvezi z zbiranjem, obdelavo podatkov za svoje potrebe, z zagotavljanjem podatkov in informacij
drugim subjektom in za odpravljanje slabosti, ki to delo bremenijo, so nujne intenzivnejše in bolj usklajene aktivnosti v
okviru same državne uprave in širše. K temu bi naj prispevale
tudi ustrezne spremembe in dopolnitve tega zakona.
V tem sklopu bi bilo potrebno uveljaviti enoten pristop pri
poročevalec

uvajanju računalniško podprtih informacijskih sistemov za
državno upravo na ravhi občin in republike, ki iz razlogov
smotrnosti zahteva poenotene tehnološke rešitve, skupne
baze podatkov in enotne metodologije za zbiranje, obdelavo
in izkazovanje podatkov in informacij. Tako bi se vsi upravni
organi v republiki informacijsko povezali, kar bi odpravilo
sedanje neracionalosti, ki zaradi neusklajenih metodologij ter
programske in tehnične opreme pogojujejo znatna, s širšega
družbenega vidika nesmotrna vlaganja. Tudi iz občin je bilo
podano več pobud, opozoril in zahtev, naj se v državni upravi
vzpostavijo horizontalno in vertikalno povezani informacijski
sistemi, ki bodo temeljili na enotnih vsebinah in na enotnem
tehnološkem konceptu ter omogočali racionalno zbiranje,
obdelavo in izmenjavo informacij in podatkov.
V skladu z intencijami zakona o družbenem sistemu informiranja, ki predpostavlja medsebojno sodelovanje nosilcev
informacijskih sistemov, naj bi izvršni sveti občinskih skupščin in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsa vprašanja, ki
zadevajo njihovo sodelovanje pri vzpostavljanju in delovanju
informacijskih sistemov v državni upravi, podrobneje uredili z
medsebojnim dogovorom.
Prav tako je nujno določiti organ, ki bo predpisal standarde
pisarniškega poslovanja upravnih organov, organizacij in
strokovnih služb. Pisarniško poslovanje upravnih organov je
bilo urejeno z zvezno uredbo o pisarniškem poslovanju iz leta
1957, na podlagi katere je bil v soglasju s Sekretariatom
zveznega izvršnega sveta za občo upravo leta 1962 v Sloveniji
uveden nov sistem evidence o spisih na podlagi enotnih
klasifikacijskih znakov in kartoteke. Vendar navodilo ni bilo
objavljeno v Uradnem listu, ampak samo v obliki priročnika, v
katerem pa je bilo poudarjeno, da je s 1. 1. 1964 to navodilo
obvezno za vse upravne organe v Sloveniji.
V zakonu (20. a člen) je določeno, da lahko upravni organ
opravlja naloge tudi za samoupravne interesne skupnosti, če
je o tem sklenjen ustrezen sporazum. S tem pa ni dana
možnost, da se na enak, sicer družbeno smotrn način uredi
tudi opravljanje nalog za kmetijske zemljiške skupnosti, ki
imajo poseben položaj in jih ni mogoče enačiti s samoupravnimi interesnimi skupnostmi. Izvršni svet Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik je zato predlagal, naj se zakon dopolni
tako, da bo omogočal upravnim organom, da po sporazumu s
kmetijsko zemljiško skupnostjo lahko tudi zanjo opravljajo
strokovne naloge.
Po 117. členu zakona se z družbenim dogovorom, ki ga
sklenejo skupščina družbenopolitične skupnosti, organ sindikata in Gospodarska zbornica Slovenije, določijo skupne
osnove in merila za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju dohodka delovne skupnosti ter pri delitvi sredstev za
osebne dohodke. V letu 1986 pa so Skupščina SR Slovenije,
Zveza sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije
sklenili družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi
dohodka v SR Sloveniji. S tem družbenim dogovorom udeleženci opredeljujejo skupne osnove in merila za samoupravno
urejanje odnosov pri planiranju in razporejanju dohodka in
čistega dohodka ter delitvi sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo delavcev. Ker ta družbeni dogovor velja tudi
za državne organe, ni več potrebe po posebnem družbenem
dogovoru, ki ga določa ta zakon.
Zakon v 141. členu omejuje pravico do izvolitve v organe
delovne skupnosti za funkcionarja in njegovega namestnika
ter za vse tiste delavce, ki imajo status vodilnega delavca.
Izkušnje pri izvajanju te določbe pa so pokazale, da je zaradi
tega izključen iz sodelovanja v organih delovne skupnosti
znaten del delavcev, ki imajo sicer položaj vodilnega delavca,
vendar v skladu z zakonsko opredelitvijo oziroma po odlokih
občinskih skupščin opravljajo le najzahtevnejše naloge, ki
zahtevajo posebno strokovnost in samostojnost pri delu. Gre
predvsem za svetovalce, ki praviloma ne vodijo notranjih
organizacijskih enot in ne opravljajo vodstvenih nalog, ki bi
lahko predstavljale oviro za njihovo sočasno članstvo v organih delovne skupnosti. Zato je bilo, zlasti iz delovnih skupnosti republiških upravnih organov, dano več pobud, da se ta
določba spremeni in omejitev izvolitve v organe delovne
skupnosti zoži na krog tistih vodilnih delavcev, ki vodijo
notranje organizacijske enote.
Ob razpravah o delovanju države uprave, še zlasti v zadnjem obdobju, ko je bil širše obravnavan program Izvršnega
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sveta Skupščine SR Slovenije za racionalizacijo in povečanje
učinkovitosti dela državne uprave, je bilo večkrat poudarjeno,
da je treba omogočiti, da bi delavcem, ki trajneje ne dosegajo
normalnih delovnih rezultatov in ne prispevajo k delu delovne
skupnosti pri izvrševanju funkcij upravnega organa, iz teh
razlogov lahko prenehalo delovno razmerje. Taka rešitev bi
prispevala k povečanju učinkovitosti dela upravnih organov
hkrati pa bi delovne skupnosti vzpodbudila k večjemu in
doslednejšemu uveljavljanju delitve osebnih dohodkov na
podlagi delovnih prispevkov delavcev.
Po drugem odstavku 213. člena zakona se tudi samostojne
strokovne službe Izvršnega sveta enako kot republiški upravni
organi in republiške organizacije ustanovijo z zakonom.
Strokovne službe ne opravljajo funkcij, ki jih za upravne
organe določa ustava SR Slovenije, prav-tako niso nosilke
pooblastil, ki izvirajo iz teh funkcij. Pri nalogah strokovnih
služb gre za opravljuanje strokovnih in drugih zadev, ki so
potrebne za izvrševanje pravic in dolžnosti Izvršnega sveta,
republiških upravnih organov in drugih organov v republiki.
Odgovornost za izvrševanje funkcij državne uprave nosijo
nosilci teh funkcij, dejavnost strokovnih služb pa pomeni
strokovno podporo opravljanju le-teh. Naloge, ki jih opravljajo
strokovne službe, so raznolike po vsebini in zahtevnosti in
zajemajo tako visoko strokovna dela in opravila (npr. na
kadrovskem področju ali v zvezi z uveljavljanjem pravic
narodnosti) kot tudi pomožna in tehnična dela.
Položaj strokovnih služb je torej drugačen kot položaj
upravnih organov; zato ni razlogov, da se strokovne službe
ustanavljajo z zakonom tako kot upravni organi in upravne
organizacije; smotrno in utemeljeno je, da strokovne službe
ustanavljajo, glede na svoje potrebe oziroma skupne potrebe,
organi, ki jih potrebujejo za opravljanje svojih pravic in dolžnosti. Tak način ustanavljanja strokovnih služb pa bi bil tudi
primernejši in_ bi omogočal, da se organizacija in naloge
strokovnih služb določajo bolj prožno in v skladu s potrebami.
Tudi 215. člen zveznega zakona o temeljih sistema državne
uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih upravnih
organih (Uradni list SFRJ, št. 23/78, 21/82, 18/85) vsebuje
določbo, da Zvezni izvršni svet s svojim aktom ustanavlja
strokovne, tehnične in druge službe, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih pravic in dolžnosti.
V 88. členu tega zakona je v skladu z zakonom o splošnem
upravnem postopku
(Uradni list SFRJ, št. 47/86) določeno, da
^Pooblastilo za °PravUanje dejanj v postopku pred izdajo
odločbe oziroma za odločanje o upravnih stvareh lahko izda
le delavcu, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, v enostavnih upravnih stvareh iz občinske pristojnosti pa tudi
delavcu, ki ima srednjo strokovno izobrazbo. Strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti delavci, ki rešujejo upravne zadeve,
se podrobneje določi s predpisom republiškega upravnega
organa, pristojnega za občo upravo. V skladu s 274. členom
poslovnika Skupščine SR Slovenije je priložen osnutek
odredbe o strokovni izobrazbi, ki jo morajo imeti delavci za
opravljanje dejanj v upravnem postopku.
Upravne postopke v občinskih upravnih organih pa vodijo
tudi delavci, ki nimajo potrebne strokovne izobrazbe, kar je
eden temeljnih razlogov, da stanje pri reševanju upravnih
zadev ni zadovoljivo. Predvsem ni ustrezna kvaliteta dela
Pogoste so napake in nezakonitosti, ki strankam, ki v upravnih postopkih uveljavljajo svoje pravice ali uresničujejo svoje
obveznosti, povzročajo materialno ali nematerialno škodo
(časovne izgube, dodatni stroški, podražitve, izguba določenih pravic zaradi poteka rokov itd.). Pomanjkljivo delo občinskih upravnih organov pa povzroča tudi dodatno delo republiškim upravnim organom, ki morajo pri reševanju pritožb
pogosto dopolnjevati postopke in sami izvajati dokaze.
Na področjih, kjer občinski upravni organi, pretežno vodijo
upravne postopke (npr. družbeni prihodki, notranje zadeve,
urbanizem in gradbene zadeve, inšpekcije, premoženjsko
pravne zadeve), je zasedenih le od 30 do 68% del in nalog, za
katere je potrebna visoka strokovna izobrazba, in med 57 do
88% del in nalog, za katere je potrebna višja strokovna izobrazba. Na to problematiko je bila Skupščina SR Slovenije
opozorjena tudi ob obravnavi poročila o družbeni preobrazbi
državne uprave.
Delavec, ki opravlja posamezna dejanja v upravnem
postopku, izvršuje funkcijo upravnega organa in pri tem
odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posamez46

nikov, pravnih oseb in drugih strank, sočasno pa mora skrbeti
tudi za varstvo javnih koristi. Zaradi spleta odnosov med
stranko in upravnim organom, ki nastajajo v upravnih postopkih, je nujno, da so delavci, ki opravljajo te naloge, ustrezno
strokovno usposobljeni, kar pomeni, da imajo strokovno izobrazbo, s katero so si pridobili znanja za delo v upravnem
organu.
Zaradi pomena funkcije odločanja o upravnih stvareh je
potrebno uveljaviti rešitve, ki bodo zagotovile, da bodo
delavci, ki opravljajo taka dela in naloge, ustrezno usposobljeni oziroma da si bodo v določenem roku pridobili strokovno
izobrazbo, ki je potrebna glede na zahtevnost posameznih
vrst upravnih zadev.
Potreba po spremembi drugega odstavka 277. člena
(kazenske določbe) se je pokazala pri delu sodnikov za prekrške. Posamezni materialni zakoni, v katerih so s kazenskimi
določbami sankcionirane posamezne določbe, ne zajemajo
posameznikov, ki store prekršek, če se ne ravnajo po izvršljivi
odločbi, s katero je inšpektor odredil izvršitev predvidenih
ukrepov. Po sedaj veljavni določbi 1. točke prvega odstavka
tega člena je odgovorna za prekršek le organizacija združenega dela ali druga pravna oseba oziroma posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
III. Poglavitne rešitve v zakonu
Zakon naj bi v zvezi z razvojem informacijskih sistemov za
potrebe državne uprave na republiški in občinski ravni določil
obveznosti izvršnih svetov občinskih skupščin in upravnih
organov. Pri tem naj bi ustrezno konkretizirali določbe
zakona o družbenem sistemu informiranja in jih prilagodili
specifičnim potrebam delovanja upravnih organov. Zakon naj
bi zlasti zagotovil, da bi v državni upravi uveljavili enotne
metodologije zbiranja, obdelave in izkazovanja podatkov,
vzpostavili skupne in večnamenske baze podatkov, s tem pa
zagotovili povezljivost posameznih sistemov in postopno
vzpostavitev enotne informacijske mreže. Med zakonske
obveznosti naj bi sodila tudi uveljavitev enotnega tehnološkega koncepta informatizacije državne uprave. Te cilje bi
uresničevali s pripravo skupnih projektov, s poenotenim
dopolnilnim usposabljanjem delavcev za uvajanje in uporabo
informacijske tehnologije ter z izvajanjem drugih skupnih
nalog. Podrobneje naj bi te dolžnosti razčlenil dogovor, ki naj
bi bil sklenjen čimprej, najpozneje pa v šestih mesecih po
uveljavitvi zakona.
Predlagane rešitve se vsebinsko navezujejo na samoupravni sporazum o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri
načrtovanju, vzpostavljanju in delovanju informacijskih sistemov za podporo odločanju v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št.
19/86); ne pomenijo pa podvajanja že sprejetih rešitev in
opredelitev, temveč podrobneje določajo obveznosti organov
državne uprave in njihovo ravnanje pri razvoju informacijskih
sistemov za področja, za katera so ustanovljeni.
Zakon naj bi tudi določil, da j'e potrebno pri pripravi predpisov predvideti informacijsko podporo za njihovo izvajanje,
poudaril pa naj bi tudi obveznost strokovne pomoči občinskim upravnim organom.
Nadalje naj bi zakon določil, da Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije predpiše standarde pisarniškega poslovanja v
upravnih organih in s tem zagotovi enotno evidentiranje in
ravnanje s spisi, ki jih prejmejo upravni organi ali ki nastanejo
pri njihovem delu.
Dopolnjena naj bi bila določba, po kateri lahko upravni
organi s sporazumom prevzamejo opravljanje strokovnih
nalog za samoupravne interesne skupnosti tako, da bi bila ta
možnost razširjena tudi na kmetijske zemljiške skupnosti.
V zakonu naj bi bile opuščene določbe, ki se nanašajo na
posebni družbeni dogovor, s katerim se določajo skupne
osnove in merila za urejanje odnosov pri pridobivanju
dohodka delovne skupnosti, ker ta vprašanja že ureja družbeni dogovor, ki poleg gospodarstva zajema tudi druge dejavnosti in državno upravo.
Spremenjena naj bi bila določba zakona, po kateri v organe
delovne skupnosti ne morejo biti izvoljeni delavci, ki imajo
položaj vodilnega delavca, ne glede na to, ali dejansko opravljajo vodstvene naloge, ali pa le najbolj zahtevna strokovna
opravila. Predlagano je, naj bi ta omejitev veljala le za tiste
vodilne delavce, ki vodijo notranje organizacijske enote in so
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zaradi tega v odnosu do delavcev v tej delovni enoti, v kateri v
skladu s statutom delovne skupnosti uresničujejo tudi določene samoupravne pravice, v drugačnem položaju.
Prav tako naj bi bila dopolnjena določba 188. člena zakona
tako, da bi delavcem, za katere se na predpisan način ugotovi,
da ne izpolnjujejo več z zakonom predpisanih pogojev, ali da
niso zmožni opravljati del in nalog, odslej prenehalo delovno
razmerje, če odklonijo ponujena, njihovi strokovni izobrazbi
oziroma delovni zmožnosti ustrezna dela in naloge ali če jim
takih del in nalog ni mogoče zagotoviti v,istem ali drugem
upravnem organu. Delovno razmerje pa naj bi prenehalo tudi
delavcem, za katere se ugotovi, da trajneje ne dosegajo delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo in ki se ugotavljajo v
skladu s samoupravnim splošnim aktom, ki ureja delitev osebnih dohodkov. Podobne možnosti so predvidene tudi v predlogih za spremembo zakona o združenem delu. Zakon o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih kot predpis, ki
velja za delavce v upravnih organih, pa lahko specifično ureja
delovna razmerja teh delavcev. V skladu z zahtevami po
strokovnem in vestnem delu v upravnih organih naj bi zato
omogočili, da delavcem pod pogoji iz tega zakona, zaradi
nestrokovnega dela oziroma nedelavnosti tudi preneha
delovno razmerje.
Posebej pa je treba opozoriti, da se predlagane spremembe
ne nanašajo na delavce, ki zaradi sprememb v zdravstvenem
stanju ter zmanjšane ali spremenjene delovne zmožnosti ne
morejo dosegati rezultatov, ki se navadno dosegajo Tem
delavcem po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zdravstvenem varstvu ne more prenehati delovno
razmerje in jim je v skladu s temi predpisi potrebno zagotoviti
druga ustrezna dela. Obstoj teh dejstev ugotavljajo pristojni
organi po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zdravstvenega varstva.
Določbe o ustanavljanju strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije naj bi bile spremenjene tako, da bi
Izvršni svet ustanavljal samostojne strokovne službe in tehnične službe, ob tem pa uredil tudi druga vprašanja, povezana
z njihovim delom.
Glede na nezadovoljivo stanje pri reševanju upravnih zadev,
čemur je v največji meri vzrok neustrezna usposobljenost
delavcev v upravnih organih, naj bi zakon določi rok, v katerem si morajo ti delavci pridobiti potrebno strokovno izobrazbo. Če si delavci strokovne izobrazbe ne. bi pridobili, po
preteku roka ne bi smeli več opravljati nalog pri reševanju

upravnih zadev, temveč bi jim morali pristojni organi ponuditi >
druga dela in naloge; v primeru, če drugih del in nalog ne bi
bilo, bi -jim prenehalo delovno razmerje. Predlagatelj ocenjuje, da si lahko delavci, glede na pogoje posameznih šol za
izobraževanje ob delu, v petletnem roku pridobijo eno stopnjo
strokovne izobrazbe.
Enake rešitve so bile že uveljavljene v zakonu o prekrških
(Uradni list SRS, št. 12/77) in v zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80).
S predlagano dopolnitvijo 277. člena se odgovornost za
prekršek razširja tako, da je odgovoren vsak posameznik, ki
ne ravna, po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor odredil
izvršitev določenih ukrepov. Dosedaj je bila namreč ta odgovornost omejena le na organizacije združenega dela, pravne
osebe in posameznike, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
IV. Ocena posledic predlaganega zakona
Predlagane rešitve v zvezi z nalogami in odgovornostjo
organov državne uprave na področju informativne dejavnosti
ne zahtevajo dodatnih administrativno-strokovnih in drugih
postopkov in opravil in neposredno tudi ne dodatnih finančnih sredstev. Predlagane rešitve naj bi prispevale k večji
kvaliteti in učinkovitosti dela organov državne uprave, k
odpravljanju različnih neracionalnosti pri administrativnostrokovnih in drugih postopkih in opravilih v državni upravi
ter k racionalni izrabi materialnih sredstev in računalniške ter
druge informacijske opreme. Neodvisno od predlaganih rešitev pa je treba opozoriti, da so potrebna večja vlaganja v
širjenje te neophodno potrebne materialne osnove za opravljanje celotne dejavnosti državne uprave.
Zaradi drugačnega načina ustanavljanja strokovnih služb
Izvršnega sveta se število delavcev v republiški upravi, za
katere sredstva zagotavlja republiški proračun, ne bo povečalo.
Za izvedbo zakona bo potrebno pripraviti dogovor o skupnih nalogah, pomembnih za razvoj infermacijskih sistemov v
državni upravi, ter predpis o pisarniškem poslovanju.
V zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega
zakona je treba opraviti tudi spremembe zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ki so sočasno predlagane.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih
.1. člen
V zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82 in 39/85) se v 11. členu dodata
nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Izvršni sveti in upravni organi morajo zagotavljati materialne, organizacijske, kadrovske in druge pogoje za vzpostavitev in delovanje informacijskih sistemov, potrebnih za izvrševanje funkcij državne uprave; zato morajo usklajevati ukrepe
in aktivnosti za oblikovanje enotnih metodologij zbiranja,
obdelave in izkazovanja podatkov in informacij, za vzpostavitev skupnih in večnamenskih baz podatkov, za zagotavljanje
enotnih tehnoloških rešitev, za usklajeno uvajanje programov
informatizacije dela izvršnih svetov in upravnih organov ter za
izvajanje drugih skupnih nalog.
Medsebojne pravice in obveznosti ter druga vprašanja, ki se
nanašajo na sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju, informacijskih sistemov v državni upravi, se podrobneje določijo z
dogovorom, ki ga sklenejo izvršni sveti občinskih skupščin in
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije«
poročevalec

2. člen
V 11. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvršni sveti in upravni, organi morajo pri p>ipravi predpisov
predvideti tudi informacijsko podporo za njihov.o izvajanje, pri
čemer morajo upoštevati skupne osnove družbenega sistema
informiranja.«
3. člen
V 20. a členu se v drugem odstavku pika nadomesti z veiico
in doda besedilo, ki se glasi: »ter kmetijske zemljiške skupnosti.«
4. člen
V 87. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije s svojim aktom predpiše standarde pisarniškega poslovanja v upravnih organih, zlasti
način evidentiranja, klasifikacije in hrambe gradiva, ki ga
prejmejo upravni organi, ali ki nastane pri njihovem delu«.
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5. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
■Pri določanju višine sredstev za osebne dohodke in
skupno porabo ter razmerja med temi sredstvi se v skladu z
družbeno dogovorjenimi osnovami in merili upošteva njihova
usklajenost z gibanjem produktivnosti dela ter osebnih
dohodkov in sredstev skupne porabe delavcev v gospodarstvu, tako da se za enako delo' zagotovijo enaki osebni dohodki.«
6. člen
117. člen se črta.
7. člen
118. člen se črta.
8. člen
V 141. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Funkcionar, ki vodi upravni organ, in njegov namestnik ter
vodilni delavci, ki vodijo notranje organizacijske enote, ne
morejo biti izvoljeni za delegate v svet delovne skupnosti.«
9. člen
188. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Delavcu, ki ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje del in nalog, in delavcu, za katerega se
ugotovi, da ni zmožen opravljati del in nalog, ki so mu
zaupane, preneha delovno razmerje, če odkloni ponujena
dela in naloge, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti, ali če mu takih
del in nalog ni mogoče zagotoviti v istem ali drugem upravnem organu iste družbenopolitične skupnosti.
Delavcu preneha delovno razmerje, če se ugotovi, da trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki se navadno dosegajo.
Šteje se, da delavec trajneje ne dosega takih delovnih rezultatov. če je bil njegov prispevek k delu delovne skupnosti v treh
zaporednih mesecih oziroma v šestih mesecih v letu bistveno
nižji od delovnih rezultatov, ki se po samoupravnem splošnem aktu o osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne
dohodke štejejo kot delovni rezultati, ki se navadno dosegajo.
Dejstva iz prvega in drugega odstavka ugotovi komisija, ki
jo imenuje delovna skupnost na predlog funkcionarja, ki vodi
upravni organ. Komisija o svoji ugotovitvi obvesti delovno
skupnost in funkcionarja, ko vodi upravni organ.«

potrebe in za pđtrebe republiških upravnih organov, po dogovoru pa tudi za potrebe samoupravnih interesnih skupnosti in
družbenopolitičnih organizacij lahko, ustanovi republiški
izvršni svet tehnične službe.
Republiški izvršni svet nadzoruje delo služb, ki jih je ustanovil. Z aktom o ustanovitvi službe lahko določi, da nadzoruje
njeno delo ali izvršuje do nje posamezne pravice nadzorstva
kateri od republiških upravnih organov, če je to potrebno
zaradi narave dela službe.«
11. člen
V 249. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Republiški upravni organi zagotavljajo občinski upravnim
organom strokovno pomoč tudi pri uvajanju računalniške
obdelave podatkov na ustreznem področju zlasti s tem, da jim
dajejo mnenja, pojasnila in strokovne napotke v zvezi z zbiranjem, obdelavo in prenosom podatkov ter v zvezi s tehnološkimi rešitvami.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
12. člen
V 277. členu se dopolni tretji odstavek tako, da se za
besedama »dejanje iz« dodata besedi »1. in«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Delavec upravnega organa, ki na dan, ko začne veljati ta
zakon, nima strokovne izobraze, ki je po 88. členu zakona
pogoj za izdajo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku pred izdajo odločbe oziroma za odločanje o upravnih stvareh, si mora pridobiti predpisano strokovno izobrazbo
najpozneje v petih letih od uveljavitve tega zakona.
Delavec, ki si v roku iz prejšnjega odstavka ne pridobi
predpisane strokovne izobrazbe, ne sme več opravljati dejanj
v upravnem postopku pred izdajo odločbe, niti odločati o
upravnih stvareh. Delavcu se ponudijo druga dela in naloge v
istem ali drugem upravnem organu iste družbenopolitične
skupnosti, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z
delom pridobljeni delovni zmožnosti.
^ Delavcu iz prejšnjega odstavka preneha delovno razmerje,
če odkloni ponujena dela in naloge, ali če mu ni mogoče
zagotoviti del in nalog v skladu z določbami prejšnjega od-

10. člen
V 213. členu se besedilo drugega in tretjega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom novega drugega, tretjega in
četrtega odstavka:
»Samostojne strokovne službe se ustanovijo z aktom republiškega izvršnega sveta, s katerim se določi tudi njihovo
delovno področje. S tem aktom se lahko določi, da je samostojna strokovna služba pravna oseba, če to zahteva narava
njenih nalog.
Za opravljanje _ posameznih tehničnih nalog za svoje

15. člen
Ta zakon zuačne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo
na več sklopov vprašanj, ki zadevajo uvajanje informacijskih
sistemov v delo upravnih organov, akte, ki -urejajo skupne
osnove za pridobivanje dohodka delovne skupnosti, način
ustanavljanja strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, strokovno usposobljenost delavcev, ki vodijo
upravne postopke, in nekatera druga vprašanja.
Izvršni sveti in občinski upravni organi so dolžni razvijati ,
oblike in metode dela, ki bodo zagotovile učinkovitost njihovega dela, in ob tem skrbeti za tehnološko modernizacijo. Ker
so pri izvajanju le-te v državni upravi prisotni različni pristopi,
naj bi zakon določil obveznosti izvršnih svetov in upravnih
organov pri vzpostavitvi in delovanju informacijskih sistemov
za delo v državni upravi (1. člen). Ob upoštevanju skupnih
osnov družbenega sistema informiranja pa naj bi izvršni sveti
in upravni organi predvideli, v funkciji priprave in spremljanje
predpisov, tudi informacijsko podporo za njihovo izvajanje (2.
člen). Določbe o strokovni pomoči republiških upravnih orga-

nov občinskim upravnim organom naj bi bile dopolnjene tako
da bi republiški upravni organi morali zagotavljati občinskim
upravnim organom tudi strokovno pomoč pri uvajanju računalniške obdelave podatkov (10. člen). Predlagano je tudi, naj
bi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojim aktom (4. člen)
uredil standarde pisarniškega poslovanja (evidentiranje, klasifikacija in hramba gradiva upravnih organov). Na ta način
naj bi vsi upravni organi in upravne organizacije v SR Sloveniji imeli enotno urejeno pisarniško poslovanje.
V 3. členu je predvidena možnost, da upravni organ po
sporazumu lahko opravlja določene strokovne naloge tudi za
kmetijske zemljiške skupnosti, ki imajo po zakonu o kmetijskih zemljiških skupnostih (Uradni list SRS, št. 17/86) poseben položaj, ki ga ni mogoče enačiti s položajem samoupravnih interesnih skupnosti.
Glede na to, da je v lanskem letu bil sprejet družbeni
dogovor, s katerim so določene skupne osnove in merila za
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi
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14. člen
Dogovor iz drugega odstavka 1. člena tega zakona mora biti
sklenjen najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi teaa
zaM
kona.

poročevalec

dohodka v SR Sloveniji, ni več potrebe po posebnem družbenem dogovoru za državne organe, zato naj bi se ustrezne
določbe veljavnega zakona spremenile (5. člen) oziroma
črtale (6. in 7. člen).
Po predlagani dopolnitvi (8. člen) naj bi se zožila omejitev
glede izvolitve v svet in druge organe delovne skupnosti, tako
da bi veljala razen za funkcionarja in njegovega namestnika le
za tiste vodilne delavce, ki neposredno vodijo notranje organizacijske enote. Za delegate v organih delovne skupnosti pa
bi bili lahko izvoljeni drugi vodilni delavci, predvsem svetovalci, ki praviloma opravljajo najzahtevnejše strokovne
naloge, nimajo pa neposrednih organizacijsko-vodstvenih
nalog.
Predlagano je, naj bi zaostrili možnosti za prenehanje
delovnega razmerja tistim delavcem, za katere se ugotovi, da
trajneje ne dosegajo normalnih delovnih rezultatov, da niso
zmožni opravljati del in nalog ali ne izpolnjujejo več zakonskih pogojev za dela in naloge (9. člen).
S predlaganimi spremembami v 10. členu naj bi spremenili
način ustanavljanja služb, ki opravljajo strokovne in druge
naloge, ki so potrebne za izvrševanje funkcij, katerih nosilci
so republiški izvršni svet. republiški upravni organi in republiške upravne organizacije. Samostojne strokovne službe in
tehnične službe naj bi ustanavljal Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, ki bi določil njihovo delovno področje in uredil
vprašanja, ki zadevajo nadzorstvo nad njihovim delom, ter
določil, če je to potrebno, da je strokovna služba pravna
oseba.
Zaradi nezadovoljivega stanja pri reševanju upravnih zadev,
katerega vzrok je predvsem neustrezna strokovna usposobljenost kadrov v upravnih organih, naj bi zakon določil, da si
mora delavec, ki na dan, ko začne veljati ta zakon, nima
ustrezne izobrazbe, ki je pogoj za izdajo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku, pridobiti zahtevano strokovno izobrazbo, najpozneje v petih letih od uveljavitve
zakona. Če si delavec ne bi pridobil zahtevane strokovne
izobrazbe v predlaganem roku, ne bi smel več opravljati
dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe niti odločati
v upravnih stvareh. V tem primeru naj bi delavcu ponudili
druga dela in naloge v istem ali drugem organu iste družbenopolitične skupnosti, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi
oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. Če tega ni
mogoče narediti, ker takih del in nalog ni ali če jih delavec
odkloni, naj bi mu prenehalo delovno razmerje (13. člen).
Z dopolnitvijo (12. člen) določbe veljavnega zakona naj bi
se razširila odgovornost za prekrške. Odgovoren naj bi bil
odslej vsak posameznik, ki ne ravna po izvršljivi odločbi, s
katero inšpektor odredi izvršitev določenih ukrepov.

DOLOČBE ZAKONA O SISTEMU
DRŽAVNE UPRAVE IN O IZVRŠNEM
SVETU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH
ORGANIH, KI SE SPREMINJAJO
11. člen
Izvršni svet in upravni organi morajouvajati in razvijati take
oblike in metode dela, s katerimi se povečuje učinkovitost
njihovega dela, uveljavlja strokovno znanje delavcev v teh
organih ter spodbuja njihovo ustvarjalnost in odgovornost za
delo.
Izvršni svet in upravni organi se pri svojem delu opirajo na
znanstvena in strokovna dognanja ter skrbijo za tehnološko
modernizacijo dela.
11. a člen
Izvršni svet in upravni organi redno spremljajo in analizirajo
učinke predpisov z vidika racionalnosti postopkov in obsega
administrativno strokovnih opravil v upravnih in drugih organih ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih in na
podlagi svojih ugotovitev predlagajo spremembe predpisov
oziroma ustrezne ukrepe.
poročevalec

20. a člen
Zaradi smotrnega opravljanja strokovnega dela na posameznem področju lahko upravni organi in samoupravna interesna skupnost s sporazumom določita strokovne naloge, ki
jih bo opravljal upravni organ za samoupravno interesno
skupnost oziroma strokovna služba samoupravne interesne
skupnosti za upravni organ. S sporazumom se določi obseg
in vrsta nalog, ki jih opravlja upravni organ oziroma strokovna
služba samoupravne interesne skupnosti, osnove in merila za
zagotavljanje sredstev za delo, način koordiniranja dela ter
druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
Upravni organ lahko po sporazumu opravlja določene strokovne naloge s svojega delovnega področja tudi za družbenopolitične oziroma družbene organizacije.
K sporazumu iz prvega in drugega odstavka tega člena da
soglasje Izvršni svet.
87. člen
Upravni in drugi državni organi ter organizacije in skupnosti, ki odločajo o upravnem postopku, vodijo enotno evidenco
o upravnih zadevah.
Republiški upravni organ, pristojen za občo upravo, predpiše vsebino evidenc in način spremljanja podatkov o reševanju upravnih stvari, ki so pomembni za republiko.
116. člen
Pri določanju višine sredstev za osebne dohodke in skupno
porabo in razmerja med temi sredstvi, se upošteva njihova
usklajenost z gibanjem produktivnosti dela ter osebnih
dohodkov in sredstev skupne porabe delavcev v organizacijah združenega dela v skladu z družbenim dogovorom o
skupnih osnovah in merilih za pridobivanje dohodka delovne
skupnosti in njegovem razporejanju, tako da se za enako delo
zagotovijo enaki osebni dohodki.
117. člen
Skupščine družbenopolitičnih skupnosti, organ sindikata,
določen s statutom sindikata, ter Gospodarska zbornica Slovenije z družbenim dogovorom določijo skupne osnove in
merila za usklajeno urejanje odnosov pri pridobivanju
dohodka delovne skupnosti in njegovem razporejanju ter pri
delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev, upoštevajoč gibanje produktivnosti dela ter raven osebnih dohodkov delavcev v organizacijah združenega dela, ki
opravljajo dela in naloge, ki so po količini in kakovosti ter
pogojih dela primerljive z deli in nalogami delavcev v delovnih
skupnostih upravnih organov.
118. člen
Udeleženci samoupravnih sporazumov iz 111. člena in
družbenega dogovora iz 117. člena tega zakona spremljajo
izvajanje teh aktov, zlasti pa učinkovanje osnov in meril za
uveljavljanje načela delitve po rezultatih dela.
141. člen
Svet delovne skupnosti sestavljajo delegati delavcev iz vseh
delovnih enot oziroma delov delovne skupnosti. Delegati se
volijo v svet delovne skupnosti v sorazmerju s številom delavcev s tem, da ima tfsaka delovna enota oziroma del delovne
skupnosti najmanj enega delegata.
Vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje v upravnem
organu, ima pravico voliti in biti voljen za delegata v svet
delovne skupnosti.
Delegati delavcev v svetu delovne skupnosti ne morejo'biti
izvoljeni več kot za dve leti; nihče ne more biti več kot dvakrat
zaporedoma izvoljen za delegata v svet delovne skupnosti.
Funkcionar, ki vodi upravni organ, in njegov namestnik ter
vodilni delavci ne morejo biti izvoljeni za delegata v svet
delovne skupnosti.
188. člen
Delavcu lahko preneha delovno razmerje, če posebna komisija ugotovi, da ni zmožen opravljati del oziroma nalog, ki so
mu zaupane, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje del oziroma nalog, ali za katerega se
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ugotovi; da trajneje ne dosega delovnih rezultatov, ki se
■ navadno dosegajo, pa noče opravljati del oziroma nalog, ki
ustrezajo njegovi delovni zmožnosti.
Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje delovna skupnost
na predlog funkcionarja, ki vodi upravni organ. Člani komisije
morajo imeti najmanj tisto strokovno izobrazbo, kot jo ima
delavec, čigar zmožnost se ugotavlja.
213. člen
Za opravljanje določenih strokovnih zadev, ki so potrebne
za izvrševanje njegovih pravic in dolžnosti, irria republiški
izvršni svet sekretariate in druge samostojne strokovne
službe; te službe praviloma opravljajo zadeve s svojega delovnega področja tudi za republiške upravne organe, za druge
organe v republiki ter za samoupravne interesne skupnosti in
za družbenojDolitične organizacije v republiki.
Samostojne strokovne službe se ustanovijo z zakonom, s
katerim se določi tudi njihovo delovno področje.
Republiški izvršni svet lahko ustanovi tudi druge službe za
opravljanje posameznih strokovnih zadev.
249. člen
Republiški upravni organ so dolžni zagotavljati občinskim
upravnim organom strokovno pomoč.
Republiški upravni organi zagotavljajo občinskim upravnim
organom strokovno pomoč s tem, da jim dajejo mnenja in
pojasnila v zvezi z organizacijo dela, uporabo predpisov in
reševanjem upravnih zadev ter glede osnutkov splošnih
aktov, ki jih občinski upravni organi sprejemajo oziroma pri-

pravljajo v zvezi z izvajanjem zakonov in drugih predpisov, da
prirejajo strokovna posvetovanja, organizirajo seminarje in
tečaje, da pripravljajo priročnike za delo ter z drugimi oblikami strokovne pomoči, s katerimi je mogoče vplivati na
izboljšanje dela v občinskih upravnih organih.
Občinski upravni organi imajo pravico zahtevati od republiških upravnih organov strokovno pomoč.
277. člen
če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se za prekršek kaznuje z denarno kazriijo najmanj 30.000 dinarjev organizacija združenega dela ali druga pravna oseba oziroma
posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa zakon ali kakšen drug
predpis, v roku, ki ga določi inšpektor (70. člen);
2. če prepreči ii onemogoči inšpektorju opraviti naloge
inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri tem ovira ali če mu noče
dati potrebnih podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (72
člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela
ali druge pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori dejanje iz 2. točke prvega
odstavka tega člena.
Ljubljana, dne 26. 3. 1987

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji

in delovnem področju

republiških

upravnih organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije z osnutkom zakona
(ESA-224)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 46. seji
dne 26. 3. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM
PODROČJU REPUBLIŠKIH UPRAVNIH ORGANOV IN REPUBLIŠKIH ORGANIZACIJ TER SAMOSTOJNIH STROKOVNIH
SLUŽB IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE Z
OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava predlog za izdajo zakona z
osnutkom zakona, ker gre pri predlaganih spremembah pri
strokovnih službah izvršnega sveta za ureditev vprašanj, ki
pomenijo realizacijo sprememb v zakonu o sistemu državne

uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih, ki je sočasno predložen, pa tudi
za uskladitev s spremembami in dopolnitvami zakona o energetskem gospodarstvu v zvezi z nadzorstvom na področju
jedrske varnosti in zakona o varnosti pomorske in notranje
plovbe.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za^ pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Jelka PECAR, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARI A T
ZA PRA VOSODJE IN UPRA V O
POVZETEK
Glavni razlog za spremembo zakona je predlagani drupredložen v obravnavo, je namreč predlagano, da se črtajo
gačen način ustanavljanja strokovnih služb Izvršnega
določbe, po katerih se tudi strokovne službe Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije in določanja njihovih nalog.
sveta Skupščine SR Slovenije, tako kot upravni organi,
V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu
ustanavljajo z zakonom. Zato naj bi bile opuščene vse
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovedoločbe, ki se nanašajo na samostojne strokovne službe
nije ter o republiških upravnih organih, ki je sočasno
Izvršnega sveta, v zvezi s tem pa naj bi bil spremenjen tudi
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naslov zakona.
Sedanja organiziranost jedrske inšpekcije v okviru
Republiškega energetskega inšpektorata. ki je v sestavi
Republiškega komiteja za energetiko, ne ustreza več
potrebam. Ta inšpektorat je namreč pristojen tudi za
inšpekcijsko nadzorstvo ' na področju eiektroenegetike,
termoenergetike, plinovodnih in naftovodnih omrežij ter
tlačnih posod, tako da je področje jedrske varnosti le eno
izmed področij dela tega inšpektorata. Dosedanje izkušenje in spoznanja stroke so pokazale, da je pri obratovanju
jedrskih objektov, potrebno zagotoviti večji nadzor, pa
tudi večjo samostojnost in odgovornost organa, pristojnega za jedrsko varnost, neposredno Izvršnemu svetu

Skupščine SR Slovenije.
Zato naj bi ustanovili Republiško upravo za jedrsko
varnost, ki bi imela položaj samostojnega republiškega
upravnega organa in bi bila za svoje delo neposredno
odgovorna Izvršnemu svetu. Nova uprava naj bi na
področju jedrske varnosti opravljala vse naloge, ki izhajajo
iz upravnih funkcij. V zvezi s temi predlogi bi .morali
spremeniti opis delovnega področja Republiškega energetskega inšpektorata.
Uskladili in ustrezneje opredelili naj bi tudi opis delovnega področja Republiškega komiteja za promet in zveze
ter ogranov v njegovi sestavi.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije
I.-Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 8. točki 3Ž1.
člena Ustave SR Slovenije, po kateri republika z zakonom
ureja organizacijo republiških organov in njihovih služb.

Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona
bo Skupščina SR Slovenije obravnavala na
sejah zborov predvidoma 17. junija 1987

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
. Z zakonom o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Ur.
I. SRS št. 5/80, 12/82, 9/85 in 14/86) so bile ustanovljene tudi tri
samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, in sicer Sekretariat za kadrovska vprašanja, Protokol in Urad za narodnosti; s tem zakonom je določeno tudi
njihovo delovno področje.
Glavni razlog za spremembo zakona je predlagana'drugačna ureditev načina ustanavljanja strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in določanja njihovih
nalog. V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih, ki je sočasno
predložen v obravnavo, je predlagano, da se črtajo določbe,
po katerih se tudi strokovne sfužbe Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, enako kot upravni organi, ustanavljajo z zakonom. s katerim se določi tudi njihovo delovno področje. Pri
tem so navedeni tudi razlogi, ki narekujejo take rešitve.
Zaradi sprememb v teh zakonih Izvršni svet ne bo spreminjal statusa Sekretariata za kadrovska vprašanja, niti Urada za
narodnosti, ki bosta kot samostojni strokovni službi Izvršnega
sveta nadaljevala z delom.
V skladu s stališči, ki so bila v Skupščini SR Slovenije
izražena, ko je bila obravnavana problematika protokolarnih
objektov, (delegatska vprašanja), pa namerava Izvršni svet
reorganizirati Protokol, tako da bi ta služba opravljala le
strokovne naloge v zvezi z organizacijo protokolarnih dogodkov in prevajalsko službo. Nova strokovna služba servis za
protokolarne storitve - pa bi prevzela strokovne naloge pri
upravljanju objektov, namenjenih za protokolarne potrebe, s
tem da bi pod določenimi pogoji lahko opravljala storitve tudi
za druge uporabnike, ne da bi bil s tem okrnjen njihov osnovni
namen. Temeljno izhodišče pri tem je. da se protokolarni
objekti s pripadajočimi funkcionalno povezanimi parkovnimi,
rekreacijskimi, gozdnimi, kmetijskimi in drugimi površinami
ter dejavnostmi, ki se vtem okviru lahko odvijajo, koristijo bolj
gospodarno in postanejo bolj odprti širšemu krogu uporabnikov. Poleg gospodarskih dejavnosti (turizma v povezavi z
lovstvom in konjerejo, nuđenjem specializiranih gostinskih
uslug, prodaje viška proizvodov itd.) v povezavi z ustreznimi
organizacijami združenega dela bi bilo mogoče razvijati tudi

kulturne dejavnosti (nacionalno spominski park z etnografskim muzejem na prostem itd.). S tem bi se povečal izkoristek
gospodarskih dejavnosti ter kulturnih in naravnih dobrin. Pri
tem bi se oprli tudi na izkušnje iz delovanja organizacije
združenega dela, ki upravlja nacionalni park Brioni.,
Izvršni svet pa namerava organizirati tudi službe, ki bi
opravljale računovodske, administrativne in pomožne naloge
za Izvršni svet in republiške upravne organe tudi naloge v
zvezi z investicijskim in tekočim vzdrževanjem objektov in
poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo t-i organi. Te naloge bi
opravljale tudi za druge republiške organe, po sporazumu pa
tudi za samoupravne interesne skupnosti za območje republike.
Strokovne naloge, ki se nanašajo na upravljanje nepremičnin (predvsem poslovnih prostorov), kijih uporabljajo republiški organi, sodijo sedaj v delovno področje Republiškega
sekretariata za pravosodje in upravo in Protokola. Po 197.
členu zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih pa
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skrbi za upravljanje teh
nepremičnin in odloča o njihovem razpolaganju. Ker naj bi
tudi te strokovne naloge v bodoče opravljale skupne službe
naj bi v zakonu (15. člen) te naloge izločili iz delovnega
področja Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo
' S tako zasnovo strokovnih služb, ki bodo delovale predvsem kot servis organov državne uprave, ki so nosilci pravic in
dolžnosti, bodo ti organi razbremenjeni pomožnih in spremljajočih opravil in se bodo lahko bolj posvetili izvrševanju
svojih funkcij, dolokčenih z ustavo in zakonom. Predvidene
rešitve upoštevajo tudi pozitivne izkušnje drugih republik in
pokrajin ter zveznih organov, kjer je podobna organiziranost
strokovnih služb uveljavljena že nekaj let.
Drugi sklop zakonskih sprememb se nanaša na upravne
organe na področju jedrske varnosti.
Inšpekcijsko nadzorstvo nad projektiranjem, izgradnjo in
uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije je sedaj organizirano v Republiškem energetskem inšpektoratu, ki je organ v sestavi Republiškega komiteja za energetiko. Ta inšpektorat je hkrati pristojen tudi za inšpekcijsko
nadzorstvo na področju elektroenergetike, termoenergetike
plinovodnih in naftovodnih omrežij ter tlačnih posod, tako da
je področje jedrske varnosti le eno izmed področij dela tega
inšpektorata.
Mednarodna agenciia za atomsko energijo, katere članica
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je tudi SFRJ, je izdala vrsto priporočil, ki zadevajo vladno
oziroma upravno organiziranost in upravno nadzorstvo nad
izkoriščanjem jedrske energije v miroljubne namene (Vladna
upravna organizacija za upravljanje jedrskih elektrarn kodeks prakse; Vodenje upravnega nadzora in ocena med
postopkom za izdajo dovoljenj za jedrske elektrarne — varnostno navodilo št. 50-SG-G3; Inšpekcije in zagotovitev izvrševanja predpisov po upravnih organih za jedrske elektrarne
- varnostno navodilo št. 50-SG-G4).
Priporočila Mednarodne agencije za atomsko energijo so
obvezna za projekt Nuklearne elektrarne Krško, saj je SFRJ v
zvezi s tem ratificirala sporazum z omenjeno agencijo in
sprejela obveznost, da si bo prizadevala zagotoviti takšne
varnostne pogoje, kot so priporočeni v kodeksu prakse. Po
teh dokumentih mora organ, pooblaščen za nadzorstvo nad
delovanjem jedrskih objektov, delovati samostojno, funkcionalno in mora imeti vsa pooblastila za neposredno ukrepanje.
Sedanja organiziranost jedrske inšpekcije v okviru
Republiškega energetskega inšpektorata pa docela ne
ustreza temu konceptu. Tudi dosedanje izkušnje so
pokazale, da je zlasti pri obratovanju objektov, kjer gre
za proizvodnjo in uporabo jedrske energije oziroma
njenih virov, potrebno zagotoviti večji nadzor, pa tudi
večjo samostojnost in odgovornost organa, pristojnega za jedrsko varnost, neposredno Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije.
Pri tem se še posebej kaže nujnost, da se skrb za
ustvarjanje pogojev za večjo varnost jedrskih objektov
med uporabo in tudi po prenehanju njihovega obratovanja poveri upravnemu organu, katerega naloge se ne
bode prepletale z nalogami upravnega organa, ki je
dolžan skrbeti za oskrbo z energijo Potrebe po energiji
in drugi razlogi, zlasti ekonomske narave, tako ne bi
mogli prevladovati nad vidiki varnosti pri obratovanju
jedrskih objektov, kar sedanja organiziranost zaradi
neposredne vezanosti na organ, pristojen za energetsko gospodarstvo, ne zagotavlja v zadostni meri.
Spremembe v opisu delovnega področja Republiškega komiteja za promet in zveze ter oganov v njegovi
sestavi so potrebne predvsem zaradi natančnejše in
popolnejše opredelitve ter terminološke uskladitve z
drugimi predpisi.
V delovno področje Republiškega komiteja za promet in zveze sodijo zadeve, ki se nanašajo na luški
promet, s tem pa je zajet le del pretovorne dejavnosti,
ki se opravlja v lukah. Po predpisih o enotni klasifikaciji
dejavnosti pa obsega pretovorna dejavnost tudi prekladalne in pripadajoče storitve v blagovno transportnih
centrih in drugih mestih, ki obsegajo organizirano
javno prekladanje, sortiranje in hrambo blaga ter druge
storitve v zvezi z manipuliranjem blaga, ki ga opravljajo
prekladalne organizacije združenega dela. Zato je
potrebno dopolniti opis delovnega področja komiteja.
S spremembami in dopolnitvami zakona o varnosti
pomorske plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79, 42/86), ki
so v pripravi, bodo razširjene pristojnosti Luške kapitanije v Kopru tudi na zadeve, ki se nanašajo na varnost
plovbe z ladjami na notranjih vodah, zato je potrebna
sprememba delovnega področja kapitanije.
Nadzorstvo nad pomorskim in luškim prometom je v
pristojnosti Luške kapitanije v Kopru, zato je potrebno
nadzorstvo na teh področjih izvzeti iz delovnega
področja Republiškega prometnega inšpektorata;
inšpektorat pa v skladu z zakonom o upravnem organu
za opravljanje inšpekcije PTT prometa in PTT storitev v
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št, 31/65) opravlja nadzorstvo nad poštnim, telegrafskim in telefonskim prometom, čeprav te zadeve sedaj niso v opisu delovnega
področja tega inšpektorata.
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III. Poglavitne rešitve
V zakonu naj bi bile opuščene vse določbe, ki se nanašajo
na samostojne strokovne službe Izvršnega sveta (členi 1, 3, 8.
43 do 46 ter naslov III. poglavja), v zvezi s tem pa bi bil
spremenjen tudi naslov zakona, tako da ne bi več navajal
strokovnih služb.
Glede na to, da namerava Izvršni svet ustanoviti posebne
službe republiških upravnih organov in Izvršnega sveta, ki
bodo poleg računovodskih, administrativno tehničnih in
pomožnih nalog opravljale tudi strokovne naloge, v zvezi z
upravljanjem nepremičnin, ki jih uporabljajo republiški organi
in za katere skrbi Izvršni svet, naj bi iz delovnega področja
Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo izvzeli
naloge, ki se nanašajo na strokovno delo v zvezi z navedenimi
nepremičninami.
Za inšpekcijsko nadzorstvo in druge upravne naloge na
področju jedrske varnosti naj bi ustanovili nov republiški
upravni organ - Republiško upravo za jedrsko varnost, ki bi
imela samostojen položaj in bi bila neposredno odgovorna
Izvršnemu svetu.
Iz delovnega področja Republiškega energetskega inšpektorata, ki je organ v sestavi Republiškega komiteja za energetiko, naj bi zato izvzeli naloge, ki se nanašajo na projektiranje,
izgradnjo in uporabo naprav ža proizvodnjo in izkoriščanje
jedrske energije, tako da bi ta inspektorat opravljal le inšpekcijske naloge na drugih področjih energetike (elektroenergetika, proizvodnja elektrotehničnih materialov in opreme, termoenergetska in tlačne posode). Ni pa potrebno v tem zakonu
spreminjati opisa delovnega področja Republiškega komiteja
za energetiko, ki mu pristojnosti na področju jedrske varnosti
daje zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o
ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list
SRS, št. 28/80).
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Navedena uprava naj bi na področju jedrske varnosti opravljala vse naloge, ki izhajajo iz funkcij, ki jih upravnim organom
določata ustava in zakon - od spremljanja stanja in odgovornosti za stanje, dajanja pobud in predlogov, priprave zakonov
in drugih predpisov oziroma izdajanja izvršilnih predpisov,
odločanja o upravnih stvareh, kot so npr. dovoljenja, do
inšpekcijskega nadzorstva, tako da bi bila vsa problematika,
ki zadeva jedrsko varnost, združena v enem upravnem orPraktične izkušnje in nova spoznanja stroke pri nas in v
svetu namreč kažejo, da vloga upravnih organov na področju
jedrske varnosti ne sme biti omejena sama na nadzorstvo nad
delovanjem jedrskih objektov v mejah obstoječih predpisov,
standardov in normativov, temveč da mora biti zasnovana
sirse, usmerjena predvsem v uveljavljanje in pospeševanje
ukrepov in aktivnosti ter ustvarjanje pogojev za čimbolj učinkovito zagotavljanje jedrske varnosti delujočih jedrskih objektov.
Delovno področje Republiškega komiteja za promet in
zveze naj bi se dopolnilo z zadevami, ki se nanašajo na
promet na notranjih vodah in na prekladalne storitve ki zajemajo tudi luški promet. Prav tako naj bi se v opisu opustila
izrecna navedba »letališki promet«, saj ga zajema pojem
»zračni promet«. Delovno področje Luške kapitanije v Kopru
naj bi se dopolnilo tako, da bi kapitanija opravljala tudi
zadeve, ki se nanašajo na varnost plovbe na notranjih vodah,
na katerih se opravlja plovba z ladjami. Iz delovnega področja
Republiškega prometnega inšpektorata naj bi se izvzelo nadzorstvo nad pomorskim in luškim prometom, ki je v pristojnoporočevalec

sti Luške kapitanije v Kopru, razširilo pa naj bi se z nadzorstvom nad poštnim, telegrafskim in telefonskim prometom.
IV. Ocena materialnih in drugih posledic zakona
Zaradi predlaganih organizacijskih sprememb strokovnih
služb ne bodo nastale finančne posledice, saj gre v bistvu le
za ustreznejšo razporeditev nalog, ki se že sedaj opravljajo.
Ob tem, ko naj bi nekatere strokovne službe (npr. servis za
protokolarne storitve) pridobivalne prihodke tudi z opravljanjem storitev oziroma s prodajo viška proizvodov, bi se
finančne obveznosti proračuna utegnile celo zmanjšati.
Spremembe delovnega področja Republiškega komiteja za
promet in zveze ter oganov v njegovi sestavi ne bodo zahtevale dodatnih finančnih sredstev, niti ne bodo potrebni
dodatni delavci.
Na področju jedrske varnosti bo prišlo do manjšega povečanja števila delavcev (predvidoma za tri strokovne delavce),
kar pa ni pogojeno le s predlaganimi spremembami zakona.
Strokovna krepitev teh služb je zaradi potrebe po intenzivnej-

šem nadzorstvu, predvsem pa preventivni dejavnosti, nujna
ne glede na organiziranost republiških upravnih organov. Ob
prerazporeditvi nalog pa bo v skladu s 190. členom zakona o
sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih ijova Republiška
uprava za jedrsko varnost, ki prevzame naloge, hkrati prevzela tudi delavce, ki so te naloge opravljali v Republiškem
energetskem inšpektoratu.
Za izvedbo zakona niso potrebni izvršilni predpisi. Potrebna
pa je uskladitev v zakonu o energetskem gospodarstvu
(Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86 - določbe o pristojnosti
Republiškega energetskega inšpektorata na področju jedrske
varnosti) in v zakonu o izvajanju varstva pred ionizirajočimi
sevanji in ukrepi za varnost jedrskih objektov in naprav
(Uradni list SRS, št. 28/80 - sprememba pooblastil Republiškega komiteja za energetiko na področju jedrske varnosti).
Spremembe navedenih zakonov, pa so predvidene tudi iz
drugih razlogov.
Zaradi organizacijskih s.prememb v republiški upravi se ne
bo povečal obseg administrativno strokovnih opravil.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in delovnem.področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije
1,člen
V naslovu zakona o organizaciji in delovnem področju
republiških upravnih organov in republiških organizacij ter
samostojnih strokovnih služb Izvšrnega sveta Skupščine SR
Slovenije (Uradni list SRS. št. 5/80, 12/82, 9/85 in 14/86) se črta
besedilo »ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije«.
2. člen
V 1. členu se črta besedilo »samostojne strokovne službe
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in«.
3. člen
3. člen se črta.
4. člen
V 8. členu se v drugem odstavku črta besedilo »in s samostojnimi strokovnimi službami Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije«; za besedo »organizacij« se postavi pika in črtajo
besede »oziroma strokovnih služb«.
5. člen
V 15. členu se v prvem odstavku črta besedilo »na upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo republiški državni organi, če ni s posebnim predpisom drugače
določeno;«.

brezžične zveze in sisteme zvez; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki se nanašajo na
varnost plovbe na morju in notranjih vodah, na katerih se
opravlja plovba z ladjami. Luška kapitanija v Kopru ima svoje
luške izpostave v krajih, ki jih določi Izvršni svet skupščine SR
Slovenije. Luška kapitanija ima položaj uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo železniški in cestni promet, poštni,
telegrafski in telefonski promet, obratovanje žičnic, kot tudi
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz
republiške pristojnosti, ki urejajo sisteme zvez.«
8. člen
V 31. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Republiška uprava za jedrsko varnost.«
9. člen
Za 33. členom se doda nov člen, ki se glasi:
»33. a člen
Republiška uprava za jedrsko varnost opravlja zadeve, ki se
nanašajo na varnost jedrskih objektov in na inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov, drugih predpisov in
splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo jedrske
objekte.«
10. člen
Naslov III. poglavja in členi 43 do 46 se črtajo.

6. člen
V drugem odstavku 23. člena se črta besedilo »projektiranje, izgradnjo in uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški komite za promet in zveze opravlja zadeve, ki
se nanašajo na železniški, pomorski in zračni promet, na
promet na notranjih vodah, na prekladalne storitve, na cestni
promet, razen-nadzorstva in urejanja prometa na cestah, na
poštni, telegrafski in telefonski promet; na druge žične in

11. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije: Sekretariat za kadrovska vprašanja. Protokol in
Urad za narodnosti nadaljujejo z delom z dosedanjim delovnim področjem, dokler jih Izvršni svet ne odpravi ali ne spremeni njihovega delovnega področja.
Do ustanovitve ustrezne strokovne službe Izvršnega sveta
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Skupščine SR Slovenije opravlja zadeve, ki se nanašajo na
upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih uporabljajo
republiški upravni organi, Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.

12. člen
T
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Uradnem listu

Obrazložitev
V predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
3. člen
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu SkupšSamostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih in
SR Slovenije opravljajo na delovnih področjih, določenih s
osnutku navedenega zakona je predlagano, naj bi se strotem zakonom, strokovna in druga opravila za Izvršni svet
kovne službe Izvršnega sveta ne ustanavljale več z zakonom,
Skupščine SR Slovenije in republiške upravne organe, dolotemveč naj bi jih ustanovil Izvršni svet, za katerega opravljajo
čene strokovne naloge pa tudi za druge organe SR Slovenije,
delo, s svojim aktom. V skladu s tem je v osnutku tega zakona
za samoupravne intresne skupnosti za območje republike in
predlagano, da se črtajo vse določbe, ki se nanašajo na
za družbenopolitične organizacije v republiki.
samostojne strokovne službe Izvršnega sveta: Sekretariat za
kadrovska vprašanja, Protokol in Urad za narodnosti (členi 2,
8. člen
3, 4 in 10. osnutka) V zvezi s tem naj bi bil spremenjen tudi
naslov zakona (1. člen osnutka).
Republiški upravni organi pri opravljanju svojih nalog sodeGlede na to, da namerava Izvršni svet ustanoviti posebne
lujejo med seboj zaradi usklajenega in enotnega ravnanja v
službe republiških upravnih organov in Izvršnega sveta, ki
vseh vprašanjih skupnega pomena, ali ki po svoji naravi
bodo poleg računovodskih, administrativno-tehničnih in
zahtevajo skupno reševanje, zlasti pa sodelujejo:
pomožnih nalog opravljale tudi strokovne naloge v zvezi z
~ z .Republiškim komitejem za družbeno planiranje v vpraupravljanjem nepremičnin, ki jih uporabljajo republiški organi
šanjih v zvezi z družbenim planiranjem;
in za katere skrbi Izvršni svet, naj bi se iz delovnega področja
— z Republiškim sekretariatom za ljudsko obrambo v vpraRepubliškega sekretariata za pravosodje in upravo izvzele
šanjih v zvezi z obrambnimi pripravami za primer neposredne
naloge, ki se nanašajo na strokovno delo v zvezi z navedenimi
vojne nevarnosti in Vojne, naravnih in drugih hudih nesreč ali
nepremičninami (5. člen).
*
drugih izrednih razmer ter v vprašanjih v zvezi z družbeno
Drugi sklop sprememb se nanaša na področje jedrske varsamozaščito:
nosti Iz delovnega področja Republiškega energetskega
— z Republiškim sekretariatom za notranje zadeve v zvezi z
inšpektorata, ki je organ v sestavi Republiškega komiteja za
določenimi strokovnimi vprašanji pri uresničevanju družbene
energetiko, opravlja pa naloge na več področjih (elektroenersamozaščite in vprašanji s področja notranjih zadev;
getika, termoenergetika. tlačne posode, naftovodna in plino— z Republiškim komitejem za mednarodno sodelovanje v
vodna omrežja ter jedrska varnost), naj bi izvzeti naloge, ki se
vprašanjih v zvezi z odnosi z drugimi državami in mednarodnanašajo na jedrsko varnost. Zato je predlagana sprememba
nimi organizacijami;
delovnega področja Republiškega energetskega inšpektoz Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje
rata, ki naj bi odslej nadzoroval le izvrševanje zakonov, drugih
prostora v vprašanjih v zvezi z varstvom in zboljšanjem človepredpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urekovega okolja;
jajo elektroenergetiko, proizvodnjo elektrotehničnih materi— z Republiškim komitejem za zakonodajo pri pripravi
alov in opreme, termoenergetiko in tlačne posode (6 člen
zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov in v zvezi z
osnutka)
«•
drugimi vprašanji pravnega sistema;
Ustanovili naj bi novo Republiško upravo za jedrsko var— z Republiškim sekretariatom za finance v vprašanjih v
nost, v katere delovno področje bi sodile vse zadeve s
zvezi s sistemi financiranja;
področja jedrske varnosti. Poleg drugih nalog, ki sodijo v
— z Republiškim komitejem za raziskovalno dejavnost in
okvir upravnih funkcij, bi uprava opravljala tudi inšpekcijsko
tehnologijo v vprašanjih v zvezi s tehnologijo;
2
nadzorstvo na tem področju (8. in 9. člen osnutka).
Republiškim komitejem za drobno gospodarstvo v
Spremenilo naj bi se delovno področje Republiškega komivprašanjih v zvezi z usklajenim razvojem drobnega gospodarteja za promet in zveze ter organov v njegovi sestavi. Delovno
stva v okviru dejavnosti industrije, gradbeništva, turizma
področje komiteja naj bi se dopolnilo z zadevami, ki se nanagostinstva in prometa;
šajo na promet na notranjih vodah in na prekladalne storitve,
— z Republiškim komitejem za informiranje in Republiškim
Luška kapitanija v Kopru naj bi opravljala tudi zadeve, ki se
sekretariatom za pravosodje in upravo v vprašanjih v zvezi z
nanašajo na varnost plovbe na notranjih vodah, na katerih se
informatizacijo republiške upravne in družbenim sistemom
opravlja plovba z ladjam/, Republiški prometni inšpektorat pa
irvformiranja.
naj bi opravljal tudi nadzorstvo nad poštnim, telegrafskim in
Republiški upravni organi sodelujejo pri opravljanju svojih
telefonskim prometom, ne pa več nad pomorskim in luškim
nalog tudi z ustreznimi republiškimi organizacijami in s samoprometom (7. člen osnutka).
stojnimi strokovnimi službami Izvršnega sveta Skupščine SR
V osnutku zakona je tudi predvideno, da bi obstoječe samoSlovenije v zadevah z delovnega področja teh republiških
stojne strokovne službe Izvršnega sv^ta nadaljevale z delom,
organizacij oziroma strokovnih služb.
v okviru dosedanjega delovnega področja, dokler ga Izvršni
svet s svojim aktom ne spremeni iz vsebinskih razlogov. Prav
15. člen
tako bi tudi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
Republiški
sekretariat
za
pravosodje in upravo opravlja
opravljal naloge v zvezi z upravljanjem nepremičnin, ki jih
zadeve, ki se nanašajo na urejanje in organizacije sodišč,
uprabljajo republiški upravni organi, dokler jih ne prevzame
javnih tožilstev, javnih pravobranilstev in organov za postoustrezna strokovna služba Izvršnega sveta (11. člen osnutka).
pek o prekrških; na delo, poslovanje in druga vprašanja pravosodne uprave, rednih in samoupravnih sodišč ter organov
za postopek o prekrških; na kazenske poboljševalne zavode
DOLOČBE ZAKONA O ORGANIZACIJI IN
in na izvrševanje kazenskih sankcij; na kadrovska vprašanja v
DELOVNEM PODROČJU REPUBLIŠKIH
navedenih organih; na pravno pomoč in na mednarodno
pravno pomoč; na pomilostitve; na organizacijo in delovanje
UPRAVNIH ORGANOV IN REPUBLIŠKIH
izvršilnih in upravnih organov; na pravice, dolžnosti in odgoORGANIZACIJ TER SAMOSTOJNIH
vornosti delavcev v delovnih -skupnostih teh organov: na
sredstva za delo državnih organov in dohodek delovnih skupSTROKOVNIH SLUŽB IZVRŠNEGA
nosti teh organov; na izpopolnjevanje strokovne izobrazbe
SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, KI
delavcev v upravnih in pravosodnih organih; na območja
občin; na volitve in volilne imenike; na skrb za izvajanje
SE SPREMINJAJO
predpisov o upravnem postopku in na druge zadeve obče
1. člen
uprave; na modernizacijo dela in na skupne strokovne naloge
S tem zakonom se ustanavljajo republiški upravni organi in
za informatizacijo dela republiških upravnih organov; na prerepubliške organizacije ter samostojne strokovne službe
moženjskopravne zadeve, razen kmetijskih prostorskih urediIzvršnega sveta.Skupščine SR Slovenije in določa njihovo
tvenih operacij; na pridobivanje in obnavljanje osnovnih sreddelovno področje.
stev, ki so materialna osnova za delo republiških državnih

organov; na upravljanje nepremičnin v družbeni lastnini, ki jih
uporabljajo republiški državni organi, če ni s posebnim predpisom drugače določeno; na skrb za organiziranje skupnih
služb za opravljanje računovodskih, tehničnih in pomožnih
opravil ter določenih strokovnih nalog za republiške upravne
organe.
Kazenski poboljševalni zavodi opravljajo zadeve, ki se
nanašajo na izvrševanje kazenskih sancij.
23. člen
Republiški komite za energetiko opravlja zadeve, ki se
nanašajo na primarno in transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo energetskih surovin (premog,
uran, nafta, zemeljski plin) in na racionalno ravnanje z njimi
ter na rudarstvo.
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo elektroenergetiko, proizvodnjo elektrotehničnih materialov in opreme, projektiranje, izgradnjo in
uporabo naprav za proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije, termoenergetiko in tlačne posode.
Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst rudnin.
26. člen
Republiški komite za promet in zveze opravlja zadeve, ki se
nanašajo na železniški, pomorski, zračni, luški in letališki
promet, na cestni promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah, na poštni, telegrafski in telefonski promet; na
druge žične in brezžične zveze in sistem zvez; na žičnice ter
na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki se nanašajo na
varnost plovbe na morju. Luška kapitanija v Kopru ima svoje
luške izpostave v krajih, ki jih določi Izvršni Svet Skupščine SR
Slovenije. Luška kapitanija ima položaj uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo železniški, cestni, pomorski, luški promet, obratovanje žičnic, kot tudi izvrševanje zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo sisteme zvez.
31. člen
Drugi republiški upravni organi so:
1. Republiška geodetska uprava;
1. a Republiška uprava za družbene prihodke;
2. Komisija SR Slovenije za odnose'z verskimi skupnostmi.
III. Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta
skupščine SR Slovenije
43. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta so:
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1. Sekretariat za kadrovska vprašanja;
2. Protokol;
3. Urad za narodnosti.
44. člen
Sekretariat za kadrovska vprašanja Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije opravlja strokovne naloge v zvezi z uresničevanjem temeljnih nalog organov SR Slovenije na področju
kadrovske politike; pripravlja strokovne podlage za analize in
ukrepe za izvajanje kadrovske politike, in v zvezi s tem opravlja druge strokovne naloge; daje Skupščine SR Slovenije in
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije strokovna mnenja v
zvezi z določbami njunih aktov, ki se nanašajo na kadre in
kadrovska vprašanja; vodi evidenco kadrov za potrebe kadrovanja na samoupravne, javne in druge družbene funkcije v
družbenopolitičnem in samoupravnem sistemu; skrbi za
enotno metodologijo podatkov v kadrovskem informacijskem
sistemu; skrbi za načrtno kadrovanje strokovnih delavcev v
republiških organih in organizacijah ter za uresničevanje politike štipendiranja; pripravlja strokovne podlage za predloge
izvolitev in imenovanj, o katerih odločata Skupščina SR Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slovenije; pripravlja
kadrovske načrte ter daje pobude in predloge za zaposlitev
delavcev iz SR Slovenije v zveznih organih in organizacijah, v
diplomatskih in konzularnih predstavništvih ter v mednarodnih organizacijah; pripravlja strokovna gradiva v zvezi z uresničevanjem družbeno dogovorjene politike odlikovanj; zagotavlja strokovno pomoč pri vsebinskem in organizacijskem f
usposabljanju kadrovskih služb v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih ter opravlja druge naloge na tem
področju, ki jih določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
45. člen
Protokol opravlja protokolarne zadeve za Predsedstvo SR
Slovenije, Skupščino SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije, za vodstva družbenopolitičnih organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti za območje republike ter za
druge nosilce protokolarnih obveznosti v republiki; opravlja
protokolarne strokovne zadeve v zvezi z obiski predstavnikov
tujih držav in mednarodnih organizacij, ki so v SR Sloveniji na
povabilo zveznih in republiških organov in organizacij; organizira službene obiske v drugih republikah in v tufini za
predstavnike republiških organov, organizacij in skupnosti ter
udeležbo teh predstavnikov na javnih prireditvah.
Protokol upravlja tudi objekte za reprezentančne namene in
prevozna sredstva za reprezentančne in protokolarne potrebe
SR Slovenije, če ni s posebnim predpisom drugače določeno.
46. člen
Urad za narodnosti opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na narodnostni značaj, položaj, pravice in razvojne možnosti italijanske oziroma madžarske narodnosti: na stilne med
italijansko in madžarsko narodnostjo in njunima matičnima
narodoma in na uresničevanje sprejete narodnostne politike v
SR Sloveniji.
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