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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE
25. maja 1988
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so sklicane za sredo, 25. maja 1988.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- poročilo o mednarodnem sodelovanju SR Slovenije
z osnutkom ugotovitev, stališč in sklepov o vlogi SR Slovenije
pri oblikovanju in uresničevanju zunanje politike in mednarodnih odnosov SFR Jugoslavije
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o usmerjenem izobraževanju
- zahtevo za izdajo zakona o univerzi

- poročilo o izvajanju družbenih dogovorov s področja
izobraževanja katerih podpisniki so organi in organizacije
v socialističnih republikah in socialističnih avtonomnih Kpokrajinah
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
obrtnega zakona z osnutkom zakona
- informacijo o sistemskih možnostih in pogojih za opravljanje samostojnega osebnega dela na področju družbenih
dejavnosti
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davkih občanov z osnutkom zakona
^ poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
- osnutek dogovora o skupnih temeljih za urejanje uveljavljanja socialnovarstvenih pravic.
Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala
tudi:
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- poročilo o komunalnem gospodarstvu
- predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji
z osnutkom zakona.
Zbor združenega dela bo obravnaval tudi:
- Poročilo Narodne banke Slovenije za leto 1987 z zaključnim računom za leto 1987 in finančnim načrtom za leto 1988.
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še:
- volitve in imenovanja
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma družbenopolitičnih organizacij.
SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
20. aprila 1988
Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je
uvodno besedo k Poročilu o delu Predsedstva SR Slovenije
od 1986. leta do 1988. leta podal France Popit, predsednik
Predsedstva SR Slovenije.
Skupščina SR Sovenije je po obravnavi poročila sprejela
mnenja in stališča.
PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
20. aprila 1988
Zbor združenega dela, Zbor občin in družbenopolitični
zbor so na sejah sprejeli:
- predlog zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih
ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe
- predlog za izdajo zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o jedrski varnosti
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi obeh aktov sprejel
stališča:
- predlog odloka o ustanovitvi, nalogah in sestavi skupine
delegatov vseh zborov Skupščine SR Slovenije za pripravo
poročila o vplivih izkoriščanja Rudnika urana Žirovski vrh na
okolje.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sklepanje o predlogu smernic za spremembe in
dopolnitve dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje
1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 odložili na seje zborov, ki so sklicane za 6. maja.
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi:
- predlog zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
- predlog odloka o soglasju k spremembam in dopoinitvam
statuta AGRFT Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona
- sklep ob obravnavi poročila o delu Službe družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji z zaključnim računom za leto
1987.
Zbor občin je sprejel še:
- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju materialnih
podlag za izvajanje zagotovljenih pravic na področju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji s predlogom zakona.
Zbor združenega dela tega akta ni sprejel.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli še:
- predlog odloka o razrešitvi Ignaca Kolbla dolžnosti
namestnika javnega tožilca SR Slovenije
- predlog odloka o imenovanju Mirana Škrinjarja za
namestnika javnega tožilca SR Slovenije.
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Zbor združenega dela, Zbor občin in
Družbenopolitični zbor so na sejah 20. aprila
1988 izvolili za
- predsednika Skupščine SR Mirana Potrča
Slovenije
- podpredsednika Skupščine Jožeta Kneza
SR Slovenije
Aleksandra Ravnikarja
Zbor združenega dela je izvolil za
- predsednika zbora
Valentina Dvojmoča
-podpredsednika zbora
Antona Suška
Zbor občin je izvolil za
-predsednika zbora
Vlada Beznika
- podpredsednika zbora
Mira Steržaja
Družbenopolitični zbor je izvolil za
- predsednico zbora
Valerijo Škerbec
- podpredsednika zbora
Jožeta Stegneta

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
6. maja 1988
Na skupni seji vseh zborov Skupščine SR Slovenije je predsednik Skupščine SR Slovenije Miran Potrč razglasil izid
volitev predsednika in nadomestnih volitev člana Predsedstva
Socialistične republike Slovenije in objavil sestavo Predsedstva SR Slovenije.
Za predsednika Predsedstva
SR Slovenije je bil izvoljen
Janez Stanovnik
Za člana Predsedstva SR Slovenije
je bil izvoljen
Janko Pleterski
PREDSEDSTVO
Socialistične republike Slovenije
Predsednik:

Janez Stanovnik

Alojz Briški
Ivo Fabinc
Majda Gaspari
Andrej Marine
Janko Pleterski
Člana po položaju: Milan Kučan
Jože Smole
člani:

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
6. maja 1988
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali:
- ekspoze Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu o poteku pogajanj z misijo Mednarodnega denarnega
sklada s spremljajočimi gradivi, osnutku sprememb in dopolnitev letošnje zvezne resolucije, poročilu o delu Zveznega
izvršnega sveta v obdobju od maja 1986 do maja 1988 in
k poročilu o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji
v prvih mesecih letošnjega leta, ki ga je podal predsednik
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije Dušan Šinigoj;
- uvodno besedo k referendumu o ustavnih spremembah,
ki jo je podal predsednik skupščine in predsednik Komisije za
ustavna vprašanja Miran Potrč.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor so sprejeli:
- sklep o obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji
v prvih mesecih leta 1988
poročevalec
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- mnenje ob obravnavi poročila o poteku pogajanj z misijo
Mednarodnega denarnega sklada s spremljajočimi gradivi
- mnenje ob obravnavi poročila o delu Zveznega izvršnega
sveta od maja 1986 do maja 1988
- sklep k osnutku sprememb in dopolnitev resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje
1986-1990 v letu 1988
- sklep o obravnavi zahtev za izvedbo referenduma o ustavnih amandmajih
- predlog smernic za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana SR Slovenije.za obdobje 1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela še dodatni
sklep, Družbenopolitični zbor pa je sprejel stališča.
-ugotovitve in sklepe ob obravnavi osnutka zakona o energetskem gospodarstvu
- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o referendumu in o drugih oblikah osebnega izjavljanja s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakopa o spremembah in dopolnitvah
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih s predlogom zakona
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi teh aktov sprejel
stališča.
Zbor združenega dela in zbor občin sta sorejela:
- sklep k osnutku zakona o garanciji federacije za obveznosti po pogodbi o refinanciranju in pogodbi o finančnem kreditu med Narodno banko Jugoslavije in bankami, pooblaščenimi za posle s tujino, kot dolžniki ter zastopniki upnikov tujih
komercialnih bank kot upniki
- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o financiranju federacije
- predlog odloka o povračilu stroškov in nagradah sodnikov Sodišča združenega dela SR Slovenije in splošnih sodišč
združenega dela, ki niso v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča
- predlog zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna
SR Slovenije za leto 1987
- sklep k osnutku dogovora o enotnih temeljih in merilih za
urejanje pravic proizvajalcev fonogramov ali videogramov in
organizacij za radiodifuzijo

- sklep k osnutku dogovora o medsebojnih pravicah in
obveznostih pri zagotavljanju pogojev za opravljanje dejavnosti Jugoslovanskega bibliografskega inštituta, zanimive za SR
in SAP.
Zbor združenega dela je sprejel še:
- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1988
- sklep k osnutku zakona o zadolžnitvi Narodne banke
Jugoslavije v tujini v letu 1988
- predlog za izdajo zakona o zagotavljanju materialnih
podlag za izvajanje zagotovljenih pravic na področju zdravstvenga varstva SR Slovenije s predlogom zakona.
Zbor združenega dela je sprejel tudi:
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah'
zakona o delovnih razmerjih s predlogom zakona
- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o volitvah
in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela s predlogom
zakona
Družbenopolitični zbor je ob obravnavi obeh aktov sprejel
stališča.
Vsi trije zbori so sprejeli tudi:
- predlog odloka o določitvi Mitje Gasparija za namestnika
guvernerja Narodne banke Slovenije
- predlog odloka o imenovanju Andreja Ranta za viceguvernerja Narodne banke Slovenije
- predlog odloka o imenovanju Mihe Martelanca za
namestnika predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo
- predlog odloka o imenovanju Pavla Dolenca za javnega
tožilca Višjega javnega tožilstva v Ljubljani
- predlog odloka o izvolitvi Tatjane Jenčič za sodnico
Višjega sodišča v Celju.
Na skupnem zasedanju Zbora združenega dela, Zbora
občin in Družbenopolitičnega zbora so predsednik Skupščine SR Slovenije Miran Potrč in podpredsednika Skupščine SR Slovenije Jože Knez in Aleksander Ravnikar
podali slovesne izjave.

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS
MNENJA IN STALIŠČA
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi Poročila o delu Predsedstva SR Slovenije od
1986. do 1988 leta
Skupščina SR Slovenije je na podlagi
396. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije na skupni seji Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne 20. 4. 1988 obravnavala Poročilo o delu Predsedstva SR
Slovenije od 1986. do 1988. leta in sprejela
MNENJA IN STALIŠČA
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je Predsedstvo SR Slovenije v obdobju
od leta 1986 do 1988 obravnavalo temeljna politična vprašanja razvoja Socialistične republike Slovenije in usklajevanja
temeljnih skupnih interesov republik in

poročevalec

avtonomnih pokrajin. Najpomembnejša
med temi vprašanji so vsebovana v poročilu, iz katerega je razvidno, da je Predsedstvo do njih zavzemalo stališča skladna s politiko Skupščine SR Slovenije
v tem obdobju. Skupščina SR Slovenije
ugotavlja, da je Predsedstvo SR Slovenije s svojimi opozorili, pobudami in predlogi prispevalo, da so se nekatera najaktualnejša vprašanja širše družbeno
obravnavala, delegatom pa so bile te pobude koristen prispevek pri oblikovanju
politike in normativne ureditve. V zadnjih
dveh letih je še posebej prišlo do izraza
sodelovanje Predsedstva republike
s Predsedstvom Socialistične federativne
republike Jugoslavije.

Ob obravnavi poročila Skupščina SR
Slovenije meni, da se je Predsedstvo republike pri uresničevanju svoje funkcije
v preteklem obdobju potrdilo, kot organ,
ki predstavlja Socialistično republiko
Slovenijo, v okviru svoje ustavno določene vloge in odgovornosti.
,
Skupščina SR Slovenije predlaga, da
republiški organi, občinske skupščine in
posebne družbenopolitične skupnosti pri
svojem nadaljnjem delu upoštevajo stališča, usmeritve in pobude, ki izhajajo iz
poročila Predsedstva SR Slovenije in
ugotovitve, mnenja in predloge iz poročil
delovnih teles Skupščine in zborov.
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SKLEP
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o ustanavljanju delovnih
organizacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne pravne osebe
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi predloga zakona o ustanavljanju
delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo
delovni ljudje in civilne pravne osebe na
sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne
20. aprila 1988 na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
sprejela naslednji
SKLEP
V zvezi z razpravo v delovnih telesih
zborov Skupščine SR Slovenije o zakonu
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki
jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne

pravne osebe, v katerih je bilo ugotovljeno, da je potrebno doseči enostavnejše
pogoje ustanavljanja, materialno-finančnega poslovanja in urejanja določenih
razmerij pri delu in poslovanju ter delovnih organizacij, zbor ugotavlja, da so nekatere od teh poenostavitev povezane
z ustreznimi spremembami ustave in
zvezne zakonodaje. Osnutek amandmajev k ustavi SFRJ (4. točka 10. amandmaja) že predvideva možnost poenostavitve
predpisov, ki se nanašajo na manjše organizacije združenega dela s tem, da te
poenostavitve lahko določi zvezni zakon.
Glede na to so ostale poenostavitve možne le v okviru razmerij, ki jih urejajo republiški zakoni.

Izhajajoč iz navedenih ugotovitev naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči možnosti potrebnih poenostavitev in
pripravi potrebne podlage za spremembe
ustreznih zveznih zakonov ter podlage za
spremembe republiške zakonodaje. Izvršni svet naj čimprej pripravi podlage za
poenostavitve tistih zveznih in republiških zakonov, ki so možne že v okviru
sedanje pravne ureditve, zlasti na podlagi 378. a člena zakona o združenem delu
(Uradni list SFRJ št. 53/76, 57/83, 85/87).
Izvršni svet naj začne tudi s strokovno
pripravo predlogov za spremembo zakonodaje, ki jih bo mogoče uveljavljati šele
po sprejetju ustavnih amandmajev.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti
Družbenopolitični zbor je na seji 20.
aprila 1988 ob obravnavi predloga za
izdajo zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski varnosti na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel
STALIŠČA
1. Družbenopolitični zbor podpira razloge za izdajo zakona. Z rešitvami v zakonu bo potrebno zagotoviti čimbolj ustrezno ureditev področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Ob
tem pa zbor poudarja, da je treba urediti
varstvo pred vsemi nevarnimi snovmi ce-

lovito. Zato je treba zakonodajni postopek sprejemanja zakona o varstvu pred
nevarnimi snovmi in tega zakona voditi
usklajeno in vzporedno.
2. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pojasni,
kako so v republiškem zakonu realizirana
posamezna pooblastila iz zveznega zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije. Ob osnutku naj predlagatelj tudi utemelji razloge za variantne
rešitve, ki so ponujene glede pristojnosti
posameznih upravnih organov na tem

področju. V postopku sprejemanja zakona je potrebno zagotoviti tudi razpravo
o najpomembnejših rešitvah v podzakonskih predpisih.
Ob osnutku zakona naj predlagatelj
prikaže, kateri cilji in usmeritve problemske konference SZDL Slovenije »Ekologija, energija in varčevanje" bodo uresničene s sprejemom tega zakona. Opredeli
naj tudi svoj pogled do javnosti podatkov
in seznanjanja javnosti o radioaktivnosti
in vsebnosti radioaktivnih snovi v izdelkih oziroma nadaljnje ureditve tega vprašanja.

Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu
Službe družbenega knjigovodstva z zaključnim računom za leto 1987
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na podlagi 335. člena ustave SR Slovenije ob obravnavi poročila
o delu Službe družbenega knjigovodstva z zaključnim računom za leto 1987
na seji dne 20. aprila 1988 sprejel na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije naslednji
SKLEP:
1. Zbor združenega dela Skupščine
SR Slovenije sprejema poročilo o delu
Službe družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji z zaključnim računom za leto
1987.
2. Zbor ugotavlja, da je v poročilu
o delu Službe družbenega knjigovodstva
v SR Sloveniji podan celovit pregled
opravljenih rednih nalog službe, za izvršitev katerih je služba zadolžena s sistemskimi zakoni, posebnih nalog v zvezi
z izvajanjem interventnih predpisov ter
nalog iz sklepa Zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije, sprejetega ob
4

obravnavi poročila o delu službe za leto
1986.
Zbor ugotavlja, da poročilo opozarja
na pereča vprašanja v zvezi s težavami
službe pri doslednem izvajanju zakonov
in drugih predpisov iz njene pristojnosti,
na slabosti v družbenem sistemu informiranja, neenotnih definicij osnovnih ekonomskih kategorij, glede povečanega administriranja, povezanega s številnimi
obrazci in obilico novo sprejetih predpisov in izvedbenih aktov. Slednji sledijo
zakonom pogosto z zamudo. Zbor zato
podpira predlog, da se predpisi lahko
sprejmejo in uveljavijo le pod pogojem,
da so znani tudi potrebni izvedbeni akti,
kar bi olajšalo tako delo službe, kot uporabnikov družbenih sredstev ter pripomoglo k doslednejši uporabi predpisov,
zmanjšanju nepravilnosti in nezakonitosti pri poslovanju.
3. Zbor poudarja, da so sklepi, sprejeti
ob poročilu o delu službe družbenega
knjigovodstva v letu 1986 še vedno aktualni. Potrebno je predvsem:

- analizirati obstoječi sistem evidenc
v službi, oceniti obseg in kakovost podatkov, ki jih služba zagotavlja ter uskladiti
evidence s potrebami in zahtevami uporabnikov družbenih sredstev,
- racionalizirati knjigovodske podatke
v zvezi z bilančnimi shemami uporabnikov družbenih sredstev,
<- terjati, da novi predpisi ne bodo zahtevali tudi novih knjigovodskih podatkov,
- poenostaviti prikaz finančnega obračuna gospodarskih enot v tujini,
- poenotiti metodologijo za posamezne
ekonomske kategorije,
- zmanjšati število periodičnih obračunov.
Za rešitev teh nalog so pristojni predvsem dejavniki izven službe, zlasti zvezni
organi in organizacije. Zbor zato daje
pobudo delegatom iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije, da ob poročilu o delu Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije in
ob obravnavi predloga zakona o knjigovodstvu v Zveznem zboru Skupščine SFR
poročevalec

Jugoslavije ponovno opozorijo na te
predloge in rešitve, ki so bile v SR Sloveniji že predlagane ter zahtevajo njihovo
čimprejšnjo realizacijo.
Za realizacijo nalog, ki ne bodo rešljive
v okviru obravnave poročila o delu Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije in predloga zakona o knjigovodstvu,
zbor daje pobudo delegatom iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije za ustanovitev delovne skupine

Zveznega zbora za razrešitev teh vprašanj. Ta skupina bi morala proučiti tudi
sistem družbenega informiranja kot celote.
Delegacija Skupščine SR Slovenije
v Zboru republik in pokrajin Skupščine
SFR Jugoslavije in delegati iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije naj v okviru svoje pristojnosti
na najbolj pereča vprašanja opozorijo tudi ob obravnavi Poročila o delu Zveznega

izvršnega sveta od maj 1986 do maj 1988
v Skupščini SFR Jugoslavije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj
obravnava tudi poročilo o delu Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije,
ko ga bo le-ta predložila Skupščini SFR
Jugoslavije in naj se do tega poročila
opredeli ter svoje ugotovitve in pripombe
posreduje delegatom iz SR Slovenije
v Zveznem zboru Skupščine SFR Jugoslavije.

SKLEP '
Skupščina SR Slovenije oh obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji v prvih mesecih leta 1988
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 6. 5.
1988 ob obravnavi poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih
gospodarskih gibanjih v SR Sloveniji
v prvih mesecih leta 1988 na podlagi
260. člena poslovnika sprejela naslednji
SKLEP
Skupščina se je seznanila s poročilom
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

ter ga skupaj z uvodno besedo sprejema.
Ob tem ugotavlja:
1. da se začrtani okviri, ki smo si jih
zastavili z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 v letu 1988, v začetku
leta ne uresničujejo v celoti. To se kaže
predvsem v nadaljnjem upadanju proizvodnje, nezmanjšani rasti inflacije in glede na manjši ustvarjeni dohodek previsoko skupno in splošno porabo, medtem
ko delno zadovoljujejo le izvozni rezultati.

2. Spremembe resolucije o politiki
uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1988
in novi ukrepi ekonomske politike po 15.
maju 1988 terjajo, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče spremlja spremenjene razmere, sprejema ukrepe v okviru svojih pristojnosti in da do 25. maja
1988 pripravi predloge ukrepov in aktivnostih I uresničevanje že načrtovanih in
dopolnjenih ciljev družbenoekonomskega razvoja.

MNENJE
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila o delu Zveznega izvršnega sveta
v obdobju od maja 1986 do maja 1988
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o delu Zveznega izvršnega sveta v obdobju od maja 1986 do
maja 1988 z namenom, da bi glede na
svojo vlogo pri oblikovanju in izvajanju
razvojne in tekoče ekonomske politike
ter sprejemanju sistemskih rešitev
v Skupščini SFRJ ocenjevala tudi aktivnosti Zveznega izvršnega sveta kot
predlagatelja in odgovornega izvrševalca dogovorjene politike in da bi opredelila usmeritve za aktivnosti in odločanje
delegatov iz SR Slovenije v Skupščini
SFRJ, na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in Družbenopolitičnega
zbora dne 6. maja 1988 sprejela
MNENJE
1. Iz poročila Zveznega izvršnega sveta je razvidno, da je po obsegu opravil
številne naloge. To pa ni prispevalo k izboljšanju gospodarskega položaja, ni se
okrepilo delovanje ekonomskih in tržnih
zakonitosti, ni se povečala samostojnost
in ekonomska odgovornost organizacij
združenega dela za upravljanje z družbenimi sredstvi ter tudi ne samoupraven
položaj delavcev v organizacijah združenega dela gospodarstva in družbenih dejavnosti. Zmanjšala se je učinkovitost gospodarjenja, povečal se je ekonomski voluntarizem in intervencionizem, okrepile
so se pristojnosti države na račun samoupravljanja in delovanja trga, posebej na
ravni federacije, strategija izvoznega in
v svet odprtega gospodarstva ni bila preporočevalec

vladujoča. Delegatski skupščinski sistem
je zaradi nekvalitetnih predlogov rešitev,
dejanskega neupoštevanja njegove vloge
in poskusov, da se ga sprevrže v golega
potrjevalca predlagane politike Zveznega
izvršnega sveta kvalitativno nazadoval.
Inflacija, administriranje in prerazdeljevanje dohodka je preseglo vse sprejemljive meje, ki že bistveno ogrožajo delovanje sistema socialističnega samoupravljanja ter vlogo in odgovornost SR in SAP
v odnosih v federaciji. Za tako stanje je
kot predlagatelj večine zakonov in ukrepov ekonomske politike ter kot Izvrševalec dogovorjene politike objektivno odgovoren Zvezni izvršni svet.
2. V združenem delu v SR Sloveniji
ekonomska politika, vodena v zadnjih
dveh letih, ne uživa podpore. Skupščina
SR Slovenije je ob konkretnih predlogih
politike in ukrepov to v svojih stališčih in
sklepih jasno izrazila. Najpomembnejših
predlogov Skupščine SRS predlagatelj ni
upošteval. Mnogi predlogi in opozorila,
ki jih je ob oblikovanju ekonomske politike in sistemskih rešitev oblikovala
Skupščina SR Slovenije in združeno delo, so se v izvajanju ekonomske politike
kasneje pokazali kot ustrezni, kar kažejo
negativni rezultati v gospodarjenju, zaostajanje v razvoju in vse večja družbena
in gospodarska kriza. Glede na tako stanje Zvezni izvršni svet v Skupščini SR ■
Slovenije nima podpore za ekonomsko
politiko, ki jo je predlagal in vodil v zadnjih dveh letih.
3. V programu ukrepov po 15. maju

1988, ki ga je na podlagi sporazuma
z Mednarodnim denarnim skladom predložil Zvezni izvršni svet, je večji del predlaganih izhodišč ekonomske politike
sprejemljiv, čeprav ni na razpolago dokumentacijske-analitične podlage za realno
oceno njihove konsistentnosti in učinkov
in čeprav zaradi nejasnosti in nekonkretnosti njihove izvedbe še ni mogoče oceniti, ali bo tudi izvedba teh izhodišč ostala dosledna njihovim temeljnim ciljem.
V vsakem primeru pa ta program pomeni
bistveno spremembo ekonomske politike
od tiste, ki jo je doslej predlagal in izvrševal Zvezni izvršni svet. To je tudi razlog,
da v Skupščini SR Slovenije ni zaupanja,
da bo Zvezni izvršni svet bistveno spremenjeno ekonomsko politiko sposoben
in pripravljen dosledno izvajati.
4. Skupščina SR Slovenije negativno
ocenjuje predloženo poročilo o delu
Zveznega izvršnega sveta.
Skupščina SR Slovenije je prepričana,
da bodo delegati zborov Skupščine SFRJ
ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta ocenili vsa navedena vprašanja.
Glede na mnenje delegatov je normalno,
da Zvezni izvršni svet sam postavi vprašanje, ali za uresničevanje ekonomske
politike potrebuje jasno izraženo zaupanje z glasovanjem na zborih.
V primeru, da Zvezni izvršni svet sam
ne postavi vprašanje zaupnice, naj delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru
republik in pokrajin Skupščine SFRJ postavi vprašanje zaupnice Zveznemu izvršnemu svetu.
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STALISCA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga
smernic za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje
1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000
Družbenopolitični zbor je na seji dne
6. maja 1988 ob obravnavi predloga
Smernic za spremembe in dopolnitve
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 in družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 na
podlagi 74. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije sprejel
STALIŠČA
1. Zbor podpira vsebino smernic, ki
v splošnem na ustrezen način opredeljujejo naloge, ki izhajajo iz sklepov Skupščine SR Slovenije o varstvu okolja, ki so
bili sprejeti na podlagi stališč problemske konference SZDL »Ekologija, energija, varčevanje«.
Ob tem zbor meni, da morajo biti smernice konkretizirane le v tolikšni meri, da
bodo še vedno omogočale morebitne dodatne spremembe planskih aktov. Nadaljnje razprave ob osnutkih sprememb
in dopolnitev dolgoročnega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 bodo pokazale ali je potrebno
na osnovi temeljne usmeritve iz smernic
dopolnjevati tudi nekatera druga vprašanja razvojne usmeritve.
2. Spremembe in dopolnitve planskih

aktov je potrebno pripraviti v realnih okvirih materialnih možnosti razvoja. Šele
materialne bilance bodo pokazale možnosti uresničevanja posameznih nalog.
Zbor se zavzema, da se v nadaljnjem postopku opredelijo prioritete znotraj posameznih infrastrukturnih dejavnosti, ocenijo možnosti spreminjanja razmerij med
njimi ter zagotovi večja učinkovitost uporabe sredstev za te namene. Predvidenega deleža za infrastrukturne naložbe
v okviru vseh investicijskih sredstev, pa
ni možno povečevati.
3. Zbor podpira zlasti tista določila
smernic, ki pomenijo:
- usmeritev, da se ponovno ocenijo
energetski resursi in zagotovi njihova
smotrna raba ter s tem v zvezi tudi odpiranje Slovenije na mednarodno tržišče
energetikov, ki naj omogoči uporabo
energentov, ki čim manj onesnažujejo
okolje ter prihranek domačih energetskih virov za kasneje;
- vlaganja v racionalno rabo energije
in prestrukturiranje gospodarstva v smeri
zmanjševanja potreb po vseh vrstah
energetskih virov, ki mora imeti prednost
pred vlaganji v nove energetske objekte;
- odločno usmeritev, da mora vsak
onesnaževalec nositi polno odgovornost
in celotni družbeni strošek zmanjševanja
in odprave onesnaževanja, ki ga povzro-

ča; pri sanaciji najtežjih ekoloških problemov, kjer ni drugih ekonomsko sprejemljivih možnosti, pa je treba vzpostaviti
sistem vzajemnega solidarnega združevanja sredstev;
- prioritetno sanacijo najbolj očitnih
virov onesnaževanja in degradacije okolja, zlasti sanacijo onesnaževalcev zraka
in s tem v zvezi sanacijo gozdov, čiščenje
ključnih vodotokov ter začito kmetijskih
zemljišč prve kategorije;
- razrešitev problema skladiščenja
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
Pripravo kriterijev za izbor možnih lokacij odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je treba voditi tako, da
bo problem trajnega odlagališča teh odpadkov rešen do konca leta 1990; izbor
lokacije morebitnega odlagališča kot tudi samo gradnjo je treba opraviti sporazumno s krajani in skupščino občine,
v kateri naj bi se odlagališče nahajalo.
4. Zbor meni, da je potrebno čimprej
pristopiti tudi k izdelavi strokovnih podlag za pripravo planskih dokumentov za
novo srednjeročno obdobje, kot tudi za
razpravo o dolgoročnem razvoju SR Slovenije. Da bodo rezultati tega dela kvalitetni, je potrebno zagotoviti ustrezne informacijske podlage za odločanje in dobro usposobljene strokovne službe.

SKLEP
.
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SrySlovenije ob sprejemu
predloga smernic za spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990
Zbor združenega dela in Zbor občin
sta ob sprejemu predloga smernic za
spremembe in dopolnitve dolgoročnega
plana SR Slovenije za obdobje
1986-2000 in družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, na sejah
Zbora združenega dela in Zbora občin
dne 6. maja 1988 na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije ob
upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora sprejela naslednji
SKLEP
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj z izvršnimi sveti skupščin občin, samoupravnimi interesnimi skupnostmi in
drugimi udeleženci dogovora o temeljih
plana zagotovi, da bo nadomeščeno zao-

stajanje pri planskih nalogah urejanja
prostora in pospešeno vnašanje novih
elementov varstva okolja. Pri tem se mora upoštevati analize razvojnih možnosti,
kakor tudi raziskave, študije in projekte,
ki se nanašajo na razvoj dejavnosti v prostoru.
Izvršni svet naj zaradi različnih razlag
možnosti za poseganje v prostor, predvsem z vidika varovanja prostora za proizvodnjo hrane v sodelovanju z nosilci
planiranja in investicijskih odločitev zagotovi, da bodo za posamezne investicije, zlasti v gospodarski infrastrukturi posebnega pomena določeni usklajevalni
organi, ki bodo skrbeli za uveljavitev širšega družbenega interesa.
Izvršni svet naj o teh vprašanjih posebej poroča ob predložitvi osnutka spre-

memb srednjeročnega in dolgoročnega
družbenega plana SR Slovenije.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
naj ob oblikovanju osnutkov in predlogov sprememb in dopolnitev srednjeročnega in dolgoročnega družbenega plana
zagotovi pravočasno predhodno usklajevanje nosilcev družbenega planiranja.
Prouči naj tudi odprta vprašanja iz veljavne zakonske razdelave sistema družbenega planiranja, predvsem z vidika
ustreznejših rešitev za poenostavitev postopkov planiranja, usklajevanja planov
ter zagotavljanja materialnih podlag za
sklepanje in realizacijo planov ter o tem
predloži informacijo s predlogi možnih
rešitev v predhodno obravnavo delovnim
telesom Skupščine SR Slovenije.

SKLEP
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o ugotavljanju materialnih podlag za izvajanje zagotovljenih pravic na
področju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji s predlogom zakona
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 6. maja
1988 obravnaval in sprejel predlog za
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izdajo zakona o zagotavljanju materialnih podlag za izvajanje zagotovljenih
pravic na področiu zdravstveneaa var-

stva v SR Sloveniji s predlogom zakona
ter na podlagi 260. člena poslovnika
sprejel še ta-le
poročevalec

sklep
Zbor združenega dela Skupščine SR
Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj ob pripravi gradiva
o problematiki uresničevanja svobodne

menjave dela v družbenih dejavnostih
skupaj z republiškimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi družbenih dejavnosti prouči in na tej podlagi ustrezno
upošteva predloge za spremembe sistemov solidarnosti na teh področjih; stališča, ki so bila izražena glede tega sistema

v zdravstvu pa je potrebno posebej proučiti in ustrezno upoštevati ob pripravi
sprememb zakona o zdravstvenem varstvu, ki bo po pojasnilu predstavnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
v drugem polletju tega leta predložen
v obravnavo Skupščini SR Slovenije.

STALIŠČA
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona
o energetskem gospodarstvu
Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je na svoji seji dne 6. maja
1988 ob obravnavi osnutka zakona
o energetskem gospodarstvu na podlagi 74. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije sprejel naslednja
STALIŠČA
Pri pripravi predloga zakona je potrebno izhajati predvsem iz naslednjih izhodišč:
-jasneje opredeliti, katere so dejavnosti posebnega družbenega pomena
v energetskem gospodarstvu ter določiti
natančneje način njegovega uresničevanja. Predvideti je potrebno tudi možne
poti za ukrepanje v primeru, ko so posamične odločitve v nasprotju s splošnimi
družbenimi interesi. Dejavnosti posebnega družbenega pomena tudi ni mogoče
izenačevati z javnimi pooblastili. Zato
morata biti ti dve vprašanji v zakonu jasno in ločeno urejeni.
Potrebno je natančno razmejiti pristojnosti republiškega oziroma občinskih in-

špekcijskih organov ter zagotoviti skladnost z določbami zakona o temljih sistema državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih.
- tarifni sistem, pogoji za izdajanje
energetskih soglasij ter splošni pogoji za
dobavo in odjem energije so temeljna
vprašanja, ki jih urejajo uporabniki in izvajalci v energetski skupnosti. Ker je
energetski sistem po svoji naravi pretežno monopolen, je potrebno v zvezi s temi
vprašanji v zakonu opredeliti jasne kriterije, iz katerih morajo izhajati uporabniki
in izvajalci pri ureditvi teh vprašanj.
- v energetskem gospodarstvu je potrebno predvideti pridobivanja dohodka
s svobodno menjavo dela, iz skupnega
prihodka ter na podlagi vrednotenja rezultatov na trgu. Taka usmeritev mora
biti vgrajena tudi v celotni ureditvi dohodkovnih odnosov v energetskih organizacijah združenega dela s ciljem upoštevanja tržnih zakonitosti.
- osnutek zakona je postal povsem deklarativen pri opredeljevanju načinov in
poti za reševanje smotrne rabe energije

in glede varstva okolja. To sta področji,
kjer se izrazito pojavlja nasprotje med
posamičnim in splošnim interesom, med
težnjo po ohranjanju stare strukture proizvodnje in prestrukturiranjem, med razvojem in stagnacijo. Ta nasprotja je treba
premagovati s planskimi dokumenti, le-ti
pa morajo biti podprti z ukrepi ekonomske politike in zakonsko ureditvijo, ki določa izdajanje energetskih soglasij, povračilo za vračanje le-teh, tarifni sistem
itd.
- glede delegiranja delegatov v Republiško energetsko skupnost zbor podpira
tak način ureditve tega vprašanja, ki bo
izhajal iz že obstoječega načina delegatskega organiziranja. Delegiranje delegatov pa naj bo opredeljeno v aktu o ustanovitvi Republiške energetske skupnosti.
- prikazati je potrebno prednosti in slabosti obeh variant, ki sta predloženi v osnutku za opravljanje strokovnih opravil
za Republiško energetsko skupnost in se
odločiti za tisto, ki je racionalnejša z vidika stroškov družbene režije in ki omogoča javni nadzor nad delom strokovnih
služb.

UGOTOVITVE IN SKLEPI
Zbora združenega dela in Zbora občin ob obravnavi osnutka zakona
o energetskem gospodarstvu
Zbor združenega dela in Zbor občin
sta ob obravnavi osnutka zakona
o energetskem gospodarstvu na sejah
zborov 6. maja 1988, ob upoštevanju
stališč Družbenopolitičnega zbora, na
podlagi 282. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela naslednje
UGOTOVITVE IN SKLEPE
l.
Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da
je obširna, poglobljena ter izredno zavzeta razprava o osnutku zakona o energetskem gospodarstvu pokazala, kako velik
pomen se pripisuje ureditvi tega področja gospodarske infrastrukture in kako velika je soodvisnost ne-le med stanjem in
razvojnimi možnostmi celotnega gospodarstva in energetiko, temveč tudi med
uvajanjem tržnih zakonitosti v gospodarstvo ter ekonomsko učinkovitostjo energetike.
1. Intenzivne razprave o energetskem
gospodarstvu v zadnjih letih so dokazale,
da je ekonomsko učinkovitost in enakopraven družbenoekonomski položaj delavcev v energetiki v primerjavi z delavci
ostalega gospodarstva možno doseči ne
poročevalec

le s spremembo zakona o energetskem
gospodarstvu pač pa predvsem z drugačno opredelitvijo njihovih pravic in obveznosti ter spremenjenim obnašanjem proizvajalcev in distributerjev energije, ob
zagotovitvi stimulativnih ukrepov za čim
optimalnejše funkcioniranje sistema, tako da bo to kar je optimalno za gospodarstvo oziroma družbo v celoti, stimulativno tudi za energetsko gospodarstvo.
Pri tem je potrebno vztrajati pri uvajanju
tržnih principov ter izhajati iz blagovne
narave energije in delovanja ekonomskih
zakonitosti na tem področju.
Skupščina SR Slovenije zato poudarja,
da bodo zahtevani kvalitativni premiki
v energetskem gospodarstvu doseženi
predvsem pod pogojem, da se bodo v ta
prizadevanja aktivno vključili tudi uporabniki in izvajalci v energetiki. Zato naj
hkrati z dograjevanjem zakona o energetskem gospodarstvu pripravijo samoupravne splošne akte, ki bodo urejali predvsem organiziranost ter dohodkovne odnose. Predložitev teh aktov bo po mnenju
Skupščine SR Slovenije pripomogla
k jasnejši in celovitejši predstavi, kako bo
zakon operacionaliziran v praksi.
2. Relativno visok strošek, ki ga pred-

stavlja energija je tudi objektivno pogojen s specifičnimi značilnostmi strukture
energetskih virov in pridobivanja energije v SR Sloveniji. Prav to dejstvo narekuje
takojšnje optimiranje gospodarjenja in
jasen vpogled po posameznih virih
v energetskem gospodarstvu, kar naj bo
osnova za jasno in zavestno odločitev
o prihodnosti tistih delov energetskega
gospodarstva, čigar stroški bodo dolgoročno presegali objektivizirane standarde in normative pri oblikovanju internih
cen in jih zato ni smiselno pokrivati.
Prav zavest o tem, da razvoj in s tem
dolgoročno tudi obstoj vsakega sestavnega dela energetskega gospodarstva
zavisi od njegove ekonomske učinkovitosti, seveda ob upoštevanju specifičnosti,
bo sprožila proces urejanja notranjih slabosti v energetiki.
3. Prikaz cen energije, odvisnih tudi
od zahtev po različnih količinah energije
naj predstavlja tudi osnovo za optimiziranje porabe energije ter osnovo za razvojne odločitve.
Skupščina SR Slovenije zato poudarja,
da je zakonska ureditev energetskega
gospodarstva v veliki meri odvisna od
dolgoročnih razvojnih usmeritev republi7

ke, zato meni, da je potrebno zakonske
spremembe koncipirati tudi z vidika temeljnih usmeritev dolgoročnih planskih
dokumentov.
4. Skupščina SR, Slovenije ne more
mimo ugotovitve, da bo temeljna vprašanja nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje in s tem tudi v energetskem gospodarstvu mogoče s trajnejšo zakonodajo
urediti po sprejetju ustavnih amandmajev in sprememb in dopolnitev zakona
o združenem delu.
II.
Skupščina SR Slovenije sprejema osnutek zakona o energetskem gospodarstvu skupaj s Stališči Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije do pripomb na
osnutek zakona o energetskem gospodarstvu iz razprav na delovnih telesih
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov.
Predlog zakona naj pripravi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi
predloga zakona naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije prouči in ustrezno upošteva mnenja, pripombe in predloge ob
obravnavi zakona o energetskem gospodarstvu pri tem pa naj izhaja predvsem iz
naslednjih izhodišč:
1. Jasneje je potrebno opredeliti v čem
je dejavnost posebnega družbenega pomena v energetskem gospodarstvu ter
določiti natančneje način njegovega
uresničevanja. Potrebno je opredeliti
pravna sredstva tudi v primeru določenih
posamičnih odločitev z vidika posebnega
družbenega interesa. Skladno s tem je
potrebno tudi omogočiti možnost izpodbijanja določenih odločitev v primeru kršitve splošnega interesa.
Skupščina posebej poudarja, da ni mogoče enačiti dejavnost posebnega družbenega pomena in problematiko javnih
pooblastil. Z javnimi pooblastili se posega v vsebino in obveznost subjektov, ki
so sicer pridržane državnim organom.
Zato gre za poseben institut in je potrebno zagotoviti pravice do pritožbe, pa tudi
sodno varstvo, kar vse bo pripomoglo
k zaščiti uporabnika.
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Pri opredeljevanju temeljnih vsebinskih opredelitev, ki se nanašajo na tarifni
sistem, pogoje za izdajanje energetskih
soglasij ter splošne pogoje za dobavo in
odjem energije je potrebno opredeliti cilje in namene, ki jih je potrebno zasledovati pri operacionalizaciji zakonskih določil (npr. določitev elementov za oblikovanje kriterijev za izdajanje energetskih
soglasij. Izdajanje soglasij za električno
energijo mora izboljšati sedanjo strukturo porabe električne energije med ostalimi in velikimi potrošniki, itd.) ter določiti
tudi prehodni režim.
2. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da je s sklepi in stališči sprejetimi ob
predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu ob podpori organiziranju ene energetske skupnosti Slovenije
predlagatelja zavezala, da do osnutka zakona koncipira oblikovanje delegatskega
sistema tako, da bo prek zborov uporabnikov zagotovljen dejanski vpliv uporabnikov vseh vrst energije.
Opredeljevanje fakultativnega ustanavljanja občinskih energetskih skupnosti
po mnenju Skupščine SR Slovenije ni
potrebno. Glede delegiranja delegatov
v republiško energetsko skupnost pa se
je po mnenju Skupščine SR Slovenije
potrebno odločiti za varianto, ki bo izhajala iz že obstoječega načina delegatskega organiziranja, delegiranje delegatov
pa naj bo ustrezno opredeljeno v aktu
o ustanovitvi Republiške energetske
skupnosti.
3. Opredeljevanje strokovnih opravil
za republiško energetsko skupnost je po
mnenju Skupščine SR Slovenije potrebno vezati na prikaz prednosti in slabosti
ene in druge variante, ki se nanašajo tako
na večje ali manjše stroške družbene režije predvsem pa na omogočanje ali onemogočanje javnega nadzora nad delom
strokovnih služb.
4. Skupščina SR Slovenije opozarja,
da je pri opredeljevanju dohodkovnih odnosov potrebno izhajati iz ciljev in interesov, ki jih je potrebno tako kratkoročno
kot dolgoročno uresničiti v okviru ener-

getskega gospodarstva. Pri opredeljevanju načinov za dosego teh ciljev se je
potrebno opredeliti tudi do zahtev iz razprav, ki so terjale vključevanje večje dohodkovne motiviranosti delavcev v energetiki, oblikovanje dohodkovnih odnosov na podlagi svobodne menjave dela,
izločitev delov energetskega gospodarstva iz skupnega prihodka, vgrajevanje
tržnosti v energetski sistem ter natančnejšo opredelitev do razširjene reprodukcije in funkcije amortizacije.
5. Organiziranost organizacij združenega dela energetskega gospodarstva
mora po mnenju Skupščine SR Slovenije
postati odraz družbenoekonomskih odnosov znotraj energetskega gospodarstva ter zahtev po opravljanju skupnih
funkcij s posredovanjem katerih bo širši
družbeni skupnosti omogočen vpogled
v delovanje sistema.
6. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da je osnutek zakona postal povsem deklarativen, ob nerazčiščenih pristojnostih in vsebini pri opredeljevanju načinov
in poti za reševanje smotrne rabe energije in določilih, ki se nanašajo na varstvo
okolja. To sta področji, kjer se izrazito
pojavlja nasprotje med posamičnim in
splošnim interesom, med težnjo po ohranjanju stare strukture proizvodnje in prestrukturiranjem, med razvojem in stagnacijo. Medtem, ko morajo ta nasprotja premagovati dogovorni planski dokumenti
vzpodbujati pa predvsem ukrepi ekonomske politike, pa ga mora usmerjati
tudi predmetna zakonska ureditev, ki določa izdajanje energetskih soglasij, povračilo za vračanje energetskih soglasij,
določanje tarifnega sistema, opredeljevanje realnih ekonomskih odnosov v okviru energetskega gospodarstva itd.
7. Skupščina SR Slovenije poudarja,
da je v poglavju o inšpekcijskem nadzoru
potrebno natančno razmejiti pristojnosti
republiškega oz. občinskih inšpekcijskih
organov ter zagotoviti skladnost z določbami zakona o temeljih sistema državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih.

poročevalec

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ZBOR OBČIN
- Kako je s potekom del na
slovenskem delu avtoceste
Bratstvo-enotnost?
Skupina delegatov za Zbor
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz
občine Ljubljana Šiška je
v zvezi z gradnjo slovenskega
dela avtoceste Bratstva in
enotnosti postavila naslednje
delegatsko vprašanje:
»Skupina zahteva informacijo o poteku del na slovenskem delu avtoceste Bratstvo
- enotnost ter o realizaciji finančne konstruKcije zaradi
možnosti pridobitve mednarodnih kreditov. Skupina namreč meni, da gradnja spremljajočih objektov in cestnih
povezav s Karavanškim predorom ne poteka po terminskem planu in želi izvedeti
vzroke za zamude.«
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednji
pisni odgovor:
Na slovenskem delu avtoceste Bratstva in enotnosti so
v gradnji predor Karavanke,
južna obvoznica Ljubljane in
odsek avtoceste med Šmarjem
Sap in Višnjo goro, torej vsi
trije odseki, katerih gradnja je
bila opredeljena z družbenim
planom SR Slovenije za tekoče
srednjeročno obdobje. Za preostale odseke te avtoceste po
t. im. dodatnem programu njene pospešene gradnje, ki je bil
skupščinskim delegatom podrobneje obrazložen v postopku spreminjanja in dopolnjevanja omenjenega družbenega
plana, pa se opravljajo predhodna in pripravljalna dela za
začetek njihove gradnje.
V okviru izgradnje I. faze
predora Karavanke, ki obsega
izvedbo predorske cevi z izolacijo, betonsko oblogo in voziščem, je bilo do konca meseca
marca 1988 izkopanih 1.800
m predorske cevi od skupne
dolžine 3.450 m. Obseg vseh
naštetih del je fizično realiziran 28-odstotno. Glede na terminski plan potekajo dela z minimalnim zaostankom, vzrok
temu pa je zahtevnejša geologija od predvidene v prognoznem geološkem profilu.
Za gradnjo II. faze predora,
ki obsega opremo predora, je
v izdelavi razpisna dokumentacija; sama izvedba razpisa je
predvidena za jesen tega leta.
Glede na dosedanji potek
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del na predoru Karavanke je
realno pričakovati, da bo njegova gradnja zaključena v pogodbenem roku, t. j. junija
1991.
Gradnja južne obvoznice
Ljubljane, ki poteka od Dolgega mostu do Malene v dolžini
6,6 km, se izvaja od septembra
1985, zaključena pa bo v pogodbenem roku - oktobra tega leta. Glede na potek tega
odseka avtoceste prek ljubljanskega barja je njegova izvedba prilagojena pogojem
gradnje na nenosilnih tleh, ki
zahtevajo posebne ukrepe in
daljše roke gradnje. Zaradi
dolgotrajnega postopka konsolidacije slabo nosilnih temeljnih tal je bila strokovno
zavrnjena možnost pospešitve
del do te mere, da bi bil ta
odsek avtoceste predan v promet še pred nastopom letošnje
poletne turistične sezone.
S pospešenim izvajanjem del
bi bila namreč ogrožena varnost bližnjih objektov in stabilnost cestnega telesa same južne obvoznice.
Vsa dela na tem odseku avtoceste potekajo v skladu s terminskim planom, zaključena
pa so 75-odstotno.
Gradbena dela na 12,2 km
dolgem odseku avtoceste
Šmarje Sap-Višnja gora so se
pričela izvajati 28. 8. 1987. Po
pogodbenem roku morajo biti
zaključena v 23 mesecih.
Ugodne vremenske razmere
v zimskem obdobju so omogočale intenzivno izvajanje del
na celotni trasi avtoceste, ki
obsega gradnjo 4,8 km avtoceste v polnem profilu in 7,4 km
v polovičnem profilu. Obseg
vseh del je opravljen 19,6-odstotno.
Za rekonstrukcijo obstoječe
magistralne ceste v dolžini 7,4
km, s katero bo ta spremenjena v polovični profil nove avtoceste, je v izdelavi projektna
dokumentacija. Niso pa še
opravljeni potrebni dodatni
odkupi zemljišč, niti ne pridobljeno lokacijsko dovoljenje.
Pogodbeno določen obseg
del na tem odseku avtoceste
se izvaja v skladu z operativnim planom in je zato realno
pričakovati, da bodo dela zaključena v juliju 1989.

Ne glede na uspešnost izvajanja gradbenih del pa je v zvezi s temi tremi odseki avtoceste potrebno opozoriti, da
skupnost za ceste Slovenije
kot njihov investitor vse težje
zagotavlja potrebna finančna
sredstva za financiranje del
v skladu z dogovorjenimi terminskimi plani njihovega izvajanja. Temeljni vzrok temu je
realno zmanjševanje razpoložljivih sredstev za razširjeno reprodukcijo, ki pripadajo republiki iz tonamenskih zneskov
v drobnoprodajni ceni bencina
in plinskega olja oziroma sedaj
prometnega davka nanje, in
katerih višino Zvezni izvršni
svet ni povečal že od decembra 1986.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije tekoče spremlja problematiko financiranja gradbenih del na avtocesti in je za
njeno razreševanje večkrat
predlagal in zahteval od Zveznega izvršnega sveta da zagotovi rednejšo revalorizacijo
sredstev za ceste v ceni pogonskih goriv. Ob tem ga je
posebej opozoril na gospodarsko škodo, ki bi nastala zaradi
nujnosti upočasnitve ali celo
zaustavitve gradbenih del na
avtocesti, vključno s prenehanjem črpanja operativnih tujih
kreditov. Ker njegove zahteve
in opozorila niso bila upoštevana niti ob zadnjih podražitvah naftnih derivatov, je kot
drugo rešitev predlagal, da se
odseki avtoceste v gradnji
vključijo v sistem predlagane
zakonske ureditve skupnega
financiranja gradnje novih odsedkov avtoceste Bratstva in
enotnosti. V zvezi z omenjenim
problemom financiranja odsekov avtoceste v gradnji je potrebno še dodatno pojasniti,
da se sedaj to delo razrešuje
s koriščanjem premostitvenih
kreditov iz sredstev, ki se za
gradnjo avtoceste Bratstva in
enotnosti od meseca decembra 1986 zbirajo na skupnem
računu pri Zveznem komiteju
za promet in z veze. Premostitveni krediti se Skupnosti za
ceste Slovenije dodeljujejo
v obsegu zbranih namenskih
sredstev v naši republiki, ki
znaša mesečno okoli 1000 mio
din. Vendar pa tudi s temi dodatnimi sredstvi ni moč zagotavljati sprotnega financiranja
obsega gradbenih del, kot je
določen s terminskimi plani.
Za uresničevanje t. im. dodatnega programa pospešene
gradnje avtoceste je bil v SR
Sloveniji v aprilu 1987 izdelan
mrežni plan aktivnosti in nalog
z roki izvedbe ter njihovimi no-

silci, ki jih je glede na veljavno
zakonodajo potrebno opraviti
od zasnove do pričetka gradnje novih odsekov avtoceste.
Pri izdelavi tega plana sta bili
upoštevani temeljni izhodišči,
da se gradnja slovenskega dela avtoceste zaključi hkrati
z gradnjo predora Karavanke
ter da se zaporednost gradnje
posameznih odsekov združuje
v takšne gradbene celote, da
bo zagotovljeno racionalno
koriščenje vseh potrebnih
sredstev ter čimhitrejše ekonomiziranje avtoceste iz naslova
pobrane cestnine.
Na podlagi tako zastavljenega programa so bile v preteklem letu začete predvsem aktivnosti za ustrezne dopolnitve
družbenih planov vseh nosilcev planiranja, ki jih program
pospešene gradnje avtoceste
zadeva, začeti so bili postopki
za pridobitev lokacijskih dovoljenj ter izdelava investicijskotehnične dokumentacije. Glede na postavljene roke po
mrežnem planu Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se le-ti zelo različno
uresničujejo po posameznih
odsekih avtoceste. Vsekakor
najbolj zaskrbljujoče so kasnitve v izdelavi lokacijskih načrtov, ki se gibljejo med tremi in
šestimi meseci. Vzroki temu so
le delno tehnične narave, in sicer še vedno nerazrešeno
vprašanje poteka avtoceste
mimo Radovljice in šele pred
kratkim sprejeto stališče glede
optimalne trase odseka avtoceste med Trebnjem in Hrastjem, mimo Sv. Ane. Pomembnejši problem pa so nezagotovljena finančna sredstva za
financiranje predhodnih in pripravljalnih del, ki bi jih po
predlogu Zveznega izvršnega
sveta, danem v osnutku zakona o financiranju graditve avtoceste bratstvo - enotnost
ter graditve in rekonstrukcije
cest, pomembnih za vso državo, morala financirati sama republika. Ob obravnavi omenjenega osnutka zakona v Skupščini SR Slovenije je Izvršni svet
obrazložil delegatom vzroke
za nesprejemljivost takšne rešitve, vključno z ugotovitvijo,
da vztrajanje na njeni ohranitvi
pomeni za našo republiko neizvedljivost zastavljenega programa gradnje avtoceste Bratstva in enotnosti.
Ne glede na omenjeni problem je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije v svojih stališčih,
sprejetih ob obravnavi informacij o izvajanju nalog za pospešeno gradnjo avtoceste,
priporočil Skupnosti za ceste
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Slovenije da zagotovi premostitvena sredstva za financiranje predhodnih in pripravljalnih del ter da čimbolj dosledno
izpolnjuje roke, določene
z mrežnim planom. Po zadnji
informaciji strokovne službe te
skupnosti so te naloge zaključene do stopnje, ki omogoča
takojšen začetek izvajanja
gradbenih del za naslednje odseke: Malence-Šmarje Sap,
Podtabor-Naklo-Kranj ter za
predor Karavanke - II. faza.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije meni, da bo začetek
gradnje teh in drugih odsekov
avtoceste odvisen zlasti od
pravočasne
zagotovitve*
ustrezne višine namenskih
sredstev za gradnjo avtocest
v temeljnem davku na promet
pogonskih goriv. Iz tega vira
moramo zbrati 60 odstotkov
lastnih dinarskih sredstev za
pokritje vseh stroškov obravnavane investicije. Hitreje od
naloge zagotovitve potrebnih
lastnih sredstev, katere zakonska ureditev je še v fazi osnutka, se razrešuje naloga zagotovitve tujih kreditov, za najetje katerih je bil z Evropsko investicijsko banko že podpisan
drugi finančni protokol. Tej
banki je bil februarja tega leta
posredovan tudi že spisek prioritetnih odsekov avtoceste,
za katere naj bi se koristil odobreni finančni kredit. Med njimi sta za Slovenijo, poleg že
omenjenih II. faze predora Karavanke, odseka Malence
-Šmarje Sap ter odseka Pod-

tabor-Naklo-Kranj, še odseka Hrušica-Žirovnica-Vrba in
Višnja
gora-Medvedjek,
v skupni dolžini 54,1 km. Ob
tem pa je potrebno poudariti,
da s sedanjo višino 13,50 din/l
namenskih sredstev za gradnjo avtoceste Bratstva in enotnosti v temeljnem davku na
promet bencina in plinskega
olja ni moč zagotoviti potrebnih sredstev za lastno udeležbo investitorjev in da bo zato
nujno zagotoviti iz tega vira
dodatna sredstva. Nenazadnje
so enake zahteve posredovane
Zveznemu izvršnemu svetu tudi š strani mednarodnih bančnih institucij, ki se vključujejo
v kreditiranje gradnje sodobnejšega cestnega omrežja
v naši državi.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije bo tudi v prihodnje
vztrajal na stališču, da morajo
vsi nosilci nalog pospešiti izvajanje predhodnih in pripravljalnih del za začetek gradnje novih odsekov avtoceste, z namenom, da bodo ob zagotovitvi potrebnih finančnih sredstev izpolnjeni vsi pogoji za
nemoteno izvajanje gradbenih
del na njih. Po sprejetju zakona o financiranju graditve avtoceste Bratstva in enotnosti
ter graditve in rekonstrukcije
cest pomembnih za vso državo, pa bo glede na z zakonom
opredeljene finančne vire ponovno preverjena načrtovana
dinamika gradnje posameznih
odsekov te avtoceste v slovenskem prostoru.

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
- Vprašanje k poročilu o delu SDK
v SR Sloveniji za leto 1987
Skupina delegatov prosvetno-kulturnega področja 3.
okoliša občina Ljubljana Vič
-Rudnik je postavila naslednje delegatsko vprašanje:
SDK v SR Sloveniji je z okrožnico obvestila, da se ukinjajo
žiro računi društev.
Sprašujemo, ali je bil ta
ukrep nujen in zakaj se je
z njim tako pohitelo?
V zvezi z vprašanjem ob
obravnavi poročila o delu
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji glede ukinitve žiro računov društev, je na
seji Zbora združenega dela
Skupščine SR Slovenije dne
20. aprila 1988 dal Franc Knafelc, direktor Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, naslednji odgovor:
V skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča Socialistične federativne republike Jugoslavije je bila lani novembra sprejeta sprememba zakona o Službi
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družbenega knjigovodstva, po
kateri društva niso več uporabniki družbenih sredstev in za
njih več ne veljajo predpisi, ki
urejajo finančno-materialno
poslovanje družbeno pravnih
oseb. Društva so tako postala
civilno-pravne osebe in imajo
zato žiro račune pri poslovnih
bankah. Zato je SDK Jugoslavije, ki ureja enotno poslovanje plačilnega prometa v državi, poslala vsem podružnicam
službe navodilo o ukinitvi doslej odprtih žiro in drugih računov društev pri službi in določila, da se ta navodila prično
uporabljati 9. januarja 1988.
leta.
Podružnice so bile dolžne
opozoriti društva, da morajo
v določenem roku zahtevati pri
službi ukinitev njihovih žiro in
drugih računov. Pri tem pa se
je pojavil problem, da po veljavni zakonodaji v SR Sloveniji ni povsem jasno, katera dru-

štva so dejansko društva, ki so
postalne civilno-pravne osebe
in katere so v bistvu družbene
organizacije in s tem tudi naprej in še vedno uporabniki
družbenih sredstev. O tej problematiki je Služba družbenega knjigovodstva Slovenije obvestila Skupščino SR Slovenije
in še nekatere druge organe.
Sprejela pa je stališče, da bo,
dokler ne bo status društev dokončno pravno razjasnjen, ukinila žiro in druge račune samo

tistim društvom, ki bodo to izrecno želeli, to se pravi sami
želeli in dokazali, da imajo status, ki jih uvršča med civilnopravne osebe. Torej podružnice SDK v naši republiki so dobile navodila, da zaradi nejasnosti pravnega položaja društev še ne morejo takoj dosledno izvajati navodil Službe
družbenega
knjigovodstva.
Dosledno bomo lahko izvajali
navodilo šele, ko bo sprejet
ustrezen zakon v SR Sloveniji.

- Reševanje prostorske problematike
osrednje družboslovne knjižnice
»Jožeta Goričarja«
Na 20. seji Zbora združenega dela Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad je delegat
konference delegacij FSPN
seznanil zbor s pomislekom,
ki se nanaša na Predlog zakona o razpolaganju z družbenimi sredstvi za negospodarske
in neproizvodne investicije
v letu 1988. Stališče konference je, da se prostorsko reševanje osrednje družboslovne
knjižnice Jožeta Goričarja pri
FSPN v bližnji prihodnosti uvrsti v dovoljene investicije po
2. členu zadevnega predloga.
FSPN bo v skladu z razvojnimi
plani, ki so usklajeni s srednjeročnimi načrti Univerze,
načrti Republiške raziskovalne skupnosti in resolucijo
o politiki uresničevanja družbenega plana občine Ljubljana Bežigrad 1986—1990 v letu
1988, v tem letu pričela s postopki za izgradnjo prizidka
k obstoječi stavbi. Reševanje
prostorske
problematike
knjižnice je pomembno za celoten slovenski prostor, saj je
knjižnica odprtega tipa. Z navedeno problematiko je bila
že seznanjena Skupščina mesta Ljubljane in skupina delegatov za gospodarsko področje, 1. okoliš.
Prosim, da z odgovorom
seznanite zbor združenega
dela in skupino delegatov.
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije je posredoval naslednji pisni odgovor:
Skupina delegatov za gospodarsko področje 1. okoliša
Ljubljana-Bežigrad je na seji
zbora Združenega dela Skupščine SR Slovenije postavila delegatsko vprašanje, kako je zamišljeno reševanje prostorske
problematike osrednje družboslovne knjižnice »Jožeta
Goričarja«.
Osrednja
družboslovna
knjižnica »Jožeta Goričarja«,
ki deluje v okviru Fakultete za
sociologijo, politične vede in
novinarstvo v Ljubljani, je bila
ustanovljena 1985. leta po

združitvi knjižnice in dokumentacije Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo in knjižnice Inštituta za
sociologijo. V renovirane kletne prostore FSPN je bil prenesen večji del knjižnega fonda
sociološke knjižnice, katalogov itd. Del knjižnega fonda je
ostal v prostorih Inštituta za
zgodovino delavskega gibanja, del pa je bil prestavljen na
Pedagoško akademijo. To je
bila seveda začasna rešitev, ki
ni omogočala, da bi knjižnica
v celoti opravljala svojo vlogo
kot osrednja knjižnica za področje družboslovja.
Knjižni fond knjižnice »Jožeta Goričarja« obsega 142.000
enot knjižničnega gradiva, od
tega 19.000 enot periodike, letno se povečuje fond za okrog
2.800 enot, knjižnica dobiVa
400 tekočih naslovov domačih
in tujih revij. Redno dobiva diplomska, magistrska in doktorska dela, ki jih kandidati zagovarjajo na FSPN. Je odprtega tipa, leta 1987 je imela 5.700
vpisanih članov. Računalniške
podatkovne zbirke "zajemajo
56.000 bibliografskih enot.
Posebej je treba omeniti, da
knjižnica opravlja medbibliotečno izposojo, retrospektivne poizvedbe po podatkovnih
zbirkah, selektivno diseminacijo informacij, izdeluje bibliografije, referalne informacije in
druga strokovno zahtevna
opravila.
Knjižnica zaposluje 13 delavcev, od tega 8 z visoko izobrazbo in 4 z višjo.
Najhujši problem, ki resno
ogroža napredek knjižnice,
predstavlja premajhen, nefunkcionalen in za delo knjižnice neprimeren prostor.
Knjižnica razpolaga z vsega
700 m2 prostora, ki zamaka in
ne izpolnjuje minimalnih klimatskih zahtev.
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo ima
programsko opredeljen način
reševanja prostorske stiske
poročevalec

knjižnice, in sicer v skladu
s konceptom reševanja prostorske problematike sploh.
Zamisel temelji na dozidavi ob
že obstoječih prostorih šole in
predvideva možnost etapne izgradnje, znotraj tega pa tudi
etapno zagotavljanje prostorskih možnosti za celovit razvoj
knjižnice.
Predstavniki FSPN so zatrdili, da je celotna zamisel o reševanju prostorske problematike
fakultete (in knjižnice »Jožeta
Goričarja«) prioritetna tudi
v načrtih Univerze (na drugem
mestu); celotna zamisel je
opredeljena tudi v prostorskem načrtu občine LjubljanaBežigrad. Spričo tega bi bilo
smiselno že letos pripraviti vse
ustrezno za izdelavo projektne
dokumentacije, kajti programske zamisli tako za rešitev prostorske stiske fakultete kot
knjižnice so dorečene.

Spričo akutnosti problema
- kajti prostorska stiska in nefunkcionalnost prostorov ter
dejstvo, da je del knjižnega
gradiva dislociran in tako za
uporabnike skoraj nedosegljiv,
bistveno onemogočajo polno
funkcioniranje osrednje družboslovne knjižnice »Jožeta
Goričarja« - bi bilo nujno že
letos zagotoviti za izdelavo
projektne dokumentacije potrebna sredstva.
Ne glede na resnost problema pa moramo upoštevati materialne okvire znotraj katerih
delujejo vzgoja in izobraževanje. Zaradi tega je potrebno
zgornji problem reševati le
v okviru materialnih možnosti,
v katerih bo delala Izobraževalna skupnost Slovenije oziroma
Posebna izobraževalna skupnost za družboslovje, pri tem
pa imajo absolutno prednost
vzgojno-izobraževalni
programi.

ZBOR OBČIN
- Ustanavljanje igra
Družbenopolitični
zbor
Skupščine občine Piran je na
svoji seji dne 21/1-1988 pod
točko dnevnega reda: »delegatske pobude, predlogi,
vprašanja in odgovori nanje«
obravnaval vprašanje ustanavljanja igralnic v SR Sloveniji in zadolžil Skupino delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije, da na marčni
seji postavi Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije naslednje delegatsko vprašanje:
Glede na to, da ustanavljanje igralnic (Nova Gorica,
Kranjska gora) ter pisanje
slovenskega tiska o ustanovitvi še ene igralnice v Lipici,
povzroča negativno pisanje
italijanskega tiska ter povzroča negativno stališče pri italijanski javnosti, naj Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije
da pojasnilo, kakšna bo politika Izvršnega sveta ter pristojnih državnih organov do nadaljnjega ustanavljanja igralnic v okviru SR Slovenije in do
doslednega izvajanja zakonov o igrah na srečo, ki določa pogoje za ustanavljanje
igralnic.
Skupina delegatov namreč
ugotavlja, da lahko nadaljevanje z agresivno politiko
v zvezi z ustanavljanjem igralnic, kakor tudi v zvezi s propagandno dejavnostjo igralnic

poročevalec

nic v SR Sloveniji
v inozemstvu, povzroči negativne posledice pri meddržavnih odnosih ter sproži ustrezne ukrepe pri pristojnih državnih organih.
Skupina delegatov želi pojasnilo tudi glede tega, kakšno politiko ima izoblikovano
Izvršni svet do ustanavljanja
duty-free shop prodajaln, ki
se množično odpirajo v Sloveniji in drugih republikah.
Na navedeno delegatsko
vprašanje daje Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor:
1. Zakon o igrah na srečo
(Uradni list SRS, št. 32/80) dovoljuje prirejanje iger na srečo
v posebnih igralnicah (posebne igre na srečo), zato, da se
z njimi izpopolnjuje ponudba
turističnih privlačnosti nekega
kraja in pridobijo finančna
sredstva za pospeševanje turizma.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati turistična območja in
organizacije združenega dela,
ki želijo opravljati to dejavnost,
so zelo zahtevni, saj je potrebno poleg prostorov in kadrov,
imeti tudi ustrezne turistične
kapacitete. Tako je v zakonu
predvideno, da se lahko igralnica z vsemi posebnimi igrami
na srečo organizira v turističnem kraju, ki ima na razpolago
primerno število sodobno urejenih hotelov z najmanj 1.000

ležišči za oddajanje turistom in
v katerem je bilo v zadnjem
letu pred izdajo dovoljenja doseženo najmanj 200.000 prenočitev tujih gostov. Z zakonom pa je predvidena možnost, da se določene igre na
srečo, zlasti na igralne avtomate, organizirajo tudi v drugih turističnih krajih, v katerih
je bilo v zadnjem letu pred izdajo dovoljenja v okviru skupnega števila prenočitev doseženih najmanj 30% prenočitev
tujih turistov.
V SR Sloveniji, kjer smejo
igrati posebne igre na srečo, le
turisti iz tujine in to le za tujo
valuto, delujejo tri igralnice, in
sicer v Portorožu, na Bledu (z
vsemi posebnimi igrami na
srečo) in v Novi Gorici (le z določenimi igrami na srečo).
Ljubljana pa je svojo igralnico
pred leti zaprla. Lahko torej
ugotovimo, da se število igralnic v zadnjih letih ni povečalo.
Prirejanje posebnih iger na
srečo v Kranjski gori, ki ga vodi igralnica Casino Bled, pa
poteka le sezonsko.
Na pobudo občine Sežana
pa je delovna organizacija
TOP, v sestavi katere že deluje
igralnica Casino Portorož, dala predlog za prirejanje posebnih iger na srečo še v Lipici. Če
bi bili izpolnjeni zakonski pogoji za organiziranje posebnih
iger na srečo v Lipici in če bi
bilo izdano ustrezno dovoljenje za novo igralnico, potem bi
se število igralnic povečalo
prav na turističnem območju,
na katerem je tudi občina Piran, in kjer obstaja bojazen
pred preveliko širitvijo te dejavnosti.
Republiški sekretariat za finance, ki je pristojen za izdajo
dovoljenj za prirejanje posebnih iger na srečo ob upoštevanju mnenj republiških upravnih organov za turizem, notranje zadeve in mednarodno sodelovanje, izda dovoljenje le,
če so izpolnjeni vsi z zakonom
predpisani pogoji in če so usklajena mnenja upravnih organov za posamezna področja.
Takšno dovoljenje se izda po
prostem preudarku ob presoji
vseh pomembnih okoliščin
v posameznem primeru, tako
z družbenoekonomskega, političnega, varnostnega in socialnega vidika. Pri izdaji dovoljenja so republiški upravni organi še posebej pozorni na to,
da sta oblika oziroma tip posebnih iger na srečo prilagojena povpraševanju na posameznem turističnem območju

in da si tako igralnice med seboj ne konkurirajo niti doma
niti v tujini.
Glede na zahtevnost pogojev, ki jih narekuje zakon, pa
tudi zaradi interesov vzdrževanja ekonomske stabilnosti obstoječih igralnic in drugih
splošnih družbenih interesov,
ni bojazni, da bi se število
igralnic v SR Sloveniji lahko
bistveno povečalo. Pristojni
republiški upravni organi bodo
pri izdajanju dovoljenj za odpiranje novih igralnic tudi v prihodnje zadržali dosedanji restriktivni pristop.
2. Brezcarinske prodajalne
(duty free shop)
S spremembo zakona o prometu blaga in storitev s tujino
(Uradni list SFRJ, št. 66/85 in
38/86) in carinskega zakona
(Uradni list SFRJ, št. 38/86), se
je razširila možnost odpiranja
brezcarinskih prodajaln tudi
na hotele »A« in »L« kategorije, turistična naselja, marine,
navtične centre, motele na magistralnih poteh in na ladjah za
prevoz tujih turistov.
Zaradi težav z devizno likvidnostjo, ki zavirajo uvoz nekaterih izdelkov, ki so običajni za
turistično potrošnjo in potreb
po preskrbi tržišča s takšnimi
proizvodi, so se OZD s področja turizma v sodelovanju s trgovino odločile za odpiranje
duty free prodajaln pod pogoji,
ki jih določa zakon. Nakup blaga v teh prodajalnah, ki se plačuje le z devizami, je dovoljen
samo tujim državljanom in našim delavcevm, ki so začasno
zaposleni v tujini.
Ker je prodaja izdelkov za
devize v omenjenih prodajalnah omogočila preskrbo z izdelki, po katerih povprašujejo
gostje iz tujine, ne da bi s tem
dodatno obremenjevali devizni
priliv, menimo, da je v sedanjih
gospodarskih razmerah takšna rešitev primerna. Poleg tega brezcarinske prodajalne
povečujejo devizne učinke tudi s prodajo domačih izdelkov
visoke kakovosti. Prizadevamo
pa si, da bi z ekonomskimi
spodbudami domačih proizvajalcev povečali takšen način
prodaje. V ta namen smo zato
predlagali, da bi se prodaja
v brezcarinskih prodajalnah
priznala proizvajalcem kot izvoz in s tem tudi vse pravice, ki
iz njega izhajajo.
Po podatkih Zvezne uprave
carin je bilo na dan 31. 12.
1987 v SFRJ Jugoslaviji 428
brezcarinskih prodajaln, v SR
Sloveniji pa 75.
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE
STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPIN DELEGATOV
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 14. OKOLIŠ IN
PROSVETNO-KULTURNO PODROČJE 4.
OKOLIŠ, RADOVLJICA ZA SPREMEMBO
ZAKONA O KOMUNALNIH TAKSAH
Skupini delegatov za gospodarsko področje 14. okoliš in
prosvetno-kulturno področje 4. okoliš Radovljica Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije dajeta pobudo za spremembo zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/
65, 7/70 in 7/72) in sicer 6. člena, ki določa, da je potrebno
spremembe taks iz tega zakona objaviti najkasneje do 31.
marca za naslednje leto. Pobudo utemeljujeta z ugotovitvijo,
da je navedena določba v času troštevilčne inflacije neživIjenjska in povzroča občinam, konkretno občini Radovljica
v zvezi s turističnimi taksami precejšen problem, saj je vrednost turistične takse v času enega leta običajno popolnoma
razvrednotena.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dane pobude ne sprejema.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je mnenja, da spreminjanje roka, do katerega so občinske skupščine dolžne določiti turistično takso za naslednje leto, določenega v 6. členu
zakona o komunalnih taksah, ne bi bilo primerno. Cene turističnih aranžmajev za zunanje tržišče, ki vključujejo tudi turistično takso, morajo biti namreč pravočasno določene.
Občinske skupščine bi morale pri oblikovanju višine turistične takse za naslednje leto oceniti trende rasti cen in njihov
vpliv na stroške, ki naj bi se krili iz turistične takse. Ob
navedenem načinu določitve višine turističnih taks, sprememba roka, do katerega morajo biti takse določene, ne bi
bila potrebna.
STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
SOCIALNOZDRAVSTVENEGA PODROČJA ZA
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IN SKUPINE
DELEGATOV ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE IZ IZOLE GLEDE IZENAČITVE
ZASEBNEGA DROBNEGA GOSPODARSTVA
Z GOSPODARSTVOM DRUŽBENEGA SEKTORJA
PRI PLAČEVANJU OBVEZNOSTI IZ NASLOVA
PROMETNIH DAVKOV OB NAKUPU OSNOVNIH
SREDSTEV IN REPROMATERIALA
Skupina delegatov socialno zdravstvenega področja za
Zbor združenega dela in skupina delegatov za Zbor občin
Skupščine SR Slovenije iz Izole je predložila pobudo za izenačitev zasebnega drobnega gospodarstva z gospodarstvom
družbenega sektorja pri plačevanju obveznosti iz naslova
prometnih davkov ob nakupu osnovnih sredstev in reprodukcijskega materiala.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dano pobudo sprejema.
SR Slovenija je ob spremembah in dopolnitvah zakona
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, ki je
v postopku, že uveljavljala pripombi, po katerih bi bili samostojni obrtniki pri nakupu osnovnih sredstev in reprodukcijskega materiala izenačeni z gospodarstvom družbenega sektorja.
V usklajevalnem postopku je bila glede oprostitve prometnega davka pri nakupu osnovnih sredstev za opravljanje
samostojne dejavnosti pripomba deloma upoštevana. Po
sprejeti rešitvi bi bili samostojni obrtniki, ki vodijo poslovne
knjige, pod določenimi pogoji oproščeni plačila prometnega
davka pri nakupu osnovnih sredstev - opreme za opravljanje
svoje dejavnosti, in sicer od strojev in naprav iz skupin 43, 44,
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45, 46 in 47 nomenklature sredstev za amortizacijo (stroji za
obdelovanje raznih materialov ter peči in sušilnice).
Glede oprostitve plačila prometnega davka od reprodukcijskega materiala, ki ga kupujejo samostojni obrtniki - proizvajalci za opravljanje svoje dejavnosti pa predlog SR Slovenije
ni bil sprejet. Odbor za finance Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je zadolžil Zvezni sekretariat za finance, da
v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi organi prouči
vse dodatne predloge, Zvezni izvršni svet pa naj bi po potrebi
predložil ustrezne spremembe in dopolnitve zakona do 30. 9.
1988.
*
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo v tem postopku še
naprej prizadeval za celovito realizacijo pobude delegatov.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
IZ OBČINE LJUBLJANA BEŽIGRAD ZA OCENO
UPRAVIČENOSTI IZDELAVE ŠIRŠE OCENE
EKONOMSKO IN EKOLOŠKO OBČUTLJIVIH
DEJAVNOSTI V SR SLOVENIJI
Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Bežigrad v svoji
delegatski pobudi navaja:
- Poleg vprašanj, ki so bila vezana na smotrnost in upravičenost porabe sredstev, ki so po veljavni zakonodaji namenjena odpravljanju naravnih nesreč, za pokrivanje stroškov
zapiranja rudnika Mežica, je delegat skušal opozoriti tudi na
širši ekonomski in ekološki problem. Glede na to, da bo
Skupščina SR Slovenije skladno s programom dela obravnavala Analizo delovanja sistema solidarnosti v SR Sloveniji,
bodo kot sestavni del te analize pripravljeni predlogi za eventualne spremembe načina zagotavljanja sredstev in namena
uporabe.
Skladno s tem in skladno z vsebino stališč, ki jih delegat
Skupščine občine Ljubljana Bežigrad navedel ob obravnavi
osnutka zakona, daje Skupščina občine Ljubljana Bežigrad
naslednjo delegatsko pobudo:
»Ob obravnavi programa porabe sredstev solidarnosti naj
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži tudi svojo oceno
upravičenosti izdelave širše ocene ekonomsko in ekološko
občutljivih dejavnosti vSR Sloveniji. Mišljene so vse proizvodnje, katerih posledice so v predvidljivi prihodnosti lahko ekonomsko in ekološko zahtevne, kot sta sanacija rudnikov
živega srebra in svinca.
V primeru, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel
tako oceno kot potrebno, naj pripravi tudi rokovnik izdelave
takšne ocene.«
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje pobudo delegatov Skupščine občine Bežigrad kot širitev pobude delegata
iz Titovega Velenja Jožeta Lekšeta, kateremu je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije na delegatsko pobudo odgovoril na
seji Skupščine SR Slovenije dne 3. 2.1988. Pri posredovanem
odgovoru je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poudaril:
- Sodobno tržno naravnano gospodarstvo vključuje kontinuirani proces prestrukturiranja in prilagajanja pogojem trga.
Sproščanje tržnih zakonitosti, ki je predvideno z zvezno in
republiško Resolucijo o družbenogospodarskem razvoju bo
v večji meri povzročilo selekcijo med dobrimi in slabimi organizacijami združenega dela ter vplivalo na večje strukturne
spremembe v združenem delu. Obstoj in razvoj bo zagotovljen le za tiste OZD, ki se bodo uspešno vključile v ta proces.
Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da ni potrebno
izdelati ocene katere in koliko industrijskih objektov bomo
zaprli do leta 2000. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo
zavzemal za takšne sistemske spremembe in ukrepe tekoče
ekonomske politike, ki bodo zagotavljali hitrejše vključevanje
v mednarodno delitev dela, prestrukturiranje gospodarstva,
kar pomeni ukinjanje neproduktivnih delovnih mest in njihovo
zamenjavo z novimi dohodkovno produktivnimi.
Na ta način menimo, da smo odgovorili na prvi del delegatske pobude skupine delegatov Skupščine občine Ljubljana
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Bežigrad. Ob tem Izvršni svet skupščine SR Slovenije sprejema pobude skupine delegatov, da se izdela »Ocena ekološko občutljivih dejavnosti v SR Sloveniji«. Analizo in oceno bo
pripravila medresorska skupina Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije do konca novembra 1988. Na podlagi te analize
bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predložil Skupščini SR
Slovenije oceno o stanju ekološko problematičnih proizvoden] v SR Sloveniji, njihovemu vplivu na okolje, stanju tehnologije, ter potrebnih ekonomskih in tehničnih ukrepih za izboljšanje.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZA OBRTNO PODROČJE 4. OKOLIŠ, CELJE ZA
ANALIZO IN IZRAČUN, KAJ POMENI
PREDPISANA STOPNJA PRISPEVKOV IN
DAVKOV ZA OBRTNIKE
Delegati iz področja obrti 4. okoliša Celje, dajemo naslednjo pobudo:
Samoupravne interesne skupnosti se morajo najpozneje do
meseca novembra v tekočem letu uskladiti med seboj o višini
in načinu pobiranja prispevnih stopenj z prihodnje leto. Skupaj z občinskimi in republiško davčno upravo narediti analizo
in izračun, kaj pomeni predpisana stopnja prispevkov in davkov za obrtnika. Ta pobuda naj postane stalna praksa in naj se
vnese v Zakon o davkih občanov, kot samostojen člen, ki bo
obvezen za vse, ki pobirajo davke in prispevke.
Obrazložitev:
—
Sedanji način, ki velja za leto 1988 je za obrtnika, četudi je
začasen, nestimulativen glede zaposlovanja delavcev. Ob vse
težjih pogojih poslovanja (finančna nedisciplina, pomankanje
dela) obrtnika takšen način finansiranja, kjer je osnova BOD
delavca, preveč obremenjuje, da bi bil motiviran zaposlovati
še več delavcev. To pa ni v skladu s Srednjeročnim planom
razvoja Slovenije, ki ga je sprejela ta Skupščina.
Pobuda se ne sprejme.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da predlagana pobuda za dopolnitev zakona o davkih občanov ni
v skladu z nalogami uprav za družbene prihodke, ki so določene z zakonom o upravah za družbene prihodke (Uradni list
SRS, št. 3/81 in 6/83). Uprave za družbene prihodke namreč
niso pristojne za urejanje sistema in politike prispevkov za
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti.
Skladno s citiranim zakonom med drugim ugotavljajo in analizirajo delovanje davčnega sistema in davčne politike ter pripravljajo predpise in druge splošne akte za urejanje vprašanj
s področja davkov, medtem ko so glede prispevkov zadolžene
samo za njihovo odmero in pobiranje. Glede na to, da razpolagajo s podatki o višini odmerjenih prispevkov, lahko nudijo te
podatke samoupravnim interesnim skupnostim ali drugim
pristojnim organom za izdelavo analize delovanja sistema in
politike prispevkov.
S spremembami in dopolnitvami zakona o obračunavanju
in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na
področju družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 40/87 in 1/
88) so bili spremenjeni viri in osnove za obračunavanje in
plačevanje prispevkov za samoupravne interesne skupnosti
družbenih dejavnosti, poleg tega pa je bila izvedena tudi
prerazporeditev prispevkov iz dohodka in poslovnega sklada
na osebne dohodke, kar ima za posledico tudi višje obremenitve osebnih dohodkov zaposlenih delavcev oziroma zavarovalnih osnov nosilcev samostojnega osebnega dela. Glede na
trditev, da sedanji sistem obračunavanja in plačevanja prispevkov ne stimulira nosilcev samostojnega osebnega dela za
dodatno zaposlovanje delavcev, Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije ugotavlja, da uživajo delavci, zaposleni pri nosilcih
samostojnega osebnega dela, enake pravice kot delavci
v združenem delu ter zato plačujejo tudi enake prispevke od
osebnih dohodkov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da je sistem
obračunavanja in plačevanja prispevkov za samoupravne
interesne skupnosti družbenih dejavnosti ter višina prispevnih stopenj enaka za delavce v združenem delu, za nosilce
samostojnega osebnega dela in za pri njem zaposlene delavce.
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STALIŠČE
REPUBLIŠKEGA KOMITEJA ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE DO POBUDE SKUPINE
DELEGATOV IZ OBČINE MARIBOR-TEZNO ZA
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE V ZVEZI S SPREMEMBO ODLOKA
O VRSTI IN KOLIČINI OZIROMA VREDNOSTI
PREDMETOV, KI JIH SMEJO UVAŽATI FIZIČNE
OSEBE (POVRATNIKI)
Skupina delegatov iz občine Maribor-Tezno za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je v okviru Tamovega
sporočila Zboru združenega dela Skupčine SR Slovenije
z dne 16. 7. 1987 dala delegatsko vprašanje — pobudo za
spremembo Odloka o vrsti in količini oziroma vrednosti predmetov, ki jih smejo uvažati in izvažati fizične osebe (povratniki). V sporočilu TAM oziroma skupina delegatov ugotavlja,
da ne more razumeti ukrepa Zveznega izvršnega sveta, ki
z omenjenim odlokom dovoljuje fizičnim osebam povratnikom iz tujine, da uvažajo gospodarska vozila, ki jih lahko
nudijo domači proizvajalci. Zdomci praviloma uvažajo rabljena vozila ne za lastno uporabo, ampak za preprodajo.
Navajajo, da je bilo samo v prvih štirih mesecih leta 1987
uvoženih preko štiristo vozil, od aprila 1986 do aprila 1987 pa
preko 2000 vozil. Menijo, da tako po nepotrebnem dovoljujemo odliv deviz za nakup vozil in še več kasneje za vzdrževanje za rezervne dele. Kupujejo se razne vrste in tipi vozil in
tako postaja Jugoslavija evropska grobnica rabljenih gospodarskih vozil. To ni problem samo proizvajalcev gospodarskih
vozil, ampak tudi organizacij združenega dela prevoznikov, ki
na ta način zgubljajo svoj položaj in možnost za delo. Menijo,
da to ni prvi primer masovne zlorabe kakšnega zveznega
predpisa.
Zaradi tega skupina delegatov predlaga, da Skupščina SR
Slovenije podpre njihovo zahtevo, da se Odlok o vrsti in
količini oziroma vrednosti predmetov, ki jih smejo uvažati in
izvažati fizične osebe (Ur. I. SFRJ, št. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87,
57/87 in 86/87) spremeni tako, da se gospodarska vozila
izvzamejo iz dovoljenih predmetov uvoza.
Na navedeno pobudo — delegatsko vprašanje Tovarne
avtomobilov Maribor dajemo naslednje pojasnilo in stališče:
Odlok o vrsti in količini oziroma vrednosti predmetov, ki jih
smejo uvažati in izvažati fizične osebe (Ur. I. SFRJ št. 21/86), ki
je bil izdan aprila 1986 je do sredine decembra 1986 dejansko
omogočal uvoz osnovnih sredstev za opravljanje dovoljene
dejavnosti v okviru določenih vrednostnih limitov ne glede na
katero obliko uvoza (uvozni režim) je bilo blago uvrščeno.
Sredi meseca decembra 1986 je bil Zakon o prometu blaga
in storitev s tujino v 91. členu dopolnjen z določilom, da smejo
fizične osebe v okviru določenih zneskov prosto uvažati blago
na režimu prosto (LB) in pogojno prosto (LBO), za uvoz blaga
na režimu kontingent (K) in dovoljenje (D) pa morajo predhodno pridobiti ustrezno režimsko pravico do uvoza — tj.
kontingent ali dovoljenje. Blago na režimu kontingent, na
katerem so ves čas tudi motorna vozila — tako osebna kot
gospodarska, lahko torej uvozijo fizične osebe (zdomci) le na
podlagi potrdila gospodarske zbornice republike oziroma
avtonomne republike, ki ga izdajajo na osnovi pridobljenega
kontingenta od Gospodarske zbornice Jugoslavije za posamezno koledarsko leto. Poleg navedenega smejo »zdomcipovratniki« uvoziti eno gospodarsko vozilo za opravljanje
prevozniške dejavnosti pri čemer morajo predložiti potrdilo
pristojnega organa v republiki (občini), da opravljajo zadevno
dejavnost — v tem primeru prevozniško dejavnost. Če tega
potrdila ne morejo pridobiti pred uvozom, ga morajo carinarnici predložiti v roku enega leta.
V zvezi z delegatskim vprašanjem nadalje navajamo, da je
z Odlokom o dopolnitvi odloka o vrsti in količini oziroma
vrednosti predmetov, ki jih smejo uvažati in izvažati fizične
osebe (Ur. I. SFRJ št. 57/87) z dne 3. septembra 1987 določeno, da smejo zdomci uvoziti le motorna vozila, ki niso bila
izdelana prej kot tri leta od dneva njihovega uvoza, kar je
potrebno dokazovati pri uvozu.
V zvezi s trditvami Tovarne avtomobilov Maribor o številu
uvoženih gospodarskih vozil ugotavljamo, da ne razpolagamo
s podatki o številu uvoženih vozil v razdobju, ko je bil ta uvoz
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prost a to je do srede decembra 1986. Po tem datumu do
septembra 1987 pa je prišlo na področju uvoza osnovnih
sredstev, ki so na režimu kontingentov in ki jih uvažajo fizične
osebe, do večjih problemov in zastoja, saj so bili v Gospodarski zbornici Jugoslavije uvozni kontingenti za leto 1987 že
razdeljeni brez upoštevanja potreb po uvozu za fizične osebe.
Kljub urgencam in opozorilom o negativnih posledicah
implicitne ustavitve uvoza delovnih sredstev za fizične osebe
— obrtnike je Gospodarska zbornica Jugoslavije šele 13. 7.
1987 Gospodarski zbornici Slovenije poslala sklep o dodelitvi
kvote za izdajanje potrdil za leto 1987. Na tej podlagi je
Gospodarska zbornica Slovenije v letu 1987 izdala potrdila za
uvoz 5 gospodarskih vozil za potrebe zdomcev — povratnikov
za obrtno dejavnost.
Na osnovi zgoraj navedene regulative je Gospodarska zbornica Jugoslavije s sklepom št. 335-37/87 za leto 1988 določila
kontingent 200 gospodarskih vozil za celotno območje Jugoslavije, za »zdomce-povratnike« za obrtno dejavnost, od tega
za območje Slovenije 14 vozil.
Kot smo že navedli ta vozila ne smejo biti starejša od treh
let, uvozijo pa se lahko na podlagi potrdila da uvoznik opravlja prevozniško dejavnost, oziroma se mora to potrdilo dostaviti v roku enega leta po uvozu.
V zvezi s trditvijo skupine delegatov oziroma Tovarne avtomobilov Maribor, da z dovoljevanjem uvoza vozil za potrebe
zdomcev po nepotrebnem dovoljujemo odliv deviz tako za
nakup kot kasneje za vzdrževanje, menimo da ta ugotovitev ni
sprejemljiva saj zdomci plačujejo uvoz osnovnih sredstev iz
lastnih deviznih računov oziroma iz deviznih prihrankov
zasluženih na delu v tujini. V kolikor bi onemogočili tovrsten
odliv deviz zdomcev-povratnikov za uvoz osnovnih sredstev bi
to lahko povzročilo povratni učinek tako, da bi zdomci bili
v manjši meri zainteresirani za povratek v domovino ter za
vlaganja sredstev v obrtno dejavnost. Upoštevati je potrebno,
da so devizna sredstva naših delavcev na začasnem delu
v tujini že vrsto let pomemben faktor pri vzdrževanju devizne
likvidnosti Jugoslavije. Po drugi strani pa mnogokrat sploh ne
pride do efektivnega odliva deviz iz Jugoslavije, ker zdomci
uvaženo blago ob odhodu z začasnega dela v tujini plačajo iz
svojih prihrankov v tujini.
Predlagatelj — Tovarna avtomobilov Maribor se v svojem
sporočilu v načelu zavzema za delovanje tržne ekonomije in
realnih ekonomskih kategorij saj se zavedajo, da so najpravičnejši razsodnik uspešnosti poslovanja, vzporedno pa zahteva
izločitev možnosti uvoza za proizvode, ki jih sam proizvaja,
kar vodi k monopolnemu položaju domačih proizvajalcev
oziroma absolutni zaščiti na domačem trgu.
Težnje po zapiranju tega segmenta trga so v nasprotju
s stališči akcijske konference Zveze komunistov Jugoslavije
o malem gospodarstvu, Programom za znižanje inflacije in
stabilizacijo gospodarstva ter Resolucijo o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije, ki nalagajo in zahtevajo
ukinitev vrednostnih limitov za uvoz opreme, rezervnih delov
in repromateriala, ki ga opravljajo nosilci osebnega dela
izključno za svoje potrebe. Ukinitev omejitev naj bi omogočila
možnost hitrejšega in modernejšega opremljanja in modernizacijo samostojnih obratovalnic oziroma obrtnikov in s tem
možnost uresničevanja ciljev razvoja drobnega gospodarstva.
Izhajajoč iz navedenega menimo, da je sedaj veljavna ureditev možnosti uvoza opreme za potrebe fizičnih oseb ter uvoza
gospodarskih vozil za zdomce povratnike precej omejevalna.
V skladu z navedenimi široko družbeno verificiranimi usmeritvami za razvoj drobnega gospodarstva in za vzpostavljanja
pogojev za vključevanje zdomcev povratnikov v ta sektor
gospodarstva menimo, da ni sprejemljiv predlog za prepoved uvoza gospodarskih vozil za opravljanje dejavnosti
zdomcev-povratnikov. Menimo, da bi morali zdomcem
povratnikom omogočiti uvoz opreme za svoje potrebe za
opravljanje dovoljene dejavnosti ne glede na veljavne oblike
uvoza (uvozne režime) pri čemer pa se mora istočasno zagotoviti učinkovita kontrola, ki bo preprečevala zlorabo oziroma
preprodajo in odtujevanje v določenem obdobju.
Pri tem je potrebno opozoriti, da je z dopolnitvijo navedenega odloka že onemogočen uvoz gospodarskih vozil starejših od 3 let in da so samo motorna vozila izvzeta iz carinskih
oprostitev in olajšav pri uvozu blaga za potrebe zdomcev
povratnikov (carinske olajšave torej ne obstajajo za tovrsten
uvoz osnovnih sredstev). Menimo torej, da sprostitev uvoza
osnovnih sredstev, ki jih uvozijo zdomci-povratniki za lastno
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dejavnost ob prepovedi odtujitve v določenem časovnem
obdobju (npr. 3 let) ne bi ogrozilo morebitnih domačih proizvajalcev te opreme, bi pa na ta način znatna devizna sredstva
zdomcev aktivirali kot dodatni izvor akumulacije za vlaganje
v produktivne namene.
Predlagamo, da Delegacija Skupščine SR Slovenije
v zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije
v Skupščini SFRJ poda pobudo, da Zvezni izvršni svet spremeni in dopolni Odlok o vrsti in količini oziroma vrednosti
predmetov, ki jih smejo uvažati in izvažati fizične osebe (Ur.
list SFRJ št. 21/86, 44/86, 3/87, 52/87, 57/87 in 86/87) tako, da
se:
— črta določba o potrebi zagotavljanja kontingenta oziroma potrdila pri uvozu gospodarskih vozil, ki jih uvažajo
zdomci-povratniki (kar v sedanjem odloku presega pooblastila oziroma je v neskladju z določili 91. člena Zakona o prometu blaga in storitev s tujino),
— odlok dopolni z določilom o prepovedi odtujitve uvožene
opreme pred pretekom 3 let od dneva uvoza.

IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA
GOSPODARSKO PODROČJE 12. OKOLIŠ, KRANJ
IN SKUPINE DELEGATOV ZA GOSPODARSKO
PODROČJE 13. OKOLIŠ, ŠKOFJA LOKA ZA
SPREMEMBO 47. ČLENA ZAKONA
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU
Skupina delegatov za gospodarsko področje 12. okoliš iz
občine Kranj je na svoji 25. seji dne 10/3-1988 sprejela naslednjo pobudo:
Odmera nadomestila zaradi manjšega osebnega dohodka
na drugem ustreznem delu po 47. členu Zakona invalidom II.
in III. kategorije v praksi prinaša:
1. da lahko invalid prejema višji osebni dohodek skupaj
z nadomestilom kot, če bi še delal na svojem delu ali
2. da lahko invalid prejema nižji osebni dohodek skupaj
z nadomestilo kot, če bi še delal na svojem delu.
Vzroke za taka odstopanja ugotavljamo v bistvenih spremembah meril in osnov za delitev osebnih dohodkov v OZD
po letu 1983. Spremembe v osnovah in merilih o delitvi osebnega dohodka pa niso bila v celoti zajeta, ampak samo
v % povečanja osebnega dohodka v OZD oz. tozd, kar ima za
posledico, da lahko invalid prejema tako višji osebni dohodek
skupaj z nadomestilom kot, če bi še delal na svojem delu ali
celo nižjega.
Navedeno vnaša v delovne sredine nezadovoljstvo in zahteva od strokovnih služb, da preko delegatov zdrOženega dela
sprožijo postopek za spremembo in dopolnitev 47. člena
Zakona.
Na skupščini skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja je bila ta problematika zlasti v zadnjem obdobju
pogosto na dnevnem redu, vendar se v zvezi z reševanjem
problema ni nič pokrenilo.
PREDLAGAMO SPREMEMBO 47. ČLENA V SLEDEČEM
TEKSTU:
»Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu je enako razliki med osebnim dohodkom, ki bi ga delovni invalid prejel, če bi še delal na svojem
delu in osebnim dohodkom, ki ga prejema na drugem ustreznem delu, pod pogojem, da dosega normalne delqvne rezultate.«
Predlagana sprememba 47. člena Zakona navedenega
v naslovu je v takem smislu, da se OZD dovoli uporabo osnov
in meril v skladu z delitvijo osebnega dohodka v samoupravnih aktih (podobno kot je bila uskladitev osebnega dohodka
za svoje delo po sklepu Skupščine na 12. seji dne 18. 9. 1984).
Upoštevati pa bi bilo potrebno tudi spremembe, ki so
nastale zaradi prehoda individualne norme na programe dela
oz. režijskega dela na delo po programu.
Obrazložitev
če se prizna delovnemu invalidu pravica do razporeditve na
drugo delo in obenem pravica do nadomestila osebnega
poročevalec

dohodka zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem
delu, je nujno potrebno, da bo nadomestilo čimbolj realno
odmerjeno. V kolikor to ni, potem izgubi ta pravica svoj
namen, obenem pa nekomu daje »ugodnejši« položaj oz.
»slabši« položaj, kar ustvarja razlike, ki vodijo do velikega
nezadovoljstva v delovnih okoljih med posamezniki in nezaupanja do strokovnih delavcev tako v OZD kot SPIZ.
V SR je bilo v razpravi o sedaj veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejeto izhodišče, da
denarna nadomestila na podlagi preostale delovne zmožnosti
zagotavlja skupnost, torej na temelju širše solidarnosti in
vzajemnosti. Iz tega naj bi tudi izhajala enotna merila za
odmero nadomestil. Menimo, da bi moral zakon opredeliti le
osnovna enotna izhodišča in ne potrebna merila, če vemo, da
si OZD merila in osnove za osebne dohodke sama ureja
v samoupravnih aktih. Enotna merila za uveljavitev in izvajanje 47. člena so že takoj ob uveljavitvi pokazala, da jih je bilo
potrebno dopolniti. Skupščina skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je na svoji 12. seji dne 18. 9. 1984
sprejela Sklep o načinu uskladitve osebnega dohodka iz koledarskega leta pred nastankom invalidnosti za določanje
nadomestil zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem
ustreznem delu za delovne invalide, pri katerih je invalidnost
nastala pred 31. 12. 1983.
Za odmero nadomestila zaradi manjšega osebnega
dohodka na drugem ustreznem delu se po 1. točki sklepa
osebni dohodek za svoje delo iz koledarskega leta pred
nastankom invalidnosti uskladi na leto 1983 tako, da je enak
povprečnemu mesečnemu dohodku, ki bi ga delovni invalid
prejel za delo v polnem delovnem času po zaključnem računu
v letu 1983 po osnovah in merilih za delitev osebnih dohodkov, določenih v samoupravnem splošnem aktu OZD, če bi še
delal na svojem delu.
Nadomestila so vse bolj nerealna glede na to, da se spremembe v merilih in osnovah za OD, ki jih sprejme OZD ne
upoštevajo. Zato menimo za potrebno, da se nadomestilo
osebnega dohodka zaradi manjšega osebnega dohodka na
drugem ustreznem delu na novo odmeri, kadar se spreminjajo
osnove in merila osebnega dohodka na drugem delu, ker ima
to vpliv na višino nadomestila. Prav tako menimo, da spremenjena merila in osnove v delitvi osebnega dohodka imajo vpliv
na višino osebnega dohodka za svoje delo in obenem na
nadomestilo, ki pa se ne upoštevajo oz. le v višini povprečnega % povečanja osebnega dohodka v OZD oz. tozd in ne
individualno.
Ocenjujemo, da so po taki metodologiji vzeta dvojna merila:
individualna in povprečna, kar pa vsekakor ne more pripeljati
do realne osnove za odmero nadomestila.
Če torej želimo solidarnostna sredstva, ki se koristijo glede
na upravičenost, potem smo dolžni, da so merila taka, da
zagotovijo to upravičenost.
Istočasno bi zakonodajalca opozorili na dejstvo ukinjanja
tozd po delovnih organizacijah in s tem v zvezi ocenjevanja
invalidnosti III. kategorije.
Za podkrepitev podane pripombe prilagamo primer iz DO
Sava Kranj - Spremembe v osnovah in merilih za delitev OD
po letu 1984.
SPREMEMBE V OSNOVAH IN MERILIH ZA
NAGRAJEVANJE OD 1. 1. 1984 DALJE
Leto 1984
1. Sprememba kriterijev za ocenjevanje zahtevnosti delovnih nalog:
a) upoštevanje kriterija umski napor tudi pri delovnih nalogah, kjer se pojavlja v kombinaciji s fizičnim naporom
b) sprememba vsebine in deleža kriterija materialne odgovornosti
c) sprememba kriterija zahtevanih teoretičnih znanj (dodane
so bile DN z zahtevano specializacijo oz. 3 stopnjo)
d) sprememba vsebine in dela za kriterije organizacijske odgovornosti.
2. Povečanje deleža osebnega dohodka za kakovost delovnih rezultatov v razponu od O - 30%, preje od O - 20%.
3. Ukinitev dodatka za izkoriščenost delovnega časa, ki je
v povprečju znašal 8% in vključitev teh 8% v plansko vrednost
točke. Za delavce na normiranih delih pa je ostala kljub
povišanju planske vrednosti točke za 8% stimulacija za izkoriščenost (10% za ure dela po normi).
poročevalec

Leto 1985
V letu 1985 smo usklajevali naše samoupravne akte glede
na panožni sporazum.
Spremembe so bile naslednje:
— uskladitev OD posameznikov
— dodatke za izmensko delo (deljeni delovni čas, za nedeljsko delo in za delo na prosti dan)
— osnove in merila za minulo delo, ki so progresivno vplivale
na dvig OD zlasti starejših delavcev (delež sredstev OD, ki ga
izplačujemo za minulo delo in fluktuacijo se je s 1. 5. 1985
podvojil). Povprečje sredstev za OD v tozdih z večjim deležem
starejših delavcev je bilo večje kot v tozdih z deležem mlajših
delavcev
— ukinitev meril za kolektivne rezultate dela (v povprečju 8%)
in vključitev v plansko vrednost točke. Zaradi različnega procenta stimulacije za kolektivne rezultate je 8% povečanje
planske vrednosti točke različno vplivalo na dvig OD po
tozdih.
S 1. 4. 1985 so bila uveljavljena merila za nagrajevanje
strokovnih in organizacijsko vodstvenih delavcev na osnovi
rezultatov poslovanja pri izvozu in s pokritjem. Vpliv na
osebni dohodek posameznika je bil od O - 15%.
Leto 1986
V letu 1986 gre za spremembo razvida del in nalog, tako pri
oblikovanju vsebine, zahtev za zasedbo in s tem pogojena
drugačna struktura kriterijev v AO. Spremembe v razvidu so
prinesle v povprečju 12,5% povečanja AO delovnih nalog.
Dejanski vpliv na osnovi razporeditev je bil v povprečju 6,4%;
vpliv po posameznih tozdih različni, pri posameznih delavcih
pa od O - 30%.
Istočasno so se menjala pravila razporejanja:
— en človek, ena delovna naloga
— ukinitev z delom pridobljene delovne zmožnosti od 5 stopnje stfpkovne usposobljenosti naprej
— razporeditev delavcev je bila izvedena na osnovi formalnih
pogojev in dosedanjih rezultatov do upoštevanja selektivnega
postopka k manj oz. bolj zahtevnim delovnim nalogam.
Vpliv v vseh navedenih spremembah v osnovah in merilih za
nagrajevanje je bil pri posameznih nalogah različen in s tem
tudi povečanje osebnega dohodka posameznika.
Podobno pobudo je posredovala tudi skupina delegatov za gospodarsko področje 13. okoliš škofja Loka.
K navedeni pobudi je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
oblikoval naslednje
1- Predlagano besedilo 1. odstavka 47. člena zakona je
enako besedilu 1. odstavka 103. člena statuta SPIZ v SRS, ki
se je uporabljal od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1983. V zvezi s to
statutarno določbo je bilo mnogo sporov, predvsem zaradi
tega, ker ni bilo možno popolnoma objektivno ugotoviti, kakšen osebni dohodek bi delovni invalid prejel, če ne bi postal
invalid. Največ sporov pa je bilo v zvezi z upoštevanjem
nadpovprečnih delovnih rezultatov, ki jih je delavec dosegal
pred nastankom invalidnosti. Zaradi tega je bilo v razpravi
o sprejemu sedaj veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju sprejeto stališče, da se način odmere
nadomestil na podlagi preostale delovne zmožnosti uredi
v zakonu in, da se pri odmeri nadomestil zaradi manjšega
osebnega dohodka na drugem ustreznem delu upošteva celoten osebni dohodek, ki ga je delavec prejemal pred nastankom invalidnosti, torej tudi del osebnega dohodka za delovno
uspešnost. Takšna zakonska ureditev je dopolnjena še
z določbo statuta skupnosti, po kateri se nadomestilo zaradi
manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu
zviša, če delavec pri tem delu presega normalne delovne
rezultate oziroma zniža, če jih ne dosega.
Sedaj veljavna ureditev odmere nadomestil zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu je rezultat skoraj tridesetletnega razvoja sistema odmere teh nadomestil. V tem razvoju je kot merilo za odmero nadomestila
veljal osebni dohodek na drugem ustreznem delu in: plača
s stalnimi dodatki, predpisana za delovno mesto, na katerem
je zavarovanec delal pred nastankom invalidnosti (od 1.1.
1959 dalje), valoriziran osebni dohodek, ki ga je delavec imel
v zadnjem letu dela na delovnem mestu, na katerem je delal
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neposredno preden je postal invalid (od 1. 1. 1965 dalje),
valoriziran povprečni osebni dohodek delavcev tiste skupine,
v kateri je delavec delal v koledarskem letu pred nastankom
invalidnosti (od 1.1. 1973 dalje) in osebni dohodek, ki bi ga
delovni invalid prejel za povprečne delovne uspehe, če bi še
delal na svojem delu (od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1983. leta). Vse
navedene ureditve so predstavljale kompromisno rešitev, ki je
bila za nekatere delovne invalide ugodna, za druge pa ne. Ob
enaki spremembi so se razmerja med posameznimi skupinami delovnih invalidov spremnila zaradi česar so zlasti tisti,
ki so s spremembo prišli v slabši položaj, zahtevali povrnitev
na prejšnjo ureditev. Vprašanje, ali sedanja ureditev odmere
nadomestil v 47. členu zakona ustreza, je zato nujno reševati
ob upoštevanju nasprotujočih si interesov različnih skupin
delovnih invalidov, pri čemer absolutne, vsem odgovarjajoče
rešitve ni.
2. V citiranem sklepu o odmeri nadomestil zaradi manjšega
osebnega dohodka na drugem delu (Ur. list SRS, št. 31/84)
SPIZ v SRS ni dopolnjevala meril za uveljavitev in izvajanje 47.
člena zakona, temveč je skladno z do poprej veljavnim 103.
členom statuta skupnosti uredila nekatera vprašanja v zvezi
z uveljavitvijo nove zakonske ureditve odmere nadomestil za
upravičence, ki so pravico do teh nadomestil uveljavili že pred
1.1. 1984. leta. Navedenega sklepa zato ni bilo možno uporabiti za določitev nadomestil delovnim invalidom, pri katerih je
invalidnost nastala po tem datumu. Tudi nadomestila, preračunana po tem sklepu, so se nadalje usklajevala izključno po
določbi 47. člena zakona.
3. Skladno z izhodišči iz Resolucije o uresničevanju družbenega plana SFRJ za obdobje 1986-1990 v letu 1988 bo v letošnjem letu spremenjen zvezni zakon o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med predvidenimi spremembami so tudi spremembe v sistemu odmere
nadomestil na podlagi preostale delovne zmožnosti. Menimo,
da ne bi bilo primerno načina odmere nadomestil zaradi
manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem^delu
v republiškem zakonu spreminjati neposredno pred ureditvijo
tega vprašanja v zveznem zakonu. V razpravi o spremembah
zveznega zakona pa bo nujno proučiti tudi možnosti za upoštevanje v pobudi navedenih predlogov.
STALIŠČE
REPUBLIŠKEGA SEKRETARIATA ZA FINANCE
DO DELEGATSKE POBUDE SKUPŠČINE OBČINE
SLOVENJ GRADEC ZA USTREZNO
SPREMEMBO ZAKONSKIH PREDPISOV, KI
DOLOČAJO PLAČEVANJE PRISPEVKOV
SAMOUPRAVNIM INTERESNIM SKUPNOSTIM
MATERIALNE PROIZVODNJE PO DOMICILNEM
NAČELU
Delegati zborov Skupščine občine so na svojih sejah dne 4.
februarja 1988 ob obravnavi »Poročila o komunalni in cestni
dejavnosti v občini« ugotavljali, da je težak materialni položaj
komunalne in drugih interesnih dejavnosti tudi posledica
plačevanja prispevnih stopenj za delovanje teh dejavnosti iz
dohodka OZD po sedežnem principu. To so prispevki za:
komunalno dejavnost, požarno varnost, komunalno opremljanje zemljišč, solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu,
splošni ljudski odpor, razširitev materialne osnove dela v OZD
družbenih dejavnosti, zagotavljanje osnovne preskrbe ter za
pospeševanje proizvodnje hrane.
Izhajajoč iz ustavnih določb, da delovni ljudje in občani
v občini ustvarjajo in zagotavljajo pogoje za svoje življenje in
delo, usmerjajo družbeni razvoj, usklajujejo in uresničujejo
svoje interese in zadovoljujejo skupne potrebe (116. člen
Ustave SFRJ) in da tudi plačujejo prispevke iz svojih osebnih
dohodkov in iz dohodka TOZD v skladu z namenom in cilji za
katere so ta sredstva namenjena (51. člen Ustave SFRJ) dajemo
pobudo
za ustrezno spremembo zakonskih predpisov, ki bodo določali plačevanje zgoraj navedenih prispevkov po domicilnem
prispevku.
Iz naše občine namreč dnevno migrira na delo v sosednje
občine Velenje in Ravne na Koroškem okoli 1300 delavcev.
V občini dela še okoli 400 delavcev v poslovnih enotah OZD, ki
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imajo svoje sedeže v drugih občinah v SR Sloveniji in drugih
republikah. Za vse te delavce moramo v naši občini, kjer ti
delavci živijo, zagotavljati delovanje zgoraj naštetih dejavnosti, komunalno urejenost naselij in krajev, požarno-varnost,
ustrezno redno preskrbo, zagotavljati pogoje za delovanje
SLO in za reševanje perečih stanovanjskih zadev. Sredstva za
te namene pa se zbirajo in uporabljajo drugje. Izračunali smo,
da je znašal prispevek za naštete interesne dejavnosti iz
dohodka na osnovi BOD, v letu 1987 okoli 35.000. din
mesečno na delavca oziroma 600 milijonov dinarjev na leto za
vse delavce. Ta številka pa bo zaradi organizacijskih sprememb v združenem delu (ukinjanje TOZD-ov) v prihodnje še
večja.
Prepričani smo, da se s podobno problematiko srečujejo
tudi v drugih občinah, še posebej v tistih, ob večjih in razvitejših občinah.
Tudi vsi poizkusi samoupravnega sporazumevanja in dogovarjanja za skupno reševanje naštetih skupnih potreb razen
redkih izjem (solidarnost v stanovanjskem gospodarstvu) ne
dajejo nikakršnih rezultatov.
Iz navedenih razlogov predlagamo, da se o tej delegatski
pobudi razpravlja tudi v zborih republiške skupščine.
Republiški sekretariat za finance je poslal naslednje stališče:
V skladu z 266. členom Ustave SFRJ se prispevki, ki se
plačujejo iz dohodka temeljne organizacije združenega dela,
plačujejo po sklepu in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki temeljni organizaciji ali delavcu te organizacije zagotavlja zadovoljevanje potreb in interesov oz. uporabo storitev,
za katere se plačujejo prispevki samoupravni interesni skupnosti. Z zakonom o reševanju kolizij med republiškimi oz.
pokrajinskimi zakoni na področju davkov, prispevkov in taks
(Ur. list SFRJ, št. 47/83, prečiščeno besedilo) je določeno,
katere predpise glede davkov in prispevkov je dolžna uporabljati temeljna organizacija združenega dela, ki trajno opravlja
dejavnost na območju več republik oz. pokrajin. S samoupravno interesno skupnostjo, ki tej organizaciji združenega
dela ali njenim delavcem zagotavlja zadovoljevanje potreb in
interesov oz. uporabo storitev, za katere se plačujejo prispevki iz dohodka temeljne organizacije združenega dela, je
mišljena tista samoupravna interesna skupnost, ki je na
območju republike oz. avtonomne pokrajine, na katerem
temeljna organizacija združenega dela trajno opravlja dejavnost.
Izhajajoč iz dohodka temeljne organizacije združenega dela
kot celovite kategorije, ki se ugotavlja po tem, kje je ta
dohodek ustvarjen (sedež temeljne organizacije, sedež
naslova enote, trajno opravljanje dejavnosti), se lahko obveznosti iz dohodka obračunavajo in plačujejo le po sklepih in
v korist samoupravne interesne skupnosti, ki je na območju,
kjer je sedež temeljne organizacije združenega dela oz.
poslovne enote oz. kjer trajno opravlja dejavnost, to je po
sedežnem načelu. Zavezanec za te prispevke je organizacija
združenega dela oz. poslovna enota in ne delavec, za to se
prispevki iz dohodka ne morejo plačevati po prebivališču
delavca oz. njegove družine, to je po domicilnem načelu.
Zakon o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti
je določil pripadnost prispevkov v SR Sloveniji in sicer v tem
smislu, da se prispevki iz dohodka plačujejo samoupravni
interesni skupnosti, na katerem območju je sedež temeljne
organizacije združenega dela oz. delovne skupnosti ali kjer
delovni človek trajno opravlja svojo dejavnost. Če ima
temeljna organizacija združenega dela poslovno enoto na
območju druge samoupravne interesne skupnosti, plačuje
prispevke iz dohodka, določene s kolizijskim zakonom za to
poslovno enoto tisti samoupravni interesni skupnosti, na
katere območju je sedež poslovne enote.
V predpisih, ki urejajo zagotavljanje sredstev za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje in za
druge namene iz dohodka, pa pripadnost prispevkov med
samoupravnimi interesnimi skupnostmi v SR Sloveniji ni
določena. Izjema je le zakon o pospeševanju proizvodnje
hrane in o zagotavljanju osnovne preskrbe (Ur. list SRS, št. 46/
86 in 45/87), kjer je določeno, da se prispevki za namene
opredeljene na podlagi zakona, plačujejo po sklepih in
v korist samoupravnih interesnih skupnosti po sedežu
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temeljne organizacije združenega dela oz. po sedežu
poslovne enote, enako kot za družbene dejavnosti.
Zaradi preoblikovanja temeljnih organizacij združenega
dela v poslovne enote prihaja do prerazporeditve prihodkov
pri samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ker v predpisih ni že vnaprej urejeno, da se plačujejo tudi
po sklepih in v korist samoupravne interesne skupnosti, ki je
na območju, kjer je sedež poslovne enote. Iz tega izhajajoče
probleme je potrebno ustrezno korigirati z mehanizmi prelivanja prihodkov med samoupravnimi interesnimi skupnostmi.
Ocenjujemo, da je potrebno vložiti napore, da bi prišlo do
sporazumevanja med samoupravnimi interesnimi skupnostmi
glede prelivanja prihodkov, kot kriteriji prelivanja pa se lahko
uveljavijo različni indikatorji, med njimi tudi število prebivalstva, devna migracija, itd. (odvisno od vsebine programa).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je oktobra letos, ob
obravnavi pobude delegatov iz Nove Gorice, da naj se prispevki iz dohodka odvajajo, v družbenopolitično skupnost,
kjer ima sedež poslovna enota, zavzel stališče, da bi bilo
potrebno v predpisih, ki urejajo obračunavanje in plačevanje
prispevkov SIS materialne proizvodnje, urediti usmerjanje teh
prispevkov tudi po sedežu poslovnih enot (enako kot je
z zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za
zadovoljevanje skupnih potreb na področju dejavnosti določeno za prispevke iz dohodka za SIS družbenih dejavnosti).
Ob tem je bil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mnenja,
da bo ob spremembah in dopolnitvah predpisov za posamezna področja, kjer delujejo SIS materialne proizvodnje in ki
opredeljujejo tudi način določanja in plačevanja prispevkov,
potrebno proučiti tudi vprašanje pripadnosti navedenih prispevkov po sedežu poslovne enote in glede na vsebino oziroma značaj dejavnosti predlagati primerno rešitev.
STALIŠČE REPUBLIŠKE UPRAVE ZA
DRUŽBENE PRIHODKE DO POBUDE SKUPINE
DELEGATOV ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA IZ
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH IN ŠENTJUR PRI
CELJU ZA ZNIŽANJE STOPNJE TEMELJNEGA
PROMETNEGA DAVKA ZA SVINČEVO
KRISTALNO STEKLO IZ 50% NA 20%
Skupina delegatov za Zbor združenega dela republ. skupščine iz Šentjurja in Šmarja pri Jelšah daje pobudo, da se TPD
za svinčevo kristalno steklo zmanjša s 50 na 20%.
Obrazložitev:
Od 1980 leta se je TPD za svinčevo brušeno steklo nenehno
zviševal, kar prikazuje naslednja tabela:
Leto
Stopnja TPD
V. 1980
20%
I. 1981
25%
IX. 1985
35%
VI. 1987
40%
V primerjavi z 1980 letom znaša indeks rasti TPD 250. Vsa
povišanja prometnega davka izredno negativno vplivajo na
obseg prodaje na domačem tržišču, prav tako pa ob izrednem
padanju kupne moči močno zožujejo maneverski prostor pri
oblikovanju cen. Ponudba kristalnega stekla na jugoslovanskem tržišču je velika in ta vrsta blaga je izredno zanimiva za
tuje turiste.
Žal pa nenehno zvišanje TPD močno zmanjšuje atraktivnost
tovrstne ponudbe. Če bi steklarna iz Rogaške pa tudi Steklarska šola ne bili izrazito izvozno usmerjeni, bi že pred leti lahko
začeli zmanjševati proizvodnjo in zaposlenost. (V izvoz gre
preko 70% v Sloveniji izdelanega svinčenega brušenega
stekla).
Opozorili bi radi, da nadaljnje vztrajanje pri tolikšnih prometnih davkih, ko so do štirikrat večji kot v zahodnem svetu,
pomeni nadaljnje nazadovanje in počasno umiranje tovrstne
proizvodnje.
Želimo, da delegati iz republiške skupščine to pobudo prenesejo v zvezno skupščino.
Skupina delegatov za Zbor združenega dela iz občine
Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju je predložila pobudo za
znizanje stopnje temeljnega prometnega davka za svinčevo
kristalno steklo iz 50% na 20%. Menijo, da vsa Dovišanja
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prometnega davka negativno vplivajo na obseg prodaje na
domačem tržišču, ter da so zaradi izrednega padanja kupne
moči, omejeni pri oblikovanju cen teh proizvodov.
Republiška uprava za družbene prihodke meni, da dana
pobuda ni sprejemljiva.
Proizvodi iz brušenega in nebrušenega kristalnega (svinčevega) stekla se uvrščajo med proizvode iz tarifne številke 10
tarife temeljnega prometnega davka, ki je sestavni del zakona
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list
SFRJ, št. 33/72 do 10/88), od katerih se obračunava in plačuje
temeljni prometni davek po stopnji 50%.
Proizvodi iz nebrušenega ali brušenega kristalnega (svinčevega) stekla, se s stališča prometnega davka, ne uvrščajo med
proizvode, ki imajo širši pomen za življenjsko raven občanov
in za katere je tudi po dogovoru socialističnih republik in
socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih davčne politike
predvideno postopno zmanjševanje stopenj posebnega prometnega davka.
Glede na to, da ne gre za proizvode, ki pomembneje vplivajo na standard občanov, ter da so se stopnje temeljnega
prometnega davka za proizvode iz brušenega in nebrušenega
kristalnega (svinčevega) stekla z 12/6-1987 povečale iz 35% na
50% menimo, da predlagane pobude ni možno sprejeti.
Pripominjamo, da so trenutno v postopku spremembe in
dopolnitve zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev
v prometu h katerim je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
posredoval vrsto pobud za znižanje oziroma odpravo temeljnega prometnega davka, vendar je Zvezni izvršni svet večino
predlogov zavrnil predvsem iz bilančnih razlogov.
MNENJE
REPUBLIŠKEGA KOMITEJA ZA MEDNARODNO
SODELOVANJE K POBUDI SKUPINE
DELEGATOV ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 4.
OKOLIŠA, KULTURNO-PROSVETNO PODROČJE
IN SKUPINE DELEGATOV ZA ZBOR
ZDRUŽENEGA DELA 14. OKOLIŠA,
GOSPODARSKO PODROČJE SKUPŠČINE
OBČINE RADOVLJICA V ZVEZI Z OPROSTITVIJO
PLAČILA CARINE PRI UVOZU
REPROMATERIALA, NAMENJENEGA
PROIZVODNJI ZA IZVOZ
Skupina delegatov za Zbor združenega dela 14. okoliš za
gospodarsko področje in skupina delegatov za Zbor združenega dela 4. okoliš za kulturno-prosvetno področje občine
Radovljice sta posredovala naslednjo pobudo:
Odbora za proračun in finance zbora združenega dela in
zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Radovljica, po
predhodni obravnavi v DO ELAN Begunje, sta 9. 6. 1986
obravnavala Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o kreditnih odnosih s tujino in ob tem posredovala skupinama delegatov 14. okoliša za gospodarsko področje in 4. okoliša za
kulturno-prosvetno področje zbora združenega dela Skupščine SR Šlovenije naslednjo pobudo, ki jo skupini podpirata:
Skupini delegatov predlagata, da ustrezne strokovne službe
Skupščine SR Slovenije proučijo pobudo za spremembo
carinskega zakona v smislu, da se doseže oprostitev uvoznih
carin za uvoz repromateriala za izdelavo proizvodov, namenjenih izvozu.
Taka sprememba carinskega zakona bi nedvomno povečala
interes za izvoz in rešila izvozno naravnane organizacije združenega dela velikih problemov.
Skupini delegatov za Skupščino SFRJ naj posredujejo
predlagano pobudo, v kolikor je umestna. Izvšrnemu svetu
Skupščine SFRJ, ki naj jo vključi v paket ukrepov, ki jih
Zvezna vlada pripravlja za stabilizacijo našega gospodarstva.
V zvezi z navedeno pobudo je Republiški komite za mednarodno sodelovanje posredoval naslednje mnenje:
Podpiramo pobudo delegatov, da se uvoz repromateriala, ki
je namenjen proizvodnji za izvoz na konvertibilno področje
oprosti plačanja carine oziroma vseh uvoznih dajatev. Navedena usmeritev je bila zajeta že v dosedanjem oblikovanju
mnenj k različnim zveznim zakonom oziroma podzakonskim
aktom.
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Tako smo v okviru Mnenja k Carinskemu zakonu predlagali,
da se v okviru inštituta remplacementa, na podlagi v zakonu
oblikovanih kriterijev, omogoči vsem organizacijam združenega dela, da za vrednost uvoza, ki je enaka vrednosti izvoza
na konvertibilno področje ne plačajo carine ter vseh uvoznih
dajatev seveda ob predpostavki, da se za ta izvoz odpovedo
tudi izvoznim stimulacijam.
Pri oblikovanju Mnenja k Predlogu Zveznega izvršnega
sveta za pospeševanje izvoza v letu 1988 smo podprli razmišljanja o efektivnem povračilu carin in uvoznih dajatev.
Navedeno stališče smo uveljavljali tudi pri usklajevanju
predlogov odlokov o plačevanju posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve.

Iz

Izvršni svet Sabora Hrvatske je ob osnutku Carinskega
zakona podal stališče, da je v 49. členu Carinskega zakona, ki
govori o carinskih kontingentih, potrebno vnesti določilo, da
se vsak uvoz,, ki je namenjen izvozu oprosti plačila carine.
Z navedenim predlogom se strinjamo ob pogoju, da gre za
izvoz na konvertibilno področje.
Kot iz navedenega sledi, pobudo skupine delegatov za Zbor
združenega dela, ki se nanaša na oprostitev plačila carine pri
uvozu repromateriala, namenjenega proizvodnji za izvoz,
seveda na konvertibilno področje, podpiramo, zato je
potrebno čimprej pristopiti k operacionalizaciji navedene pobude.

Skupščine

ANALIZE IN OCENE

!'

SFRJ

'

ZVEZNO SODIŠČE JE USPEŠNO URESNIČEVALO SVOJE
FUNKCIJE
• V štirinajstih letih obstoja Zveznega sodišča je v 1987 letu bilo rešenih največ zadev, kar je
zahtevalo izredno učinkovitost in ažurnost pri delu.
• V strukturi zadev so prevladovali ustavni spori in spori s področja prekrškov, kar je posledica
zaostrenih pogojev gospodarjenja in restriktivnih predpisov.
• Sodišče je stalno in sistematično spremljalo ter proučevalo prakso sodišč pri uporabi zveznih
zakonov, pa tudi družbene odnose in pojave.
• Z ustavnimi amandmaji je potrebno Zveznemu sodišču zagotoviti ustrezne ingerence pri
uresničevanju sodnega varstva na ravni federacije.
Za delo Ustavnega sodišča,
kot tudi drugih rednih sodišč,
je bilo v 1987. letu značilno
nadaljnje povečevanje pripada. To povečanje je posledica
celotnih družbeno-ekonomskih odnosov, preobsežnega
normativizma in prakse, da se
včasih tudi po nepotrebnem,
reševanje posameznih sporov
v družbi prenaša na redna sodišča. Število zadev se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 37,2 odstotka, rešenih pa jih je bilo za 62,4 odstotka več kot v 1986. letu. Vse to
kaže na večjo učinkovitost in
ažurnost pri delu sodišča.
To je poudarjeno v poročilu
Zveznega sodišča v 1987. letu,
ki je bilo po običajnem postopku poslano Skupščini SFRJ.
Za obravnavo tega dokumenta
so pristojni delegati v Zveznem
zboru.
Sodišče je delalo
v zaostrenih pogojih
Za delo Zveznega sodišča
v preteklem letu je značilno
nadaljnje kontinuirano in intenzivno angažiranje pri uresničevanju vseh aktivnosti in
nalog, ki izhajajo iz pooblastil
in funkcij, za katere je pristoj18

no po ustavi SFRJ, zakonom
o Zveznem sodišču in drugih
zveznih zakonih. Celotna aktivnost sodišča je potekala
v zaostrenih pogojih glede na
splošno stanje v družbi in rast
pojavov nezakonitosti na posameznih področjih, kot tudi
glede na nezadovoljivo stanje
v naši pravni ureditvi, zlasti pri
uporabi prava. Nenehno povečanje pripada zadev v zadnjih
letih je povzročilo večjo obremenitev rednih sodišč, kar tudi
neugodno vpliva na uresničevanje sodne funkcije.
V 1987. letu je Zvezno sodišče prejelo 7579 zadev s prenesenimi nerešenimi zadevami,
iz preteklega leta pa je bilo
v postopku 10211 zadev (skoraj polovico več kot v 1986.
letu). S prizadevanjem vseh
sodnih senatov in služb je bilo
rešenih 6899 zadev, največ nerešenih zadev (3312) pa je bilo
v zadnjem trimesečju 1987. leta, kar pomeni, da niso bile
v .zbrane' za reševanje.
V strukturi zadev, o katerih
je sodišče odločalo v preteklem letu je bilo največ upravnih sporov in sporov s področja prekrškov (74,1 odstotka
vseh rešenih zadev). To je

predvsem posledica zaostrenih pogojev gospodarjenja in
številnih restriktivnih predpisov. V poročilu je poudarjeno,
da so se organizacije združenega dela obračale Zveznemu
sodišču zoper končne upravne
odločbe zveznih organov in to
ne samo v primerih, ko so menile, da so jim bile kršene pravice in interesi, temveč tudi takrat, ko so se zavedale da njihove zahteve niso utemeljene,
vendar so menile, da bodo
z vložitvijo tožbe na sodišče
vsaj za nekaj časa preložile izvrševanje svojih obveznosti
oziroma z zakonom predpisanih ukrepov (najpogosteje je
šlo za tožbe zoper odločbe Narodne banke Jugoslavije, s katerimi so bile dokončno
v upravnem postopku zavrnjene zahteve organizacije združenega dela za podaljšanje roka za vnos deviz, ustvarjenih
z izvozom blaga in storitev
v državo. Poleg teh prevladujejo tožbe zoper končne upravne
akte zveznih organov in organizacij, ki opravljajo javna poo-

blastila na vsem območju
SFRJ (66,2 odstotka vseh zadev v delu), ki se nanašajo na
uporabo deviznih in carinskih
predpisov kot tudi zahteve
strank za preizkus pravnomočnih sodnih odločb v vseh postopkih. Nekaj manj je zahtev
za sodno varstvo v postopku
o prekrških, s katerimi se kršijo Zvezni predpisi, dokaj visok
pa je odstotek (14,2) drugih zadev, v katerih se odloča o sporu o pristojnosti, prenosu pristojnosti, zahtevah za izredno
omilitev kazni in drugih vprašanjih.
Poročilo navaja, da bo po
sprejetih spremembah deviznih predpisov mogoče pričakovati, da bo Zvezno sodišče
v naslednjem letu razbremenjeno določenega števila sporov, s čimer bodo dane možnosti za ustreznejšo uskladitev
njegovih pristojnosti in pooblastil s potrebo po uresničevanju sodnega varstva na ravni
federacije, predvsem na tistih
področjih, kjer na podlagi
ustavnih pooblastil federacija

Poročilo o delu Zveznega sodišča v letu 1987
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ureja odnose in zagotavlja iz- o izrednih pravnih sredstvih
vajanje zakona.
tudi zoper odločbe sodišč
združenega dela.
Največ odločb (3972) je
Upravičeni posegi
Zvezno sodišče sprejelo na
javnega tožilca
podlagi tožb s katerimi je bil
Pri uresničevanju sodnega sprožen upravni spor zoper
varstva imajo poseben pomen dokončne upravne akte zvezodločbe sodišča, sprejete na nih organov in samoupravnih
podlagi zahtev Zveznega jav- organizacij, ki porabljajo javna
nega tožilca za varstvo zakoni- pooblastila na vsem območju
tosti. V preteklem letu je bilo SFRJ.
Največ teh tožb je bilo
v vseh sodnih postopkih reše- zavrženih, ker je šlo za neutenih 133 zahtev, od katerih je meljene zahteve za podaljšaveč kot polovica sprejemih (v nje roka za vnos deviz, ustvarkazenskem postopku 64,1 od- jenih z izvozom blaga in stostotka, v postopku o gospo- ritev.
darskih kaznivih dejanjih 73,7,
Rešenih je bilo 14% zahtev
na civilno gospodarskem po- za sodno varstvo, vloženih zodročju 47,7, postopku o prekr- per odločbo Zveznega senata
ških, s katerimi se kršijo zvezni za prekrške, ki so se večinoma
predpisi, 37,5 odstotka). Pose- nanašale na carinske, manj pa
gi Zveznega javnega tožilca so na devizne in druge prekrške,
bili večinoma upravičeni in so predvsem v primerih, ko je priprispevali k temu, da se odpra- šlo do kršitve zakona na škodo
vijo storjene kršitve zakona strank. Sodišče je v preteklem
oziroma, da se ugotovijo v pri- letu odločalo tudi o sporih glemerih, ko je bila zahteva vlože- de pristojnosti oziroma prenona v korist obsojenega.
sa aii določitve krajevne priVeliko več zadev (1242) je stojnosti sodišča.
Zvezno sodišče rešilo na zahtevo strank na podlagi izrednega preizkusa pravnomočnih Aktivnosti pri
sodnih odločb, ki so jih spreje- spremljanju uporabe
la republiška in pokrajinska zveznih zakonov
sodišča v kazenskem in pravdnem postopku, upravno računPomembno področje aktivskih in upravnih sporih. Od nosti Zveznega sodišča v prevseh rešenih zahtev je bilo teklem letu je bilo tudi stalno
ugodeno 7,3 odstotka. Glede in sistematično spremljanje in
na to je mogoče ugotoviti, da proučevanje sodne prakse pri
se je to izredno pravno sred- uporabi zveznih zakonov.
stvo, s katerim se stranke lah- V sodelovanju z vrhovnimi soko neposredno obračajo so- dišči republik in pokrajin in vrdišču zaradi varstva svojih pra- hovnim vojaškim sodiščem je
vic in interesov ter zaradi krši- bil določen poseben program
tev zveznih zakonov, potrdilo spremljanja uporabe temeljnih
v praksi.
pravosodnih zakonov. Posebej
Izjema so zahteve za izreden so bila proučena vprašanja, pri
preizkus pravnomočnih sod- katerih je bila sodna praksa
nih odločb v pravdnem po- neenotna. V nekaterih primestopku, ki so bile v večini pri- rih so bili pristojni zakonodajni
merov zavržene ali odstoplje- organi opozorjeni, da proučijo
ne drugim pristojnim orga- sedanje rešitve in po potrebi
nom, ker je pristojnost sodišča pristopijo k spremembam in
v tem postopku neprecizno dopolnitvam
posameznih
urejena in zajema samo spore zveznih zakonov.
zaradi kršitev enakopravnosti
Lansko leto je bilo na skupni
na enotnem jugoslovanskem seji in posvetovanjih rednih
trgu. Završenih je tudi več zah- sodišč (s kazenskega, civilnetev za preizkus odločb republi- ga in gospodarskega ter
ških in pokrajinskih sodišč upravnega področja) sprejetih
združenega dela, ker z zako- več stališč in sklepov o aktualnom ni določeno, pod kakšni- nih pravnih vprašanjih, ki so
mi pogoji se lahko takšna od- vplivali na poenotenje in praločba izpodbija pri Zveznem vilno uporabo zveznih predpisodišču. V primeru, da se sov. Kljub temu pa so, kot je
sprejme rešitev iz 4. točke os- poudarjeno v tem dokumentu,
nutka XXXVI amandmaja možnosti poenotenja uporabe
k Ustavi SFRJ, bodo dane zveznih predpisov s posredomožnosti, da sodišče odloča vanjem skupne seje in posve-
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tovanj objektivno omejene.
Nemogoče je, da bi se vsa
vprašanja glede katerih je
praksa sodišč neenotna proučevala na seji. Sprejeta stališča in sklepi se nanašajo samo
na prihodnje primere, in ne odpravljajo posledic prejšnjih
različnih tolmačenj ali kršitev
zakona.
Čeprav je bila 1986. leta na
pobudo sodišča ustanovljena
skupna seja rednih republiških
oziroma pokrajinskih sodišč
združenega dela, ta način mešane skupne seje še ni zaživel.
Tako ni prišlo do poenotenja
sodišč in prakse enih in drugih
sodišč, ko svoje odločbe utemeljujejo na uporabi enakih
zveznih predpisov.
V poročilu je poudarjeno, da
je Zvezno sodišče v sodelovanju z Vrhovnimi sodišči republik in pokrajin in Vrhovnim
vojaškim sodiščem v 1987 letu
namenilo posebno pozornost
spremljanju in proučevanju
družbenih odnosov in pojavov.
V ta namen je bilo opravljenih
več raziskovanj o evidenci nepremičnin v družbeni lastnini,
o ugotovitvah sodišč v postopku prisilne poravnave in stečaju, o politični delikvenci, o gospodarskem kriminalu, kaznivih dejanjih podkupovanja in
korupcije in pri izvajanju zakona o izvrševalnem postopku.
Namen teh informacij je, da se
obvesti Skupščino SFRJ o stanju zakonitosti na posameznih
področjih, hkrati pa bo tudi sodišče na podlagi teh informacij
lahko proučilo, kako se uresničujejo sodne funkcije in katere
ukrepe je potrebno sprejeti zaradi boljšega varstva določenih družbenih vrednot.
V sodelovanju z Vrhovnim
sodiščem Kosova so začete
mnoge aktivnosti z namenom
strokovne pomoči sodiščerti
na Kosovem. Na posvetovanju
v tem sodišču so bila podana
opažanja in priporočila za
zboljšanje učinkovitosti dela
sodišč v SAP Kosovo, še posebej pri varstvu občanov pred
pojavi in pritiski, ki pripeljejo
do izseljevanja Srbov in Črnogorcev. S prioritetnim reševanjem zadev s Kosova, z različnimi oblikami sodelovanja in
stikov je Zvezno sodišče nudilo strokovno pomoč sodiščem
na Kosovu, še posebej pri reševanju nekaterih spornih
pravnih vprašanj v zvezi z uporabo zveznih zakonov. Poleg
ostalih ukrepov je tudi to pri-

spevalo k večji učinkovitosti in
ažurnosti dela rednih sodišč
SAP Kosovo.
V preteklem letu je sodišče
sodelovalo z republiškimi in
pokrajinskimi vrhovnimi sodišči in Vrhovnim vojaškim sodiščem tudi na področju založniške dejavnosti, modernizacije
dela pravosodnih organov kot
tudi pri proučitvi koncepcije
graditve pravosodnega informacijskega sistema.
Nujna razbremenitev
rednih sodišč
Celotna aktivnost sodišča
v lanskem letu, zlasti pa doseženi rezultati pri reševanju
predmetov iz njegove pristojnosti, pri spremljanju in proučevanju družbenih pojavov in
odnosov ter sodne prakse pri
uporabi zveznih zakonov, kot
tudi nekatere zakonodajne aktivnosti, kaže, da je sodišče
uspešno uresničevalo svoje
funkcije.
Ker se je povečal pripad zadev in ker je ta aktivnost potekala v zaostrenih pogojih, je
treba poiskati način za razbremenitev rednih sodišč, da bi
bila njihova aktivnost usmerjena predvsem v reševanje tistih
sporov o katerih morajo odločati redna sodišča kot organi
državne oblasti. Zato bi bilo
potrebno proučiti tudi posamezne določbe procesnih zakonov, zlasti tiste, s katerimi se
omogoča neupravičeno in nepotrebno podaljšanje postopka in zvrševanje sodnih odločb, bolj restriktivno predpisovati kazenske sankcije,
v večji meri izrabiti možnost
reševanja sporov izven sodišča in proučiti upravičenost inkriminacije določenih deliktov.
V predlogu Predsedstva
SFRJ za spremembo Ustave
SFRJ je poudarjeno, da je treba pristojnost Zveznega sodišča kot najvišjega sodišča v okviru pravic in dolžnosti federacije, določiti tako, da: z ustavnimi amandmaji in ustreznimi
zveznimi zakoni je zato potrebno zagotoviti ustrezne ingerence Zveznega sodišča pri
uresničevanju sodnega varstva na ravni federacije, zlasti
na tistih področjih, na katerih
federacija v skupnem interesu
ureja odnose in zagotavlja izvajanje zveznih zakonov.
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Tale oglas je le eden izmed mnogih oglasnih sporočil, ki jih skozi medije pošiljamo
do raznih delov slovenske javnosti že peto leto. Najprej smo rekli: »Slovenija moja
dežela« in umestili smo se na sončni strani Alp. Potem smo dokazovali, da:
»Turizem smo ljudje«. Letošnje leto bomo Slovenijo predstavili z geslom: »Turizem
nas bogati« in »Iščemo dobrega gospodarja«. Vse te, z veščinami sodobnega
marketinga opremljene aktivnosti vodimo iz prepričanja, da je sleherni prebivakc
Slovenije, posredno ali neposredno, delček turistične storitve Slovenije. Prav vi ste ^
pomemben del te storitve, saj vaša beseda nekaj velja med sodelavci, prijatelji, v ožji
in širši javnosti. Tudi od vas je odvisen razvoj turističnih dejavnosti v Sloveniji.
S svojim delom in stališči lahko vplivate na takšen ali drugačen odnos do turizma.
Lahko pospešite ali pa zavrete dogajanja, ki so v prid ali pa v napoto slovenskemu
turizmu. Nekaj je namreč res. Vsakokrat, ko glasujete in dvignete roko ali pritisnete
na gumb, lahko vplivate posredno ali neposredno na slovenski turizem. Tudi kadar
beseda ne teče o tej gospodarski dejavnosti, kadar recimo razpravljate o investicijah,
zakonih in podobnih rečeh. In prav je, da se lega zavedate. Kar nekaj ovir je, ki
počasnijo razvoj slovenskega turizma. Veliko težav je že odpravljenih, pa žal preveč
le v besedah in stališčih, ravnanje pa ubira že uhojeno pot.
Kaj smo pravzaprav hoteli s tem oglasom? Le to, da se v vaših razgovorih, pri
oblikovanju stališč in sklepov ter ravnanju ogledujejo tudi naša gesla: »Slovenija
moja dežela«, »Turizem smo ljudje«, »Turizem nas bogati«.
Republiški komite za turizem in gostinstvo
Gospodarska zbornica Slovenije
P. S.: Tistega »Strogo zaupno« ne jemljite preveč resno (star reklamni trik,
s katerim smo vzbudili pozornost), nasprotno, o oglasu povejte še drugim.
O
Turizem nas bogati
Slovenija

Turizem je pomemben dejavnik družbenoekonomskega razvoja. Vpliva na
vrsto ekonomskih in neekonomskih dejavnikov: od plačilne bilance,
regionalnega razvoja in zaposlenosti, razvoja gospodarskih in družbenih
dejavnosti, do vrednotenja prostora za samoaktualizacijo slehernega
človeka.

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik). Aleš Čerin. Primož Heinz. Marko Herman.
Boris Gabrič Janez Lah Janez Lukač. Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič. Vili Pšeničny. Anka Štrukelj-Fras. Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik
Marjan Gogala - Naslov uredništva Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. Šubičeva 4. telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik).
Miroslav Berovič, Šandor Dobo. Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič. Janez Lukač. inž Stanko Mladenovski, Velimir Sljivančanin, Aleksandar Vujin. Milan Krnič. Zoran Miškovič
Ranko Djukič. - Glavni in odgovorni urednik: Ranko Djukič, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13. telefoni (011)
334-148 • Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 400 dinarjev - Letna naročnina 6.000 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana. 50100-845-50204
- Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914

Ljubljana, 10. maja 1988
V Poročevalcu štev. 21 z dne 4. 8. 1987 smo objavili
poročilo o komunalnem gospodarstvu, v Poročevalcu
štev. 33 z dne 17. 11. 1987 pa mnenja delovnih teles
Skupščine SR Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije o komunalnem gospodarstvu.
Tokrat pa objavljamo informacijo o poteku obravnave
poročila o komunalnem gospodarstvu, ki jo je pripravil

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora
ter povzetek stališč javne obravnave poročila o komunalnem gospodarstvu, ki ga je pripravila Zveza komunalnih skupnosti Slovenije
Poročilo o komunalnem gospodarstvu, skupaj
z objavljenimi gradivi, bo obravnavano na sejah Zbora
združenega dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije
25. maja 1988

REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
INFORMACIJA
o poteku obravnave poročila o komunalnem gospodarstvu

V skladu s sklepom Odbora za družbeno gospodarsko
ureditev, razvojno in tekočo gospodarsko politiko pri
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije vam v prilogi pošiljamo Informacijo o poteku obravnave Poročila o komunalnem gospodarstvu z dopolnjenim sklepom k Poročilu
o komunalnem gospodarstvu.
Informacija je pripravljena v skladu z mnenjem delovnih
teles Skupščine SR Slovenije oblikovanem ob obravnavi
Poročila o komunalnem gospodarstvu in naj služi kot
dodatno gradivo pri nadaljnji obravnavi te problematike
na skupščinskih telesih in na zborih.

INFORMACIJA O POTEKU OBRAVNAVE
POROČILA O KOMUNALNEM GOSPODARSTVU
I. UVOD
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je meseca julija posredoval v obravnavo delovnim telesom Skupščine SR Slovenije,
Skupnosti slovenskih občin, Zvezi komunalnih skupnosti ter
Splošnemu združenju komunalnega in stanovanjskega
gospodarstva Poročilo o komunalnem gospodarstvu z ugotovitvami, predlogi in sklepi. V razpravah o poročilu je bila
ugotovljena potreba za širšo obravnavo v občinah, posebej pa
še v občinskih komunalnih skupnostih. Zato je Zveza komunalnih skupnosti Slovenije skupaj s Splošnim združenjem
komunalnega in stanovanjskega gospodarstva v sodelovanju
z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje prostora v mesecu oktobru in novembru organizirala 9 regijskih
posvetov. Na razpravah so sodelovale občinske komunalne
skupnosti, izvajalci komunalnih storitev - komunalne OZD ter
Izvršni sveti občin oz. mest. Po zaključeni obravnavi je bil
pripravljen Povzetek stališč javne obravnave Poročila o komunalnem gospodarstvu, ki ga je sprejela Skupščina Zveze
komunalnih skupnosti, Izvršni odbor Splošnega združenja
komunalnega in stanovanjskega gospodarstva ter Republiški
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odbor sindikata delavcev komunalnega in stanovanjskega
gospodarstva.
Po končani obravnavi poročila v telesih skupščine SR Slovenije, so le-ti sprejeli skupno mnenje, ki je objavljeno v Poročevalcu št. 33/17 11. 1987.
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je
na svoji seji dne 8. 4. 1988 obravnaval sprejeta stališča ter
pripravil k njim svoja mnenja oz. ugotovitve.
II. UGOTOVITVE, MNENJA IN STALIŠČA
Izvajanje komunalnih dejavnosti posega v osnovne življenjske interese delavcev in občanov na nekem območju in je
ozko vezano na sprejem skoraj vseh odločitev, povezanih
z razvojnimi usmeritvami družbenopolitične skupnosti. Prav
zato je bila razprava o Poročilu dokaj široka, sprejeta stališča
in mnenja o nekaterih vprašanjih zelo poenotena, nekaj pa je
bilo tudi vprašanj, kjer so ostala stališča oz. mnenja neusklajena. Osnovna ugotovitev je bila, da Poročilo kvalitetno prikazuje dejansko stanje izvajanja komunalnih dejavnosti, da bi
bilo potrebno sklepe dopolniti in operacionalizirati. Glede na
to, da s sklepom Izvršnega sveta SR Slovenije ni bila mišljena
takojšnja sprememba zakona o komunalnih dejavnostih, je
kot nosilec realizacije teh nalog zadolžen Republiški komite
za varstvo okolja in urejanje prostora. Rokovno so naloge
določene do obravnave sprememb in dopolnitev zakona
o komunalnih dejavnostih.
V nadaljevanju podajamo stališča, ki so se oblikovala
v zvezi s posameznimi vprašanji:
1. Klasifikacija dejavnosti in določitev komunalnih dejavnosti
Enotna je ugotovitev, da se značaj komunalnih dejavnosti
v času in prostoru spreminja, da pa mora opredelitev komunalnih dejavnosti temeljiti na načelu, da so komunalne dejavnosti tiste dejavnosti, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje
in delo občanov in jih ni mogoče zadovoljivo zagotavljati in
usklajevati na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. Zato naj se
prouči:
- možnost, da skupščine občin lahko določijo kot komunalno dejavnost tudi druge dejavnosti, ki niso določene
1

z zakonom, oz. naj se to možnost omeji s pogoji, da gre za
dejavnosti, ki ustrezajo splošnim načelom za opredelitev
komunalnih dejavnosti ter, da se s sklepom občinske skupščine zagotovijo dodatna sredstva za njihovo izvajanje,
- in uskladi predpise, ki opredeljujejo mejne in komunalne
dejavnosti, zagotovi obvezno medsebojno usklajevanje planskih dokumentov ter na njihovi osnovi sprejete odločitve.
Istočasno naj se izpeljejo tudi postopki za uskladitev dejavnosti po zakonu o komunalnih dejavnostih z zvezno klasifikacijo
dejavnosti.
Posebej je bilo poudarjeno, da naj za opredelitev komunalnih dejavnosti velja načelo funkcionalnega pomena trajne
oskrbe v prostoru družbenopolitične skupnosti, ki pa naj ne
izključuje možnost povezovnaj v večje, celovite tehničnotehnološke sisteme v širšem prostoru. Temu primerno je
potrebno zagotoviti oz. opredeliti sistemske vire financiranja.
Te ugotovitve posebej veljajo za povezovnaje komunalnega
in:
- cestnega gospodarstva, kjer naj se ob prenosu cest
v upravljanje komunalnim oziroma cestim podjetjem izvede
tudi ustrezen prenos sredstev, predvsem pa naj se zagotovi
smotrnost vzdrževanja vseh cestnih površin vključno s pločniki, kolesarskimi stezami ter prometno signalizacijo
- vodnega gospodarstva, kjer naj se na podlagi vodnogospodarskih osnov za pripravo katerih je zadolžena Zveza
vodnih skupnosti Slovenije, zagotovi usklajeno planiranje in
izvajanje ukrepov oz. nalog na območju občine, regije in
republike. Pri tem je ob pripravi zakonov za obe področji
smotrno opredeliti odvajanje meteorne kanalizacije v odprtih
sistemih kot dejavnost vodnega gospodarstva, z zaprtimi
sistemi (mešana in fekalna kanalizacija) pa naj upravlja komunalno gospodarstvo. Prav tako naj varovanje vodnih virov
v eksploataciji zagotavlja vodno gospodarstvo, medtem ko
naj bo organizirano črpanje, distribucija ter odvajanje v zaprtih sistemih (do izpusta) opredeljeno kot komunalna dejavnost. Temu primerno je treba opredeliti oz. vzpostaviti tudi
sistem financiranja.
- energetskega gospodarstva na podorčju distribucije
toplotne energije in plina, kjer je potrebno zagotoviti finančno
in časovno usklajenost posegov (razširitev ali obnova
omrežja) v prostoru.
- stavbno-zemljiškega gospodarstva, kjer morajo biti faze
pridobivanja in oddajanja stavbnih zemljišč odraz in element
celokupne prostorske politike družbenopolitičnih skupnosti,
kjer pa je faza opremljanja zemljišč neločljivo povezana
z izgradnjo magistralnih in primarnih infrastrukturnih (torej
tudi komunalnih) objektov in naprav. Z enotnim usklajevanjem obeh področjih bo zagotovljena pravočasnost priprave
zemljišč, namenjenih za kompleksno (predvsem stanovanjsko
izgradnjo) ter smotrna uporaba sredstev, s čimer bodo
podane možnosti zniževanja stroškov opremljenja stavbnih
zemljišč, namenjenih za stanovanjsko gradnjo. Republiški
komite za varstvo okolja in urejanje prostora bo v letu 1988
pripravil poročilo o izvajanju zakona o stavbnih zemljiščih
s poudarkom na vseh oblikah zajemanja mestne rente kot
enega od virov financiranja komunalne infrastrukture, ki bo
podlaga za oblikovanje usmeritev stavbno-zemljiške politike.
V razpravah je bil podan velik poudarek nalogam komunalnega gospodarstva na področju varstva in izboljševanja okolja. S tem v zvezi se posebej odpira vprašnje zbiranja, odlaganja in predelave odpadkov. Ta dejavnost je za področje komunalnih odpadkov že vključena v komunalne dejavnosti,
potrebno pa je pripraviti program aktivnosti za vzpostavitev
sodobnega sistema odlaganja in njihove predelave. Glede na
usmeritve, da se v komunalne dejavnosti vključi tudi dejavnost zibranja, odlaganja in predelave posebnih odpadkov, je
sprejto stališče, da te naloge komunalno gospodarstvo lahko,
prevzame ob zagotovitvi sistemskih finančnih virov, s katerimi
bo možno realizirati investicijske naložbe ter usposobiti
ustrezne kadre za opravljanje dejavnosti. Posebno pozornost
bodo morali ustrezni upravni organi posvetiti tudi vprašanju
sprejema lokacij za deponije komunalnih in posebnih odpadkov.
2. Urejanje družbenoekonomskih odnosov
Urejanje družbenoekonomskih odnosov je za komunalne
delavce po svoji vsebini najbolj občutljivo vprašanje, saj je
ozko vezano s pridobivanjem celotnega prihodka v komunal2

nih OZD. Zato je bilo tem vprašanjem v razpravah posvečeno
največ pozornosti, hkrati pa tudi največ kritike. Ob spoznanju,
da se je ekonomski položaj komunalnih delavcev v zadnjih
dveh letih izboljšal, je bilo ugotovljeno:
- na področju usklajevanja planskih dokumentov je premalo čutiti koordinativno vlogo organov družbenopolitičnih
skupnosti, kar ima glede na prepletanje pomena infrastrukturnih dejavnosti v prostoru posledice tako v racionalizaciji
porabe razpoložljivih sredstev kot tudi rabe prostora
- za potrebe učinkovitega planiranja in upravljanja komunalnih sistemov je potrebno izgrajevati integralni informacijski sistem in izpopolnjevati strokovna znanja ter metodološke
pristope. Na področju komunalnega gospodarstva je
potrebno vzpostaviti tak informacijski podsistem, ki se bo
vključeval v že znane informacijske sisteme in celovit integralni informacijski sistem na republiškem nivoju.
V zvezi s pogoji za pridobivanje dohodka komunalnih OZD
je ugotovljeno:
- da je potrebno voditi takšno politiko cen, da bo s ceno
poleg dogovorjenega nivoja enostavne reprodukcije zagotovljen tudi del sredstev za financiranje razširjene reprodukcije,
ter, da bo cena postala instrument, ki bo vplival na racionalno
ravnanje z naravnimi dobrinami. Poenostaviti je potrebno tudi
pristop za sprejemanje cen ter zagotoviti, da bodo cene odraz
sprejetih programov enostavne in (deloma) razširjene reprodukcije. Cenovna politika mora temeljiti na načelu obremenitev dejanskih uporabnikov; glede na monopolni položaj
komunalnih OZD pa je treba zagotoviti, da se namenska
sredstva razširjene reprodukcije v celoti uporabijo za svoj
namen (možnost uporabe 79. in 81. člena zakona o celotnem
prihodku in dohodku - razvojne premije) torej, da se ne
prelivajo v enostavno reprodukcijo, še posebej pa ne v osebne
dohodke,
- da naj se v večji meri uveljavijo načela tržnega gospodarjenja in obremenitev dejanskih uporabnikov komunalnih storitev tako na področju enostavne kot razširjene reprodukcije,
-da se dohodkovni odnosi izvajajo na osnovi dogovorjenih
standardov in normativov za izvajanje enostavne reprodukcije
komunalnih objektov in naprav ter da je treba dogovoriti tudi
minimalne standarde komunalne preskrbe,
- da je, glede na pomen komunalnih dejavnosti, potrebno
močneje uveljaviti vse oblike nadzora izvajanja dejavnosti.
3. Neusklajena vprašanja
Kot je že omenjeno, da je bilo večina stališč in mnenj
sprejetih ob obravnavi Poročila usklajenih, le nekaj vprašanj
pa še vedno ostaja odprtih in sicer:
- vloga krajevnih skupnosti pri upravljanju in izgradnji
komunalnih objektov in naprav. Enotna je sicer ugotovitev, da
občani v krajevnih skupnostih s svojimi prispevki v obliki dela
in sredstev prispevajo k hitrejšemu razreševanju komunalnih
problemov v krajevnih skupnostih, vprašljiva pa je kvaliteta
vzdrževanja komunalnih objektov in naprav, še posebej pa
strokovna usposobljenost krajevnih skupnosti, da so investitorji izgradnje le-teh. Po mišljenju nekaterih je potrebno pristojnosti krajevnih skupnosti kot investitorja omejiti glede na
tehnološko zahtevnost objekta, ki se gradi (predvsem pri
izgradnji vodovodnih in kanalizacijskih objektov in naprav) ali
celo na višino vrednosti investicije.
V primeru, da je krajevna skupnost investitor izgradnje
komunalnih objektov in naprav pa je treba zagotoviti obvezno
strokovno sodelovanje pri pripravi investicijsko-tehnične
dokumentacije ter strokovni nadzor pri izvajanju investicije.
Občinski upravni organi bi morali redno preverjati način
vzdrževanja komunalnih objektov in naprav, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti ter ukrepati v primerih, ko le-to ni
zadovoljivo.
- Vprašanje investitorstva - Komunalne skupnosti po
veljavni zakonodaji ne morejo biti investitorji izgradnje komunalnih objektov in naprav, kar seveda ni smotrno, še posebej
ob dvomih, ali so lahko investitorji krajevne skupnosti. Glede
na tehnološko različnost in zahtevnost investicij v komunalne
objekte in naprave pa je tudi vprašljivo, ali naj bo investitor
izključno komunalna skupnost, saj so ustrezne službe organizirane že v komunalnih organizacijah združenega dela, ki so
po svoji strokovni funkciji dolžne upravljati in gospodariti
z zgrajenimi objekti in napravami.
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- Pristojnost odločanja organov samoupravnih interesnih
skupnosti, mešanih delavskih svetov komunalnih organizacij
združenega dela in tudi organov skupščine občine, ki se
marsikdaj podvaja in ima za posledico, da so postopki za
sprejem nekaterih odločitev dolgotrajni.
III. SKLEPI
Glede na ugotovitve, ki so rezultat dosedanje obravnave

Poročila o komunalnem gospodarstvu, Izvršni svet SR Slovenije dopolnjuje sklep, sprejet k Poročilu o komunalnem
gospodarstvu (objavljen v Poročevalcu št. 21/4. 8. 1988) in
sicer tako, da se za drugo alineo doda tretja alinea, ki se glasi:
- sistem nadzora izvajanja komunalnih dejavnosti glede na
sprejete standarde in normative izvajanja enostavne reprodukcije komunalnih objektov in naprav ter sprejete standarde
minimalne oskrbe s komunalnimi proizvodnimi storitvami.

ZVEZA KOMUNALNIH SKUPNOSTI SLOVENIJE
POVZETEK STALIŠČ
javne obravnave poročila o komunalnem gospodarstvu

Program dela skupščine SR Slovenije predvideva tudi
obravnavo poročila o komunalnem gospodarstvu (Poročevalec št. 21/87 z dne 4. 8. 1987).
Skupščina Zveze komunalnih skupnosti Slovenije je na
skupni seji dne 14. 1. 1988 sprejela gradivo »Povzetek
stališč javne obravnave poročila o komunalnem gospodarstvu«, ki vam ga v prilogi pošiljamo v želji, da služi kot ena
od osnov za nadaljnje urejanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v komunalnem gospodarstvu.
Povzetek stališč je bil izdelan na podlagi razprav na
regijskih posvetih, organiziranih skupaj s Splošnim združenjem komunalnega stanovanjskega gospodarstva in ob
sodelovanju Republiškega komiteja za varstvo okolja in
urejanje prostora. Gradivo je bilo v mesecu marcu poslano
tudi vsem izvršnim svetom občin in komunalnim interesnim skupnostim kot gradivo, ki naj vzpodbudi razpravo in
pripomore k širši razpravi in razreševanju številnih dilem
nadaljnjega razvoja komunalnega gospodarstva in jasnejšemu opredeljevanju odnosov z mejnimi področji.
UVOD
Javno razpravo o Poročilu o komunalnem gospodarstvu (v
nadaljnjem besedilu: poročilo) je na predlog organov Zveze
komunalnih skupnosti Slovenije organizirala Zveza komunalnih skupnosti Slovenije in Splošno združenje komunalnega in
stanovanjskega gospodarstva Slovenije v sodelovanju
z Republiškim komtejem za varstvo okolja in urejanje prostora.
Javna razprava je potekala v okviru devetih regijskih posvetov med 10. in 18. novembrom 1987. Posvetov so se udeležili
predstavniki komunalnih skupnosti občin, komunalnih delovnih organizacij in predstavniki izvršnih svetov občin in mest.
Za posvete je bilo poleg poročila pripravljeno tudi delovno
gradivo z naslovom Komunalno gospodarstvo - dileme in
smeri njegovega razvoja, z namenom, da bi enotno usmerili
razpravo v oblikovanje ključnih problemov in smeri nadaljnjega razvoja, še zlasti na naslednjih področjih:
- odnosi komunalnega gospodarstva do krajevnih skupnosti,
- mejnih področjih stavbnozemljiškega, cestnega in vodnega gospodarstva,
- mesto in vloga komunalnega gospodarstva do zaščite
človekovega okolja,
- problematika planiranja (in programiranja),
- učinkovitost sistema financiranja v okviru svobodne
menjave in družbenoekonomskih odnosov (cene),
- nomenklatura oz. opredeljevanje dejavnosti in
- investitorstvo.
Vsi ti problemi in predlogi so usmerjeni (imajo za cilj) poleg
spoznanja o vzrokih za prepočasen razvoj dejavnosti tudi
v spoznanje o nujni kadrovski krepitvi, razvoju izobraževalnega, strokovnega in raziskovalnega dela, kot temelju za
dolgoročni, hitrejši in družbenim potrebam ustrezen razvoj.
V nadaljevanju je prikazan kratek povzetek in stališča razprave do gradiva.
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I. VLOGA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V KOMUNALNEM GOSPODARSTVU IN ODNOS
.MED KOMUNALNIMI DELOVNIMI
ORGANIZACIJAMI TER KRAJEVNIMI
SKUPNOSTMI
V praksi zadovoljujejo komunalne potrebe delovnih ljudi in
občanov na eni strani komunalne delovne organizacije, na
drugi strani pa krajevne skupnosti. Taka dvojnost opravljanja
komunalnih storitev ima pozitivne in negativne posledice.
Izvajanje dejavnosti v okviru komunalnih delovnih organizacij
je na višjem nivoju, zagotavlja praviloma strokoven in boljši
komunalni standard, večjo zanesljivost obratovanja in predvsem gospodarnejši odnos do osnovnih sredstev. Opravljanje
dejavnosti preko krajevnih skupnosti pa je zaradi kratkoročnosti pogledov na trajno gospodarjenje navidezno cenejše.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da v tistih sredinah, kjer so
komunalne delovne organizacije bolj razvite, intenzivneje
sodelujejo, svetujejo in pomagajo krajevnim skupnostim. Dolgoročno rešitev vidijo v tem, da bodo svojo dejavnost razširili
na celoten prostor, pri čemer je dinamika odvisna od kadrovskih in finančnih pogojev. V tistih sredinah, kjer komunalne
delovne organizacije nimajo ustreznih kadrov, ugotavljajo, da
je zatečeno stanje edini pogoj za zadovoljevanje komunalnih
potreb v posameznih krajevnih skupnostih. Enotno stališče je,
da se pozitivne vloge krajevnih skupnosti pri zadovoljevanju
komunalnih potreb ne ovira. Razvojno pa je neobhodno čimprej usposobiti komunalne delovne organizacije, da bodo
svetovale in strokovno neposredno pomagale krajevnim
skupnostim tako, da bo možen postopen prenos opravljanja
dejavnosti na komunalne delovne organizacije. Pri tem pa je
potrebno že sedaj, nemudoma zagotoviti, da bodo taki lokalni
sistemi obratovali gospodarno in da bo v ceni oblikovana tudi
amortizacija.
Za dosego tega cilja morajo komunalne delovne organizacije težiti, da za krajevne skupnosti pričnejo z opravljanjem
naslednjih nalog:
- obvezno izvajanje nadzora pri investicijah, ki jih izvajajo
krajevne skupnosti,
- obvezno sodelovanje pri pripravi dokumentacije oz. kontrole te dokumentacije in dajanje mnenj k predlaganim strokovnim rešitvam,
- prevzemanju investitorstva za pomembnejše objekte,
vključno s pripravo upravne dokumentacije.
II. KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN
STAVBNOZEMLJIŠKO GOSPODARSTVO
Pred ustanovitvijo skladov za urejanje stavbnih zemljišč, je
planiranje, usklajevanje in operativno izvajanje del s področja
stavbnih zemljišč bilo vklopljeno v proces dejavnosti celotnega komunalnega gospodarstva, ki je bilo že takrat močno
povezano s planiranjem nalog stavbnozemljiškega gospodarstva. Z ustanovitvijo skladov za urejanje stavbnih zemljišč je
bil ta proces prekinjen.
3

Urejanje stavbnih zemljišč pomeni delovni proces, ki
zajema pridobivanje stavbnih zemljišč, pripravljalna dela in
opremljanja stavbnih zemljišč s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami. V osnovi tvori daleč najvažnejši in najvrednejši del tega procesa prav izgradnja novih objektov in
naprav, kar predstavlja tudi večji del razširjene reprodukcije
koumalnega gospodarstva. Z reorganizacijo oz. izključitvijo te
dejavnosti iz nomenklature komunalnih dejavnosti in z odtegnitvijo sredstev za te namene, se je močno zmanjšal vpliv
komunalnih delovnih organizacij na razvoj svoje dejavnosti.
Istočasno pa se je zmanjšal tudi interes, motiviranost in možnosti za kadrovski razvoj in strokovno usposabljanje v komunalnih delovnih organizacijah.
V razpravi je bilo poudarjeno stališče, da morajo biti predstavniki komunalnih delovnih organizacij neposredno vključeni v organe skladov stavbnih zemljišč in sodelovati v vseh
fazah odločanja o pripravi stavbnih zemljišč. Naloga investitorstva pri opremljanju stavbnih zemljišč morajo postati trajna
naloga komunalnega gospodarstva.
S tem bo doseženo:
- bolj usklajeno in kvalitetnejše planiranje,
- večja specializacija kadrov za izvajanje investicij na
področju graditve komunalnih objektov in naprav v okviru
SSZ ali komunalnega gospodarstva,
- prenos funkcionalnih znanj iz komunalnega gospodarstva
na področje urejanja stavbnih zemljišč pri graditvi objektov,
zajetih v okvir urejanja štabnih zemljišč, vključno s projektiranjem teh objektov,
- celovitejše reševanje vzporednih komunalnih problemov.
III. KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN VODNO
GOSPODARSTVO
V zvezi s problematiko usklajenosti planov med vodnim
gospodarstvom in komunalnim gospodarstvom pri graditvi
objektov in naprav, kjer lahko obe gospodarstvi nastopata kot
sofinancerja, je bilo na posvetih ugotovljeno, da:
-so plani posameznih občinskih komunalnih gospodarstev
s pripadajočimi vodnimi skupnostmi usklajeni,
- se pred tem usklajevanjem občinska komunalna gospodarstva medsebojno ne usklajujejo in ne dogovarjajo za enoten nastop do vodnega gospodarstva, tako na nivoju regije,
kot tudi republike,
- je potrebno razmejiti pristojnosti vodnega in komunalnega gospodarstva na mejnih področjih tako, da bo komunalno gospodarstvo v celoti gospodarilo z vodo med odvzemom in vračanjem v naravne odvodnike.
Stališča:
Programe komunalnega gospodarstva, ki naj bi bili vključeni v plane vodnega gospodarstva, mora komunalno gospodarstvo predhodno medsebojno uskladiti v prostoru območnih vodnih skupnosti, naloge republiškega pomena pa na
nivoju republike. (1)
Zagotoviti je potrebno vse pogoje za samostojno in celovito
gospodarjenje s komunalnimi vodami med odvzemom in vračanjem v naravne odvodnike. (2)
IV. KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN CESTNO
GOSPODARSTVO
V okviru zadovoljevanja potreb je zlasti pomembno vprašanje gospodarjenja z javnimi površinami - komunikacijami.
Komunalno gospodarstvo je že tradicionalno intenzivno skrbelo za to področje in se za te naloge tudi organiziralo.
Različne reorganizacije cestnega gospodarstva /po sektorskem principu/ so se na razvoj komunalnega gospodarstva
vedno negativno odražale /odliv kadrov ali celo celih delov
KDO, odliv finančnih sredstev in strojne ter druge opreme/.
Predvsem gospodarjenje s prometnimi oz. javnimi površinami
v mestih in naseljih mestnega značaja je ostajalo vedno bolj
pereče in nepokrito.
Stališče:
Ker so javne prometne površine /ulice, trgi, ceste, hodniki
za pešce, parkirne površine itd./ istočasno tudi prostor v in po
katerem potekajo druge komunalne naprave, je enotno
gospodarjenje s tem prostorom edina možna alternativa za
dobro in usklajeno gospodarjenje /koordinacija pri prekopa-

vanjih, zaporah, odlaganju raznih materialov, zimska služba
ipd.//1/
V primeru, da je vzdrževanje ulic, cest, trgov in drugih
prometnih površin /javnih poti/ prenešeno med naloge komunalnega gospodarstva, je za te naloge potrebno zagotoviti
dodatna finančna sredstva. /2/
V. KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN
EKOLOGIJA
Z razvojem družbene produkcije se je intenzivno razvila
industrializacije in urbanizacija. Negativni učinki delovanja
človeka na okolje /zemlja, zrak, voda/ dosegajo tak obseg, da
je potrebno hitro in organizirano ukrepanje.
Komunalno gospodarstvo je že po svoji osnovni funkciji
usmerjeno v ustvarjanje in zagotavljanje pogojev za bivanje in
delo v prostoru. V tem kontekstu predstavlja praktično edino
ekološko službo. Naraščajoča problematika postavlja pred to
dejavnost vedno zahtevnejše naloge, ki pa jih komunalno
gospodarstvo ne bo več kos z zatečenimi razmerami pri
znanju, kadrih, organiziranju in dodeljenimi materialnimi okviri.
V primeru, da naj komunalno gospodarstvo tudi vnaprej
predstavlja tisto službo, ki rešuje tudi temeljne ekološke konflikte, je to dejavnost potrebno organizacijsko, kadrovsko in
materialno krepiti. Ob odgovornostih je treba zagotavljati tudi
potrebno avtonomijo za stokoven in ekonomski razvoj.
Stališče:
Komunalno gospodarstvo mora v odnosu do sektorsko
organiziranih dejavnosti dobiti možnosti in pooblastila za
tvornejše sodelovanje v vseh fazah planiranja urbanizacije in
izvajanja nalog, ki iz teh planov izhajajo, še zlasti;
- na področju stavbnih zemljišč /pri racionalnem in
neškodljivem zasedanju novih površin z novimi programi,
- na področju zagotavljanja oskrbe z neoporečno pitno
vodo in njeno nevtralizacijo pred vračanjem v vodotoke,
- na področju komunalnih odpadkov /z urejanjem odlagališč oz. predelavo teh odpadkov/,
- na področju posebnih odpadkov s strokovnim pristopom
k tem problemom,
- na področju oskrbe s toplotno energijo (z racionalnim
izkoriščanjem energetskih resursov in očuvanjem ozračja,
- na področju varovanja naravne in kulturne dediščine
prevzeti večjo vlogo pri urejanju okolja, kot pogoju za njegovo
očuvanje in ekonomsko /turistično/ eksploatacijo /tvornejše
vključevanje v turistično gospodarstvo/,
- na področju SLO in DS ustvariti take pogoje, da bi bili
učinki naravnih in antropogenih havarij čim manjši. /1/
Iz navedenega je razvidno, da so od kvalitete storitev oz.
opravljenih nalog komunalnega gospodarstva odvisni uspehi
tudi drugih gospodarskih dejavnosti /turizem, kultura in
gospodarstvo nasploh/ in varnost bivanja. Zato je povečevanje znanja, ki je potrebno za razumevanje teh vplivov ter
pripadajoče strokovno in raziskovalno delo v komunalnem
gospodarstvu, njegova prioritetna naloga. /2/
VI. KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN POSEBNI
ODPADKI
Iz razprav o možnosti organiziranja dejavnosti posebnih
odpadkov v okviru komunalnega gospodarstva ugotavljamo:
- komunalno gospodarstvo je usposobljeno za ravnanje
s komunalnimi odpadki. Na sedanji stopnji razvoja ni specializirano za ravnanje s posebnimi odpadki,
- da se nekatere komunalne delovne organizacije v Sloveniji že ukvarjajo tudi z ravnanjem s posebnimi odpadki,
- da v prostorskih delih družbenih planov za ta odlagališča
ni predvidenih lokacij.
Stališča:
- Kljub izrečenim pomislekom je prioritetno spoznanje, da
bo komunalno gospodarstvo moralo prevzeti del aktivnosti
pri ravnanju s posebnimi odpadki,
- predhodno je potrebno razrešiti vsa strokovna, tehnološka, kadrovska, ekonomska in predvsem prostorska vprašanja.
- vzporedno z izgradnjo regijskih zbirališč posebnih
odpadkov je potrebno urediti tudi pripadajoča odlagališča
komunalnih odpadkov,
priloga poročevalca
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- razrešiti je potrebno vsa vprašanja zagotavljanja finančnih sredstev.
VII. INVESTITORSTVO V KOMUNALNEM
GOSPODARSTVU
Investitorstvo je ena najpomebnejših aktivnosti v poslovni
ekonomiji. Zahteva izjemno veliko poznavanje tako ekonomije, kot stroke in tehnologije, kar pomeni, da je uspešnost
investicij neposredno odvisna od kvalitete kadrov. Za komunalno gospodarstvo je značilno, da ni neposredno zainteresirano za investiranje, ker učinkov novih investicij ne more
tržno uveljavljati oz. ker ima s povečevanjem novih osnovnih
sredstev samo višje stroške poslovanja. Za nove investicije je
izkazan predvsem širši družbeni interes.
V skladu z zakonom o kumunalnih dejavnostih je lahko
investitor komunalna delovna organizacija, krajevna skupnost ali katerakoli druga OZD. Komunalna skupnost pa od leta
1982, ko je bil sprejet novi zakon o komunalnih dejavnostih,
ne more biti več investitor (kot npr. stanovanjska ali cestna
skupnost). V primeru, da je KDO investitor, ne more biti
izvajalec investitorskih del.
V razpravi so bili prisotni različni pogledi in predlogi glede
dileme ali načeloma krčiti ali pa širiti možnosti za izvajanje
investitorstva. Načelno stališče je, da se mora komunalno
delovno organizacijo usposobiti kot prvenstvenega investitorja, ki mora čimprej postati sposobna za izvajanje vseh
poslov v zvezi z investicijami in razširjeno reprodukcijo nasploh.
Glede na zatečeno stanje pa ni primerno ožiti možnosti, da
so investitorji tudi druge delovne organizacije in skupnosti.
Pri tem je bilo še posebej poudarjeno, da bi v določenih
primerih morala biti investitor tudi komunalna interesna skupnost. Odločanje o osnovnih pogojih in kriterijih za investitorstvo, bi moralo biti prepuščeno občinam glede na specifičnost posameznih občinskih komunalnih sistemov (organizacije, kadri, izvajalci). Dolgoročna usmeritev je, da se morajo
komunalne delovne organizacije organizirati in usposobiti
(kadrovsko, organizacijsko) za prevzem nalog celovite reprodukcije.
VIII. PLANIRANJE IN INFORMACIJSKI SISTEM
V KOMUNALNEM GOSPODARSTVU
Osnovni predpogoj za učinkovito izvajanje dejavnosti je
kvalitetno planiranje.
V razpravah na posvetih je bilo ugotovljeno, da je za kvalitetno planiranje tako enostavne in razširjene reprodukcije
potrebno razpolagati s strokovnimi znanji in ažurnimi informacijami. Posebno pereče je vprašanje usklajevanj oz. koordinacije različnih aktivnosti v prostoru in času.
V okviru zatečenega sistema še posebno izbija problem, da
se tudi sprejeti plani ne realizirajo, ker sam pristop k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana ne zagotavlja, da bodo
nosilci oz. uporabniki lahko izpolnili svoje prevzete obveze. Ti
izpadi pa povzročajo verižne porušitve predhodno usklajenih
aktivnosti in diktirajo nenehno potrebo po spreminjanju in
dopolnjevanju planov.
Predlog stališč:
Z namenom, da se doseže usklajeno delovanje vseh aktivnosti v okviru naselij, je potrebno določiti nosilca naloge. To
je lahko strokovna služba KDO ali strokovna služba komunalne skupnosti. Naloga te strokovne službe naj bi bila, da
vzpodbudi in doseže plansko, finančno, operativno in
rokovno uskladitev nalog s področja komunalnega gospodarstva z nalogami s področja stavbnozemeljiškega gospodarstva, elektro in PTT gospodarstva. (1)
Usklajevanje med nosilci posameznih dejavnosti v prostoru
pri pripravi srednjeročnih in letnih planov naj bi prevzele
upravne organizacije. (2)
Nosilci operativnega planiranja in celovite enostavne reprodukcije so komunalne delovne organizacije. (3)
Potrebno je izgrajevati integralni informacijski sistem in
izpopolnjevati strokovna znanja ter metodološke pristope za
potrebe planiranja in upravljanja komunalnih sistemov. (4)
priloga poročevalca

IX. NOMENKLATURA KOMUNALNIH
DEJAVNOSTI
Poleg osnovne teze, da dodatne dejavnosti zajedajo
v obstoječa sredstva za izvajanje komunalne dejavnosti kolektivne rabe, ima nomeklatura tudi druge pomene oz. posledice.
Ob tem se ni treba omejiti le na t. i. kolektivno komunalo, saj
ima vrsto dodatnih dejavnosti opredeljenih z občinskimi
odloki vse atribute individualne komunale (uporabnik je
določljiv, količina porabe izmerljiva) in jo je zato možno
izvajati s plačilom cene za opravljeno storitev. To velja za tako
najbolj sporno žičničarstvo kot za gramozničarstvo, plakatiranje oz. rušitve črnih gradenj, javna kopališča idr. Odločitev ali
se posamezno dejavnost dodatno vključi med komunalne
dejavnosti ali ne, je zato potrebno presojati še po dodatnih
merilih in sicer:
1. pomen opravljanja določene dejavnosti za trajno normalno reproduciranje temeljnih materialnih pogojev življenja
in dela v DPS (naselju, komuni),
2. da določene zadeve ni možno izvajati po principih tržnega gospodarstva,
3. da je dejavnost v principu namenjena vsem uporabnikom.
Pomen nomenklature pa je še širši. Za opredeljene dejavnosti velja, da dobijo obeležje širšega družbenega interesa,
izvajalci pa družbeno kontrolo v obliki razširjenega delavskega sveta. Vključeni so v interesno skupnost. Specifičnosti
pa nastanejo tudi v primeru trajnih motenj v poslovanju (ni
stečaja).
Tretji pomen nomeklature je statističen, analitičen in planski. Vsekakor je možno zagovarjati družbeni interes, da bi se
sorodni dogodki enotno identificirali in širše družbeno načrtovali (npr. gramozničarstvo ali črne gradnje).
Iz strokovneg vidika je torej možno zagovarjati vsako dejavnost, ki zadovoljuje vse kriterije kot jih tudi sicer zadovoljujejo
ostale z nomenklaturo opredeljene dejavnosti.
Iz družbenega vidika je realno pričakovati, da bodo v posameznih sredinah nastajale potrebe, ki jih je za normalen ravoj
potrebno zadovoljevati (npr. črne gradnje, gramoz). V takem
primeru, ko bi predmet dejavnosti izvajalcu omogočal trajno
eksistenco, ni pa možno uveljavljati tržnih zakonitosti, smatramo, da ni zadržka za opredeljevanje v skladu z določbami
3. čl. Zakona o komunalnih dejavnostih. V primeru, da taka
dela (pomembna za komunalo) opravlja katera od obstoječih
komunalnih izvajalskih organizacij (četudi je financirana
posredno s sredstvi, ki se za njeno programirano delo združujejo preko SIS), je potrebno določiti tudi osnovo in stopnjo oz.
vir financiranja. Ne more pa iti to na škodo izvajanja obstoječih programov oz. dejavnosti. V osnovi je (plakatiranje, izobešanje zastav) možno reševati v okviru stranskih servisnih
storitev. Večji problem je neusklajenost nomenklature in
enotne klasifikacije dejavnosti.
Enotno stališče iz razprave je:
1. Da morajo dodatne dejavnosti zadostiti splošnim načelom za opravljanje komunalnih dejavnosti,
2. da je druge dejavnosti možno opredeliti kot komunalne
le, če so za take programe zagotovljena dodatna sredstva,
3. za take dejavnosti je potrebno zagotoviti ustrezne evidence in spremljanje podatkov o vrsti, količini in vrednosti
takih storitev.
X. FINANCIRANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI
V poročilu in razpravi je bilo največ poudarka posvečeno
problemom financiranja oz. zagotavljanja sredsatv. Generalne in že kar tradicionalne ugotovitve in pripombe so, da je
skoraj celoten sistem financiranja neustrezen, neučinkovit in
preveč administrativen.
Nerazumljivo je, zakaj ima med vsemi sistemi gospodarske
infrastrukture s področja materialnih SIS:
- izpad sredstev, ki bo komunalne organizacije porinil v razvoju še nazaj (kadri odhajajo),
- komunalno gospodarstvo najbolj izjemne in težke pogoje
pri zagotavljanju sredstav.
Problem financiranja je dvojen: *
- kako zagotoviti TRAJNO dovolj sredstev za izvajanje
dejavnosti na dogovorjenem oz. zatečenem nivoju in tempu
razvoja (še zlasti ob tako dinamični inflaciji),
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- kako ta bremena kar najpravičnejše in najenostavnejše
(gospodarno, s čim manj administrativnega dela in čimbolj
zanesljivimi 02. kontinuiranimi prilivi porazdeliti med uporabnike.
V razpravi pa so .bila podana tudi konkretna stališča, pripombe in predlogi za posamezne rešitve:
- cena (tarifa) naj vsebuje tudi delež za razširjeno reprodukcijo (vsaj v obsegu poprečnih sredstev za te namene v DPS),
- izločijo naj se stroški za razvoj drugih infrastruktur (predvsem prispevki za razširjeno reprodukcijo elektrogospodarstva in drugih SIS,
- povračila naj dobijo enak status kot cene (saj so v osnovi
cena), za\jporabnike morajo postati materialni strošek,
- del sredstev za razširjeno reprodukcijo se mora združevati
od vseh obstoječih koristnikov (solidarnost in vzajemnost),
- del sredstev rente, katere nastanek je pogojen s komunalno infrastrukturo, se mora vračati v to gospodarstvo.
V razpravi je bilo podano še vrsto zelo specialnih možnih
rešitev, ki seveda ne morejo biti enotne, lahko pa se uveljavljajo v posameznih sredinah, npr.:
- del dejavnosti oskrbe z vodo (požarna rezerva) je možno
obravnavati kot komunalno dejavnost kolektivne rabe in zanjo
zagotavljati sredstva iz virov, namenjenih za tako dejavnost
(povračil),
- delovanje čistilnih naprav je možno opredeliti kot kombinirano kolektivno in individualno rabo (ob predpostavki, da
komunalno gospodarstvo oz. KDO razpolaga s katastrom
onesnaževalcev, kar omogoča ugotavljanje individualnih prispevkov k onesnaževanju),
- podobno je možno del prometnih površin (zlasti parkirišč)
povezati z individualno določljivimi uporabniki itd.
Zakon o komunalnih dejavnostih je potrebno dopolniti
tako, da bi finančna sredstva za razširjeno reprodukcijo
v komunalnem gospodarstvu zbirali še:
- s prispevkom ob ceni komunalnih storitev,
- s plačilom prispevka za priključek na primarne komunalne objekte in naprave,
- s plačilom prispevka zaradi povečanja potreb po komunalnih storitvah nad doseženim obsegom porabe v predhodnem obdobju,
- z združevanjem finančnih sredstev sklada stavbnih zemljišč (del nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, del
povečane vrednosti, ki izhaja iz minulih družbenih vlaganj
v komunalno infrastrukturo, sredstva za opremljanje stavbnih
zemljišč,
- z višjo ceno za pitno vodo, porabljeno v tehnološke
namene,

- s plačilom odškodnine za onesnaženo vodo,
- s samoprispevki,
- z delom davkov iz naslova nepremičnin, prometom nepremičnin in dohodkom od prometa z nepremičninami.
Iznešeno je bilo tudi stališče, da je glede financiranja oz.
zagotavljanja finančnih sredstev potrebno komunalo obravnavati kot celoto, ne pa je strukturirati in potem za vsak
segment uveljavljati ločene vire, pri čemer večina virov po
obsegu ne dosega posameznega pomembnejšega vira. Stroški in administriranje, terjatve in prelivanje onemogoča
gospodarno obnašanje. Zato je splošna usmeritev, da se
komunalnemu gospodarstvu omogoči zagotovitev kvalitetnih
in trajnih finančnih virov na enostaven in gospodaren način.
XI. POSTOPKI ZA SPREMEMBO CEN
KOMUNALNIH STORITEV
Na posvetih so bile enotno izražene pripombe na postopke
za spremembo cen komunalnih storitev. Število organov,
komisij in skupščin, ki obravnavajo predloge za spremembo
cen, je preveliko in zato je postopek za spremembo cen
predolg. Komunalne skupnosti bi morale v sodelovanju
z izvršnimi sveti občin doseči, da bi te postopke skrajšali. KDO
naj bi bilo omogočeno, da z družbenim dogovorom dogovorjenimi datumi za spremembo cen te nove cene tudi v praksi
operativno uporabijo, ne pa dobijo samo formalno potrditev
po prej navedenih predolgih postopkih. Pripombe in pobude
posameznih sredin, da se cene vežejo na periodične obračune ni možno upoštevati, ker periodični obračuni (zaradi
stranskih dejavnosti) ne temeljijo na istih osnovah kot kalkulacija za cene.
Predlog stališča:
- Družbeni dogovor o oblikovanju cen mora postati dolgoročnejši dokument, ne pa temeljiti na letnih resolucijah,
- sedanja določila DD o cenah načeloma ostanejo v veljavi
tudi za leto 1988,
- datume sprememb cen usklajevati s spremembami splošnih pogojev gospodarjenja,
- predlog za spremembo cen za potrebe izvršnega sveta in
za samoupravne organe komunalnih skupnosti pregleda in da
svoje mnenje samo ena skupna strokovna služba,
- celotni postopek od prijave do sprejema in potrditve
spremembe cen komunalnih storitev sme trajati največ 30 dni,
- komunalne skupnosti morajo sklic sej ustreznih samoupravnih organov predvideti tako, da bodo KDO spremembo
cen lahko pričele uporabljati z v DD ali drugih dokumentih
dogovorjenimi datumi.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o ugotavljanju katastrskega dohodka (ESA-397)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 106. seji dne
14.4.1988 določil besedilo:
-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 26. 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 bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene
prihodke in
%
- Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave
za družbene prihodke.
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1. člen
V zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list
SRS, št. 23/76) se v 2. členu za besedama »poprečnega
pridelka« doda besedilo »oziroma poprečnega prirastka lesne
mase«.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi:
»3. a člen
Dohodek od rastlinskih pridelkov se ugotavlja:
- od njiv, po poprečnih pridelkih in strukturi njivskih površin s strnenimi žiti, koruzo, njivskimi vrtninami, krmnimi in
industrijskimi rastlinami na 1 ha površine;
- od vrtov, po poprečlnih pridelkih in odstotni udeležbi
glavnih vrst vrtnin na 1 ha površine;
priloga poročevalca

- od plantažnih sadovnjakov, po strukturi sadovnjakov in
poprečnem pridelku sadja na 1 ha površine;
- od ekstenzivnih sadovnjakov, po strukturi sadovnjakov,
poprečnem številu rodnih dreves na 1 ha površine in poprečnem pridelku sadja na sadno drevo;
- od olivnih nasadov, po številu rodnih stebel na 1 ha
površine in poprečnem pridelku na enem steblu;
- od hmeljišč, po poprečnem pridelku hmelja na 1 ha
površine;
- od vinogradov, po poprečnem številu rodnih trsov na
1 ha površine in poprečnem pridelku grozdja na en trs; število
rodnih trsov se ugotovi po običajni saditvi v posameznem
katastrskem okraju;
- od travnikov, barjanskih travnikov in pašnikov, po
poprečnem pridelku sena na 1 ha površine;
- od gozdov in gozdnih plantaž, po poprečnem prirastku
lesne mase na 1 ha površine in po sestavi sortimentov po
vrstah drevja;
- od trstičja, po poprečnem pridelku trsja, rogoza in drugih
rastlin na 1 ha površine.«
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Materialni stroški se ugotavljajo za 1 ha zemljiške površine, in sicer za vsako katastrsko kulturo in za vsak katastrski
razred zemljišča.«
V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
doda nov stavek, ki se glasi:
»Amortizacija se obračunava v odstotku od bruto dohodka
od 1% do 6%, pri trajnih nasadih pa v znesku, ugotovljenem
glede na napravno vrednost nasada in dobo trajanja nasada.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ugotavljanje katastrskega dohodka in njegovo valorizacijo se obračunavajo kmetijski in gozdni proizvodi po odkupnih oziroma tržnih cenah, materialni stroški pa po nabavnih
cenah iz leta pred letom, v katerem se ugotavljanja, oziroma
valorizacija katastrskega dohodka izvaja. Te cene se valorizirajo s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne
stopnje rasti teh cen v zadnjih dveh letih. Kmetijski proizvodi,
za katere se določajo zaščitne cene, se obračunavajo po
zaščitnih cenah iz tekočega leta.«
5. člen
»Za 7. členom se dodasta nova 7. a in 7. b člena, ki se
glasita:

»7. a člen
Ugotavljanje katastrskega dohodka se izvede v primeru, ko
se bisteno spremeni obseg in struktura kmetijske proizvodnje, količnika pridelkov, cene kmetijskih in gozdnih proizvodov ter materialni stroški.
Valorizacija katastrskega dohodka se lahko izvede, če se
spremenijo cene kmetijskih in gozdnih proizvodov ter materialni stroški, mora pa se izvesti, če se vrednost katastrskega
dohodka zaradi sprememb cen kmetijskih in gozdnih proizvodov ter materialni stroški na ravni Socialistične federativne
republike Jugoslavije spremeni za najmanj 50%.
7. b člen
Ugotavljanje katastrskega dohodka in valorizacija katastrskega dohodka se začne po odločitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Z aktom iz prejšnjega odstavka, s katerim se prične ugotavljanje katastrskega dohodka, se določijo obdobja, po katerih
se ugotavljajo pridelki, cene in materialni stroški iz drugega
odstavka 5. člena tega zakona.
Z aktom iz prvega odstavka tega člena, s katerim se odloči
o valorizaciji katastrskega dohodka, se ugotovi tudi količnik
za izvedbo valorizacije katastrksega dohodka.
Količnik za valorizacije katastrskega dohodka se določi za
vsako katastrsko kulturo v vsakem katastrskem okraju. Če pa
se cene kmetijskih in gozdnih proizvodov ter materialni stroški spremenijo v približno enakem razmerju in enakomenro
delujejo na spremembo vrednosti katastrskega dohodka vseh
katastrskih kultur, se valorizacija izvede z enotnim količnikom
za vse katastrske kulture in vse katastrske okraje.«
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedi »Republiški sekretar«
nadomestita z besedami »Republiški komite«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predpiše podrobna navodila o načinu ugotavljanja in valorizaciji katastrskega dohodka ter obrazce za izdelavo lestvic katastrskega dohodka.«
7. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora druženega dela in
Zbora občin dne 16. 3. 1988 obravnavala predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju
katastrskega dohodka z osnutkom zakona. Zbora sta sklenila,
da sprejmeta predlog za izdajo zakona z osnutkom ter da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog zakona.
Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in
ustrezno upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih
teles zborov Skupščine SR Slovenije in Skupščine SR Slovenije, pripombe Zakonodajno-pravne komisije in pripombe
delegatov in skupin delegatov na sejah zborov.
Predlagatelj je pri pripravi zakonskega predloga proučil vse
v postopku skupščinske obravnave podane pripombe, predloge in mnenja in jih upošteval tako, da je ustrezno spremenil
in dopolnil posamezne določbe osnutka zakona ter dodal dva
nova člena.
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je
v zvezi s predlagano določbo drugega odstavka 12. člena
zakona (4. člen osnutka zakona) opozorila, da je potrebno
tiste določbe temeljnih kriterijev iz dogovora o temeljnih
kriterijih za obračun in valorizacijo katastrskega dohodka
(Uradni list SRS, št. 35/87), ki so lahko le predmet zakonskega
ureanja, vključiti v predlog zakona, z izvršilnim predpisom pa
urediti ostala vprašanja, ki se po vsebini nanašajo na način
priloga poročevalca

oziroma metodologijo ugotavljanja in valorizacijo katastrskega dohodka. Upoštevajoč navedeno opozorilo je v 2. členu
predloga zakona opredeljen način ugotavljanja dohoka za
vsako katastrsko kulturo vključno s štirimi novimi, uvedenimi
le v SR Sloveniji in so terminološko usklajene z zakonom
o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74). V 3. členu,
s katerim se dopolnjuje veljavni 4. člen zakona pa je natančneje opredeljen način ugotavljanja materialnih stroškov in
amortizacije.
Predloga skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor
združenega dela Skupščine SR Slovenije - gospodarsko
področje, 37. okoliš, po katerem naj bi se za izračun katastrskega dohodka od gozda namesto poprečnega prirastka
lesne mase upošteval letni etat (posek) ni bilo mogoče sprejeti zato, ker se skladno z gozdnogospodarskimi načrti kot
strokovni podlagi za planske dokumente gozdnogospodarskih organizacij določa letni etat po oddelkih in odsekih, ki ga
praviloma ne razdeli po posameznih parcelah.
Poprečni dobni prirastek odraža prirastne sposobnosti
gozdnih rastišč in je glede tega več ali manj konstanten,
medtem ko je višina etata pod močnim vplivom razvojnih faz
posameznih sestojev in zaradi tega lahko v posameznih
obdobjih zelo niha. Zaradi teh nihanj bi sledila tudi potreba po
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zelo pogostih novih izračunih katastrskega dohodka od
gozdov.
Skupina delegatov za Zbor občin iz občine Sevnica, delegacija gospodarskega področja Posavja in delegat s področja
kmetijstva, 6. okoliš (Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica) za
Zbor združenega dela menijo, da ugotavljanje katastrskega
dohodka od gozdov na podlagi poprečnega prirastka lesne
mase ni sprejemljivo, ker bi to imelo za posledico spremembo
sistema obdavčevanja dohodkov od gozdov, ali celo dvojno
obdavčitev (po katastrskem dohodku in od poseka lesa). V tej
zvezi predlagatelj pripominja, da se tudi v bodoče kot osnova
za odmero davka od dohodkov iz gozdov zadržuje vrednost
lesa, odkazanega za posek, skladno z gozdnogospodarskimi
načrti in dinamiko njihovega izvajanja. Razlog za zadržanje
sedanjega načina obdavčevanja dohodkov od gozdov je
v tem, da različni pogoji in možnosti izkoriščanja gozdov
povzročajo, da doseženi dohodki pogosto pomembnejše
odstopajo od vrednosti poprečnega letnega prirastka, na
katerem temelji izračun katastrskega dohodka gozdov, pa
tudi dejstvo, da je po zakonu o gozdovih gospodrjenje z gozdovi prenešeno na gozdnogospodarske delovne organizacije,
ki tudi odločajo o poseku lesa. Ugotavljanje in valorizacija
katastrskega dohodka na podlagi poprečnega prirastka lesne
mase pomeni le evidenco vrednosti prirastka lesne mase in
primerjavo s katastrskim dohodkom od gozdov z drugimi
republikami in avtonomnima pokrajinama, ne pa tudi osnovo
za odmero davčnih obveznosti občanov. Davek od dohodkov
od gozdov se lahko odmerja le od ene osnove, zato tudi
dvojna obdavčitev istih dohodkov ni mogoča.
Predlagatelj je tudi proučil pripombe skupine delegatov za
Zbor občin iz občine Vrhnika in skupine delegatov za Zbor
združenega dela iz občine Logatec, ki predlagajo, da se za
opredelitev katastrskega razreda preveri možnost uporabe
agrokarte kot vsebinski podatek, ki bi nadomestil sedanji
način ugotavljanja katastrskih razredov. V tej zvezi ugotavja,
da se v skladu s pravilnikom za katastrsko klasifikacijo
(Uradni list SRS, št. 28. 79) vsako zemljišče, ki je sposobno za
kmetijsko ali gozdno proizvodnjo, to je proizvodno sposobna
zemljišča, uvrstijo v katastrsko kulturo, ki jih je v Sloveniji 12
ter v ustrezen katastrski razred, ki jih je za vsako katastrsko
kulturo do največ 8. Osnova za katastrsko klasifikacijo, ki se
izvaja po katastrskih okrajih so vzorčne parcele, ki so izbrane
(določene) za vsak katastrski razred in vsako katastrsko kulturo. Pri oceni katastrskega razreda se upošteva proizvodna
sposobnost in ekonomski potencial zemljišča.
Agrokarta, ki jo skupina delegatov omenja kot možno uporabo za vrednostenje, še ni izdelana, ter tudi ko bo, ne more
nadomestiti sedanjega vrednotnja, kot tudi ne leta 1982 izvedena kategorizacija zemljišč.
Katastrski dohodek naj bi ostal kot osnova za obdavčevanja
negozdnih zemljišč vse dotlej, dokler ne bo dorečena in s testi
preizkušena nova metoda vrednotenja proizvodne sposobnosti zemljišč.

DOLOČBE ZAKONA O UGOTAVLJANJU
KATASTRSKEGA DOHODKA, KI SE
SPREMINJAJO (Uradni list SRS, št. 23/
76)
2. člen
Dohodek od rastlinskih pridelkov je denarna vrednost
poprečnega pridelka, ki se doseže na 1 hektar zemljiške
površine pri običajnem načinu gospodarjenja po odbitju
poprečnih materialnih stroškov.
4. člen
Poprečni materalni stroški so dejanski materialni izdatki pri
običajnem načinu gospodarjenja.
Med materialne stroške po tem zakonu spada tudi amortizacija gospodarskih objekotv, osnovne črede, kmetijskega
inventarja in trajnih nasadov.
Med materialne stoške po tem zakonu se ne šteje vrednost
vloženega lastnega človeškega dela.
7. člen
Ugotavljanje katastrskega dohodka se prične po odločitvi
Skupščine SR Slovenije.
Z aktom iz prejšnjega odstavka se določijo obdobja, po
katerih se ugotavljajo pridelki, cene in materialni stroški iz
drugega odstavka 5. člena tega zakona. S tem aktom se
določi tudi način zagotovitve sredstev za ugotovitev katastrskega dohodka.
Če se obseg kemtijske proizvodnje bistveno ne spremeni,
spremenijo pa se cene kmetijskih pridelkov lahko Skupščina
SR Slovenije odloči, da se katastrski dohodek valorizira
s količnikom, ki ga ugotovi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
12. člen
Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predpiše v soglasju z direktorjem Zavoda SR Slovenije za
statistiko in z direktorjem Geodtske uprve SR Slovenije način
ugotavljanja, zbiranja in evidentiranja poprečnih hektarskih
pridelkov v smislu drugega odstavka 5. člena tega zakona na
zasebnih kmetijskih in gozdnih zemljiščih.
Republiški sekretar za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predpiše vrste kmetijskih pridelkov oziroma živinorejskih proizvodnov, na podlagi katerih se ugotavlja katastrski dohodek,
strukturo materialnih stroškov, ki se pri ugotavljanju katastrskega dohodka odbijajo od denarne vrednosti pridelkov oziroma proizvodov, ter tehnična navodila z obrazci za izdelavo
lestvic katastrskega dohodka.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih
taksah (ESA-410)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 106. seji dne 14. 4.
1988 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH,
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 bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Tone PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene
prihodke in
- Ivan FfOJC, namestnik direktorja Republiške uprave za
družbene prihodke.

1. člen
V zakonu o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77,
11/79, 23/82 in 18/85) se 5. člen spremni tako, da se glasi:

»Z organi iz 1. člena tega zakona so mišljeni:
1. republiški in občinski upravni organi, upravni organi
posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter drugi državni organi;
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priloga poročevalca

2. organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbene organizacije, društva in druge
organizacije (v nadaljnjem besedilu: samoupravne organizacije in skupnosti), kadar v izvrševanju javnih pooblastil, katere
jim daje zakon ali na podlagi zakona izdan odlok občinske
skupščine, odločajo o upravnih stvareh.«
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih, kadar odločajo o upravnih stvareh samoupravne organizacije in skupnosti, se plačujejo občinske takse
po taksni tarifi, ki velja v občini, v kateri je sedež samoupravne
organizacije oziroma skupnosti «
3. člen
V 16. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. samoupravne organizacije in skupnosti v izvrševanju
javnih pooblastil.«
4. člen
V 19. členu se točke 6., 12., 13., 26. in 28. spremenijo tako,
da se glasijo:
»6. spisi in dejanja v postopku za sestavo in popravo volilnih imenikov za kandidiranje in volitve delegacij in delegiranje delegatov v skupščine družbenopolitičnih skupnosti ter
samoupravnih interesnih skupnosti in njihov odpoklic;
12. spisi in dejanja za uveljavitev pravic in pokojninskega in
invaldiskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
13. spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic;
26. spisi in dejanja v zvezi s priznavanjem pravice do znižane oziroma brezplačne vozovnice;
28. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno
končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov.«
5. člen
Besedilo 23. člena se črta.
6. člen
V drugem odstavku 24. člena se znesek »80 dinarjev« nadomesti z zneskom »800 dinarjev«.
V tretjem odstavku se besedilo »uprava za družbene prihodke« nadomesti z besedilom »organ pristojen za družbene
prihodke (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)«.
V četrtem odstavku se znesek »80 dinarjev« nadomesti
z zneskom »800 dinarjev%«.
7. člen
V prvem odstavku 25. člena se besedilo »za davčne zadeve
pristojen davčni organ« nadomesti z besedilom »davčni
organ«.
8. člen
V 27. členu se besedilo »Republiška uprava za družbene
prihodke in občinske uprave za družbene prihodke« nadomesti z besedilom »republiški in občinski davčni organ«.
9. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali gotovini.
V gotovini se plačujejo takse:
1. če mora taksni zavezanec plačati večjo takso kot 10.000
dinarjev;
2. če je v taksni tarifi predpisano, da je treba plačati takso
v gotovini, ne glede na znesek;
3. če plačuje takso taksni zavezanec iz tujine.
Taksni zavezanec, ki i t tujine zahteva, da mu republiški ali
občinski upravni organ opravi delo, za katero se plača taksa,
plača takso po ustrezni tarifni številki v tuji valuti s tečajne
liste tujih valut pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Jugoslavije v tujini, po katerem se mu vračajo spisi.
Organ mora priložiti spisu, ki ga izda na zahtevo taksnega
zavezanca iz prejšnjega odstavka, dva izvoda spremnega
dopisa, v katerem je naveden znesek takse, ki jo mora taksni
zavezanec plačati predstavništvu «
priloga poročevalca

10. člen
Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi:
»28. a člen
Upravne takse v taksnih vredno-tnicah se plačujejo z upravnimi kolki enotne emisije, tiskanimi pri Narodi banki Jugoslavije v apoenih, barvi in obliki, kot je to določeno v dogovoru
o enotni emisiji upravnih in sodnih kolkov.«
11. člen
Drugi odstavek 29. člena se črta.
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
12. člen
Besedilo 30. člena se Spremeni tako, da se glasi:
»Republiški sekretariat za finance je pooblaščen skleniti
z Narodno banko Jugoslavije pogodbo o tiskanju, načinu
dajanja v obtok in distribuciji upravnih kolkov ter o znesku
nadomestila za kritje stroškov v zvezi s temi deli.
Prodaja, zamenjava in umik upravnih kolkov enotne emisije
iz prodaje se poveri Službi družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji, o čemer ta sklene pogodbo z Narodno banko Jugoslavije, v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena.
Organizacije združenega dela, registrirane za prodajo taksnih vrednotnic v maloprodaji in pristojni občinski upravni
organi kupujejo upravne kolke pri Službi družbenega knjigovodstva, pristojni za občino, v kateri se bodo taksne vrednotnice prodajale.
Provizija za prodajo upravnih kolkov v maloprodaji znaša
10% nominalne vrednosti kupljenih upravnih kolkov «
13. člen
Besedilo 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov
tekoče emisije, lahko kolke zamenjajo za gotovino samo na
blagajnah, ki jih distribuirajo, in proti odbitku maloprodajne
provizije.
Prodajalci kolkov na drobno, organizacije in fizične osebe
lahko zamenjajo kolke tekoče emisije, ki so se pri njih naključno poškodovali, za nove pri blagajnah, ki jih distribuirajo.
Kolkov, ki so bili nalepljeni na spis, ali so tako poškodovani,
da ni mogoče ugotoviti, ali so bili uporabljeni ali naključno
poškodovani, se ne sme zamenjati.«
14. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi:
»31. a člen
Višina taks iz tar. št. 4, 5 in 6 taksne tarife se valorizira
koncem leta za naslednje leto s količnikom, ugotovljenim na
podlagi indeksa cen na drobno v Socialistični federativni
republiki Jugoslaviji za obdobje prvih devetih mesecev tekočega leta v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta po
podatkih Zveznega zavoda za statistiko.
Valorizirano višino taks objavi republiški davčni organ
v Uradnem listu SR Slovenije.«
15. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo do 100.000 din se za prekršek kaznuje
pooblaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če jih nabavi
v nasprotju s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo do 10.000 din se kaznuje tudi odgovorna
oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.«
16. člen
Za 32. členom se doda nov naslov in nova 32. a in 32.
b člena, ki se glasita:
»Prehodne in končne določbe
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32. a člen
Za spise in dejanja, za katere je nastala taksna obveznost do
uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
32. b člen
Za spise in dejanja iz tar. št. 4, 5 in 6 taksne tarife, za katere
je nastala taksna obveznost pred objavo valorizirane višine
taks v Uradnem listu SR Slovenije (31. a člen) se plača taksa
po dotedaj veljavni taksni tarifi.«
17. člen
Taksna tarifa se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»»TAKSNA TARIFA

„
dinarjih

Tar. št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve, če ni v tej
tarifi predpisana kakšna druga taksa
200
Opomba:
Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
stranka le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.
800

II. ODLOČBE
Tar. št. 3
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa 800
Opomba:
1. če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača
taksa po tej tarifni številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim
se odločba vroči;
2. za odločbe o pritožbah se ne plača taksa.
Tar. št. 4
Za odločbe o zahtevi tujca za sprejem v državljanstvo SR
Slovenije (12. do 15. in 24. člen zakona o državljanstvu Socialistične republike Slovenije - Uradni list SRS, št. 23-1059/
76) ali za prenehanje državljanstva SR Slovenije (18. do 20.
člen zakona o državljanstvu Socialistične republike Slovenije)
ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu SR Slovenije
državljanstvo zaradi odreka prenehalo (21. in 22. člen zakona
o državljanstvu Socialistične republike Slovenije)
40.000
Opomba:
1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo SR Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse
družinske člane ena sama taksa;
2. takse za odločbe o sprejemu v državljanstvo SR Slovenije
ne plača oseba, ki uživa status begunca.
Tar. št. 4 a
Za odločbo o zahtevi državljana druge socialistične republike za sprejem v državljanstvo SR Slovenije
8.000
Opomba:
1. če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo SRS, se plača za vse družinske člane ena sama taksa.
Tar. št. 5
Za izdajo, podaljšanje ali izdajo dvojnika potne listine za
potovanje v inozemstvo:
1. za jugoslovanske državljane:
a) za izdajo potne listine
8.000
b) za podaljšanje veljavnosti potne listine
8.000
c) za izdajo dvojnika potne listine
32.000
č) za izdajo skupne (kolektivne) potne listine
-za vsako osebo
4.000
d) za izdajo potne listine za stalno prebivališče
v tujini
16.000
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4.000
6.000
2.800
8.000
4.000

Opomba:
1. za istočasno izdajo, podaljšanje veljavnosti ali za izdajo
dvojnika, v katerem so istočasno vpisani tudi družinski člani,
se plača za vse osebe samo ena taksa;
2. za naknadni vpis družinskih članov v potno listino se
plača taksa po 1. točki pod a) te tarifne številke, ne glede na
to, koliko družinskih članov se naenkrat vpiše v potno listino;
3. organ, ki izda potno listino tujcu ali beguncu, lahko
zavezanca oprosti plačila takse, če je ne zmore plačati.

Taksa

I. VLOGE

Tar. št. 2
Za pritožbo zoper odločbo, izdano v upravni stvari

e) za izdajo otroške potne listine
2. za tuje državljane:
a) za izdajo potne listinje za tujce
b) za izdajo turistične prepustnice
c) za izdajo potne listine osebi brez državljanstva
č) za izdajo potne listine beguncem

Tar. št. 6
Za vizum na potni listini in za dovoljenja, našteta v tej tar.
št.:
1. za jugoslovanske državljane:
a) za vizum za neomejeno število potovanj
4.000
b) za poslovno vizo (klavzula »poslovno v...«)
4.000
c) za vizo na skupni (kolektivni) potni listini
(za eno potovanje) za vsako osebo
2.000
2. za tuje državljane:
a) za vizum za eno potovanje ali za tranzitni
vizum
5.200
b) za vizum za večkratno potovanje
9.600
c) za vizum za neomejeno število potovanj
12.800
č) za odhodni vizum na potni listini
4.000
d) za odhodno prihodni vizum izdan na mejnem
prehodu
6.000
e) za tranzitni vizum, izdan na mejnem prehodu
5.200
f) za odhodni vizum, izdan na mejnem prehodu
6.000
3. za dovoljenje za začasno bivanje:
a) z veljavnostjo do treh mesecev
8.000
b) z veljavnostjo nad tri mesece
16.000
Opomba:
1. za vizum na potni listini, v katero so vpisani tudi družinski člani, se plača ena taksa;
2. za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa,
kadar se nosilec potne listine izseljuje iz Jugoslavije;
3. organ, ki izda vizum na potni listini za tujce, lahko
takšnega zavezanca oprosti plačila takse za vizum, glede na
premoženje in podobno.
Tar. št. 7
1. za dovoljenje za gibanje izven mejnega prehoda
900
2. za začasno dovoljenje za zadrževanje na mejnem
prehodu
600
3. za stalno dovoljenje za zadrževanje na mejnem prehodu
3.000
4. za dovoljenje za gibanje in bivanje na mejnem
prehodu
600
5. za začasno dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem
pasu
6. za stalno dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu
3.000
Opomba:
Lastniki zemljišč v mejnem pasu in občani, ki se mudijo
v mejnem pasu v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali drugimi
delovnimi nalogami, ne plačajo takse po 6. točki te tarifne
številke, temveč po tar. št. 3 taksne tarife.
Tar. št. 8
Za orožni list:
1. za samokres
16.000
2. za drugo orožje
12.000
Za dovoljenje za posest orožja
5.000
Opomba:
1. taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno
orožje;
2. taksa po tej tarifni številki se ne plača za orožje, ki ga
imajo narodna zaščita, strelske organizacije in organizacije
zveze rezervnih vojaških starešin za strelske vaje in tekmovanja, ter za orožje, ki ga imajo organizacije združenega dela in
priloga poročevalca

druge organizacije za čuvanje družbenega premoženja. Takse
ne plačajo tudi občani, ki poklicno opravljajo delo lovskega,
ribiškega in naravovarstvenega čuvaja in sicer za eno orožje;
3. za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamezno
orožje polovična taksa iz te tarifne številke;
4. za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega
lista oziroma dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 3 taksne tarife.

Tar. št. 15
Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo ali
vrednost, količina in kakovost ali zdravstvena neoporečnost
blaga
1.200
Opomba:
Ta taksa se ne plača za tuje potne deklaracije, ki spremljajo
spremni list.

Tar. št. 9
Za akt, s katerim pridobi občan pravico z osebnim delom in
s svojimi sredstvi samostojno opravljati gospodarsko ali
drugo dejavnost
12.000
Za potrdilo o priglasitvi opravljanja gospodarske dejavnosti
kot postranski poklic
6.000

Tar. št. 15 a
Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo stranke
8.000
Opomba:
Če gre za spremembo osebnega imena zaradi spremembe
družinskega razmerja se ne plača taksa po tej tar. št., temveč
po tar. št. 3 te taksne tarife.

Tar. št. 10
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega objekta na morju:
1. za vpis v vpisnik morskih ladij
24.000
2. za vpis v vpisnik plavajočih objektov
4.800
3. za vpis v vpisnik morskih čolnov
2.400
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plača za plovne objekte, ki
so namenjeni izključno le za civilno zaščito in gasilsko službo.
Tar. št. 11
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega objekta na notranjih vodah:
1. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
24.000
2. za vpis v vpisnik večjih plavajočih objektov na notranjih
vodah
4.800
3. za vpis v vpisnik čolnov notranje plovbe in vpisnik manjših
plavajočih objektov na notranjih vodah
2.400
Tar. št. 11 a
Za dovoljenje za vnašanje ali razširjanje tuje tiskane stvari
5.000
Tar. št. 11 b
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi snovmi 5.000
Tar. št. 12
Za pripustitev k vozniškemu izpitu, za izdajo vozniškega
dovoljenja, prometnega dovoljenja za motorno in priklopno
vozilo, prometnega dovoljenja za traktor ali traktorski priklopnik, potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa
2.400
Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja za motorno in priklopno vozilo
1.200
Za dvojnik vozniškega dovoljenja, prometnega dovoljenja
ali potrdila o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa
5.000
Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov
o vozilu v prometnem dovoljenju
1.200
Opomba:
Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega
dovoljenja ali prometnega dovoljenja se ne plača taksa po tej
tarifni številki, temveč po tar. št. 3 taksne tarife
III. POTRDILA
Tar. št. 13
Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, če ni drugače predpisano
400
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega
postopka
800
Opomba:
Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali
matične knjige umrlih se ne plača taksa.
Tar. št. 14
Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o uspešno
končanem izobraževanju
800
priloga poročevalca

Tar. št. 15 b
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze

8.000

IV. OVERITVE, PREPISI IN PREVODI
Tar. št. 16
Za overitev podpisa, rokopisa in prepisa:
1. za overitev vsakega podpisa
400
2. za overitev avtentičnosti rokopisa ali za overitev prepisa
od vsake polpole izvirnika
400
Opomba:
1. s polpolo je v tej tarifi mišljen list papirja formata A-4 ali
manjši;
2. če je rokopis oziroma prepis, ki naj se overi, pisan v tujem
jeziku, se plača dvojna taksa iz druge točke te tarifne številke.
Tar. št. 17
Za overitev prevoda se plača 30% takse iz tarifne številke 23
te taksne tarife.
Opomba:
Če organ besedilo tudi prevede in overi prevod, se plača
poleg takse po tej tarifni številki taksa po tar. številki 23 te
taksne tarife.
Tar. št. 18
Za overitev poslovnih knjig se plača od vsake knjige
400
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za overitev kartoteke, ki nadomestuje poslovno knjigo.
Tar. št. 19
Za overitev načrta
2.000
Opomba: Za overitev kopije katastrskega načrta se ne plača
taksa po tej tarifni številki, temveč po tar. št. 20 te taksne
tarife.
Tar. št. 20
Za overitev kopije načrta (risbe) se plača od celega ali
začetega kvadratnega metra
600
Tar. št. 21
Za overitev pogodbe, katere vrednost znaša:
1. do 50.000 dinarjev
2.000
2. nad 50.000 dinarjev do 100.000 dinarjev
4.000
3. nad 100.000 dinarjev do 150.000 dinarjev
6.000
4. za vsakih 10 dinarjev nad 150.000 dinarjev po 0,5
odstotka, vendar največ 12.000 dinarjev
5. če je vrednost pogodbe neocenljiva
2.000
Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 50
odstotkov takse iz prve točke oziroma druge točke te tarifne
številke.
Za overitev pooblastila
4.000
Opomba:
1. da gre za overitev pogodbe se šteje tudi, če se overijo samo
podpisi pogodbenih strank;
2. vsaka sprememba vsebine pogodbe se šteje v taksnem
pogledu za novo pogodbo;
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3. taksa po prvem odstavku te tarifne številke se plača od
vrednosti, ki je navedena v pogodbi;
4. če je vrednost pogodbe ocenljiva, pa ni navedena, se
plača za overovitev pogodbe dvojna taksa, 4. točke te tarifne
številke.
Tar. št. 22
Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin, ki se
prepišejo pri državnem organu:
1. če jih prepišejo oziroma fotokopirajo prizadete osebe, od
polpole izvirnika
200
2. če jih prepiše oziroma fotokopira organ, od polpole
izvirnika
800
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali listine
v tujem jeziku, od polpole izvirnika
1.200
Tar. št. 23
Za prevode iz enega jezika v drugega:
1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed
1.200
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake
cele ali začete polpole prevoda
2.400
V. GEODETSKE TAKSE
Tar. št. 24
Se črta.
Tar. št. 25
1. Za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega katastra se
plača taksa po številu točk in znaša:
a) do 10 točk
1.000
b) za vsako nadaljnjo točko nad 10 točk
100
2. za preris dela detajla iz načrtov zemljiškega katastra
v primeru, ko ni možno obračunati takse po številu točk ter za
preris dela detajla iz topografskih načrtov, načrtov katastra
komi/nalnih naprav in drugih grafičnih prikazov geodetske
službe, se plača taksa za vsako porabljeno delovno uro 3.500
3. za prepis posestnega lista ali drugih delov operata zemljiškega katastra ali za izpisek iz njih se plača taksa po številu
postavk in znaša:
a) do 10 postavk
1.000
b) za vsako nadaljnjo postavko na 10 postavk
100
4. za mehanično kopiranje delov detajla iz načrtov in grafičnih prikazov iz 1. in 2. točke te tarifne številke ter za mehanično kopiranje posestnih Jistov ali drugih delov operata
zemljiškega katastra iz 3. točke te tarifne številke se plača
taksa glede na obseg kopije in znaša za format A-4
1.000
5. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po prejšnjih
točkah te tarifne številke, razmnožuje, se plača taksa za vsak
tako razmnožen izvod
400
6. za prerise in prepise delov eleboratov in operatov pri
občinskem geodetskem organu, ki niso zajeti v prejšnjih točkah te tarifne številke ali v drugih tarifnih številkah te taksne
tarife, se plača za vaško porabljeno delovno uro
3.500
Opomba:
1. kot število točk po 1. točki te tarifne številke je mišljen
seštevek hektarjev in števila zaključenih parcel ter števila
delov parcel, ki se nanašajo na vodotoke, komunikacije in
druge dolžinske objekte; površina, manjša kot en hektar, se
šteje za cel hektar;
2. kot postavka po 3. točki te tarifne številke je mišljena
vsaka prepisana vodoravna vrsta iz kateregakoli dela operata
zemljškega katastra;
3. taksa po 3. točki te tarifne številke se plačuje tudi za
potrdila, ki jih izda občinski geodetski organ, če se v potrdilu
navajajo podrobni podatki o posameznih parcelah;
4. taksa po 1. in 3. točki te tarifne številke se računa posebej
za vsak list načrta oziroma grafičnega prikaza in posebej za
vsak del operata zemljiškega katastra;
5. taksa po tej tarifni številki se ne plača, če so zahtevani
podatki namenjeni za potrebe izdelave in vzdrževanja katastrov, načrtov, kart in drugih evidenc geodetske službe ter za
potrebe izdelave in vzdrževanja z zakonom predpisanih evidenc podatkov o prostoru, ki se vodijo po načelih družbenega
sistema informiranja;
6. uporabniki geodetskih podatkov, ki sofinancirajo izvedbo
programov geodetskih del, ne plačajo za kopije, prerise in
prepise nobene takse.
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Tar. št. 26
1. Za prepis podatkov o koordinatah in nadmorskih višinah
geodetskih točk ter mejnikov državne meje se plača taksa za
vsako točko, in to:
a) za koordinate (XYZ)
500
b) za nadmorsko višino (reperja)
500
2. za preris topografije geodetske točke brez ali skupaj
s podatki o koordinatah in nadmorski višini točke se plača
taksa od vsake topografije
1.500
3. za mehanično kopiranje topografije geodetskih točk se
plača taksa glede na obseg kopije in znaša za kopijo formata
A-4
1,000
4. če se preris, prepis ali kopija, izdelana po prejšnjih
točkah te tarifne številke, nadalje razmnožuje, se plača za
vsak tako razmnoženi izvod
400
Opomba:
za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 5. in 6. točka
opomb k tar. št. 25 te taksne tarife.
Tar. št. 27
1. Za mehnično kopiranje celih listov načrtov, kart in drugih
grafičnih prikazov geodetske službe, večjih od formata A-3 ter
aeroposnetkov, se plača taksa in znaša:
a) za vsako prvo kopijo lista načrta, karte ali aeroposnetka
5.000
b) za vsako nadaljnjo kopijo
1.250
2. za mehanično kopiranje celih listov kart geodetske
službe do formata A-3 se plača taksa in znaša:
a) za vsako prvo kopijo lista karte
2.000
b) za vsako nadaljnjo kopijo
500
Opomba:
1. za tiskane kopije načrtov in kart iz te tarifne številke se ne
plača taksa;
2. za plačevanje takse po tej tarifni številki veljata 5. in 6.
točka opomb k tar. št. 25 te taksne tarife.
Tar. št. 28
Če napravi prepise, prerise ali kopije po tarifni številki 25 in
tarifni številki 26 te taksne tarife organizacija združenega dela
ali druga organizacija po svojem strokovnjaku, plača polovico
ustrezne takse.
Tar. št. 29
1. Za overitev prerisa ali kopije načrta, karte ali drugega
grafičnega prikaza geodetske službe v velikosti formata A-4
se plača taksa
500
2. za overitev prerisa ali kopije, ki je večja od formata A-4, se
plača poleg osnovne takse še tolikokrat po 200 dinarjev, za
kolikor formatov A-4 je kopija večja od A-4 formata
3. za overitev prepisa ali izpiska iz operata in elaborata
uradnih geodetskih evidenc se plača taksa od A-4 formata, ki
je bil uporabljen za prepis ali izpisek in znaša:
a) za prvi A-4 format
500
b) za vsak nadaljnji A-4 fromat
250
Opomba:
1. za overitev načrta po tej tarifni številki se ne plača taksa
po tarifni številki 19 te taksne tarife;
2. začeti A-4 format iz 1., 2. in 3. točke te tarifne številke se
računa kot celi A-4 format;
3. za plačevanje takse po tej tarifni številki velja 6. točka
opomb k tarifni številki 25 te taksne tarife.
VI. GRADBENE TAKSE
Tar. št. 30
Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje

5.000

Tar. št. 31
Se črta.
Tar. št. 32
Za akt, s katerim se priglasi zidanje gradbenega objekta, za
katerega se ne plača taksa po tar. št. 30 in 35 te taksne tarife
2.000
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Tar. št. 33
Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih
naprav za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter
za drugačne vodne zajeme:
a) z zmogljivostjo do 1.000 litrov v sekundi
3.000
b) z zmogljivostjo nad 1.000 do 3.000 litrov v sekundi 15.000
c) z zmogljivostjo nad 3.000 litrov v sekundi
75.000
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za
katera se plačuje taksas po tarifni številki 35 te taksne tarife.
Tar. št. 34
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje
12.000
Opomba:
1. za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja
se plača polovica takse iz te tar. št.;
2. radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Jugoslavije, ne plačajo takse po tej tarifni številki.
Tar. št. 35
Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o graditvi
objektov, se plača taksa po vrednosti:
1. če znaša vrednost objekta do 160 milijonov dinarjev 0,2%o
2. če znaša vrednost objekta nad 160 do 1600 milijonov
dinarjev
32.000
in za vrednost nad 160 milijonov
0,15%o
3. če znaša vrednost objekta nad 1600 milijonov
248.000
in za vrednost nad 1600 milijonov
0,1%o
Tar. št. 36
Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali naprava, če
znaša predračunska vrednost:
1. do 10.000.000 dinarjev
4.000
2. nad 10.000.000 dinarjev
20.000
Tar. št. 37
Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se
dovoli njihova uporaba:
1. do 10 prostorov
4.000
2. nad 10 prostorov
12.000
Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih
ali adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,5%«
od obračunske vrednosti objekta

Opomba:
1. taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme
presegati 120.000 dinarjev.
2. taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša
na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa
v tarifni številki 38 te taksne tarife.
Tar. št. 38
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih,
plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po
veljavnih predpisih pregledane, da se dovoli njihova uporaba,
se plača taksa od delovne ure po
3.500
Opomba:
Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem pregledu.
VII. RAZNO
Tar. št. 39
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev,
ki jih izročijo deponenti v hrambo organom, se plača na leto
od vsakih začetih 4.000 dinarjev vrednosti
8q
Opomba:
1. če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo;
2. taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za
druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se šteje
za celo;
3. če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna taksa;
4. ta taksa se ne plača za depozite, položene nd zahtevo
državnega organa oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit
pravočasno dvigne
Tar. št. 40
Na opomin za plačilo dolžne takse

400

19. člen
Ta takon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 16. marca 1988 obravnavala in
sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom zakona. Predlagatelju zakona, Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, sta
naložila, da pripravi predlog zakona, pri tem pa prouči in
ustrezno upošteva pripombe in predloge delovnih teles
Skupščine SR Slovenije, zborov skupščine in skupščine in
stališča ter pripombe skupin delegatov in pripombe iz razprav
delegatov na sejah zborov.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse
pripombe, predloge in mnenja, podana v skupščinski obravnavi predloga za izdajo zakona z osnutkom zakona in jih
upošteval tako, da je ustrezno spremenil in dopolnil posamezne določbe zakona. V kolikor predlagatelj nekaterih
podanih pripomb, predlogov in mnenj ni upošteval, so razlogi
posebej navedeni v nadaljnji obrazložitvi.
Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval pripombo
Zakonodajnopravne komisije k 1. členu osnutka zakona tako,
da je besedilo tega člena v celoti uskladil z zakonom o splošnem upravnem postopku.
V skladu s predlogom skupin delegatov obeh zborov
Skupščine SR Slovenije iz občine Ljubljana-Moste-Polje je
predlagatelj pri pripravi predloga zakona proučil možnost za
vključitev določbe v predlog zakona, na podlagi katere bi
občine lahko neposredno uporabljale tarifo, ki je sestavni del
zakona, razen če posamezna občinska skupščina ne bi odločila drugače. Ugotovil je, da določba drugega odstavka 4.
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člena zakona o upravnih taksah, po kateri občinske upravne
takse uvajajo občinske skupščine z odlokom, omogoča, da
občinske skupščine z odlokom določijo, da se neposredno
uporablja taksna tarifa, ki je sestavni del zakona o upravnih
taksah. Predlagatelj zato ocenjuje, da v zakon ni potrebno
vgraditi določbe, ki bi občinske skupščine izrecno pooblaščala, da lahko sprejmejo takšen odlok.
Predloga skupine delegatov za področje državnih organov,
družbenopolitičnih organizacij in društev 4. okoliša, da naj se
črta 28. točka 19. člena zakona, ker diplome, spričevala,
druge listine o končanju šole ali strokovne kvalifikacije niso
izdane v upravnem postopku in zato tudi ni potrebno predvideti oprostitve plačila upravne takse za navedena dejanja,
predlagatelj ni mogel sprejeti. Po 5. členu zakona o upravnih
taksah se za organe, pred katerimi se plačujejo upravne takse,
štejejo tudi organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, kadar v izvrševanju javnih
pooblastil, katere jim daje zakon, odločajo o upravnih stvareh.
Po zakonu o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80 do 31/86) in
zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/
80 in 6/83) so diplome in spričevala ter druge listine o uspešno
končanem izobraževanju javne listine. Navedena zakona pooblaščata vzgojno-izobraževalne organizacije za izdajo citiranih javnih listin. Iz navedenega izhaja, da vzgojno-izobraževalne organizacije pri izdaji diplom in spričeval ter drugih
listin izvršujejo javna pooblastila in bi se zato za izdajo teh
listin morala plačati upravna taksa, v kolikor ne bi bila oprostitev takse z zakonom predpisana.
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V predlogu zakona je upoštevan predlog skupin delegatov
iz občin Logatec, Maribor, Vrhnika in Tržič, da se poveča v 9.
členu osnutka zakona predvideni znesek takse 5.000 dinarjev,
nad katerim se taksa plačuje v gotovini, tako da je ta znesek
določen v višini 10.000 dinarjev. Predloga skupine delegatov
iz Tržiča, da naj bi bili apoeni upravnih kolkov takšni, da bodo
primerni za kolkovanje na predpisanih obrazcih, v predlogu
zakona ni mogoče upoštevati, ker vrednost apoenov upravnih
kolkov določa dogovor o enotni emisiji upravnih in sodnih
kolkov, na katerega določbe je SR Slovenija kot podpisnica
dogovora vezana. Predlagatelj meni, da je to vprašanje možno
rešiti z ustrezno spremembo navedenega dogovora ter bo
sprožil pobudo v smislu povečanja nominalne vrednosti
upravnih kolkov.
Zakonodajno-pravna komisija je v zvezi s 14. členom
osnutka zakona opozorila na velika nesorazmerja, ki jih
utegne povzročiti ureditev različnih načinov valorizacije med
posameznimi upravnimi taksami, tudi zveznimi, kar je iz pravnosistemskega vidika nevzdržno. V predlaganem novem 31.
a členu je namreč v skladu z medrepubliškim dogovorom
predvidena valorizacija višine taks iz tar. št. 4, 5 in 6 taksne
tarife (za izdajo in podaljšanje potnih listin, za izdajo vizuma
na potni listini in za sprejem in prenehanje državljanstva SR
Slovenije) koncem leta za naslednje leto s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno v Jugoslaviji za
obdobje prvih devetih mesecev tekočega leta v primerjavi
z enakim obdobjem preteklega leta po podatkih Zveznega
zavoda za statistiko. Navedena komisija ugotavlja, da ostaja
odprto vprašanje načina valoriziranja ostalih taks iz zakona
o republiških upravnih taksah. Izrazila pa je tudi pomislek ali
predstavlja indeks rasti cen na drobno v odnosu do povečanja
stroškov za delo upravnih organov res primerno podlago za
valorizacijo upravnih taks, ki se plačujejo za spise in dejanja
v upravnih stvareh. Enakega mnenja glede vsebine in posledic določbe 14. člena osnutka zakona je bil tudi Odbor za
finance in kreditno monetarno politiko Zbora združenega
dela. Tudi Komisija za pravosodje Skupščine SR Slovenije
opozarja na še vedno nerešeno vprašanje določitve sistema
takšne valorizacije vrednostnih količin v zakonodaji glede na
inflacijo, ki ne bo terjal vsakokratnega delegatskega odločanja, ko bo potrebno spreminjati zakonske določbe o denarnih
zneskih. Skupine delegatov Zbora združenega dela in Zbora
občin iz občin Logatec, Vrhnika in Tržič predlagajo, da predlagatelj prouči možnost valorizacije taks, kot je predvidena
v predlaganem novem 31. a členu za višino taks iz celotne
taksne tarife in ne samo za takse po tarifnih številkah 4, 5 in 6.
Predlagani način valorizacije taks iz tarifnih številk 4, 5 in
6 v novem 31. a členu zakona pomeni realizacijo obveznosti,
ki jo je SR Slovenija prevzela s podpisom medrepubliškega
dogovora o usklajevanju višine taks za izdajo in podaljšanje
potnih listin, za izdjo vizuma na potni listini in za sprejem in
prenehanje državljanstva SFRJ. S citiranim dogovorom se je
zasledoval cilj doseči poenotnje višine upravnih taks za navedena dejanja na celotnem ozemlju SFRJ zlasti, ker te takse
plačujejo tudi tuji državljani in je nesprejemljivo, da ti plačujejo takse v različni višini za ista upravna dejanja glede na to,
v kateri republiki oziroma avtonomni pokrajini se dejanje
opravi. Ker tudi po oceni predlagatelja indeks rasti cen na
drobno v odnosu do povečevanja stroškov za delo upravnih
organov do povečanja stroškov za delo upravnih organov ni
primerna podlaga za valorizacijo upravnih taks, navednega
načina valorizacije za ostale upravne takse ni vgradil v zakon.
Ker se predvideva rešitev vprašanja valorizacije vrednostnih
količin v zakonodaji na enotnih načelih, se predlaga sprejem
predlagane taksne tarife, k valorizaciji pa pristopi po rešitvi
tega vprašanja enotno za zvezno in republiško zakonodajo.
Zakonodajno-pravna komisija je opozorila, da predlagatelj
prouči, ali ne bi bilo potrebno v zakon vključiti tudi posebno
prehodno določbo v zvezi z izvajanjem določbe 31. a člena, ki
se nanaša na valorizacijo že navedenih treh vrst taks. Po
proučitvi tega vprašanja je predlagatelj vgradil v prehodne
določbe zakona rešitev, po kateri bi se za spise in dejanja iz
tar. št. 4, 5 in 6, za katere je nastala taksna obveznost pred
objavo valorizirane višine taks v Uradnem listu SR Slovenije
plačevala taksa po tedaj veljavni taksni tarifi.
K predlagani spremembi taksne tarife sta imeli skupini
delegatov Zbora občin in Zbora združenega dela iz občine
Tržič pripombo, da je povečanje tarifnih zneskov za 1000%
previsoko in pomeni enega od vzrokov naraščanja inflacije,
r
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glede na to, da se je upoštevalo obdobje od zadnje spremembe zakona. Predlagatelj je pri določitvi zvišanja zneskov
upravnih taks v taksni tarifi zakona, razen pri tar. št. 4, 5 in 6,
upošteval podatke porasta stroškov za delo upravnih organov
od zadnje spremembe zakona v letu 1985 do konca leta 1987,
ki znaša okrog 1000%. Ugotovil je tudi, da so se v navedenem
obdobju za približno enak odstotek nominalno povečali tudi
dohodki taksnih zavezancev tako, da realna finančna obremenitev zavezancev zaradi povečanja taks ne bo večja kot je
obstajala ob sprejemu zadnje spremembe. Iz navedenih razlogov je predlagatelj mnenja, da je predlagano povečanje taks,
ki izhaja iz ugotovljenega povečanja stroškov za delo upravnih organov, ustrezno.
V predlogu zakona o upravnih taksah ni upoštevan predlog
skupine delegatov za področje državnih organov, družbenopolitičnih organizacij in društev 4. okoliša, ki se nanaša na
črtanje upravne takse za dvojnike listin o končani šoli ali
strokovni kvalifikaciji in predlog, da se uvede upravna taksa
za potrdilo, ki nadomešča listino o končani šoli. Predlagatelj
ocenjuje, da ne obstajajo razlogi, da bi se enako obravnavale
izvirne diplome, spričevala in druge listine o uspešno končanem izobraževanju, ki so oproščene plačila upravnih taks ter
dvojniki teh listin, ki se izdajo na zahtevo osebe ter pod
pogojem, da je bila listina preklicana v uradnem listu.
Posebne takse za potrdila, ki nadomeščajo spričevalo v primerih, ko ni ohranjen arhiv šole, izdana v skladu z zakonom
o splošnem upravnem postopku, ni potrebno uvesti, ker se
tudi v teh primerih plača taksa določena v tar. št. 13 za
potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka.

r
DOLOČBE ZAKONA O UPRAVNIH
TAKSAH, KI SE SPREMINJAJO (Uradni
list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82 in
18/85)
smo objavili v Poročevalcu štev. 4 z dne 9. 2. 1988 ob
objavi Predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o upravnih taksah z osnutkom
zakona (ESA-410)
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-458)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 106. seji dne 14. 4.
1988 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ, S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

REBUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
PRA VOSODJE IN UPRA VO
POVZETEK
Od sprejetja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list SRS, št. 17/78) so se spričo vsestranskega
razvoja penološke znanosti, izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela ter praktičnih dosežkov našega sistema,
kakor tudi naprednih sistemov izvrševanja kazenskih
sankcij v svetu razmere na področju izvrševanja kazenskih
sankcij dokaj spremenile.
Razvoj sistema izvrševanja kazenskih sankcij, nekatere
v praksi preverjene, neustrezne in zastarele rešitve
v zakonu, zlasti na področju opredeljevanja pravic in
obveznosti obsojencev iz dela, sodobnih oblik penološkega strokovnega dela, zaposlovanja obsojencev med
prestajanjem kazni zapora v zunanjih organizacijah združenega dela, plačila za delo obsojencev, organizacije
kazenskih zavodov po načelu regionalnega prestajanja
kazni zapora, zdravstvenega varstva obsojencev, položaja
delavcev kazenskih poboljševalnih zavodov in kriterijev za
sprejem teh delavcev v delovno razmerje, statusa gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov, pogojnih
odpustov po upravnikih kazenskih poboljševalnih zavodov, izobraževanja obsojenih oseb, disciplinskega kaznovanja ter ugodnosti obsojencev, svetov kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma, izvrševanja varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov ter prepovedi vožnje motornega vozila, narekuje potrebe po spremembah in dopolnitvah zakonskih
določb, ki urejajo ta področja.
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je pripravljen na
podlagi ugotovitev, stališč, priporočil in sklepov ob obravnavi analize uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij, sprejetih v Skupščini SR Slovenije dne 22. 10.
1986.
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona so predlagane naslednje bistvene spremembe in
dopolnitve zakona:
- Upravni postopek, ki se vodi na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, naj bi se v nekaterih zadevah
poenostavil s tem, da se odloča v skrajšanem postopku
brez zaslišanja strank. Taka rešitev je možna zaradi narave
stvari, ker so v teh zadevah vedno na razpolago uradni
podatki, ki omogočajo ustrezno rešitev.
- Nekatere enostavnejše upravne postopke bi lahko
vodili tudi delvci, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
Variantno pa se predlaga dopustitev sodnega varstva
zoper vsako upravno odločbo, ki se nanaša na uveljavljanje pravic obsojencev. Variantna rešitev bi po oceni
Vrhovnega sodišča SR Slovenije povzročila podaljšanje
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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 in
- Vinko PAVLIN, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje in upravo.

postopka in podražitev, kar pa ni v skladu s prizadevanji
o varčevanju s sredstvi splošne porabe.
- Predlagana je taka organizacija dela obsojencev, ki
bo usklajena s cilji in interesi prevzgoje.
- Določbe, ki urejajo klasifikacijo kazenskih poboljševalnih zavodov, dopuščajo možnost oblikovanja heterogenih režimov v posameznih zavodih ali v okviru istega
zavoda. Predlaga se tudi sprememba, ki omogoča ustanovitev samostojnega zavoda v Novi Gorici.
Kot varianta se predlaga ustanovitev še nekaterih drugih
samostojnih zavodov, ki imajo sedaj status oddelka.
- Pri razporejanju obsojencev v svobodnejši režim prestajanja kazni zapora naj bi sodišča, ki sodijo na prvi
stopnji, imela večji vpliv, predvsem zato, ker imajo možnost temeljiteje spoznati obsojenčevo osebnost v kazenskem postopku.
- Razširijo naj se pristojnosti svetov kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma glede dajanja
mnenj in predlogov v zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij.
- Pritožba zoper odločbo o zavrnitvi vloge za odlog
kazni naj ne zadrži izvršitve, če se vloge ponavljajo z istih
odložitvenih razlogov. S tem se želi odpraviti možnost
zavlačevanja nastopa kazni.
- Razširjo naj se možnosti zaposlovanja obsojencev
zunaj zavoda, nadaljevanja z delom v organizacijah združenega dela ter pri delovnih ljudeh, ki z osebnim delom in
sredstvi opravljajo gospodarsko dejavnost.
Kot varianta pa se predlaga, da lahko vsak obsojenec
nadaljuje z delom v delovni organizaciji, kjer je bil zaposlen pred nastopom kazni zapora, če so izpolnjeni zakonski pogoji, brez predhodnega dovoljenja ustreznega organa.
- Plačilo za delo obsojencev in nadomestilo plačila za
delo, je opredeljeno z zakonom tako, da stimulira obsojence k večji produktivnosti. Natančneje naj se kriteriji in
merila za plačilo za delo obsojencev opredelijo z ustreznimi podzakonskimi predpisi.
- Ustreznejše so oblikovane določbe, ki urejajo obvezni
prihranek denarja obsojencev ter trošenje,tega denarja.
- V zvezi z letnim počitkom obsojencev se predlagajo
dodatni kriteriji za pridobivanje pravic obsojencev do
izrabe letnega počitka.
- Na novo naj se opredeli zdravstveno varstvo obsojencev, ki naj bo organizirano podobno kot za ostale delovne
ljudi in občane.
- Na področju izvajanja pravice do dopisovanja obsojencev naj se omejuje nadzor nad vsebino pisemskih
pošiljk do tiste mere, ki ustreza režimu prestajanja kazni
ter interesu varnosti oziroma prevzgoje.
- Zagotavlja se več možnosti obiskov, neomejeno sprejemanje pošiljk, več možnosti izvenzavodskih ugodnosti
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ter premeščanje obsojencev iz prevzgojnih razlogov.
- Uvajajo se možnosti ustreznejšega in bolj učikovitega
disciplinskega obravnavanja obsojencev, saj se klasične
disciplinske kazni nadomeščajo z novimi, bolj humanimi
disciplinskimi ukrepi. Dopušča se možnost zadržanja izvršitve disciplinske kazni oziroma predčasne ustavitve izvrševanja te kazni.
- Na področju prevzgoje in resociaiizacije obsojencev
naj se uveljavi modernejša in učinkovitejša oblika strokovnega dela z odraslimi delinkventnimi osebami.
- Dopušča se možnost pogojnega odpusta obsojecev
po upravniku zavoda, če obsojenec prestane dve tretjini,
kazni, do dva meseca pred iztekom kazni zapora.
- Omogoči naj se bolj celovita, sistematična in načrtno
organizirana pokazenska pomoč odpuščenim obsojencem.
- Predlagajo se dodatni kriteriji za sprejem v delovno
razmerje delavcev službe pooblaščenih uradnih oseb,
s čimer se zagotavlja možnost ustreznejše izbire kadrov za
ta delovna mesta. Bolj natančno se opredeljujejo tudi
pogoji, ob katerih je dopustna uporaba strelnega orožja za
preprečitev pobega zaprtim osebam iz zavoda.
- Omogoči naj se podeljevanje priznanj zaslužnim organizacijam in posameznikom za razvoj sistema izvrševanja
kazenskih sankcij.
- Gospodarske enote naj bi ustanavljal Izvršni svet
Skuščine SR Slovenije, ki bi tudi določal položaj teh enot
in njihovo dejavnost. Planiranje razvoja gospodarske
dejavnosti se usklajuje s potrebami prevzgoje in resociaiizacije obsojencev, pri čemer je omogočen vpliv funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ pristojen za pravosodje oziroma Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij je v 11.
točki prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, ki
določa, da ureja Skupščina SR Slovenije z zakonom izvrševanje kazenskih sankcij. Na podlagi te ustavne določbe je
Skupščina SR Slovenije tudi sprejela zakon o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78).
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je naš drugi
celovit zakon s tega področja, izdan v okviru republiške pristojnosti, je pričel veljati 3. septembra 1978, razen drugega in
tretjega odstavka 137. člena zakona, ki sta začela veljati 1.
januarja 1979.
Obstoječi zakon je v določenem obdobju od njegove uveljavitve zagotavljal ustezne možnosti izvrševanja kazenskih
sankcij. V obodbju devetih let veljavnosti zakona pa so se
spričo vsestranskega razvoja znanosti na področju penologije, izsledkov na podlagi znanstvenoraziskovalnega dela na
področju izvrševanja kazenskih sankcij, kakor tudi razgibanega družbenoekonomskega dogajanja in intezivnega razvoja medčloveških odnosov ter nenazadnje praktičnih dosežkov našega sistema ter naprednih sistemov izvrševanja kazenskih sankcij v svetu, razmere dokaj spremenile.
Na podlagi teh ocen in ugotovitev je Republiški sekretariat
za pravosodje in upravo pripravil analizo uresničevanja
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Poročevalec Skupščine SRS, št. 22/86), v kateri je konkretneje in celovito prikazano stanje na področju izvrševanja kazenskih sankcij, zlasti
pa sankcij, ki se izvajajo v penalnih zavodih oziroma vzgojno
varstvenih inštitucijah.
Skupščina SR Slovenije je pri obravnavi analize sprejela
stališča, iz katerih izhaja, da je potrebno izvrševanje kazenskih sankcij tudi v bodoče razvijati v smeri humanizacije in
podružbijanja. Nadaljevati je potrebno z uvajanjem sodobnih
terapevtskih oblik dela z obsojenci, zagotoviti ustreznejšo
izobrazbeno strukturo delavcev v kazenskih poboljševalnih
zavodih, ustrezneje razvijati medsebojne odnose z obsojenci
ter doseči večjo pripravljenost vseh družbenih dejavnikov za
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- Gospodarske enote naj bi plačevale le tiste obveznosti, ki jih plačujejo upravni organi.
- Odnosi glede pridobivanja in razporejanja dohodka
naj bi se regulirali s samoupravnim sporazumom, katerega
udeleženca sta tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
sindikat.
- Odpira se večja možnost sodelovanja obsojencev na
področju gospodarske dejavnosti v zavodu.
- Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov naj bi
se izvajalo v vsakem zavodu, odpira pa se možnost zdravljenja tudi zunaj zavoda v zdravstvenih ali drugih specializiranih organizacijah.
- Natančneje se opredeljuje čas, ko se varnostni ukrep
prepovedi vožnje motornega vozila začne izvajati.
Dopušča se tudi možnost seštevka, če je hkrati izrečenih
več tovrstnih ukrepov. Opušča pa se odvzem vozniškega
dovoljena, kar pa se nadomesti z vpisom prepovedi vožnje
v vozniško dovoljenje.
- Sankcionira se izmikanje izvršitvi varnostnega ukrepa
prepovedi vožnje motornega vozila ter prepove vožno
motornega vozila v času prestajanja kazni zapora za kategorijo ali vrsto vozila, za katero je ukrep izrečen.
- Glede na potrebe prevzgoje in izobraževanja mladoletnika se odpira možnost temeljitejše obravnave mladoletika ob sprejemu v prevzgojni dom s ciljem ugotavljanja
spospobnosti mladoletnika za poklicno izobraževanje.
- Valorizirale naj bi se denarne kazni za prekršek odgovornih in fizičnih oseb.
Za izvajanje predlaganega zakona bodo nastale dodatne
finančne obremenitve za republiški proračun, zaradi zaposlitve dveh novih delavcev.

sodelovanje v prevzgojnih procesih. Doseči je potrebno tudi
boljšo povezanost kazenskih poboljševalnih zavodov z okoljem, iz katerega obsojenci prihajajo in kjer bodo po prestani
zaporni kazni živeli in delali, in tudi pripraviti obsojenca že
med prestajanjem kazni, da se bo po odpustu iz zapora
vključil v normalno življenje. Doslej ugotovljena uspešnost
sodobnih metod penološke znanosti pri prevzgoji obsojenih
oseb narekuje tudi smelejše uvajanje svobodnejših režimov
prestajanja kazni zapora, več različnih, izobrazbi in interesom
prilagojenih dejavnosti v sodobnih proizvodnih enotah, pri
čemer pa bi morali z vidika prevzgoje zagotoviti posebno skrb
povratnikom. Tudi proizvodno delo mora biti v kazenskih
poboljševalnih zavodih prilagojeno zahtevam prevzgoje in
uspešnejšemu zaposlovanju obsojencev po prestani kazni.
Iz stališč in usmeritev Skupščine SR Slovenije tudi izhaja,
da je treba preučiti ali in v kolikšni meri bi kazalo gospodarske
enote oprostiti določenih družbenih obveznosti. Upoštevati je
namreč treba, da je osnovni namen dela obsojencev njihova
prevzgoja, ne pa ekonomski učinek. S tem v zvezi je v usmeritvah poudarjeno, da je treba zaposlovati v večji meri obsojence tudi v organizacijah združenega dela ter uvesti možnosti stimulativnejšega nagrajevanja obsojencev v zavodih.
V večji meri je treba razvijati svetovalno prakso po prestani
kazni, prav tako pa tudi med prestajanjem kazni ter spodbuditi zlasti centre za socialno delo za še aktivnejše delo
z odpuščenimi obsojenci. Temu morajo posvetiti večjo pozornost tudi drugi družbeni dejavniki, ki lahko pripomorejo
k hitrejši ponovni vključitvi obsojencev po prestani kazni
v normalno življenje oziroma, ki lahko poskrbijo za njihovo
zaposlitev in nastanitev.
f Sveti kazenskih poboljševalnih zavodov doslej niso dali
pričakovanih rezultatov, zato bodo morali v prihodnje v večjem obsegu uveljavljati širše družbene interese za uspešnejše
podružbljanje izvrševanja kazenskih sankcij in za uspešnejši
proces resociaiizacije obsojencev.
Potrebno je organizirati ustreznejše zdravstveno varstvo
obsojencev ter zagotoviti učinkovitejše izvrševanje varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov in varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu.
Na podlagi danih usmeritev na področju izvrševanja kazenskih sankcij, ki jih je v celoti podprla tudi Republiška konfepriloga poročevalca

renca SZDL Slovenije, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in
upravo izdelal koncept dolgoročnega razvoja izvrševanja
kazni zapora, mladoletniškega zapora in oddaje v prevzgojni
dom.
Hitrejše in doslednejše uresničevanje usmeritev na
področju izvrševanja kazenskih sankcij, kakor tudi koncepta
dologočnega razvoja izvrševanja kazni zapora, mladoletniškega zapora in oddaje v prevzgojni dom, je vsebinsko povezano s potrebo po spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Pri tem gre za več sklopov vprašanj, kot so: opredelitev organizacije kazenskih zavodov po
načelu regionalnega prestajanja kazni ter razporejanje obsojencev na prestajanje kazni zapora; pristojnosti svetov kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojenega doma; pravice
in obveznosti obsojencev iz dela; zaposlovanje obsojencev
med prestajanjem kazni zapora v organizacijah združenega
dela; plačilo za delo obsojencev; sodobne oblike penološkega strokovnega dela; položaj pooblaščenih uradnih oseb
kazenskih poboljševalnih zavodov in kriteriji za sprejem teh
delavcev v delovno razmerje; položaj in status gospodarskih
enot kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma; pogojni odpusti po upravnikih kazenskih poboljševalnih zavodov; izobraževanje obsojenih oseb; disciplinsko kaznovanje in ugodnosti obsojencev.
Naštete spremembe in dopolnitve, ki jih je ob obravnavi
analize uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
predlagal Izvršni svet, je Skupščina SR Slovenije podprla in
hkrati zavzela stališče, da so določene normativne spremembe potrebne in smotrne tudi zato, da bo normativna
ureditev podprla pozitivne rezultate prakse ter omogočila, da
se le-te prenesejo na področje izvrševanja kazenskih sankcij
kot pravilo ravnanj in prizadevanj. '
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij je treba tudi uskladiti
z novejšimi zakoni in z meddržavno pogodbo, ki posega
v izvrševanje kazenskih sankcij.
III. Načela, na katerih bo temeljil zakon in
poglavitne rešitve
V zakonu je predlagano, da se o nekaterih upravnih zadevah, opredeljenih v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij
odloča v skrajšanem postopku brez zaslišanja strank.
Upravne zadeve, za katere je predlagano, da se o njih odloča
v skrajšanem postopku so namreč take narave, da se da
stanje stvari ugotoviti na podlagi uradnih podatkov, s katerimi
razpolaga pristojni organ, ali pa gre za zadeve, ki jih v interesu
varnosti ter reda in discipline, ni mogoče odlagati. Predlagano je tudi, da o določenih enostavnejših zadevah lahko
v upravnem postopku odločajo delavci, ki imajo najmanj
srednjo strokovno izobrazbo (3. teza).
Kot novost je predlagana posebna komisija pri Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije, ki naj bi odločala o pritožbah
zoper odločbe funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za pravosodje.
Z novelo je predlagano sodno varstvo zoper tiste odločbe,
izdane v upravnem postopku, ki posegajo bodisi v premoženjske koristi obsojencev bodisi v omejevanje roditeljskih pravic
obsojenk - mater v času prestajanja kazni zapora (3. teza).
K navedenim predlogom pa je kot varianta predvidena rešitev, po kateri naj bi se v vseh upravnih zadevah, ki se nanašajo
na uveljavljanje pravic obsojencev, dopustil upravni spor. Po
oceni Vrhovnega sodišča SR Slovenije bi variantni predlog
podaljšal postopek. Hkrati pa bi bilo treba zaradi povečanja
števila zadev zagotoviti dodatna finančna sredstva. Postavlja
se vprašanje tudi smisla upravnega spora zoper vse upravne
zadeve na področju izvrševanja kazenskih sankcij, ker bi se
v večini primerov v upravnem sporu odločilo o zadevi obsojenca, ko je le-ta kazen že prestal, zato morebitna drugača
odločitev sodišča ne bi bila izvedljiva v praksi.
Sprememba zakona naj bi zagotovila tako organizacijo dela
obsojencev v zavodih, ki bo čimbolj usklajena z interesi prevzgoje in resocializacije obsojencev (6. teza).
S predlaganimi spremembami se uvaja drugačna klasifikacija kazenskih poboljševalnih zavodov, s čemer se odpravlja
delitev zavodov na zapore in kazenske poboljševalne domove.
Zavodi naj bi se med seboj ločili po strožjem ali milejšem
režimu prestajanja kazni zapora. Možno pa bi bilo tudi
priloga poročevalca

v okviru posameznega zavoda uvajati različne režime prestajanja zaporne kazni. Taka organizacija zavodov bo omogočala oblikovanje ustreznih skupin obsojencev glede na
potrebe in smotre prevzgojnega dela v okviru zavoda oziroma
organizacijo zavoda, glede na potrebe zavarovanja (9. in 10.
teza).
Kot variantni predlog je predvidena rešitev, po kateri naj bi
se omogočilo osebam, kaznovanim s kaznijo zapora
v postopku o prekršku, prestajati kazen zapora v svobodnejšem režimu. Ta populacija, ki je kaznovana za družbeno manj
nevarna dejanja na sorazmerno kratke prostostne kazni, je
praviloma osebnostno urejena, zato je umestno, da zanjo
velja svobodnejši režim prestajanja zaporne kazni (12. teza).
Predlagana je ustanovitev samostojnega zavoda v Novi
Gorici za območje Temeljnega sodišča v Novi Gorici. Ta
zavod, ki ima trenutno status oddelka zapora pri Zaporih
Koper, je lokacijsko oddaljen od matičnega zavoda, zato so
možnosti vplivanja na vodenje in organizacijo Zaporov Koper
omejene. Po drugi strani je ta oddelek že sedaj po vsebini
skoraj v celoti izenačen s samostojnim zaporom. V njem se
izvršuje kazen zapora od enega leta ter kazen zapora, izrečena v postopku o prekršku, in pripor za območje Temeljnega
sodišča v Novi Gorici. Oddelek ima, podobno kot drugi samostojni zvodi, organizirano strokovno službo na področju
prevzgoje in pokazenske pomoči ter gospodarske dejavnosti
(14. teza).
Variantno je predlagana ustanovitev novih samostojnih
zavodov na Igu pri Ljubljani, v Hotemežu, Novem mestu,
Radovljici in Murski Soboti. Ti zavodi so sedaj dislocirani
oddelki matičnih zavodov. Predlagana rešitev, ki bi imela za
posledico dodatne zaposlitve nekaterih novih delavcev, bi bila
umestna zaradi uveljavljanja regionalnega načela prestajanja
kazni zapora, ter organizacije manjših zavodov na območju
SR Slovenije, kar v svojih ugotovitvah, stališčih, priporočilih
in sklepih podpira tudi Skupščina SR Slovenije (14. teza).
Zaradi zagotovitve ustreznejšega razporejanja obsojencev
na prestajanje kazni v svobodnejši režim, je predlagana
dopolnitev zakona v tem smislu, da ima sodišče, ki je obsojencu sodilo na prvi stopnji, možnosti dati mnenje o tem, ali je
obsojenca smotrno razporediti v svobodnejši režim. Razporejanje obsojencev v svobodnejši režim doslej v praksi ni zaživelo, predvsem zato, ker izvršilno sodišče nima možnosti
ugotavljati osebnostne urejenosti obsojencev. Sodišče, ki
obsojenca sodi na prvi stopnji, to možnost ima, saj mora
v kazenskem postopku to okoliščino tudi sicer ugotoviti (15.
in 19. teza).
Za zagotovitev učinkovitejšega vpliva širših družbenih
dejavnikov na izvrševanje kazni zapora ter vzgojnega ukrepa
oddaje v prevzgojni dom in seznanjanje javnosti o uspelih in
problematiki, ki se pojavlja, na področju izvrševanja kazenskih sankcij, je predlagana razširitev področij, o katerih razpravljajo sveti kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma. Predlagana je tudi štiriletna mandatna doba za
predsednike in člane sveta zavoda, česar sedanji zakon ne
ureja (17., 18. in 86. teza).
Spremenjena naj bi bila zakonska določba, po kateri pritožba zoper odločbo sodišča o odlogu nastopa kazni obsojencu zadrži nastop kazni zapora. Po predlagani rešitvi, bi
pritožba zoper odločbo, izdano v prvi stopnji ne zadržala
nastopa kazni zapora, če obsojenec v vlogi ponavlja odložitvene razloge o katerih je bilo že odločeno. S tem bi se
odpravila pomanjkljivost v zakonu, zaradi katere so posamezni obsojenci v praksi uspeli zavlačevati izvršitev kazni
zapora (22. teza).
S predlaganimi spremembami se tudi razširjajo možnosti
zaposlovanja obsojencev zunaj zavoda v organizacijah združenega dela, zlasti proti koncu izteka kazni zapora. S tem bi
obsojencem lažje zagotovili redno zaposlitv po prestani kazni
in lažje vključevanje v življenje na prostosti (25. teza).
Možnost nadaljevanja z delom v času prestajanja kazni
zapora se razširja tudi na tiste obsojence, ki so bili zaposleni
pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo gospodarsko
dejavnost z osebnim delom in s sredstvi, ki so last občanov.
Tako bo tem obsojencem omogočeno delo pod enakimi
pogoji kot tistim, ki so bili zaposleni v združenem delu.
Zakon naj bi tudi določil postopek glede pravočasnega
seznanjanja obsojencev z možnostjo nadaljevanja z delom
v organizaciji združenega dela, kjer so bili pred nastopom
17

kazni v delovnem razmerju. V praksi se je namreč dogajalo, da
je bila prav neobveščenost obsojencev ovira na doslednejše
uresničevanje te oblike zaposlovanja obsojencev med prestajanjem kazni zapora.
S tem v zvezi je kot variantna predlagana rešitev, po kateri
naj bi vsak obsojenec, oziroma oseba kaznovana z zaporom
v postopku o prekršku, lahko nadaljeval z delom v organizaciji
združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi oziroma pri
delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost, kjer je bila v delovnem razmerju pred nastopom kazni
zapora. Pogoj je le, da temu ne nasprotuje ustrezni samoupravni organ oziroma delodajalec. Nadaljevanje z delom
obsojencu ne bi bilo dovoljeno le, če ne bi bili podani predpisani pogoji ali če bi bilo nadaljevanje z delom v nasprotju
z interesi prevzgoje in resocializacije oziroma z interesi varnosti. Taka rešitev je ustrezna zato, ker obsojencem, ki so
obsojeni na zapor do šestih mesecev delovno razmerje ne
preneha, sedanji postopek za dovolitev nadaljevanja z delom
pa zahteva dodatno delo upravnega organa, hkrati pa vsaj za
določen čas obsojencu delo ni omogočeno, kar pomeni prekinitev dela. Predlagana rešitev to težavo odpravlja.
Predlagana je tudi dopolnitev določbe o razporejanju obsojencev na posamezna dela in naloge v zavodu in izven njega,
pri čemer je predvsem poudarjen interes prevzgoje in resocializacije. V zvezi s tem je predlagana prepoved zaposlovanja
obsojencev pri delih in nalogah, ki so v zvezi s kaznivim
dejanjem, katerega je obsojenec storil. Taka dopolnitev
zakona naj bi obsojencu onemogočila zlorabo delovnega
mesta za morebitno storitev novega kaznivega dejanja med
prestajanjem kazni (26. teza).
Zaradi doslednejšega uresničevanja nagrajevanja obsojencev po rezultatih in prispevku njihovega dela, je predlagana
ustrezna sprememba in dopolnitev določb v zvezi s plačilom
za delo obsojencev ter o nadomestilih plačila iz dela, s čimer
naj bi se odpravile določene nejasnosti in pomanjkljivosti ter
različna razlaga teh zakonskih določb v praksi. Po predlogu
naj bi zakon določal le osnove za odmerjanje plačila in nadomestila, medtem ko naj bi se s predpisom, izdanim na podlagi
tega zakona, natančneje opredelilo kriterije in merila o plačilu
za delo obsojencev ter o nadomestilih plačila za njihovo delo.
Prednost predlagane normativne rešitve je v tem, da je kriterije in merila mogoče ustrezno prilagajati nastalim razmeram
v praksi in zaradi tega ni potrebno spreminjati zakona (27.
teza).
Predlagana je tudi sprememba določbe o obveznem prihranku denarja obsojencev, ki ga zaslužijo z delom. Obvezni
prihranek naj bi se določil diferencirano za posameznega
obsojenca v individualnem prevzgojnem programu, kar je
ustreznejše glede na materialne možnosti vključitve obsojencev v življenje in delo na prostosti, kar je tudi namen obveznega prihranka.
Nadalje naj bi zakon razširil možnost trošenja sredstev
obveznega prihranka, ki jih obsojenec zasluži z delom za
potrebe, opredeljene v prevzgojnem programu, kar bo omogočalo racionalno trošenje teh sredstev, povezano z intresi
prevzgoje in resocializacije (28. teza).
S predlagano dopolnitvijo zakona se natančneje določa
kriterije za pridobitev pravice do letnega počitka obsojencev,
kamor je vključeno tudi delo pripornikov v času trajanja
pripora. Urejena je tudi pravica do izrabe sorazmernega dela
letnega počitka obsojencev, če delo traja manj kot šest mesecev. Taka dopolnitev zakona ustreza izenačenju pravic obsojencev iz dela s pravicami delavcev v zadružnem delu (30.
teza).
Zaradi izenačitve obsojencev glede pravice do zdravstvenega varstva z delavci in občani ter zaradi odstranjevanja
vplivov penalnega osebja na zdravstvene delavce, ki zdravijo
obsojence, je predlagana sprememba določb o zdravstvenem
varstvu obsojencev v tem smislu, da se pravice do zdravstvenega varstva obsojencev izvajajo po splošnih predpisih. To
pomeni, da bodo penalni zavodi odvajali prispevke za zdravstveno zavarovanje obsojencev pristojni zdravstveni skupnosti, zdravstvene storitve pa bodo obsojencem nudile zdravstvene organizacije na območju, kjer je penalni zavod. Odnosi
glede izvajanja zdravstvenega varstva obsojencev se bodo
med pristojnimi organi urejali-s samoupravnim sporazumom
oziroma s pogodbo (32. teza).
Kot variantni predlog je ponujena možnost, da obsojenci ne
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bi bili oproščeni doplačila stroškov zdravstvenih storitev.
Taka rešitev je predlagana zato, ker so obsojenci v pogledu
pravic iz zdravstvenega varstva z osnovno predlagano rešitvijo izenačeni z delovnimi ljudmi in občani, pa bi ne bilo
smotrno, da so oproščeni participacije, ker bodo sicer v privilegiranem položaju z ostalimi koristniki zdravstvenih uslug.
Glede oprostitve doplačila zdravstvenih storitev, naj se tudi za
obsojence uporabljajo splošni predpisi o zdravstvenem varstvu (32. teza).
Zaradi omogočanja izvajanja z ustavo zajamčene pravice
do tajnosti pisemskih pošiljk ter varstva te pravice obsojencev, je predlagana sprememba in dopolnitev zakona
v pogledu omejevanja te pravice do tiste najnujnejše mere, ki
jo zahteva namen izvršitve kazni zapora. Sprememba zakona
iz teh razlogov bi dopuščala nadzor nad pisemskimi pošiljkami obsojencev selektivno, upoštevajoč režim prestajanja
kazni. Sprememba zakona bi omogočila obsojencu tudi pritožbo zaradi zadržane pisemske pošiljke (35. teza).
Predlagane spremembe zakona naj bi omogočale obsojencem pogostejše obiske njihovih ožjih družinskih članov. Taka
dopolnitev in sprememba zakona je potrebna zaradi ohranitve
stikov obsojenca z družino s ciljem sprotnega ter skupnega
reševanja nastalih problemov in ohrantve družinske oziroma
zakonske skupnosti (37. teza).
Predlagana je tudi odprava omejitev pravic obsojencev do
prejemanja paketov med prestajanjem kazni. Za omejevanje
te pravice v praksi ni več razlogov (38. teza).
Za uresničevanje namena podeljevanja ugodnosti obsojencem - te so po oceni predlagatelja pomembno motivacijsko
sredstvo za zagotavljanje reda in discipline v zavodu, kot tudi
za prevzgojo in resocializacijo obsojencev - je predlagana
ustrezna sprememba in dopolnitev določb o ugodnostih obosojencev oziroma o omejevanju teh ugodnosti. Spremembe in
dopolnitve zakona naj bi omogočile strkovnim delavcem
zavoda večjo samostojnost in uporabo strokovnega znanja pri
podeljevanju in omejevanju ugodnosti obsojencem, upoštevajoč režim prestajanja kazni v posameznem zavodu, osebnostne lastnosti posameznih obsojencev in nenazadnje tudi
interese prevzgoje ter varnosti, kot tudi reda in discipline
v zavodu (39. teza).
Zaradi večje možnosti premeščanja obsojencev, je predlagana dopolnitev določbe o premeščanju obsojencev iz enega
v drug zavod v SR Sloveniji. V praksi je čedalje več primerov,
ko je treba obsojenca bodisi, na njegovo prošnjo bodisi na
predlog zavoda premestiti v drug zavod, ker je to koristno za
njegovo prevzgojo in resocializacijo ter za uresničitev
namena izvršitve kazni (40. teza).
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona naj
bi opustili nekatere neučinkovite disciplinske kazni ter namesto njih uvedli nove, ki naj bi pripomogle k večjemu redu in
disciplini v zavodu, hitrejši in lažji prevzgoji in resocializaciji
obsojencev in zmanjšanju izrekanja najstrožje disciplinske
kazni oddaje v samico. Zaradi zagotovitve večje pravne varnosti je predlagana dovolitev pritožbe zoper vsako izrečeno
disciplinsko kazen, razen zoper izrečen javni opomin (43.
teza).
Na novo je predlagano tudi zadržanje izvršitve odločbe
o izrečeni disciplinski kazni, če so podani določeni razlogi.
Taka dopolnitev je utemeljena, saj se je v praksi dogajalo, da
so obsojenci kljub kratkim rokom za odločitev o pritožbi
zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni oddaje v samico,
le-to prestali, čeprav je pritožbeni organ odločbo organa prve
stopnje odpravil, razveljavil ali spremenil v korist obsojenca.
Predlagana je tudi predčasna ustavitev izvrševanja disciplinske kazni, če je pred iztekom dosežen njen namen (45. in 46.
teza).
Zakon naj bi tudi določal, da je izločitev obsojenca od
ostalih obsojencev obvezna, če stori obsojenec med prestajanjem kazni novo kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena
kazen nad eno leto zapora, pa to zahteva sodišče, ki vodi
kazenski postopek zaradi uspešne izvedbe preiskave. Zoper
akt o izločitvi obsojenca pa bi bila dovoljena pritožba, s čemer
bi bila zagotovljena obsojencu večja pravna varnost (48. teza).
Dopolnjene naj bi bile določbe, ki opredeljujejo naloge na
področju prevzgoje in resocializacije obsojencev z namenom,
da bi se krepilo strokovno delo na tem področju. Opustile naj
bi se zastarele metode dela in uvajale nove, modernejše in
učinkovitejše, ki jih ponujata znanost in novejša praksa na
priloga poročevalca

področju prevzgojnega dela z odraslimi delinkventnimi osebami (49. teza).
Opuščena naj bi bila sedanja zakonska določba, ki se
nanaša na dovoljenje za vpis obsojenca na višjo ali visoko
šolo med prestajanjem kazni, ker se tudi za obsojence uporabljajo splošni predpisi o izobraževanju (50. teza).
V zakonu je predlagana kot varianta sprememba pogojev za
pogojni odpust obsojencev, kolikor je le-ta v pristojnosti
upravnika zavoda. Predlagana sprememba je utemeljena
predvsem zaradi velikega števila obsojecev, ki jim je izrečena
kratkotrajna zaporna kazen. Postopek komisije za pogojni
odpust terja več administativno-tehničnih opravil, ki ne obremenjujejo le komisije, temveč tudi strokovne in druge delavce
zavodov, kot pa postopek za pogojni odpust po upravniku
zavoda (51. teza).
Zaradi učinkovitejše pokazenske obravnave obsojencev je
predlagana sprememba in dopolnitev določb o pomoči obsojencem po prestani kazni. S predlagano spremembo in dopolnitvijo bo možno bolj celovito, sistematično in načrtno obravnavati obsojence po prestani kazni, zlasti ker so natančneje
opredeljene naloge posameznih organov in skupnosti na tem
področju (53. teza).
Zaradi nepotrebnega ponavljanja določb o notranji organizaciji penalnih zavodov, ki jih vsebuje zakon o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih, je predlagano črtanje teh
določb, kot tudi določb o imenovanju in razrešitvi upravnika
zavoda oziroma njegovega pomočnika (56., 57. in 58. teza).
Predlagane so tudi spremembe in dopolnitve določb
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sprejem
v delovno razmerje pooblaščenih uradnih oseb ter določbe
o pridobitvi strokovnega znanja za delo v službi pooblaščenih
uradnih oseb. Te spremembe in dopolnitve so potrebne
zaradi možnosti ustreznejše izbire delavcev za ta delovna
mesta ter krepitve strokovnega dela v službi pooblaščenih
uradnih oseb (63. teza).
Zakon naj bi tudi natančneje opredelil kriterije, ki dopuščajo uporabo strelnega orožja pri preprečitvi bega obsojenca
iz zavoda.
Predlagane spremembe in dopolnitve bodo dovoljevale
morebitno uporabo strelnega orožja le takrat, ko na drug
način ni mogoče preprečevati bega zaprtim osebam, in samo
iz določenega, posebej zavarovanega zavoda, kjer prestajajo
kazen zapora storilci hujših kaznivih dejanj (61. in 62. teza).
Povsem nov je predlog, ki predvideva uvedbo podeljevanja
priznanja delovnim organizacijam, zavodom in posameznikom za izjemna prizadevanja in uspehe pri razvoju sistema
izvrševanja kazenskih sankcij z uvajanjem sodobnih penoloških metod dela in humanizacije na tem področju. Ta določba
bi na eni strani uzakonila obstoječo prakso, na drugi strani pa
bi pomenila moralno vzpodbudo za uspešnejše delo na tem
področju (64. teza).
Vrsta sprememb in dopolnitev se nanaša na gospodarske
enote kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma. Po predlagani zamisli naj bi gospodarsko enoto ustanovil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki bi tudi določil
položaj take enote, njeno dejavnost, cilje in odgovornost za
prevzete obveznosti. Taka rešitev temelji predvsem na dejstvu, da je namen gospodarske dejavnosti oziroma namen
dela obsojencev predvsem v prevzgoji in resocializaciji obsojencev. Iz istih razlogov je tudi predlagana sprememba določb
o planiranju razvoja gospodarske dejavnosti s posebnim
poudarkom na usklajenosti planiranja s potrebami uvajanja
sodobnih metod prevzgoje in resocializacije ter izobraževanja
obsojencev. Po drugi strani pa so spremembe in dopolnitve
predlagane tudi zaradi možnosti oblikovanja gospodarskih
enot posameznih zavodov glede na predmet in obseg poslovanja ter njihov status in položaj, kot tudi na potrebe, ki jih
zahteva strokovno in poklicno usposabljanje obsojencev in
mladoletnikov v določenem zavodu. Te potrebe bi bilo možno
opredeliti v aktu o ustanovitvi gospodarske enote, s čimer bi
dejavnost gospodarske enote prilagajali potrebam prevzgoje
in resocializacije ter izobraževanja obsojencev, kot tudi drugim pogojem, glede na posamezni zavod (65., 66. in 67. teza).
Spremembe v zvezi s sprejemanjem plana gospodarske
enote se nanašajo na opredelitev določenih pristojnosti funkcionarja, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, če oceni,
priloga poročevalca

da utegnejo nastati škodljive posledice za namen izvrševanja
kazni zapora ali gospodarski položaj zavoda.
Določbe o delitvi dohodka in čistega dohodka se po predlagani rešitvi vsebinsko ne spreminjajo, gre le za terminološko
uskladitev, s finančnimi predpisi. Med materialne stroške se
po predlagani rešitvi štejejo tudi stroški za nezgodno zavarovanje obsojencev (68. teza).
V zakonu je predlagana nova določba, po kateri bi gospodarske enote plačevale le tiste obveznosti, ki jih morajo plačevati kazenski poboljševalni zavodi kot upravni organi, ne pa
obveznosti, ki jih plačujejo organizacije združenega dela.
Ker je delo obsojencev predvsem prevzgojno sredstvo, pri
tem ni primaren namen dosežena gospodarska korist, zato se
materialnega učinka gospodarske enote ne more enačiti
z materialnim učinkom v organizacijah združenega dela (72.
teza).
Predlagana je tudi sprememba določb o izdvajanju sredstev
rezerv v rezervni sklad. Ta sprememba je potrebna zaradi
zagotovitve zadostnih rezervnih sredstev za normalno poslovanje zavoda ter gospodarske enote in hitrejšega obračanja
teh sredstev (73. teza).
Z zakonom so predlagane tudi spremembe in dopolnitve
določb o urejanju odnosov delavcev zavoda glede pridobivanja in razporejanju dohodka delovne skupnosti in družbenoekonomskega položaja delavcev zavoda. Ti odnosi naj bi se
po predlagani rešitvi urejali s samoupravnim sporazumom,
katerega udeleženca sta tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in organ sindikata. Taka rešitev daje možnost stimulativnejšega nagrajevanja po rezultatih in uspehih dela, zlasti
delavcev gospodarskih enot, in ustreznejšega gospodarjenja
s sredstvi, ki jih zavod kot upravni organ ustvari z gospodarsko dejavnostjo.
Predlagane so tudi spremembe določb o sodelovanju obsojencev na področju gospodarske dejavnosti. Predlagana rešitev daje obsojencem, ki delajo, več možnosti neposrednega
sodelovanja, ko se odloča o zadevah, ki se nanašajo na
gospodarsko dejavnost. S tem se na eni strani želi doseči
večji vpliv obsojencev na organizacijo dela z vidika učinkovitosti prevzgoje, na drugi strani pa se jim omogoča že v času
prestajanja kazni udejstvovanja pri dejavnostih, ki so
pomembne za poznejše izvajanje in uveljavljanje samoupravnih pravic v združenem delu, kamor se bodo vključili po
prestani kazni (57. tezaij.
S predlagano rešitvijo, naj se varnostni ukrep obveznega
zdravljenja alkoholikov in narkomanov izvaja v vseh penalnih
zavodih. To narekuje sodobna doktrina zdravljenja bolezni
odvisnosti, po kateri sodelujejo pri zdravljenju tudi ožji družinski člani obsojenca. To pa omogoča le regijsko načelo
prestajanja zaporne kazni. Predlagana je tudi nova določba,
ki bi izjemoma omogočala izvajanje varnostnega ukrepa
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov tudi
v zdravstvenem ali kakšnem drugem specializiranem zavodu.
Potreba po takšni rešitvi se je pokazala v praksi, zlasti v primerih, ko je po strokovni oceni pričakovati, da bo zdravljenje
zunaj zavoda uspešnejše. To pa velja, vsaj na začetku zdravljenja. zlasti za narkomane (78. teza).
Praksa je tudi pokazala na potrebo po spremembi in dopolnitvi določb o izvrševanju varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila. Predlog vsebuje natančnejšo normativno opredelitev, kdaj začne teči rok izvrševanja tega ukrepa.
Predlagana je tudi možnost seštevka več tovrstnih varnostnih
ukrepov, kar poenostavlja postopek za izdajo sklepa, na podlagi katerega se začne varnostni ukrep izvajati. Zaradi zmanjšanja administrativnih in tehničnih opravil v zvezi z odvezmom in hranjenjem vozniških dovoljenj pri občinskih upravnih organih, pristojnih za notranje zadeve, ki te ukrepe neposredno izvršujejo, je predlagano črtanje določbe, po kateri je
moral pristojni organ vozniško dovoljenje odvzeti, če je imel
lastnik vozniškega dovoljenja le za kategorijo ali vrsto, za
katero mu je bila vožnja prepovedana (79. in 82. teza).
Spričo dejstva, da je v praksi čedalje več primerov izmikanja
vpisu prepovedi vožnje motornega vozila, je predlagano, da
se tako ravnanje opredeli kot prekršek in se zanj določi tudi
kazen (92. teza).
Predlagana je nova določba, po kateri obsojencu, ki mu je
izrečen varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila
v času prestajanja zaporne kazni, ne bi bilo dovoljeno voziti
motornega vozila, ne da bi se mu ta čas štel v dobo trajanja
tega ukrepa. Taka dopolnitev zakona je umestna zato, ker se
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po kazenskem zakonu SFRJ čas prebit v zaporu, ne šteje v čas
trajanja tega ukrepa. Svobodnejši režim prestajanja zaporne
kazni, predvsem prosti izhodi iz penalnega zavoda, obsojencu
omogočajo vožnjo motornega vozila, ne da bi ga bilo možno
učinkovito nadzorovati, saj ima lahko vozniško dovoljenje pri
sebi (80 in 81. teza).
Predlagano je tudi, da se črtajo določbe o obveznosti plačevanja storškov oskrbe mladoletnika v disciplinskih centrih ali
vzgojnih zavodih, po katerih so jih morali plačevati starši
oziroma mladoletnik, če je bil zaposlen, ker je to sistemsko
rešeno v predpisih o socialnem skrbstvu (84. teza).
Praksa narekuje tudi potrebo po dopolnitvi določbe
o postopanju z mladoletnikom ob sprejemu v prevzgojni dom.
Predlagana sprememba in dopolnitev ima predvsem namen,
da se mladoletnika ob sprejemu v prevzgojni dom temeljito
prouči, zlasti zaradi ugotavljanja možnosti in sposobnosti za
izobraževanje ter zaradi ustreznega tretmana na področju
prevzgoje (87. teza).
Zaradi uskladitve določenih terminoloških izrazov z zakonodajo s področja delovnih razmerij, varstva pri delu, invalidskega zavarovanja in izobraževanja, so predlagane ustrezne
spremembe teh izrazov.
Zaradi valorizacije denarnih kazni, določenih za prekrške je
predlagana sprememba kazenskih določb in njihova uskladitev s predpisi, ki določajo višino kazni za sorodne prekrške.

Za izvajanje zakona v praksi je predlagan rok, v katerem
morajo biti usklajeni in dopolnjeni predpisi, izdani na podlagi
tega zakona ter hišni redi kazenskih poboljševalnih zavodov
oziroma prevzgojenega doma (91.,92., 93., 94., 95., 96., in 97.
teza).
Spričo obsežnejših sprememb in dopolnitev zakona, zlasti
pa zaradi praktičnosti uporabe zakona v praksi, je predloženo, da se izdela prečiščeno besedilo zakona (99. teza).
IV. Materialne, finančne in druge posledice
Sprememba in dopolnitev zakona bo zahtevala nove
finančne obveznosti za namestitev dveh novih delavcev
v zavodu v Novi Gorici.
Če bo osvojen variantni predlog o ustanovitvi samostojnih
zavodov (Ig pri Ljubljani za moške, Novo mesto, Radovljica,
Hotemež in Murska Sobota) pa bo potrebno zagotoviti
finančna sredstva za dodatne zaposlitve strokovnih, administrativnih in računovodskih delavcev teh zavodov
Predvidene spremembe zakona bodo zahtevale ravizijo
večine podzakonskih predpisov in sprejetje pravilnika o priznajnjih ter postopku za podeljevanje priznanj, sporazuma
o zdravstvenem varstvu obsojencev ter kriterijev in meril
o plačilu za delo obsojencev.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij
1.teza
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS,
št. 17/78) se v 1. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »(3)
Po tem zakonu se izvršujejo tudi pravnomočne odločbe tujih
sodišč, če se nanašajo na državljane SFRJ, in če je bil izpeljan
postopek po zakonu o kazenskem postopku ter v skladu
z mednarodno pogodbo.«
2. teza
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka tega člena
sodeluje republiški upravni organ, pristojen za pravosodje in
drugi organi, ki so pristojni za izvrševanje kazenskih sankcij,
z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi in drugimi
zainteresiranimi oragani, oraganizacijami ter skupnostmi.«.
3. teza
Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Organi, pristojni za odločanje o zadevah po členih 14/3,
23, 50, 51, 54, 56, 62, 67, 68, 71, 72, 74, 81, 99 in 104 odločajo
v skrajšanem postopku brez zaslišanja strank.«,
Sedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se glasi:
»(3) Zoper upravni akt, izdan na podlagi tega zakona, ni
mogoč upravni spor, razen v zadevah iz 35., 58. in 80. člena
tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Upravni postopek in odločanje o upravnih zadevah iz
67. in 68. člena tega zakona lahko vodi delavec, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo.«.
Varianta:
Drugi odstavek 8. člena se nadomesti z novim drugim
odstavkom, ki se glasi:
(2) Organi, pristojni za odločanje o zadevah po določbah
drugega odstavka 14. člena ter členov 23, 50, 51, 54, 56, 62,
67, 68, 71, 72, 74, 81, 99 in 104, odločajo v skajšanem
postopku brez zaslišanje strank «
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Upravni postopek in odločanje o upravnih zadevah iz
67. in 68. člena tega zakona lahko vodi delavec, ki ima najmanj srednjo stokovno izobrazbo.«
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4. teza
Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se gasi:
»8. a člen
(1) O pritožbi zoper odločbe, ki jih izda na podlagi tega
zakona funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen
za pravosodje, odloča posebna komisija pri Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije.«
5. teza
Na koncu prvega odstavka 9. člena se pika črta in doda
novo besedilo, ki se galsi: »v nadaljnjem besedilu: zavod).«
6. teza
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Delo za obsojence mora biti organizirano v skladu
s potrebami njihove prevzgoje ter po sodobnih tehnoloških in
drugih postopkih, v kakršnih se enaka dela opravljajo v organizacijah združenega dela.«
7. teza
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2)lzjemoma lahko iz opravičenih razlogov v posameznih
primerih obsojenci prestajajo kazen zapora v zavodih na
območju SR Slovenije ne glede na pogoje iz prejšnejga
odstavka. O tem odloči funkcionar, ki vodi republiški upravni
organ, pristojen za pravosodje. Zoper to odločbo je dovoljena
pritožba.«
8. teza
15. člen se dopolni tako, da se glasi:
»15. člen
»Sredstva za izvrševanje kazni zapora, mladoletniškega
zapora, kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku ter
sredstva za izvrševanje pripora, zagotavlja SR Slovenija v svojem proračunu.«.
9. teza
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
priloga poročevalca

»(1) Zavodi so republiški upravni organi v sestavi republišikega urpavnega organa, pristojnega za prevosodje.«
Drugi odstvavek se črta.
10. teza
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
17. člen
»(1) Zavodi s strožjim režimom prestajanja kazni zapora so
zaprti, zavodi s svobodnejšim režimom pa so polodprti in
odprti ter se med seboj ločijo po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja obsojencev.
(2) Po stopnji zavarovanja in omejevanja svobode gibanja
obsojencev se lahko razlikujejo tudi oddelki znotraj zavoda.
(3) V okviru posameznega zavoda je mogoče organizirati
skupine s strožjim ali svobodnejšim režimom prestajanja
kazni zapora.«
11.teza
18. člen se črta.
12. teza
Prvi in drugi odstavek 19. člena se črtata.
Tretji odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) V zavodu so med seboj ločeni priporniki, obsojenci in
osebe, kaznovane s kaznijo zapora v postopku o prekršku.
Mladoletne osebe morajo biti ločene od polnoletnih, prav
tako tudi moški od žensk.«
Četrti odstavek se črta.
Varianta: Sedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek
se spremeni tako, da se glasi: »Osebe, kaznovane v postopku
za prekršek z zaporom prestajajo kazen v zavodu praviloma
v svobodnejšem režimu.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.«
13. teza
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
20. člen
»(1) Zavod, v katerem se izvršuje tudi pripor, se ustanovi na
sedežu temeljnega sodišča, za območje enega ali več temeljnih sodišč.
(2) Če je zavod ustanovljen za območje več temeljnih
sodišč, se lahko na območju temeljnih sodišč, kjer ni zavoda,
ustanovi oddelek zavoda.«
14. teza
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
21. člen
»V Socialistični republiki Sloveniji so naslednji zavodi:
1. Kazenski poboljševalni zavod Dob pri Mirni,
2. Kazenski poboljševalni zavod Ig pri Ljubljani,
3. Kazenski poboljševalni zavod Rogoza-Maribor,
4. Kazenski poboljševalni zavod v Celju za območje Temeljnega sodišča v Celju in za mladoletnike,
5. Kazenski poboljševalni zavod v Kopru za območje
Temeljnega sodišča v Kopru,
6. Kazenski poboljševalni zavod v Ljubljani za območje
temeljnih sodišč v Kranju, Ljubljani in Novem mestu,
7. Kazenski poboljševalni zavod v Mariboru za območje
temeljnih sodišč v Mariboru in Murski Soboti,
8. Kazenski poboljševalni zavod v Novi Gorici za območje
Temeljnega sodišča v Novi Gorici.«
Varianta: V 21. členu se dodajo nove 9., 10., 11., 12. in 13.
točka, ki se glasijo:
»9. Kazenski poboljševalni zavod za moške Ig pri Ljubljani
10. Kazenski poboljševalni zavod Hotemež,
11. Kazenski poboljševalni zavod v Novem mestu za
območje Temeljnega sodišča Novo mesto.
12. Kazenski poboljševalni zavod v Radovljici za območje
Temeljnega sodišča v Kranju,
13. Kazenski poboljševalni zavod v Murski Soboti za
območje Temeljnega sodišča Murska Sobota.«
priloga poročevalca

15. teza
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obsojence, ki so osebnostno urejeni in za katere se da
utemeljeno pričakovati, da bo prestajanje kazni v zavodu
s svobodnejšim režimom ugodno vplivalo na njihovo prevzgojo, se lahko takoj pošlje na prestajanje kazni zapora v tak
zavod ali oddelek.«
16. teza
Prvi in drugi odstavek 23. člena se spremenita tako, da se
glasita:
»(1) Obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v zavodu s strožjim režimom, se glede na dosežen uspeh prevzgoje premestijo v zavod ali oddelek s svobodnejšim režimom.
»(2) Obsojenci, ki zlorabijo svobodnejši režim zavoda ali
oddelka se lahko premestijo v zavod ali oddelek s strožjim
režimom.«
Na koncu tretjega odstavka se doda novo besedilo, ki se
glasi:
»Zoper odločbo, ki jo izda upravnik zavoda, je dovoljena
pritožba na republiški upravni organ, pristojen za pravosodje.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.«
17. teza
Za predzadnjo alineo drugega odstavka 29. člena se doda
pet novih alinei, ki se glasijo:
- obravnava poročila o nadzoru nad delom zavoda;
- obravnava in ocenjuje izvajanje zakonitih pravic obsojencev;
- obravnava disciplinsko kaznovanje obsojencev ter ocenjuje ustreznost politike disciplinskega kaznovanja;
- proučuje in spremlja razporejanje ter premeščanje obsojencev v svobodnejši ali strožji režim;
- obravnava in spremlja podeljevanje ugodnosti obsojencem.«
18. teza
V 30. členu se črta pika ter doda nov stavek, ki se glasi:
»Predsednik in člani sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko
ponovno imenovani še za štiri leta.«
19. teza
V drugem odstavku 32. člena se beseda »zapor« nadomesti
z besedo »zavod«, za besedo oddelek pa se beseda »zapora«
črta.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Obsojenca iz drugega odstavka 22. člena tega zakona
pošlje na prestajanje kazni zapora enota temeljnega sodišča,
na območju katerega ima obsojenec stalno oziroma začasno
prebivališče, ko dobi mnenje temeljnega sodišča, ki je izreklo
sodbo na prvi stopnji.«
20. teza
V 34. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obsojenca, ki izpolnjuje pogoje za nadaljevanje
z delom iz 51. člena tega zakona, pouči enota temeljnega
sodišča v pozivu za nastop kazni zapora, da ima pravico
vložiti prošnjo pri pristojnem organu za nadaljevanje z delom
takoj po prejemu poziva za nastop kazni.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji oziroma
četrti odstavek.
21.teza
Na koncu drugega odstavka 35. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.«
22. teza
V 39. členu se na koncu prvega odstavka doda novo besedilo, ki se glasi:
»od vročitve odločbe.«
Na koncu drugega stavka se namesto pike postavi vejica in
doda novo besedilo, ki se glasi:
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»razen v primerih, ko je bila vloga za odlog kazni zapora
ponovljena iz enakih odložitvenih razlogov.«
23. teza
Tretji odstavek 40. člena se črta.
24. teza
V 47. členu se v prvem odstavku beseda »možnosti« nadomesti z besedo »možnostmi.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Obsojenca, ki je s storitvijo kaznivega dejanja zlorabil
svoj poklic, dejavnost ali dolžnost ali kateremu je izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dejavnosti ali
dolžnosti, ni mogoče razporediti na tako delo v zavodu ali
zunaj zavoda.«
25. teza
Za drugim odstavkom 50. člena se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Obsojencem se lahko omogoča delo iz prejšnjega
odstavka že na začetku prestajanja kazni zapora, zlasti pa
v zadnjih šestih mesecih prestajanja kazni zapora.«
26. teza
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»51. člen
»Obsojencu, ki mu je izrečena kazen zapora do šestih
mesecev za kaznivo dejanje, ki ni bilo storjeno v zvezi z njegovim poklicem, dejavnostjo ali dolžnostjo, lahko funkcionar, ki
vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje dovoli,
da med prestajanjem kazni nadaljuje z delom v organizaciji
združenega dela, v drugi družbeno pravni osebi, pri kateri je
v delovnem razmerju, pri delovnih ljudeh, ki samostojno
opravljajo gospodarsko dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov, če se s tem strinja delavski svet
oziroma njemu po položaju in funkciji ustrezen organ upravljanja. Nadaljevanje z delom pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost iz tega člena, se
obsojencem lahko dovoli, če se s tem strinja nosilec take
gospodarske dejavnosti. Zoper odločbo, izdano na podlagi
tega člena, je dovoljena pritožba.«
Varijanta: 51. člen se spremeni tako, da se glasi:
51. člen
Obsojenec, ki mu je izrečena kazen zapora do šestih mesecev za kaznivo dejanje, ki ni bilo storjeno v zvezi z njegovim
poklicem, dejavnostjo ali dolžnostjo nadaljuje z delom v organizaciji združenega dela, v drugi družbeno pravni osebi, pri
kateri je v delovnem razmerju, pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost z osebnim delom in
s sredstvi, ki so lastnina občanov, če se s tem strinja delavski
svet oziroma njemu po položaju in funkciji ustrezen organ
upravljanja. Nadaljevanje z delom pri delovnih ljudeh, ki
samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost iz tega člena,
je mogoče, če se s tem strinja nosilec take gospodarske
dejavnosti.
Funkcionar, ki vodi republiški organ, pristojen za pravosodje, lahko obsojencu prepove nadaljevanje z delom, če niso
izpolnjeni pogoji, določeni v tem členu, ali ča je to v nasprotju
z interesi prevzogoje in resocializacijo ali varnosti. Zoper
odločbo, izdano na podlagi tega člena, je dovoljena pritožba.«
27. teza
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obsojenci imajo pravico do plačila za opravljeno delo.
Plačilo za delo znaša najmanj eno četrtino poprečnega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu SR Slovenije, če pri
delu dosegajo poprečni uspeh. Višina plačila je odvisna od
del in nalog, strokovne usposobljenosti obsojenca, od vrste in
količine opravljenega dela, kvalitete dela in obsojenčevega
prispevka k zmanjševanju stroškov proizvodnje.«
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
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Četrti, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Obsojenci, ki se izobražujejo pri praktičnem pouku ter
pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse,
imajo pravico do nagrade v sorazmerju z delovnim prispevkom in uspehom pri lastnem izobraževanju.«
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(5) Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen
za pravosodje je pooblaščen, da izda natančnejše predpise
ter merila in kriterije o plačilu za delo obsojencev v rednem in
podaljšanem delovnem času, o nagradah obsojencev, ki se
izobražujejo ter kriterije in merila o plačilu nadomestila za
čas, ko zaradi bolezni ne delajo.«
28. teza
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
54. člen
»(1) Zavod, kjer obsojenec prestaja kazen, določi v individualnem, prevzgojnem programu kolikšen del plačila za delo, ki
ga prejme obsojenec, je treba hraniti kot njegov obvezni
prihranek.
»(2) Upravnik zavoda lahko dovoli obsojencu, da določen
znesek iz obveznega prihranka troši že med prestajanjem
kazni zapora, če je to v skladu z individualnim prevzgojnim
programom«.
29.teza
Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obsojenec, ki zboli v zavodu, ima za čas, ko zaradi
bolezni ne dela, pravico do nadomestila plačila za delo
v skladu s kriteriji in merili iz petega odstavka 53. člena tega
zakona.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) če je bolezen iz prvega odstavka tega člena posledica
nesreče pri delu ali poklicne bolezni na prestajanju kazni, ima
obsojenec pravico do 100% poprečnega mesečnega plačila,
ki bi ga dobil v zadnjih šestih mesecih.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in glasi:
»(3) Obsojenec, ki je sam naklepno povzročil delovno nezmožnost, nima pravice do plačila nadomestila. Naklepno
poškodbo iz tega odstavka ugotavlja komisija, ki jo imenuje
upravnik zavoda«.
Za sedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek,
se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Obsojenka, ki izrabi porodniški dopust in dopust za
nego in varstvo otroka po 48. členu tega zakona in določbah
zakona o delovnih razmerjih, ima pravico do nadomestila
plačila za delo v skladu s predpisi o družbenem varstvu
otrok.«
30. teza
Drugi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obsojenci, ki so med prestajanjem kazni zapora delali
nad šest mesecev, vštevši tudi delo v času pripora in odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pri delu, imajo pravico
do nepretrganega počitka najmanj osemnajst in največ trideset delovnih dni v koledarskem letu. Če obsojenec v koledarskem letu ne izpolni pogoja iz tega odstavka, ima pravico do
letnega počitka, sorazmerno času, prebitem na delu, zmanjšanega za število dni letnega dopusta, ki ga je v koledarskem
letu izrabil na podlagi delovnega razmerja zunaj zavoda.«
31.teza
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
»Varstvo pri delu se obsojencem zagotavlja po splošnih
predpisih o varstvu pri delu.«
32. teza
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica do zdravstvenega varstva obsojencev po 30.
priloga poročevalca

členu kazenskega zakona SR Slovenije se izvaja po splošnih
predpisih o zdravstvenem varstvu, če ni v tem zakonu drugače
določeno.«
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Obsojenci so oproščeni doplačila stroškov zdravstvenih
storitev.«
Dosedanji drugi intretji odstavek postaneta tretji oziroma
četrti odstavek.
Varianta: Drugi odstavek 32. teze se črta.
33. teza
Za 58. členom se doda nov 58. a člen, ki se glasi:
»58. a člen
(1) Republiški upravni organ, pristojen za pravosodje,
sklene z zdravstveno skupnostjo Slovenije sporazum o izvajanju zdravstvenega varstva obsojencev.«
34. teza
Tretji odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kaj se šteje za nesrečo pri delu ali poklicno bolezen, se
ugotavlja po predpisih o zdravstvenem varstvu ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju.«
35. teza
Drugi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v svobodnejšem
režimu, prejemajo in pošiljajo pisemske pošiljke brez nadzorstva zavoda. Pod nadzorstvom zavoda pa prejemajo in pošiljajo pisemske pošiljke obsojenci, ki prestajajo kazen v strožjem režimu. Upravnik zavoda odloči, kdaj se nadzor pisemskih pošiljk opusti.«
36. teza
Na koncu 67. člena se doda nov stavek, ki se glasi. »Zoper
odločbo o zadržani pošiljki sme obsojenec vložiti pritožbo.«
37. teza
V prvem stavku prvega odstavka 68. člena se za besedo
»jih« doda beseda »najmanj«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) če je obsojenec tuj državljan, brez državljanstva ali
begunec, ima konzularni predstavnik njegove države ali
države, ki varuje njene koristi oziroma predstavnik uradne
organizacije, ki varujejo koristi beguncev, pravico, da ga
obiskuje v mejah hišnega reda. Ta pravica se mu sme odreči
samo, če se taka pravica odreka jugoslovanskim konzularnim
predstavnikom v državi, ki ji pripada obsojenec«.
38. teza
Prvi odstavek 69. člena se spremeni, tako da se glasi:
(1) Obsojenci imajo pravico v skladu s hišnim redom sprejemati pošiljke s hrano, perilom, osebnimi predmeti in časopisi
oziroma knjigami.«
39. teza
Druga alinea 70. člena se črta.
V četrti alinei, ki postane tretja alinea, se besedilo »do
dvakrat na mesec« črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
•
»(2) če je obsojenec od podelitve ugodnosti do njihove
izrabe hujše kršil hišni red, delovno disciplino ali ukaze uradnih oseb, za kar se mu sme izreči disciplinska kazen oddaje
v samico, ali se ni držal sprejetih dogovorov na podorčju
prevzgoje, se mu lahko ugodnost odvzame ali zamenja
z drugo vrsto ugodnosti.«
40. teza
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obsojenca se lahko premesti iz enega v drug zavod ali
oddelek v SR Sloveniji, če je to potrebno za izvajanje prevzgojnega programa, delovnega programa zavoda ali če to
narekujejo prevzgojni razlogi, razlogi varnosti ali interesi
ohranitve reda in discipline.«
priloga poročevalca

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O premestitvi obsojenca v okviru istega zavoda odloča
upravnik zavoda po tem, ko dobi mnenje vodje oddelka,
o premestitvi iz enega zavoda v drugega pa funkcionar, ki
vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje. Zoper
tako odločbo je dovoljena pritožba.«
41.teza
Na koncu drugega odstavka 72. člena se doda nov stavek, ki
se glasi:
»Zoper tako odločbo je dovoljena pritožba.«
42. teza
Za drugim odstavkom 74. člena se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Zoper odločbo iz tega člena je dovoljena pritožba.«
43. teza
V drugem odstavku 77. člena se prva, druga in tretja točka
spremenijo tako, da se glasijo:
»1. javni opomin
2. razporeditev na drugo delo do treh mesecev, če je kršitev storjena v zvezi z delom.
3. omejitev podeljevanja ugodnosti po 70. členu tega
zakona do šestih mesecev«.
44. teza
V prvem odstavku 78. člena se za besedo »samico« postavi
vejica in doda novo besedilo, ki se glasi: »razporeditve na
drugo delo ali omejitve podeljevanja ugodnosti.«
V tretjem odstavku se beseda »enournega« nadomesti
z besedo »dveumega«
45. teza
Drugi odstavek 79. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni je dovoljena
pritožba, razen zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni
javnega opomina. Pritožba ne zadrži izvršitve disciplinske
kazni.«
V tretjem odstavku se besedilo: »oddaje v samico« črta.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen
za pravosodje, lahko do pravnomočnosti odločbe zadrži izvršitev disciplinske kazni oddaje v samico, če je bila zoper
odločbo o izrečeni disciplinski kazni vložena pritožba in še
oceni, da je pritožba utemeljena.«
46. teza
Za 79. členom se doda nov 79. a člen, ki se glasi:
»79. a člen
Upravnik zavoda lahko ustavi izvrševanje disciplinskih
kazni pred iztekom izrečene disciplinske kazni, če ugotovi, da
je disciplinska kazen dosegla zaželen namen.«
47. teza
Na koncu tretjega odstavka 81. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.«
48. teza
Na koncu drugega odstavka 82. člena se doda nov stavek, ki
se glasi: »Če pristojno sodišče zahteva ločitev obsojenca iz
tega odstavka zaradi interesov preiskave, je upravnik dolžan
to storiti.«
49. teza
Za drugim odstavkom 84. člena se doda nov tretji odstavek
ki se glasi:
»(3) Strokovni delavci zavodov so dolžni na področju prevzgoje in resocializacije obsojencev uporabljati sodobne
metode dela.«
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50. teza
Šesti odstavek 85. člena se črta.
51.teza
V 90. členu se besedi »tri četrtine« nadomestita z besedama
»dve tretjini«, besedo »meseca« pa z besedama »dveh mesecev«. Varianta: ta teza se črta.
52. teza
Drugi stavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stroške zdravljenja plača pristojna zdravstvena skupnost,
na območju katere je imel prebivališče, ko je nastopil kazen
zapora.«
53. teza
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
94. člen
»(1) Zavod obvesti po sprejemu obsojenca o nastopu prestajanja kazni pristojni center za socialno delo (2) Center za
socialno delo je dolžan sodelovati z zavodi pri izdelavi in
izvajanju individualnih prevzgojnih programov. Pokazenski
ukrepi se prično izvajati že v času prestajanja kazni zapora
v skladu s prevzgojnim programom.
Centri za socialno delo, skupnosti za zaposlovanje, stanovanjske skupnosti ter druge samoupravne skupnosti in organizacije morajo pri izdelavi pokazenskih ukrepov sodelovati
z zavodi.
(3) Center za socialno delo je dolžan spremljati in izvajati
resocializacijo obsojenčevega ožjega in širšega okolja, imenovati obsojencu svetovalca, kadar to izhaja iz prevzgojnega
programa, ter izvajati mentorstvo nad svetovalnim procesom
in ostale naloge, ki zagotavljajo socialno varnost obsojenca
v skladu z določili zakona o socialnem skrbstvu.
(4) Skupnosti za zaposlovanje so dolžne zagotavljati
poklicno usposabljanje obsojencev ter ugotavljati njihovo
delazmožnost. Obsojencem z zmanjšanimi delovnimi zmožnostmi in invalidom omogočajo ustrezno usposabljanje in
zaposlitev ter materialno pomoč.
(5) Stanovanjske skupnosti pomagajo centrom za socialno
delo pri zagotovitvi najnujnejše začasne ali stalne nastnitve
obsojencev ob odpustu s prestajanja kazni zapora.
(6) Izobraževalne skupnosti so dolžne pomagati pri organizaciji in izvajanju splošnega in usmerjenega izobraževanja
obsojencev in mladoletnikov med in po prestani kazni zapora.
(7) Druge samoupravne interesne skupnosti in organizacije
so dolžne izvajati ukrepe iz svojega področja.«
54. teza
Na koncu drugega odstavka 99. člena se doda nov stavek, ki
se glasi:
»Zoper odločbo je dovoljena pritožba.«
55. teza
Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Mladoletniku, ki obiskuje pouk v osnovni ali srednji
šoli, in opravlja druge šolske obveznosti, se čas, predviden za
delo, skrajša za čas trajanja pouka.«
56. teza
V 106. členu se v drugem odstavku pred besedo »enkrat«
doda nova beseda »najmanj«.
57. teza
Drugi stavek 108. člena se črta.
58. teza
Drugi in tretji odstavek 109. člena se črtata.
59. teza
Prvi, drugi in tretji odstavek 110. člena se črtajo. Sedanji
četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: (1) Vodjo
oddelka zavoda postavlja in rešuje funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, na predlog upravnika zavoda.«

62. teza
Drugi odstavek 118. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pooblaščene uradne osebe smejo uporabiti strelno
orožje tudi če drugače ni mogoče preprečiti bega osebe,
priprte zaradi kaznivega dejanja, za katerega se sme izreči
petnajst let zapora ali hujšo kazen.«
63. teza
Za 123. členom se doda nov 123. a člen, ki se glasi:
123 a člen
(1) V aktu o organizaciji in delu se natančneje določi, katera
dela in naloge zavoda opravljajo pooblaščene uradne osebe.
(2) Delovno razmerje pooblaščene uradne osebe v zavodu
lahko sklene, kdor izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
- da ima končan najmanj štiriletni program srednjega
usmerjenega izobraževanja
- da ni bil obsojen za kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ,
zoper človečnost in mednarodno pravo, zoper življenje in telo
ali zoper uradno dolžnost,
- da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz
druge alinee tega člena ali zaradi drugega naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in je zanj
zagrožena kazen zapora,
- da ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje
del in nalog pooblaščene uradne osebe.
(3) Delavec, ki si v programu usmerjenega izobraževanja ni
pridobil specifičnega znanja, potrebnega za delo pooblaščene uradne osebe, si mora to znanje pridobiti v roku enega
leta od sklenitve delovnega razmerja in uspešno opraviti preizkus pridobljenega znanja. Program izobraževanja predpiše
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje.«.
64. teza
Za IX. poglavjem se doda novo IX. a poglavje z novim 123.
b členom, ki se glasi:
»IX. a poglavje
PRIZNANJA
»123. b člen
(1) Za razvoj sistema izvrševanja kazenskih sankcij, za
zasluge pri razvijanju in krepitvi humanizacije postopanja
z zaprtimi osebami in za pomoč organom za izvrševanje
kazenskih sankcij, se organizacijam združenega dela, drugim
organizacijam, organom, samoupravnim interesnim skupnostim in občanom podeljujejo priznanja.
(2) Priznanja se podeljujejo tudi zavodom in prevzgojnemu
domu za mladoletnike ter delavcem, ki delajo na področju
iWrševanja kazenskih sankcij:
(3) Priznanja ter postopek za njihovo podeljevanje podrobneje predpiše funkcionar, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za pravosodje.«.
Naslov X. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»GOSPODARSKA DEJAVNOST KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV.«
65. teza
124. člen se spremeni tako, da se glasi:
»124. člen
(1) Za uresničevanje namena dela obsojencev iz 10. člena
tega zakona, zavod opravlja gospodarsko dejavnost.
priloga poročevalca
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60. teza
Prvi odstavek 114. člena se črta.
Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi oziroma
tretji odstavek.
61.teza
Četrta točka prvega odstavka 116. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(4) Preprečiti beg obsojenca iz zavoda, ki je v skladu
z načrtom o zavarovanju, zavarovan z oboroženo stražo.«

t

i

(2) Delovno enoto, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo
(v nadaljnjem besedilu: gospodarska enota) ustanovi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije in določi položaj, dejavnost, cilje
in naloge, odgovornost za prevzete obveznosti ter druga
vprašanja, ki so pomembna za razvoj gospodarske dejavnosti.
(3) Za dva ali več zavodov se lahko ustanovi ena gospodarska enota.«.
66. teza
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»125. člen
Gospodarska enota je organizacijska enota zavoda.«.
67. teza
126. člen se spremeni tako, da se glasi:
»126. člen
(1) Za poslovanje gospodarske enote se smiselno uporabljajo predpisi, po katerih poslujejo organizacije združenega
dela oziroma organizacije združenega dela drobnega gospodarstva, če v tem zakonu ali v aktu o ustanovitvi gospodarske
enote ni drugače določeno.
(2) Gospodarska enota ima lahko pri službi družbenega
knjigovodstva svoj žiro račun.«.
68. teza
127. člen se spremeni tako, da se glasi:
»127. člen
(1) Zavodi planirajo razvoj gospodarske dejavnosti skladno
s potrebami uvajanja sodobnih metod prevzgoje in resocializacije ter izobraževanja obsojencev in mladoletnikov. Pri planiranju razvoja gospodarske dejavnosti se uporabljajo splošni
predpisi o planiranju.
*
(2) Plan gospodarske enote določi upravnik zavoda po
predhodnem mnenju delavcev delovne skupnosti zavoda.
(3) Plan gospodarske enote pošlje zavod v oceno funkcionarju, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje.
(4) Kadar funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje oceni, da utegnejo nastati škodljive
posledice za namen izvrševanja kazni zapora oziroma za
gospodarski položaj zavoda, opozori nato upravnika zavoda.
(5) Ce upravnik ne ravna v skladu z opozorilom, zadrži
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje, plan gospodarske enote in predlaga Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije, naj o tem odloči. Če Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije ne odloči o spornem vprašanju
v tridesetih dneh po prejemu obvestila, se zadržani plan lahko
izvrši.«.
69. teza

zakona in samoupravnega sporazuma iz 133. a člena tega
zakona.«.
72. teza
Za 130. členom se doda nov 130. a člen, ki se glasi:
»130. a člen
Gospodarska enota zavoda plačuje tiste davke in prispevke,
ki jih morajo plačevati upravni organi.«.
73. teza
131. člen se spremeni tako, da se glasi:
»131. člen
Iz čistega dohodka zagotavlja gospodarska enota sredstva
rezerv in sicer vsako leto najmanj štiri odstotke od dohodka,
ustvarjenega po zaključnem računu.
Ko dosežejo skupna sredstva rezerv najmanj 20% dohodka
po zaključnem računu, preneha dolžnost izločati del čistega
dohodka v rezerve.«.
74. teza
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»133. člen
Gospodarska enota ureja svoje medsebojne odnose s proizvodnimi organizacijami združenega dela in z organizacijami
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev
oziroma z izvoznimi ali drugimi zunanjetrgovinskimi posli,
s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo.
Samoupravni sporazum ali pogodbo, s katerimi gospodarska enota zavoda stopa v trajnejše poslovne odnose, sklene
upravnik zavoda po predhodnem mnenju delavcev delovne
skupnosti zavoda, veljati pa začne z dnem, ko da soglasje
funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje.«.
75. teza
Dodajo se novi 133. a, 133. b in 133. c člen, ki se glasijo:
»133. a člen
Delavci delovne skupnosti in zavod s samoupravnim sporazumom urejajo in usklajujejo odnose v zvezi s pridobivanjem
in razporejanjem dohodka delovne skupnosti ter druga vprašanja v zvezi z družbenoekonomskim položajem delavcev
zavoda. Udeleženca samoupravnega sporazuma sta Izvšrni
svet Skupščine SR Slovenije in organ sindikata, določen
v statutu sindikatov.
Delavci zavoda odločajo na zboru delavcev o posameznih
samoupravnih pravicah, dolžnostih in odgovornostih, ki so
določene v statutu ali samoupravnem splošnem aktu o delovnih razmerjih zavoda.

128. člen se črta.
70. teza
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»129. člen
(1) Gospodarska enota zavoda lahko posluje z drugimi
organizacijami združenega dela in ima ime, s katerim posluje
v svojem gospodarskem poslovanju.
(2) Na zahtevo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, se
gospodarska enota vpiše v sodni register.«.
71.teza
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
»130. člen
Med poslovne stroške gospodarske dejavnosti se všteva
tudi plačilo za delo obsojencem in prispevek za invalidsko
zavarovanje zaradi nesreče pri delu ali poklicne bolezni ter
prispevek za nezgodno zavarovanje obsojencev.
Dohodek gospodarske enote se razporeja po določbah tega
priloga poročevalca

133. b člen
Obsojenci, ki delajo v gospodarski enoti, razpravljajo ter
dajejo mnenje in predloge o prevzgojnih učinkih dela, o organizaciji in planu gospodarske enote in ukrepih za njihovo
izvajanje, o varstvu pri delu, o smotrni uporabi sredstev za
delo, o doseženih uspehih gospodarske enote, o produktivnosti dela in plačilu za delo ter o drugih vprašanjih, ki se
nanašajo na gospodarsko dejavnost.
133. c člen
Določbe tega zakona o poslovanju gospodarskih enot se ne
nanašajo na gospodarske in druge dejavnosti, ki jih opravlja
zavod za svoje potrebe.
Prihodki in odhodki v zvezi z dejavnostmi iz prvega
odstavka tega člena se opredelijo s predračunom zavoda in
finančnim načrtom.«
76. teza
v 135. členu se številka »1.000« nadomesti s številko
»100.000«.
25

77.teza
156. člen se spremeni tako, da se glasi:
•
156. člen
»Zdravstvena organizacija, v kateri se izvršuje varnostni
ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, mora enkrat letno poročati sodišču, ki je
izreklo ukrep, o njegovem izvrševanju in uspehih zdravljenja.«
78. teza
162. člen se spremeni tako, da se glasi: »(1) Varnostni ukrep
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, izrečen
skupaj s kaznijo zapora, se izvršuje v zavodu, v katerem
obsojenec prestaja kazen.«
»(2) Izjemoma ter ob pogojih, ki jih določa predpis, izdan na
podlagi tega zakona, se sme varnostni ukrep iz prejšnjega
odstavka izvrševati v zdravstveni ali kakšni drugi specializirani organizaciji zunaj zavoda.«
79. teza
Drugi stavek drugega odstavka 169. člena se črta.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek,
ki se glasita:
»(4) Izvajanje izrečenega varnostnega ukrepa prepovedi
vožnje motornega vozila se začne od dneva vpisa v vozniško
dovoljenje, v primerih iz tretjega odstavka tega člena pa od
vpisa v evidenco.
»(5) Tisti, ki mu je izrečen varnostni ali varstveni ukrep
prepovedi vožnje motornih vozil, je na poziv občinskega
organa za notranje zadeve dolžan prinesti vozniško dovoljenje zaradi vpisa.«
80. teza
Za 169. členom se doda nov 169. a člen, ki se glasi:
»169. a člen
Tistemu, ki je izrečena kazen zapora in varnostni ukrep
prepovedi vožnje motornega vozila, med prestajanjem kazni
zapora ne sme voziti motornega vozila, za katerega mu je
sodišče izreklo prepoved vožnje.«
81.teza
Prvi odstavek 170. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je sodišče izreklo ta ukrep nekomu, ki ima tuje
dovoljenje za vožnjo motornega vozila odvzame vozniško
dovoljenje občinski upravni organ za notranje zadeve, na
območju katerega je storil kaznivo dejanje do izteka roka, do
katerega mu je bila pravica uporabe dovoljenja prepovedana.«
82. teza
Za 179. členom se doda nov 179. a člen, ki se glasi:
»179. a člen
Če se istočasno izršujejo dva ali več varstvenih ukrepov
prepovedi vožnje motornega vozila iste kategorije oziroma
vrste, se čas trajanja teh ukrepov pri vpisu sešteje.«
83. teza
Na koncu prvega odstavka 182. člena se namesto pike
postavi vejica, in se doda novo besedilo, ki se glasi:
»oziroma zavodu ali disciplinskemu centru, iz katerega je
mladoletnik pobegnil.«.
84. teza
Drugi in tretji odstavek 184. člena se črtata.
85. teza
Prvi odstavek 187. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Disciplinski center za mladoletnike se ustanovi po
določbah zakona o socialnem skrbstvu.«.
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86. teza
Za predzadnjo alineo drugega odstavka 202. člena se
dodajo štiri nove alinee, ki se glasijo:
»- obravnava poročila o nadzoru nad delom prevzgojnega
doma za mladoletnike;
- razpravlja in ocenjuje izvajanje zakonitih pravic mladoletnikov;
- obravnava disciplinsko kaznovanje mladoletnikov ter ocenjuje ustreznost politike disciplinskega kaznovanja;
- obravnava in spremlja podeljevanje ugodnosti mladoletnikom.«
87. teza
204. člen se spremeni tako, da se glasi:
204. člen
»Ob sprejemu v prevzgojni dom se prouči mladoletnikova
osebnost, ugotovi njegovo zdravstveno stanje, zmožnost za
usmerjeno in druge oblike uposabljanja ter nagnjenja in
druge lastnosti, pomembne za vzgojo in prevzgojo ter izobraževanje mladoletnika.«.
88. teza
Tretji odstavek 207. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) za mladoletnike v prevzgojnem domu se lahko organizira skupno letovanje zunaj doma. Letni počitek in skupno
letovanje se šteje mladoletniku v čas prestajanja vzgojnega
ukrepa.
Letni počitek in skupno letovanje se organizira praviloma
med šolskimi počitnicami.«.
89. teza
Prvi odstavek v 209. členu se spremeni tako, da se glasi:
»(1) za kršitev reda in discipline se smejo izrekati mladoletnikom v prevzgojnem domu naslednje disciplinske kazni:
1. opomin,
2. prepoved izhoda iz doma za čas do enega meseca,
3. namestitev v posebnem prostoru do sedem dni.«.
90. teza
Prvi odstavek 210. člena se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) V prevzgojnem domu se organizira vzgojno delo po
programu vzgojnega dela prevzgojnega doma v skladu
z ustreznimi določbami zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.«.
Tretji odstavek postane drugi odstavek 210. a člena.
91.teza
V prvem odstavku 219. člena se številka »3.000« nadomesti
s številko »150.000«, številka »50.000« pa s številko
»1.500.000«.
V drugem odstavku se številka »1.000« nadomesti s številko
»50.000«, številka »3.000« pa s številko »150.000«.
92. teza
Za 219. členom se doda nov 219. a člen, ki se glasi:
»219. a člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev ali z zaporom do trideset dni se kaznuje za prekršek tisti, ki se izmika
vpisu varnostnega ali varstvenega ukrepa prepovedi vožnje
motornega vozila v vozniško dovoljenje (196. člen tega zakona).
93. teza
V prvem odstavku 220. člena se številka »1000« nadomesti
s številko »50.000«, številka »10.000« pa s številko »500.000«.
94. teza
V prvem odstavku 221. člena se številka »1.000« nadomesti
s številko »50.000«, številka »10.000« pa s številko »500.000«.
priloga poročevalca

95. teza
V 222. členu se številka »50« nadomesti s številko
»100.000«, številka »1.000« pa s številko »100.000«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
96. teza
Predpisi, izdani na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij, morajo biti usklajeni v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
97. teza
215. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavodi in prevzgojni dom za mladoletnike morajo hišni
red uskladiti z določbami tega zakona ter na podlagi zakona
izdanih predpisov, v šestih mesecih po izdaji pravilnika o izvrševanju kazni zapora oziroma pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom.«
98. teza
Povsod v zakonu se izraze »Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, Republiški sekretariat

priloga poročevalca

za notranje zadeve, Republiški komite za zdravstvo in socialno varstvo, Republiški komite za vzgojo in izobraževanje«
nadomestijo z izrazi »republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje, republiški upravni organ, pristojen za notranje
zadeve, republiški upravni organ, pristojen za zdravstveno in
socialno varstvo, republiški upravni organ, pristojen za vzgojo
in izobraževanje. Povsod v zakonu razen v prvem odstavku 9.
člena, se izraz »republiški sekretar za pravosodje, upravo in
proračun« nadomesti z izrazom »funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje«. Povsod v zakonu,
razen v 58., 180., 182., 184., 186/2 in 193/2 členu se izraz
»občinska skupnost socialnega skrbstva« nadomesti z izrazom »Center za socialno delo«. Povsod v zakonu se izraz
»Kazenski poboljševalni zavod« nadomesti z izrazom
»zavod«.
99. teza
Zakonodajnopravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije določi prečiščeno besedilo zakona.
100. teza
Ta zakon začne veljati...
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