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MNENJE
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o oceni programa
porabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja
Jugoslavije za leto 1988
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 133. seji dne
13. oktobra 1988 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije obravnaval:
- OCENO PROGRAMA PORABE SREDSTEV ZA SPODBUJANJE TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA JUGOSLAVIJE ZA
LETO 1988,
V skladu z načeli Zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za pospeševanje tehnološkega razvoja Jugoslavije
(Uradni list SFRJ, št. 84/87) je Zvezni komite za znanost,
tehnologijo in informatiko na sejah 12. julija in 21. septembra
1988 sprejel Program uporabljanja sredstev v letu 1988.
Zvezni komite je predložil program zvezni skupščini in skupščinam republik in pokrajin (drugi odstavek 4. člena). Pri
obravnavi programa je treba zlasti upoštevati skladnost Programa s smermi tehnološkega razvoja določenimi v Strategiji
tehnološkega razvoja SFRJ (3. odstavek 1. člena).
V letu 1988 prvič uveljavlja sistem pospeševanja tehnološkega razvoja, zato so republike in pokrajini sprejele Odlok
o celotnem znesku sredstev brez programa. Zvezni komite bi
moral po tem odloku program naknadno predložiti skupščinam do 30. junija 1988.
Zvezni komite je do roka predložil večji del programa,
njegov dokončni obseg in vsebino pa je določil 21/9-1988.
V postopku kandidiranja za sredstva je bilo namreč sproženih 681 pobud za oblikovanje projektov in programov. Po
objavi teh pobud v Uradnem listu SFRJ je bilo v predvidenem
roku vloženih 214 zahtevkov za spodbujevalna sredstva.
V skladu z zakonom je bil organiziran ekspertni sistem in
speljani so bili postopki za izbor in prednostno razvrščanje
zahtevkov. Do 30. junija je na novo ustanovljeni sistem obdelal dobro polovico zahtevkov, kar je opisano v Programu,
predloženem Skupščini SFRJ v avgustu 1988. Dokončno pa je
bil Program uporabe sredstev lahko določen šele na seji

PRILOGA
INFORMACIJA O USMERJANJU
SREDSTEV ZA SPODBUJANJE
TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA
V JUGOSLAVIJI
1. Pri oblikovanju uradnih stališč smo poudarili, da na
podlagi razporeditve projektov oz. sredstev zanje v prvem
krogu izbiranja 1988) niso možne daljnosežnejše ugotovitve
o stanju in trendih. Tega se je zavedal tudi ZKZTI, ki je zato
pospešil pripravo tehnoloških indikatorjev in obenem sklenil,
da bo z njihovo pomočjo po končanem izboru projektov v I.
1989 napravil širšo analizo usmerjanja sredstev in se na tej
podlagi, če bo potrebno, odločil za njihovo zavestno koncentracijo na deficitarnih področjih. To pa seveda ne pomeni, da
ni instruktivno že zdaj ugotoviti, kakšno je stanje; toliko prej,
ker so (bila) podjetja z razpisom za podporo tehnoloških
projektov v določenem smislu zatečena in so ponudila predvsem tisto, kar je že teklo oz. bilo v pripravi. Tako rezultati
izbora 1988 celo realneje kažejo obstoječe stanje in trende,
kot jih bodo naslednji razpisi, v katerih se bosta skoraj gotovo
bolj uveljavili politična in kadrovska kombinatorika in »organizacija« v negativnem pomenu. Ta ugotovitev je v tem trenutku hipotetična samo na videz; potrjuje jo logika, uveljavljena v vseh preostalih skladih in koncentracijah sredstev na
zvezni ravni.
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ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil v obravnavo
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi
Ocene programa porabe sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988 sprejel mnenje, ki
vam ga pošiljamo v prilogi.
Zveznega komiteja za znanost in tehnologijo dne 21/9-1988.
Zvezni komite za znanost, tehnologijo in informatiko je že
sprožil drugi krog izbora projektov, ki naj bi jih pričeli spodbujati v letu 1989. Menimo, da bo mogoče rezultate tega
izbora ugotoviti že v decembru letos aH najkasneje v januarju
naslednjega leta. Zato verjetno ni smotrno, da bi sprožili
obširnejšo skupščinsko razpravo o sedanjem programu spod-.
bujanja tehnološkega razvoja toliko prej, ker Zvezni komite
pripravlja dopolnitev tehnoloških indikatorjev na temelju
mednarodno uveljavljene metodologije in obsežnejšo analizo
programov iz leta 1988 in 1989. Namen te analize bo tudi
razkrivanje tistih tehnoloških področij, ki imajo propulzivno
vlogo v gospodarskem razvoju, vendar organizacije združenega dela s teh področij ne kažejo zadostne vneme za tehnološki razvoj. Na takih področjih naj bi Zvezni komite že V prihodnjem letu sprožil pobudo za organiziranje tehnoloških
projektov.
Izvršni svet ugotavlja, da je bil dosedanji postopek izbora
projektov in programov za spodbujanje iz sredstev, zbranih
v federaciji v ta namen, opravljen kakovostno in korektno;
rezultati pa so obetavni (PRILOGA: Informacija o usmerjanju
sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja v SFRJ v letu
1988).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da Skupščina
SR Slovenije sprejme pozitivno oceno Programa in s tem
potrdi dogovorjene materialne obveznosti do svojega deleža
sredstev za spodbujanje projektov in programov v letu 1988.

2. Pri tem prvem izboru projektov in delitvi sredstev je bilo
izbranih 54 tehnoloških razvojnih projektov v skupni vrednosti 209 milijard din; od tega bo že v prvem letu predvidoma
angažiranih 53 milijard din. V povprečju je torej za spodbujanje posameznega projekta predvidenih 3,87 milijarde din,
torej skoraj točno milijardo na leto, kajti vsi projekti so večinoma štiriletni z linearno dinamiko porabe, kar je prav gotovo
negativno. Projekti torej niso ravno pretirano veliki; če upoštevamo, da spodbujevalna sredstva pomenijo v povprečju
med 25 in (največ) 30% vseh sredstev projekta, to pomeni, da
so ti vredni 3 do 4 milijarde letno. Največji med njimi je projekt
MEIUS, ki ga koordinira Iskrina Avtomatika in je spodbujan
z 21,5 milijarde din, od tega bo dobra tretjina (7,5 milijarde
din) predvideno angažirana že v prvem letu. Celotna vrednost
projekta se torej suče okrog 60 milijard, od tega okrog 20
v prvem letu. Najmanjši od podpiranih projektov je vreden
v prvem letu 18 milijonov spodbujevalnih sredstev, v celoti pa
24 milijonov; koordinira ga Inštitut Mihajlo Pupin iz Beograda.
Kljub temu, da vsak projekt zase ni pretiran, pa so sredstva
v celoti pomembna fiančna intervencija v tehnološki razvoj
- tudi če bo le manjši del teh sredstev namenjen neposredno
raziskovalcem, to vendarle pomeni možnost za dodatno sodelovanje več kot tisoč raziskovalcev oz. razvojnikov. To je
preskok v novo kakovost, ki bo povratno vplival in že vpliva
- na razmere v posameznih republikah in posameznih
področjih, kar bo zahtevalo redefiniranje raziskovalne politike
v republikah, tudi pri nas.
3. Na vprašanje, kam so usmerjena ta sredstva, je relativno
težko odjgovoriti - točneje, težko je izbrati ustrezno sistematizacijo. Ce kot osnovo vzamemo našo delitev področij oz.
poročevalec

njihovo povezavo v področne raziskovalne skupnosti in jo
popravimo tako, da iz področja »elektrotehnike« posebej izločimo informatiko in robotiko, hkrati pa izpustimo »infrastrukturna področja« (zdravstvo, družbene dejavnosti, infrastruktura), ki jih v federaciji ne pokrivajo projekti, temveč programi,
dobimo sliko, prikazano v tabeli.
Preglednica vrednosti projektov po področjih pokaže koncentracijo projektov v prometu in zvezah, strojništvu, energetiki in elektrokovinski industriji: tako usmeritev lahko ocenimo kot pozitivno. Še očitnejša pa je ta usmeritev v propulzivne industrije v Sloveniji: daleč najpomembnejši, kar 58%,
so vredni trije projekti iz elektroindustrije, pri čemer bi lahko
projekt MEIUS pogojno uvrstili tudi v »informatiko«. To
seveda ne menja stvari. Toda pomembnejša od ugotovitve, kje
projekte imamo, je ugotovitev, kje jih nimamo. Najbolj očitna
sta »promet in zveze«: prvič zato, ker je to razvojno eno
ključnih področij, drugič zato,ker je delež tega področja pri
razdelitvi sredstev v federaciji največji - skoraj 15% je
»vredno« to področje. Kar težko je sprejeti odsotnost naših
podjetij kot koordinatorjev na tem področju - pa tudi med
izvajalci smo komaj prisotni. V določenem smislu je to opozorilo za vnaprej in ena od prednostnih nalog resornega ministrstva. Skoraj nič boljše ni stanje v grafiki in papirništvu, pa tudi
v kmetijstvu in strojništvu - vse to so bele lise slovenske
razvojne usmeritve, pa tudi področja, ki so razvojno neaktivirana.
4. Celoten postopek kandidiranja in izbora projektov pa je
opozoril še na dvoje: prvič, da se del industrije težko prilagaja
novemu načinu družbene pomoči, torej aktivnemu kandidiranju za razpoložljiva razvojna sredstva; vse preveč so bila
podjetja doslej navajena, da jim družba pokriva izgube in
primanjkljaje. Navajena so torej socializacije, ne pa razvojne
tekme in konkurence. V tem smislu so naša lastna razvojna
sredstva (razvojni dinar) lahko ključnega pomena pri oblikovanju ustrezne miselnosti in »navad«, primernih tržni ekonomiji;
in drugič, pri pripravi projektov se je pokazalo pomanjkanje
razvojnih centrov v gospodarstvu. Ob ohranjanju skupnega
raziskovalnega programa v približno enakem obsegu (pri-

bližno 1000 FTER) bi morali zato v prihodnje vso pozornost
posvetiti hitremu razvoju teh centrov in prenosu raziskovalnih
dosežkov v prakso. Z ustreznimi družbenimi ukrepi je treba
zagotoviti koncentracijo razvojnega kapitala in na tej materialni podlagi zasnovati razvojna jedra s kritično maso raziskovalnih potencialov. Cilj raziskovalne politike tako v prihodnje
ne sme biti le organizacijska pretvorba sedanjih PORS-ov
v inovacijski sklad, temveč nagel razvoj in uveljavitev razvojnih centrov v gospodarstvu.
Pregled razporeditve sredstev za spodbujanje - 1988
Področje

1. Kmetijstvo, živilstvo,
veterinar.
2. Energetika, min.
surovine, metalurgija
3. Elektrokov.
industrija
4. Kemija
5. Gozdarstvo,
lesarstvo, grafika, pap.
6. Graditeljstvo
7. Promet in zveze
8. Turizem
12. Tekstil in usnje
13. Strojništv.
14. Robotika
15. Informatika

Delež Slovenije
št. proj., vrednost
kijih sredstev za
koordin. spodbuj.
slov. pod. projektov, ki
jih koordin.
slov. pod.

Delež
v%
6:3

Število
odbranih
projekt.

Vrednost
spodbuj.
sredstev
v 1. letu

Delež

1

302.640

0,57

14 7,545.600

14,26

2

686.140

9,1

6 9,862.750
3 3,381.350

18.64
6.39

3 9.191.590
2 2,240.910

93.2
66.3

2 3,026.560

5,72

7 14,949.420

28,25

12 9,176.700
5 1,868.380
4 2,806.480
54 52,919.900

17,34
3,53
5,30

3 1,205.420
2 637.070
2 1,837.390
14 15,798.520

0
0
0
0
0
11,5
34,1
65.5
29,85

0

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah
o izvrševanju

in dopolnitvah zakona

kazenskih sankcij (ESA-458)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 130. seji dne 22.
septmbra 1988 določil besedilo:
-OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in republiški sekretar za pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in upravo,
- Vinko PAVLIN, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje in upravo.

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
PRA VOSODJE IN UPRA VO
POVZETEK
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
ter v obrazložitvi posebej pojasnil, kako jih je upošteval
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij sta na podlagi
oziroma zakaj jih ni mogel upoštevati.
stališč Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR SloveOsnutek zakona temelji na sprejetih izhodiščih predloga
nije sprejela Zbor občin in Zbor združenga dela na seji dne
za izdajo tega zakona s tezami in se vsebinsko od njega
22. junija 1988.
bistveno ne razlikuje.
Osnutek zakona je pripravljen v skladu s sprejetimi
Zakon določa, da bi se upravni postopek o zadevah,
sklepi in stališči. Pri njegovi pripravi je predlagatelj proučil
določenih s zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij, do
predloge, pripombe in stališča delovnih teles skupščine in
določene mere poenostavil s tem, da se odloča v skrajšazborov, skupine delegatov in delegatov na sejah zborov
nem postopku brez zaslišanja strank. Predlagana rešitev

poročevalec
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je možna zaradi naravne stvari, ker so v teh zadevah vedno
na razpolago uradni podatki, na podlagi katerih je mogoče
ustrezno odločiti.
Enostavnejše upravne postopke, v katerih je treba
nemudoma ali izven uradnega delovnega časa odločati, bi
lahko vodili delavci zavoda, ki imajo najmanj srednjo izobrazbo.
Sodno varstvo je možno le pri uveljavljanju roditeljskih
pravic obsojenk - mater, sicer je pa upravni spor izključen.
Variantno pa se predlaga dopustitev sodnega varstva
zoper vsako upravno odločbo, razen odločbe o dovoljenju
opravljanja dela obsojenca zunaj zavoda, obiskov oseb, ki
niso obsojenčevi ožji družinski člani, in dovoljenju mladoletniku, da obišče svoje starše na domu.
Predlagana je taka organizacija dela obosjencev, ki je
usklajena s cilji in interesi prevzgoje.
Zoper vsako odločbo, izdano v upravnem postopku, se
obsojenec lahko pritoži.
Opredeljena je nova klasifikacija kazenskih poboljševalnih zavodov, ki dopušča možnost za oblikovanje heterogenih režimov v posameznih zavodih ali istem zavodu, ob
upoštevanju osebnostne in druge lastnosti zaprtih oseb.
Predlagano je, da se ustanovita samostojna zavoda v Novi
Gorici in Igu pri Ljubljani, ki sta doslej imela status
oddelka zaporov.
Določena je razširitev pristojnosti svetov zavodov in
prevzgojnega doma za mladoletnike, kar zagotavlja širši in
učinkovitejši vpliv družbenih dejavnikov na izvrševanje
kazenskih sankcij.
Po predlagani rešitvi bodo sodišča, ki sodijo na prvi
stopnji, bolj vplivala na razporejanje obsojencev v svobodnejši ali strožji režim prestajanja kazni zapora, kar je
ustrezno, saj imajo možnost, da temeljiteje spoznajo obsojenčeve lastnosti v kazenskem postopku.
Predlagano je, da pritožba zoper odločbo o zavrnitvi
vloge za odlog kazni ne zadrži izvršitve, če se vloge ponavljajo iz istih odložitvenih razlogov ali če je vloga zavrnjena
kot prepozna. S tem se želi odpraviti zavlačevanje nastopa
kazni.
Zakon razširja možnosti za zaposlovanje obsojencev
zunaj zavoda, nadaljevanje z delom pri delovnih ljudeh, ki
č osebnim delom in sredstvi opravljajo gospodarsko
dejavnost. Nadaljevanje z delom omogoča tudi obsojencem, nosilcem samostojnih obrti in kmetom.
Plačilo za delo obsojencev in nadomestila plačil za delo
je po predlagani rešitvi spodbudnejše, kar bo pripomoglo
k večji produktivnosti dela. Kriterije za plačilo za delo
obsojencev, ki bodo določeni z ustreznim podzakonskim
predpisom, bodo natančneje razčlenjevale temeljne
določbe zakona o plačilu za delo, obsojencev.
Določbe, ki urejajo obvezni prihranek denarja obsojencev ter trošenje tega denarja, so ustrezneje prilagojenev
potrebam v praksi.
Določbe v zvezi s pravico obsojencev do letnega počitka
so dopolnjene z dodatnimi kriteriji, ki omogočajo izrabo
ustreznega dela letnega počitka, tudi če niso delali šest
mesecev, v dobo za letni počitek pa se računa tudi delo
v priporu.
Predlagano je, da se zdravstveno varstvo obsojencev
reorganizira tako, da bodo obsojenci izenačeni glede
zdravstvene zaščite z delovnimi ljudmi in občani. Kot
izjema pa je predlagana oprostitev doplačila obsojencev
za zdravstvene storitve.
Nadzor nad vsebino pisemskih pošiljk se omejuje do
tiste mere, ki ustreza režimu prestajanja kazni zapora ter
interesov varnosti ozirorha prevzgoje. Predlagano je tudi,
da je nadzor pisemskih pošiljk v zaprtem režimu prestajanja kazni zapora selektiven, ob upoštevanju kriterijev,
opredeljenih v podzakonskem predpisu.
Predlagana rešitev zagotavlja več možnosti obiskov,
neomejeno spremljanje pošiljk, več možnosti zunaj zavod-
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skih ugodnosti ter premeščanje obsojencev iz prevzgojnih
razlogov.
V osnutku zakona so opredeljene možnosti za ustreznejše in učinkovitejše disciplinsko obravnavanje obsojencev, ker se klasične disciplinske kazni nadomeščajo
z novimi humanejšimi ukrepi. Trajanje disciplinske kazni
oddaje v samico se skrajšuje z 21 na 14 dni.
Predlagana je možnost za zadržanje izvršitve disciplinske kazni oziroma predčasne ustavitve izvrševanja te
kazni.
Bolj je poudarjeno uvajanje modernejših in učinkovitejših oblik strokovnega dela pri prevzgoji in resocializaciji
obsojencev in mladoletnikov.
Osnutek zakona opredeljuje možnost za pogojni odpust
obsojencev po upravniku zavoda, če obsojenec prestane
dve tretjini kazni, do dva meseca pred iztekom kazni
zapora.
V osnutku zakona je omogočena celovitejša, sistematičnejša in načrtneje organizirana pokazenska pomoč
odpuščenim obsojencem.
Predlagani so dodatni kriteriji za sprejem v'delovno
razmerje delavcev službe pooblaščenih uradnih oseb,
s čimer se zagotavlja možnost za ustreznejšo izbiro delavcev za ta delovna mesta. Natančneje so opredeljeni tudi
pogoji, ob katerih je dopustna uporaba strelnega orožja za
preprečitev pobega obsojencem in pripornikom.
Osnutek zakona omogoča podeljevanje priznanj zaslužnim organizacijam in posameznikom za zasluge pri razvoju izvrševanja kazenskih sankcij.
Osnutek zakona določa, da bi gospodarske enote ustanavljal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki bi tudi
določil položaj teh enot in njihovo dejavnost. Planiranje
razvoja gospodarske dejavnosti se usklajuje s potrebami
prevzgoje in resocializacije obsojencev, pri čemer ima
vpliv funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, oziroma Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Gospodarske enote pa naj bi plačevale le tiste obveznosti, ki jih plačujejo upravni organi.
Odnosi glede pridobivanja in razporejanja dohodka naj
bi se urejali s samoupravnim sporazumom, katerega udeleženca sta tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in
sindikat.
Obsojencem se daje več možnosti za sodelovanje na
področju gospodarske dejavnosti v zavodu.
Predlagano je, da se v vsakem zavodu izvaja varnostni
ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov,
dopušča pa se tudi možnost za tovrstno zdravljenje zunaj
zavoda v zdravstvenih ali drugih specializiranih organizacijah.
Določba o izvajanju varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila se spreminja tako, da se natančneje
opredeljuje čas, ko se ta varnostni ukrep začne izvajati.
Dopušča se tudi možnost seštevka, če je hkrati izrečenih
več varnostnih krepov prepovedi vožnje motornega vozila.
Predlagano je tudi, da se izdajo podobni izvršilni predpisi
o izvrševanju varnostnega ukrepa prepovedi javnega
nastopanja in prepovedi vožnje motornega vozila.
Predlagana je sankcija za izmikanje izvajanja varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila ter prepoved vožnje motornega vozila med prestajanjem kazni
zapora, za katerega je ukrep izrečen.
Poudarjeno je temeljitejše obravnavanje mladoletnika
ob sprejemu v prevzgojni dom, da bi ugotovili sposobnosti
mladoletnika za izobraževanje ter ustrezna prevzgojna
prizadevanja.
Za uresničevanje osnutka zakona bodo nastale dodatne
finančne obremenitve za republiški proračun zaradi štirih
novih delavcev.
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OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-458)
1. člen
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS.
št. 17/78) se v 1. členu doda nov 3. 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. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi: »(2)
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka tega člena sodelujejo republiški upravni organi, pristojni za pravosodje, in
drugi organi, ki so pristojni za izvrševanje kazenskih sankcij,
z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi in drugimi
zainteresiranimi organi, organizacijami ter skupnostmi.«.
3. člen
Za prvim odstavkom 8. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi: »(2) Organi, pristojni za odločanje o zadevah po
tretjem odstavku 14. ter 23., 50., 51.. 54., 56., 62., 67.. 68., 71..
72., 74., 81., 99. in 104. člena tega zakona 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 58. člena tega zakona.«.
, ..
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasif »(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 tretjega odstavka 14. člena ter 23., 50.,
51., 54., 56., 62., 67., 68., 71., 72., 74., 81., 99. in 104. člena tega
zakona, odločajo v skrajšanem postopku brez zaslišanja
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 strokovno izobrazbo.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi: »(4) Zoper upravni akt, izdan na podlagi 50., 54., 68. in
104. člena tega zakona ni mogoč upravni spor.«.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se glasi:
»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. člen
Na koncu prvega odstavka 9. člena se pika črta in doda
novo besedilo, ki se glasi: »(v nadaljnjem besedilu: zavod).«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za dosego namena izvršitve kazni zapora se uporabljajo primerni vzgojni in prevzgojni ukrepi.«.
6. člen
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
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postopkih, v kakršnih se enaka dela opravljajo v organizacijah
združenega dela.«.
7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: »(2)
Iziemoma lahko iz upravičenih razlogov v posameznih primerih obsojenci prestajajo kazen zapora v zavodih na območju
SR Slovenije ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka.
O tem odloči funkcionar, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen "za pravosodje. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.«.
8. člen
15. člen se dopolni tako, da se glasi:
»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. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: »(1)
Zavodi so republiški upravni organi v sestavi republiškega
upravnega organa, pristojnega za pravosodje.«.
Drugi odstavek se črta.
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi: »(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. člen
18. člen se črta.
12. člen
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.
13. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi: »(1) Zavod, v katerem
se izvršuje tudi pripor se ustanovi na sedežu temeljnega
sodišča za območje enega ali več temeljnih sodišč. (2) Ce je
zavod ustanovljen za območje več temeljnih sodišč, se lahko
na območju temeljnih sodišč, kjer ni zavoda, ustanovi oddelek zavoda.«.
14. člen
21. člen se spremeni tako. da se glasi: »V Socialistični
republiki Sloveniji so naslednji zavodi:
1 Kazenski poboljševalni zavod Dob pri Mirni.
2. Kazenski poboljševalni zavod za ženske Ig pri Ljubljani,
3. Kazenski poboljševalni zavod Ig pri Ljubljani,
4. Kazenski poboljševalni zavod Rogoza Maribor,
5. Kazenski poboljševalni zavod v Celju,
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6.
7.
8.
9:

Kazenski
Kazenski
Kazenski
Kazenski

poboljševalni
poboljševalni
poboljševalni
poboljševalni

zavod
zavod
zavod
zavod

v Kopru.
v Ljubljani
V Mariboru
v Novi Gorici

15. člen
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 napotijo na prestaianje kazni zapora v tak
zavod ali oddelek.«
16. člen
Prvi in drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se
glasita:
»(1) Obsojence, ki prestajajo kazen zapora v zavodu s strožjim
režimom, se glede na dosežen uspeh prevzgoje premesti
v zavod ali oddelek s svobodnejšim režimom.
»(2) Obsojence, ki zlorabijo svobodnejši režim zavoda ali
oddelka, se lahko premesti v zavod ali oddelek s strožjim
režimom«.
Na koncu tretjega odstavka se doda novo besedilo, ki se
glasi:
»Zaper odločbo, ki jo izda upravnik zavoda na podlagi
tretjega odstavka tega člena, je dovoljena pritožba na republiški upravni organ, pristojen za pravosodje. Pritožba ne zadrži
izvršitve odločbe.«.
17. člen
Za predzadnjo alineo drugega odstavka 29. člena se doda
pet novih alinej, 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. člen
V 30. členu se na koncu dodata nova stavka:
»Predsednik in člani sveta se imenujejo za štiri leta. Najmanj tretjina članov sveta se ponovno imenuje še za štiri
leta.«,
19. člen
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 pošlje na
prestajanje kažni zapora enota temeljnega sodišča, na
območju katere ima obsojenec stalno oziroma začasno prebivališče. ko dobi mnenje temeljnega sodišča, ki je izreklo
sodbo na prvi stopnji.«.
20. člen
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 temeljenga
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. člen
Na koncu drugega odstavka 35. člena se doda novo besedilo,
ki se glasi:
»Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.«.
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22. člen
V 39. členu se na koncu prvega stavka narnesto pike postavi
vejica in 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:
»razen v primerih, ko je bila vloga za odlog kazni zapora
ponovljena iz enakih odložitvenih razlogov oziroma če je bila
zavržena zaradi zamude roka, v katerem jo je treba vložiti.«.
23. člen
Tretji odstavek 40. člena se črta.
24. člen
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 ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dejavnosti ali
dolžnosti, ni mogoče razporediti na tako delo v zavodu ali
zunaj zavoda.«.
25. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedi »poklicno izobražujejo« nadomestita z besedami »izobražujejo po programih,
usmerjenega izobraževanja.«.
26. člen
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.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
27. člen
»(1) 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, če se s tem
strinja delavski svet oziroma njemu po položaju in funkciji
ustrezen organ upravljanja.
(2) Nadaljevanje z delom iz prejšnjega odstavka je mogoče
dovoliti tudi obsojencu, ki je v delovnem razmerju pri delovnih
ljudeh, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so njihova lastnina, če se
s tem strinja nosilec take gospodarske dejavnosti.
(3) Nadaljevanje z delom'iz prvega odstaka tega člena je
mogoče dovoliti tudi delovnim ljudem, ki samostojno opravIjajo gospodarsko ali drugo dejavnost z osebnim delom in
sredstvi, ki so njihova lastnina oziroma civilnopravnim in
fizičnim osebam, in lastnikom, uporabnikom ali imetnikom
kmetijskega zemljišča, ki se štejejo za kmete po zakonu
o kmetijskih zemljiščih. Nadaljevanje z delom se tem obsojencem lahko dovoli, če je to v interesu prevzgoje in resocializacije ter vključitve v življenje in delo na prostosti pa po prestani
kazni.
(4) Zoper odločbo izdano na podlagi tega člena, je dovoljena pritožba.«.
v
28. člen
Za prvim odstavkom 52. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»(2) Če gre za pogodbo iz prvega odstavka tega člena,
s katero se ureja delo zunaj zavoda za samostojnega obrtnika
oziroma civilnopravno ali fizično osebo ter kmeta, sklene
zavod pogodbo z začasnim upravljalcem obrti, civilnopravno
ali fizično osebo ali kmetom.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
29. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
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»(1) Obsojenci imajo pravico do plačila za opravljeno delo.
Plačilo za delo znaša najmanj eno četrtino povprečnega osebnega dohodka delavcev v gospodarstvu SR Slovenije, če pri
delu dosegajo povprečni uspeh. Višina plačila je odvisna od
del in nalog, strokovne usposobljenosti obsojenca, od vrste in
količine opravljenega dela, kakovosti dela in obsojenčevega
prispevka k zmanjševanju stroškov proizvodnje.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti odstavek, 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 peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti 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 ter kriterije in merila o plačilu
nadomestila za čas, ko zaradi bolezni ne delajo.«.
30. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
>•(1) Zavod, kjer obsojenec prestaja kazen, lahko 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 to ni v nasprotju z individualim prevzgojnim
programom.«.
31. člen
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% povprečnega mesečnega plačila,
ki ga je dobil v zadnjih šestih mesecih, če je bolezen trajala
več kot šest mesecev, se povprečni znesek plačila valorizira
skladno z povprečno rastjo plačila za delo obsojencev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se
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 odpust 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.«.
32. člen
Drugi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obsojenci, ki so med prestajanjem kazni zapora delali
nad šest mesecev, če štejemo tudi delo med priporom in
odsotnost 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, zmanjšan za število dni letnega dopusta, ki ga je v koledarskem letu koristil na podlagi delovnega razmerja zunaj
zavoda.«.
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33. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo pri delu se obsojencem zagotavlja po splošnih
predpisih o varstvu pri delu.«.
34. člen
Prvi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica do zdravstvenega varstva obsojencev po 30.
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 in tretji odstavek postaneta tretji oziroma
četrti odstavek.
35. člen
Za 58. členom se doda nov 58. a člen, ki se glasi:
»58. a člen
•»Republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, sklene
z zdravstveno skupnostjo Slovenije sporazum o izvajanju
zdravstvenega varstva obsojencev.«.
36. člen
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.«.
37. člen
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 prestaiajo kazen v strožjem režimu. Upravnik zavoda odloči, kdaj se nadzor pisemskih pošiljk opusti.«.
38. člen
V zadnjem stavku 67. člena se za besedo »obsojenca« doda
beseda »pisno«.
Za drugim stavkom se doda nov tretji stavek, ki se glasi.
»Zoper odločbo o zadržani pošiljki sme obsojenec vložiti
pritožbo.«.
39. člen
V prvem odstavku 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 njegove koristi oziroma predstavnik uradne
organizacije, ki varujejo koristi beguncev, pravico, da ga
obiskuje v skladu s hišnim redom. Ta pravica se sme odreči
konzularnemu predstavniku samo, če se taka pravica odreka
jugoslovanskim konzularnim predstavnikom v državi, ki ji
pripada obsojenec.«.
40. člen
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.«.
41. člen
Druga alinea 70. člena se črta.
V četrti alinei, ki postane tretja alinea, se črta besedilo »do
dvakrat na mesec.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je obsojenec od podelitve ugodnosti do njihove izrabe
huje kršil hišni red, delovno disciplino ali ukaze uradnih oseb,
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za kar se mu sme izreči disciplinska kazen oddaje v samico,
ali se ni držal sprejetih dogovorov na področju prevzgoje, se
mu lahko ugodnost odvzame ali zamenja z drugo vrsto ugodnosti.«.
42. člen
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obsojenec 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. Začasno se lahko obsojenec
premesti iz enega v drug zavod ali oddelek, če je to potrebno
za odkritje kaznivih dejanj ali storitev.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) O premestitvi obsojenca v okviru istega zavoda odloča
upravnik zavoda potem, 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.«.
43. člen
Na koncu drugega odstavka 72. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Zoper tako odločbo je dovoljena pritožba.«.
44. člen
Za drugim odstavkom 74. člena se doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»(3) Zoper odločbo iz tega člena je dovoljena pritožba.«.
45. člen
V drugem odstavku 77. člena se prva, druga, tretja, četrta in
peta 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,
4. oddaja v samico do štirinajst dni brez pravice do dela,
5. oddaje v samico do štirinajst dni s pravico do dela,
46. člen
V prvem odstavku 78. člena se za besedo »samico« postavi
vejica in doda novo besedilo, ki se glasi: »razporeditev na
drugo delo, omejitev podeljevanja ugodnosti.«.
V tretjem odstavku se beseda »enournega« nadomesti
z besedo »dveurnega.«.
47. člen
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 črta besedilo: »oddaje v samico.«.
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 zoper odločbo
o izrečeni disciplinski kazni vložena pritožba in če oceni, da je
pritožba utemeljena.«.
48. člen
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.«.
49. člen
Na koncu tretjega odstavka 81. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:
»Zoper to odločbo je dovoljena pritožba.«.
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50. člen
V drugem odstavku 82. člena se črta beseda »lahko« pred
besedo »začasno«.
Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Če pristojno sodišče zahteva ločitev obsojenca zaradi interesov preiskave, je upravnik to dolžan storiti.«.
51. člen
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.«.
52. člen
Šesti odstavek 85. člena se črta.
53. člen
V 90. členu se besedi »tri četrtine« nadomestita z besedama
»dve tretjini«, besedo »meseca« pa z besedama »dveh mesecev.«.
54. člen
V četrtem odstavku 92. člena se v zadnjem stavku beseda
»vozovnice« nadomesti z besedo »vozovnico«
55. člen
Drugi stavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stroške zdravljenja plača pristojna zdravstvena skupnost,
na območju katere je obsojenec imel prebivališče, ko je
nastopil kazen zapora.«.
56. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(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 med prestajanjem
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 izpolnjevati druge 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 nastanitve
obsojencev ob odpustu s prestajanja kazni zapora.
(6) Izobraževalne skupnosti so dolžne pomagati pri organizaciji in izvajanju usmerjenega izobraževanja obsojencev in
mladoletnikov med in po prestani kazni zapora.
57. člen
V četrtem odstavku 97, člena se beseda »zaporu« nadomesti z besedo »zavodu«.
58. člen
Na koncu drugega odstavka 99. člena se doda novo besedilo, ki se glasi:...(%)
»Zoper odločbo je dovoljena pritožba.«.
59. člen
V prvem odstavku 103. člena se beseda »dom« nadomesti
z besedo »zavod«.
poročevalec

V drugem odstavku se besedi »poklicnega izobraževanja«
in beseda »dom« nadomestijo z besedami: »usmerjenega
izobraževanja« oziroma besedo »zavod«.
Tretji odstavek 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, temu ustrezno skrajša.«.
60. člen
V 104. členu se beseda »doma« nadomesti z besedo »zavoda«.
61. člen
V 106. členu se v drugem stavku pred besedo »enkrat« doda
beseda »najmanj«.
62. člen
Drugi stavek 108. člena se črta.
63. člen
Drugi in tretji odstavek 109. člena se črtata.
64. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 110. člena se črtajo.
Sedanji četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vodjo oddelka zavoda postavlja in razrešuje funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, na predlog upravnika zavoda.«.
65. člen
Prvi odstavek 114. člena se črta.
Drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji
odstavek.
66. člen
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.«.
67. člen
V prvem odstavku 118. člena se črta številka »114.« in za
številko »119« doda »ter 123 a«.
Drugi odstavek 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 katero se sme izreči
petnajst let zapora ali hujša kazen, če je nevarna za okolico
zaradi ponovitve ali storitve novega kaznivega dejanja in ce
zanesljivo vedo, da gre za tako osebo «.
68. člen
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 štririletni program sredniega
usmerjenega izobraževanja,
,
- da ni bil obsojen za kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ.
zoper človečnost in mednarodno pravo 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 in
- 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 enem letu od
poročevalec

sklenitve delovnega razmerja in uspešno opraviti preizkus
pridobljenega znanja. Program izobraževanja predpiše funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje.«.
69. člen
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, 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
izvrševanja 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.«
70. člen
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.
(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.«.
71. člen
125. člen se spremeni tako, da se glasi:
»125. člen
Gospodarska enota je organizacijska enota zavoda.«.
72. člen
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.«.
73. člen
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.
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(4) Kadar funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, presodi, da utegnejo nastati škodljive
posledice za namen izvrševanja kazni zapora oziroma za
gospodarski položaj zavoda, opozori na to upravnika zavoda.
(5) Če 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
realizira.«.

»133. a člen
(1) 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.
(2) Udeleženca samoupravnega sporazuma sta Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije-in organ sindikata, določen v statutu
sindikatov.
(3) Delavci zavoda odločajo na zboru delavcev o posameznih samoupravnih pravicah, dolžnostih in odgovornostih, ki
so določene v statutu aii samoupravnem splošnem aktu
o delovnih razmerjih zavoda.

74. člen
128. člen se črta.

133. b člen
Obsojenci, ki delajo v gospodarski enoti, razpravljajo ter
dajejo mnenje in predloge o prevzgojnih učinkih dela, organizaciji in planu gospodarske enote in ukrepih za.njihovo izvajanje, varstvu pri delu, smotrni uporabi sredstev za delo, doseženih uspehih gospodarske enote, produktivnosti dela in plačilu za delo ter drugih vprašanih, ki se nanašajo na gospodarsko dejavnost.

75. člen
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) Gospodarska enota se vpiše v sodni register.«.

133. c člen
(1) Določbe tega zakona o poslovanju gospodarskih enot se
ne nanašajo na gospodarske in druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod za svoje potrebe.
(2) Prihodki in odhodki v zvezi z dejavnostmi iz prvega
odstavka tega člena se opredelijo s predračunom zavpda in
finančnim načrtom.«.

76. člen
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
zakona in samoupravnega sporazuma iz 133. a člena tega
zakona«.

81. člen
V 136. členu se v prvi vrsti beseda »istočasni« nadomesti
z besedo »sočasni«.
82. člen
V drugem odstavku 145. člena se besedi »po času« nadomestita z besedama »ob času«.
V četrtem odstavku se beseda »to« črta.

77. člen
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 delovne skupnosti upravnih organov.«.

83. člen
156. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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. člen
131. člen se spremeni tako, da se glasi:

84. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov, izrečen skupaj s kaznijo zapora, se uresničuje
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 zdravstvenem ali kakšnem drugem specializiranem zavodu zunaj zavoda.«.

131 člen
(1) Iz čistega dohodka zagotavlja gospodarska enota sredstva rezerv, in sicer vsako leto najmanj štiri odstotke od
dohodka, ustvarjenega po zaključnem računu.
(2) Ko dosežejo skupna sredstva rezerv najmanj 20%
dohodka po zaključnem računu, preneha dolžnost izločati del
čistega dohodka v rezerve.«.
79. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
133. člen
(1) Gospodarska enota ureja svoje medsebojne odnose
z organizacijami združnega dela, s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo.
(2) 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.«.
30. člen
Dodajo se novi 133. a, 133. b in 133. c člen, ki se glasijo:
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85. člen
V prvem odstavku 166. člena se beseda »pristojni« črta.
86. člen
Za 168. členom se doda nov 168. a člen, ki se glasi:
»168. a člen
Republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve izda
v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za pravosodje, podrobnejše predpise o izvrševanju
varnostnega ukrepa prepovedi javnega nastopanja.«
k

87. člen
V prvem odstavku 169. člena se beseda »pristojni« črta
Drugi stavek drugega odstavka se črta.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek
ki se glasita:
poročevalec

»(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) Komur je izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi
vožnje motornih vozil, je na poziv občinskega organa za
notranje zadeve dolžan prinesti vozniško dovoljenje zaradi
vpisa.«.
88. člen
Za 169. členom se doda nov 169. a člen, ki se glasi:
»169. a člen
Obsojencu, ki sta mu izrečena kazen zapora in varnostni
ukrep prepovedi vožnje motornega vozila, med prestajanjem
kazni zapora ni dovoljeno voziti motornega vozila, za katero
mu je sodišče izreklo prepoved vožnje.«.
89. člen
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 organ za notranje zadeve, na območju
, katerega je storil kaznivo dejanje do izteka roka, do katerega
mu je bila pravica uporabe dovoljenja prepovedana.«.
90. člen
V 171. členu se za besedo »izreklo« vejica črta.
91. člen
Za 171. členom se doda nov 171. a člen, ki se glasi:
»171 a člen
Republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, izda
v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za pravosodje, podrobnejše predpise o izvrševanju
varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila.«.
92. člen
V drugem odstavku 172. člena se beseda »občin« nadomesti z besedo »občine«.
93. člen
V prvi vrsti 177. člena se beseda »odgovorni« nadomesti
z besedo »pravni«.
94. člen
Za 179. členom se dodajo novi 179. a. 179. b in 179. c členi,
ki se glasijo:
»179. a člen
Če se sočasno izvršujeta dva ali več varstvenih ukrepov
prepovedi vožnje motornega vozila iste kategorije oziroma
vrste se čas trajanja teh ukrepov pri vpisu sešteje.«.
»179. b člen
(1) Varstveni ukrep navzočnosti na predavanjih in pri predvajanju filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja ali nepoznavanja prometnih predpisov in varstveni ukrep
napotitve na preveritev poznavanja prometnih predpisov, prometnih znakov in spretnosti vožnje motornega vozila, izvršuje
poblaščena organizacija, ki se ukvarja z izobraževanjem kandidatov za voznike motornih vozil.
(2)Na izvršitev varstvenih ukrepov iz prejšnjega odstavka
tega člana napoti osebo, kateri je bil ukrep izrečen, občinski
upravni organ za notranje zadeve po kraju stalnega oziroma
začasnega bivanja.
(3) Stroške izvršitve varstvenih ukrepov iz 1. odstavka tega
člena plača tisti, ki mu je ukrep izrečen.
179. c člen
Republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, izda
v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za pravosodje, podrobnejše predpise o izvrševanju
varstvenega ukrepa navzočnosti na predavanjih in pri predvajanju filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja
ali nepoznavanja prometnih predpisov ter varstvenega ukrepa
napotitve na preveritev poznavanja prometnih predpisov, prometnih znakov in spretnosti vožnje motornega vozila.«.
poročevalec

95. člen
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.«.
96. člen
Drugi in tretji odstavek 184. člena se črtata.
97. člen
Prvi ostavek 187. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Disciplinski center za mladoletnike se ustanovi po
določbah zakona o socialnem skrbstvu.«.
98. člen
V prvem odstavku 188. člena se beseda »napoti« nadomesti
z besedo »odda«.
99. člen
Na koncu 200. člena se namesto pike postavi vejica ter doda
novo besedilo, ki se glasi: »če v tem zakonu ni drugače
določeno.«.
100. člen
V prvem odstavku 201. člena se beseda »sestavu« nadomesti z besedo »sestavi«.
101. člen
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 presoja izvajanje zakonitih pravic mladoletnikov;
— obravnava disciplinsko kaznovanje mladoletnikov ter
presoja ustreznost politike disciplinskega kaznovanja;
— obravnava in spremlja podeljevanje ugodnosti mladoletnikom.«.
102. člen
204. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ob sprejemu v prevzgojni dom se prouči mladoletnikova
osebnost, ugotovi njegovo zdravstveno stanje, zmožnost za
usmerjeno in druge oblike usposabljanja ter nagnjenja in
druge lastnosti, pomembne za vzgojo in prevzgojo ter izobraževanje mladoletnika.«.
103. člen
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 štejeta mladoletniku v čas prestajanja vzgojnega
ukrepa.
Letni počitek in skupno letovanje se organizira večinoma
med šolskimi počitnicami.«.
104. člen
V drugem stavku prvega odstavka 208. člena se beseda
»poklicno« nadomesti z besedo »usmerjeno«.
105. člen
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 do enega meseca,
3. namestitev v posebnem prostoru do sedem dni.«.
106. člen
Prvi odstavek 210. člena se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
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»(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 prvi odstavek 210. a člena.
107. člen
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«.
108. člen
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).«.
109. člen
V prvem odstavku 220. člena se številka »100« nadomesti
s številko »50.000«, številka »10.000« pa s številko »500.000«.
110. člen
V prvem odstavku 221. člena se številka »1.000« nadomesti
s številko »50.000«, številka »10.000« pa s številko »50.000«.
111. člen
V 222. členu se številka »50« nadomesti s številko

I.
Zbori Skupščine SR Slovenije so na sejah 22. junija 1988
obravnavali predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij s tezami
in ga sprejeli. Ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega
zbora, da podpira predlog za izdajo navedenega zakona ter
da je treba nadaljevati s postopkom priprave osnutka zakona,
sta Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sprejela sklep, s katerim sta naložila Izvršnemu svetu, naj
pripravi osnutek zakona in ga predloži v obravnavo Skupščini
SR Slovenije. Hkrati sta naložila Izvršnemu svetu, da pri pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upošteva stališče in
pripombo delovnih teles Skupščine in zborov, skupin delegatov in delegatov na sejah zborov, pri čemer naj upošteva
naslednje:
— zlasti tiste rešitve, ki zagotavljajo čim večjo humanizacijo
izvrševanja kazenskih sankcij;
~ zaradi družbene opredelitve o nadaljnji humanizaciji izvrševanja kazenskih sankcij ter zaradi doslednejšega uresničevanja varstva svoboščin in pravic človeka in občana naj bi bila
izključitev sodnega varstva v upravnih zadevah bolj izjema kot
pravilo;
— na drugi strani pa je zaradi smiselnosti in učinkovitosti
sodnega varstva v upravnih zadevah v praksi treba temeljito
presoditi, v katerih upravnih zadevah je smotrno dopustiti
upravni spor;
— proučiti je treba tudi možnost za ustanavljanje manjših
samostojnih zavodov po regionalnem načelu in prestajanju
kazni zapora v svobodnejšem režimu oseb, kaznovanih
z zaporom v postopku o prekršku;
— načelno je treba zagotoviti pravico do nadaljevanja
z delom med prestajanjem kazni zapora tudi obsojencem
nosilcem samostojnega opravljanja dejavnosti z osebnim
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, ter kmetom;
— proučiti je treba možnosti za spodbudnejše nagrajevanje
obsojencev za njihovo delo, izenačitev obsojencev glede pla12

»100 000«, številka »1.000« pa s številko »100.000«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
112. člen
Predpisi izdani na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij, morajo biti usklajeni v enem letu po uveljavitvi tega
zakona.
113. člen
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.
114. člen
Izrazi »Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun, Republiški sekretariat za notranje zadeve.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo. Republiški komite za vzgojo in izobraževanje« se 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 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 člena se izraz »občinska skupnost socialnega skrbstva«
nadomesti z izrazom »Center za socialno delo«. Povsod
v zakonu razen v prvem odstavku 9. člena, se izraz »Kazenski
poboljševalni zavod« nadomesti z izrazom »zavod«.
115. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

čila participacije za zdravstvene storitve z delovnimi ljudmi in
občani ter natančneje opredeliti kriterije, po katerih je dopusten nadzor pošte obsojenih oseb;
- v skladu z nadaljnjo humanizacijo izvrševanja kazenskih
sankcij naj se prouči možnost za skrajšanje časa disciplinske
kazni oddaje v samico, odpravi pa naj se za mladoletnike, na
katere lahko deluje negativno;
- treba je natančneje in nedvoumno opredeliti kriterije, po
katerih je izjemoma dopustna uporaba strelnega orožja za
preprečitev pobega pripornika iz kazenskega zavoda;
- proučiti je treba tudi možnosti za natančnejše zakonske
opredelitve izvrševanja varstvenega ukrepa prepovedi javnega nastopanja in prepovedi vožnje motornega vozila.
Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetih izhodišč
predloga za izdajo zakona s tezami ter ob upoštevanju nekaterih pripomb, predlogov in stališč v razpravi o predlogu za
izdajo zakona in o tezah.
II.
Osnutek predloženega zakona se vsebinsko bistveno ne
razlikuje od predloga za izdajo zakona s tezami. V njem je ob
nekaterih manjših redakcijskih izboljšavah besedila skoraj
v celoti povzeta vsebina tez razen 26., 43. in 62. teze, ki so
v osnutku zakona dopolnjene v skladu s stališči in pripombami, in sicer so razširjene možnosti za nadaljevanje z delom
med prestajanjem kazni zapora tudi za delovne ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost z osebnim delom in
sredstvi, ki so lastnina občanov, ter kmete oziroma skrajšano
je trajanje disciplinske kazni oddaje v samico z enaindvajset
na štirinajst dni in natančneje ter restriktivneje so opredeljeni
kriteriji za izjemno dopustitev uporabe strelnega orožja za
preprečitev pobega pripornika.
V obrazložitvi posameznih določb je podrobneje prikazano,
kako so upoštevani predlogi in pripombe iz skupščinske razprave o predlogu za izdajo zakona oziroma so navedeni
poročevalec

razlogi, zakaj posameznih predlogov in pripomb ni bilo
mogoče upoštevati.
III.
S predlagano spremembo, zajeto v 1. členu osnutka
zakona, se vključuje tudi izvrševanje sodnih odločb tujih
sodišč po zakonu o kazenskem postopku in mednarodni
pogodbi.
V 3. členu osnutka je določeno, 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 lahko o določenih enostavnejših zadevah, o katerih
je treba odločati nemudoma in izven uradnega delovnega
časa, v upravnem postopku odločajo delavci, ki imajo najmanj
srednjo strokovno izobrazbo.
Zaradi zagotovitve uveljavljanja pravic obsojencev do pritožbe zoper upravno odločbo, 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.
V 3. členu osnutka zakona je glede na pripombe Komisije za
družbeno nadzorstvo skupini delegatov občine Lendava za
zbor združenega dela in zbora občin kakor tudi Vrhovnega
sodišča SR Slovenije sodno varstvo zoper upravno odločbo
dopustno le glede omejevanja roditeljskih pravic obsojenk
- mater med prestajanjem kazni zapora. V vseh drugih zadevah, ki zadevajo varstvo pravic obsojencev, sodno varstvo ni
potrebno, ker je nadzor zakonitosti zagotovljen v pritožbenem
postopku. Ne nazadnje pa sta po naravi stvari, o katerih se
v zvezi s pravicami obsojencev odloča v upravnem postopku,
vprašljivi smotrnost in učinkovitost sodnega varstva. Gre
namreč za pravice in pravne koristi obsojencev, ki so
pomembne le med prestajanjem kazni zapora, o katerih pa bi
se v večini primerov odločalo v upravnem sporu tedaj, ko je
obsojenec kazen v celoti prestal ali pa je bil odpuščen s prestajanja kazni zapora na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
Razen tega je morebitna dopustitev upravnega spora zoper
vsako upravno odločbo neracionalna, saj bi zahtevala
dodatne materialne stroške in kadrovsko okrepitev pristojnega sodišča.
Zaradi nasprotujočih pripomb in stališč, danih k predlogu
za izdajo tega zakona, češ da zaradi doslednejšega uresničevanja varstva svoboščin in pravic človeka in občana, izključitev sodnega varstva v upravnih zadevah ne sme biti pravilo,
temveč izjema, je kot varianta predvidena rešitev, po kateri naj
bi se v upravnih zadevah, ki se nanašajo na uveljavljanje
najpomembnejših pravic obsojencev, upravni spor dopustih
medtem ko bi bilo v zadevah, ki se nanašajo na dovolitev dela
obsojencem zunaj zavoda, trošenje obveznega prihranka
denarja, dovolitev obiskov osebam, ki niso ozn družinski
člani, in dovolitev obiska mladoletnika starsev obsojenca
sodno varstvo izključeno.
6. člen osnutka je dopolnjen s tem, da mora biti delo za
obsojence organizirano v skladu z njihovo prevzgojo in resoPredlagatelj poudarja, da pripomba, naj se delo obsojencev
organizira v penalnih zavodih skladno z materialnimi možnostmi družbe, ni usklajena s težnjami, da mora biti delo
organizirano po sodobnih tehnoloških m drugih postopkih,
v kakršnih se enaka dela opravljajo v organizacijah združenega dela. Smisel in namen dela obsojencev je namreč v tem
da pridobijo, ohranijo in povečajo delovne sposobnosti med
prestajanjem kazni zapora, kar jim bo koristilo pri delu na
prostosti Take izkušnje in sposobnosti pa lahko pridobijo, ce
bodo delali v tehnološko podobno organiziranem delovnem
procesu, kot je v organizacijah združenega dela, zunaj penalnega zavoda, kamor naj bi se vrnili po prestani kazni zapora.
Svet za družbenopolitični sistem Republiške konference
SZDL Slovenije je opozoril, da je v KZ SR Slovenije in Zakonu
o izvrševanju kazenskih sankcij opredeljena dolžnost dela
obsojencev z vidika ustavne opredelitve, da je tudi za obsojence SIKS in KZ prisilno delo prepovedano, vprašljivo. Predporočevalec

lagatelj pojasnjuje, da se v smislu Mednarodnega Pakta
o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je ratificirala tudi
SFR Jugoslavija, za prisilno in obvezno delo ne šteje delo. ki
se navadno zahteva za osebe, zaprte na podlagi redne sodne
odločbe Namen dela obsojencev, ki je opredeljen tudi
v zakonu, je tretmajski in je metoda prevzgojnega prizadevanja. Ne nazadnje pa obsojenec z delom pridobiva, ohranja m
ispopolnjuje delovne navade ter strokovno znanje, zlasti pa
pravilen odnos do dela. kar je vse v njegovo korist za vključitev v življenje in delo na prostoti.
V 7., 16., 21., 27., 38., 42., 43., 44., 45., 49. in 58. členu
osnutka je izrecno določeno, da je zoper upravno odločbo, ki
jo izda na prošnjo obsojenca ali na predlog upravičenega
predlagatelja funkcionar, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za pravosodje, dopustna pritožba. Pritožba je
dopustna tudi v drugih zadevah, ne glede na to kateri organ
odloča na prvi stopnji, bodisi na zahtevo obsojenca ali drugih
upravičencev. S tem je upoštevana načelna pripomba, dana
k predlogu za izdajo zakona, češ da je treba pri izvrševanju
kazenskih sankcij opredeliti možnost za pritožbo.
V 8. členu osnutka je določeno, da poleg sredstev za izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni
zapora, izrečene v postopku o prekršku, zagotavlja SR Slovenija v svojem proračunu še sredstva za izvrševanje pripora.
Ker se je v praksi to že doslej izvrševalo, gre le za formalnopravno ureditev prakse.
V 9. členu osnutka je v bistvu usklajena statusna opredelitev
kazenskih poboljševalnih zavodov s terminologijo_ zakona
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter republiških upravnih organov. Opušča pa se tudi
delitev penalnih zavodov na domove in zapore, ker v praksi pri
tretmaju ni več vsebinske razlike med temi zavodi.
V 10. členu osnutka se opredeljuje drugačna klasifikacija
kazenskih poboljševalnih zavodov. Zavodi naj bi se med seboj
ločili po strožjem ali milejšem režimu prestajanja kazni
zapora. Možno pa je tudi v posameznem zavodu uvajati različne režime prestajanja kazni zapora. Taka klasifikacija bo
omogočala oblikovanje ustreznih skupin obsojencev po
potrebi in smotrih prevzgojnega dela v zavodu in potrebah
zavarovanja.
Z 11. in 12. členom osnutka se črtajo določbe, ki določajo,
da se kazen zapora, daljša od enega leta, prestaja v kazenskih
poboljševalnih domovih, oziroma določbe o delitvi zavodov in
oddelkov na zaprte, polodprte in odprte, saj taka klasifikacija
glede na predvidene režime prestajanja kazni ni več potrebna.
Dana je bila pripomba, da bi bilo treba določiti, da osebe,
kaznovane z zaporom, v postopku o prekršku prestajajo
kazen zapora v svobodnejšem režimu. Predlagatelj poudarja,
da taka možnost že s sedanjo predlagano rešitvijo ni izključena, saj je mogoče v istem zavodu organizirati skupine
zaprtih oseb s svobodnejšim režimom, kamor se uvrščajo tudi
osebe, kaznovane z zaporom v postopku o prekršku. Taka
rešitev je po presoji predlagatelja ustrezna, glede na to da je
med osebami, kaznovanimi z zaporom, v postopku o prekršku
določeno število osebnostno neurejenih ljudi, predvsem
povratnikov in begosumnih oseb, kamor sodijo pogosti kršilci
javnega reda in miru, klateži oziroma osebe, kaznovane zaradi
nedovoljene prekoračitve državne meje, med katerimi je precej tujcev. Ker se med kriterije za prestajanje kazni zapora
v svobodnejšem režimu šteje ta predvsem osebnostna urejenost ter ocena, da oseba ni begosumna, ni bilo mogoče
upoštevati pripombe in stališča, naj se vsem tem osebam
zagotovi prestajanje kazni v svobodnejšem režimu.
S 14 členom osnutka se ustanavljata dva samostojna
zavoda, in sicer: Kazenski poboljševalni zavod v Novi Gorici
za območje temeljnega sodišča v Novi Gorici in Kazenski
poboljševalni zavod (za moške) Ig pri Ljubljani. Na pripombe,
da bi bilo treba ustanoviti več samostojnih manjših zavodov
na območju SR Slovenije, ker je to skladno z načelom regionalnega prestajanja kazni zapora, predlagatelj odgovarja, da
bi taka rešitev zahtevala dodatne zaposlitve administrativnih
novih delavcev v teh zavodih in seveda tudi dodatna finančna
sredstva iz proračuna SR Slovenije. Tudi pripombe, da bi
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije imel pooblastilo za ustanavljanje kazenskih poboljševalnih zavodov, ni bilo mogoče
upoštevati, ker je po zakonu o sistemu državne uprave in
o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
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upravnih organih tovrstne upravne organe možno ustanavljati
le z zakonom.
V 15. in 16. členu osnutka se predlagane spremembe nanašajo na uskladitev terminoloških izrazov, ki so nastali po
predlagani delitvi zavodov na svobodnejši in strožji režim
prestajanja kazni zapora.
Predlagana dopolnitev drugega odstavka 15. člena osnutka
je smotrna zaradi večje jasnosti te določbe oziroma zaradi
možnosti izvršitve odločbe še pred njeno pravnomočnostjo,
ker je premestitev obsojenca pogosto potrebna zaradi interesa varnosti, reda in discipline.
V 17., 18. in 101. členu osnutka so predlagane dopolnitve,
s katerimi se razširjajo pristojnosti svetov zavodov in prevzgojnega doma za mladoletnike.
Pristojnosti svetov zavodov in prevzgojnega doma se razširjajo zaradi zagotovitve učinkovitejšega vpliva širših družbenih
dejavnikov na izvrševanje kazni zapora ter vzgojnega ukrepa
oddaje v prevzgojni dom in seznanjanja javnosti o uspehih in
problematiki, ki se pojavlja pri izvrševanju kazenskih sankcij.
Določena je tudi štiriletna mandatna doba za predsednike
in člane sveta zavoda. V zvezi s to določbo je bila upoštevna
pripomba, da je treba zaradi kontinuitete določiti, da se tretjina članov svetov zavodov in prevzgojnega doma ponovno
imenuje.
V 19. členu osnutka je določeno, da enota temeljnega
sodišča, ki je obsojencu sodila na prvi stopnji, daje mnenje
izvršilnemu sodišču glede razporeditve obojenca na prestajanje kazni zapora. Možnost za razporeditev obsojenca na prestajanje kazni zapora v svobodnejši režim, je bila sicer opredeljena že v sedanjem zakonu, vendar se v praksi to ni
izvajalo, predvsem zato ker izvršilno sodišče ni razpolagalo
s podatki o osebnostnih lastnostih obsojenca, kar pa je
osnova za oceno pri razporejanju v svobodnejši režim prestajanja kazni zapora. Mnenje sodišča, ki je obsojencu sodilo na
prvi stopnji, je nedvomno pomembno pri odločanju o razporeditvi obsojenca v strožji ali milejši režim, saj se je tako mnenje
izoblikovalo na podlagi zbranih podatkov, zlasti kriminološke
ekspertize in neposrednega kontakta z obsojencem v kazenskem postopku.
V 20. členu osnutka je določeno, da pristojna enota temeljnega sodišča pouči obsojenca, da ima možnost vložiti prošnjo za nadaljevanje z delom v organizaciji združenega dela ali
drugi družbenopravni osebi med prestajajem kazni zapora, če
izpolnjuje z zakonom določene pogoje. Taka rešitv je bila
potrebna predvsem zato, da obsojenec pravočasno sproži
postopek za dovolitev nadaljevanja z delom med prestajanjem
kazni zapora, saj so bili le redki primeri, da so obosjenci za to
možnost vedeli pred nastopom kazni zapora. Nepoznavanje
predpisov pa je imelo za posledico, da so bile take vloge
vložene s precejšnjo zamudo, zato so delo nastopili šele po
določenem času prestajanja kazni zapora, čeprav jim zakon
to omogoča takoj po nastopu kazni zapora.
Z 22. členom osnutka se natančneje določa, v katerih primerih pritožba zoper odločbo predsednika temeljnega
sodišča ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je bila obsojencu
zavrnjena vloga za odlog kazni zapora.
Po predlagani rešitvi bi pritožba zoper odločbo, izdano na
prvi stopnji, ne zadržala nastopa kazni zapora, če obsojenec
v vlogi ponavlja odločitvene razloge, o katerih je bilo že
odločeno. S tem se bo odpravila pomanjkljivost v zakonu,
zaradi katere so posamezni obsojenci v praksi uspeli zavlačevati izvršitev kazni zapora. Predlagatelj je upošteval pripombo, da tudi, kadar je vloga za odlog kazni prepozno
vložena in jo pristojno sodišče zavrže, pritožba zoper tak
sklep zadrži izvršitev kazni zapora in omenjeni člen dopolnil
tako, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, če je bila vloga
za odlog kazni zavržena kot prepozna.
S 23. členom osnutka se črta tretji odstavek 40. člena
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Ta določba, ki opredeljuje prestajanje kazni zapora oseb, ki so izgubile status
vojaške osebe, je zajeta že v zakonu o vojaških sodiščih, zato
je ni treba ponavljati.
V 24. členu osnutka je določeno, da se ne sme obsojencev
ki so storili kaznivo dejanje s tem, da so zlorabili svoj poklic
dejavnost ali dolžnost, razporejati na taka delovna mesta
v zavodu ali zunaj njega. Podobno velja tudi za obsojence ki
jim /e bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
poklica, dejavnosti ali dolžnosti. S tako rešitvijo se želi prepre14

čevati izvrševanje kaznivih dejanj med prestajanjem kazni
zapora.
V 25. členu osnutka se usklajuje terminologija z zakonom
o delovnih razmerjih in zakonom o usmerjenem izobraževanju.
V 26. členu osnutka je določeno, da se obsojenci zaposlujejo zunaj zavoda v organizacijah združenega dela vsaj v zadnjih šestih mesecih prestajanja kazni zapora. S tako rešitvijo
se razširjajo možnosti za zaposlovanje obsojencev zunaj
zavoda v organizacijah združenega dela predvsem s ciljem,
da bi se obsojencu lažje zagotovila redna zaposlitev po prestani kazni in lažje vključevanje v življenje na prostosti. V zvezi
s pripombo, da bi bilo treba temu členu dodati, da se obsojeni
zaposlujejo zunaj zavoda tudi zaradi poklicnega usposabljanja, zlasti tisti, ki niso bili zaposleni, ter v interesu prekvalifikacije in dokvalifikacije, predlagatelj poudarja, da je to področje
natančneje urejeno v poglavju o odpustu obsojencev in
pomoči po prestani kazrli. Razen tega se za vsakega obosjenca, ki nima poklica ali ustrezne kvalifikacije, v individualnem prevzgojnem programu opredeli tudi poklicno izobraževanje med prestajanjem kazni zapora. Izobraževanje vključno
z delovno prakso pa lahko poteka v zavodu ali zunaj zavoda.
27. člen osnutka določa, da se lahko dovoli nadaljevanje
z delom med prestajanjem kazni zapora tudi tistim, ki so
zaposleni pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo
gospodarsko dejavnost z osebnim delom in s sredstvi, ki so
last občanov. Glede na pripombo, da bi moral predlagatelj to
možnost predvideti še za nosilce gospodarske dejavnosti, ki
samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost z osebnim
delom in sredstvi, ki so last občanov, in kmete, je bila le-ta
upoštevana pri pripravi osnutka zakona.
29. členu osnutka je predvidena rešitev ustreznejšega
nagrajevanja obsojencev za njihovo delo po rezultatih in
prispevku njihovega dela. Sprememba te določbe je predlagana tudi zaradi določene nejasnosti in pomanjkljivosti ter
različne razlage glede plačila za delo obsojencev in o nadomestilih plačila za dela, s čimer naj bi se odpravile določene
nejasnosti in pomanjkljivosti v praksi. Po predlagani rešitvi
naj bi ta člen določal le osnove za nagrajevanje obsojencev,
medtem ko naj bi se s predpisom, izdanim na podlagi tega
zakona, natančneje opredelili kriteriji in merila o plačilu za
delo obsojencev ter o nadomestilih plačila za njihovo delo.
Prednost predlagane rešitve je v tem, da je kriterije mogoče
ustrezno prilagajati nastalim razmeram v praksi in zaradi tega
ni treba spreminjati zakona.
Pripombe, da je treba najnižje plačilo za delo obsojencev
zvišati na eno tretjino povprečnega osebnega dohodka
v gospodarstvu v SR Sloveniji, v sedanjih razmerah ni mogoče
upoštevati, ker je produktivnost dela obsojencev na bistveno
nižji stopnji kot v zunanjih organizacijah združenega dela. Na
drugi strani je ena izmed gospodarskih enot v prvem polletju
letos že poslovala z izgubo, več pa jih je poslovalo na robu
rentabilnosti. Predlagana rešitev, po kateri imajo obsojenci
pravico do plačila za svoje delo najmanj eno četrtino povprečnega osebnega dohodka v gospodarstvu v SR Sloveniji, ne
zapira možnosti za boljše nagrajevanje obsojencev, saj zgornja meja ni določena, kar teoretično pomeni, da lahko dobijo
tudi 100% plačilo za njihovo delo ob upoštevanju delovnih
rezultatov. Podatki o plačilu za delo obsojencev v prvem
trimesečju letos kažejo, da se v praksi obsojencem izplačuje
povprečno 30% polnega plačila za njihovo delo.
Glede pripombe, daje treba proučiti možnosti za nagrajevanje inovativnih dejavnosti obsojencev, pojasnjujemo, da je že
zakon o izvrševanju kazenskih sankcij iz leta 1973 določal, da
imajo obsojenci za izume in tehnične izboljšave, ki jih dosežejo med prestajanjem kazni zapora, pravice po splošnih
predpisih. Ta določba je bila z zdaj veljavnim zakonom črtana
z obrazložitvijo, da ni potrebna, ker so obsojenci glede teh
pravic izenačeni s preostalimi in veljajo tudi zanje splošni
predpisi.
V zvezi s pripombo, da je treba možnost za nagrajevanje za
opravljeno delovno prakso obsojencem uskladiti s predvidenimi spremembami zakona o usmerjenem izobraževanju,
predlagatelj pojasnjuje, da delovni osnutek navedenega
zakona ne predvideva nikakršnih sprememb o nagrajevanju
učencev y gospodarstvu, ki opravljajo delovno prakso.
30. člen osnutka določa spremembo določbe o obveznem
prihranku denarja obosjencev, ki ga zaslužijo z delom.
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Obvezni prihranek naj bi se določil diferencirano za posamezneqa obsojenca v individualnem prevzgojnem programu, kar
je ustreznejše glede na materialne možnosti za vključitev
obsojencev v življenje in delo na prostosti. To pa je tudi
namen obveznega prihranka. S predlagano rešitvijo se lahko
obsojencem razen za preživljanje družinskih članov omogoča
trošenje obveznega prihranka še za druge namene, ki niso
v nasprotju z individualnim prevzgojnim programom (plačilo
šolnine, nakup obleke in obutve in podobno).
Določilo 31. člena osnutka določa, da se nadomestilo plačila za delo obosjencev, kadar zaradi bolezni ne delajo,
natančneje ureja podobno kot plačilo za delo s kriteriji, ki jih
izda funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje. Predlagana je tudi dopolnitev te določbe, po
kateri naj bi imel obsojenec med odsotnostjo z dela zaradi
bolezni, ki je posledica nesreče pri delu, aii poklicne bolezni,
pravico do 100% nadomestila povprečnega mesečnega plačila, ki ga je dobil v zadnjih šestih mesecih. Taka rešitev je
predlagana zaradi izenačitve obsojencev z delavci v združenem delu glede te pravice, kar je tudi v skladu s 25. členom KZ
SR Slovenije, po katerem se z ustavo in zakoni zajamčene
pravice tistih, proti katerim se izvršujejo kazenske sankcije,
smejo v skladu z zakonom odvzeti ali omejiti samo, ce je to
nujno, da se uresniči namen posameznih sankcij.
V zvezi s to določbo je predlagatelj upošteval pripombo, da
je treba ustrezno normativno rešiti tudi situacijo glede določitve povprečnega mesečnega plačila nadomestila med odsotnostjo z dela zaradi bolezni, če je obsojenec odsoten z dela
več kot šest mesecev. Predlagano je, da se povprečni Šestmesečni znesek plačila za delo valorizira skladno s povprečno
rastjo plačila za delo obsojencev, če bolezen traja vec kot sest
mesecev.
Ker ta določba izključuje pravico obsojencev do nadomestila plačila med odsotnostjo z dela zaradi bolezni, ki je
posledica naklepne povzročitve lastne delovne nezmožnosti,
je bilo treba določbo dopolniti s tem, da se določi komisija, ki
ugotavlja morebitno naklepno povzročitev nezmožnosti za
delo, ter odgovorno osebo, ki imenuje komisijo.
Ob upoštevanju 48. člena veljavnega zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij, po katerem je varstvo materinstva obsojenkam zajamčena po splošnih predpisih, je predlagana dopolnitev te določbe, po kateri obsojenki, ki izrabi porodniški
dopust in dopust za nego in varstvo otroka, pripada pravica
do nadomestila plačila za delo po predpisih o družbenem
varstvu otrok.
...
, .. w
V 32. členu osnutka se natančneje določajo kriteriji za
pridobitev pravice do letnega počitka obsojencev, kamor je
vključeno tudi delo pripornikov med trajanjem pripora. Opredeljena je tudi pravica do izrabe sorazmernega dela letnega
počitka obsojencev, če delo traja manj kot šest mesecev. Taka
dopolnitev določbe izenačuje pravico obsojencev do letnega
počitka s pravicami delavcev v združenem delu.
S predlagano spremembo, določeno v 33. členu osnutka, se
usklajuje terminologija s splošnimi predpisi o varstvu pri delu.
S 34. in 35. členom osnutka je določena reorganizacija
zdravstvenega varstva obsojencev in mladoletnikov na prestajanju kazni zapora in vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni
dom. Sprememba in dopolnitev teh določb sta predlagani
zaradi izenačitve obsojencev glede pravic do zdravstvenega
varstva z delavci in občani na prostosti ter zaradi odstranjevanja negativnega vpliva penalnega osebja na zdravstvene
delavce, ki zdravijo obsojence. To pa je mogoče doseči s tem,
da se pravice do zdravstvenega varstva obsojencev uveljavljajo po splošnih predpisih. Po predlagani rešitvi bodo penalni
zavodi namenjali prispevek za zdravstveno zavarovanje obsojencev pristojni zdravstveni skupnosti, zdravstvene storitve pa
bodo obsojencem dajale zdravstvene organizacije na
območju, kjer je penalni zavod. Odnosi izvajanja zdravstvenega varstva obsojencev se bodo med pristojnimi organi
urejali s samoupravnim sporazumom oziroma pogodbo.
Pripombo, naj obsojenci ne bi bili oproščeni plačila participacije za zdravstvene storitve, ker sicer ne bodo povsem
izenačeni glede zdravstvenega varstva z delavci in občani, bi
bilo težko upoštevati. Ker obsojenci ne prejemajo polnega
plačila za svoje delo. Te stroške bi težko pokrivali, saj imajo
večkrat tudi materialne obveznosti do družine. Razen tega
večina obsojencev sodi v tisto kategorijo ljudi, ki bi bili ze po
splošnih predpisih oproščeni plačila participacije. Morebitno
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ugotavljanje, kateri obsojenci so oproščeni participacije, pa
bi terjalo dodatna administrativno-tehnična opravila, kar je
povezano tudi s finančnimi stroški. Ne nazadnje pa m mogoče
prezreti dejstva, da je precej obsojencev osebnostno motenih
in se prav zaradi teh težav zelo pogosto zatekajo po pomoč
k splošnemu zdravniku ali zdravniku psihiatru To pa pomeni
zanje dodatni finančni strošek, ki ga zaradi nizkega dodatka iz
dela zaradi majhnih rezultatov dela ne bi mogli pokrivati.
V 36 členu osnutka je terminologija usklajena s splosnirni
predpisi o zdravstvenem varstvu ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
_ . ,
Določbe 37. in 38. člena osnutka omogočajo, da se v največji možni meri uveljavljajo z ustavo zajamčene pravice do
tajnosti pisemskih pošiljk ter varstva te pravice obsojencev.
S temi določbami sta zato predlagani sprememba in dopolnitev glede omejevanja te pravice do tiste najnujnejše mere, ki
jo zahteva namen izvršitve kazni zapora. Predlagana rešitev
dopušča nadzor nad pisemskimi pošiljkami obsojencev selektivno ob upoštevanju režima prestajanja kazni. Dopolnitev te
določbe omogoča obsojencu tudi pritožbo zaradi zadrzane
PS

' predl<agano'jedilo, da bi bilo treba za nadzor pisemskih
pošiljk opredeliti kriterije (teža storjenega kaznivega dejanja,
povezanost kaznivega dejanja s pisemsko pošiljko), po katerih bi bilo mogoče nadzirati pisemske pošiljke obsojencev.
Predlagatelj poudarja, da je milejši oziroma strožji režim prestajala kazni zapora trenutno najprimernejši kriterij po katerem ie mogoče selekcionirati pisemske pošiljke, ki se ne
nadzirajo oziroma ki se ponavadi nadzirajo. Ker je upravnik
zavoda pooblaščen, da odloči, v katerih primer,h se nadzor
nad pisemskimi pošiljkami v strožjem režimu prestajanja
kazni zapora opusti, bo mogoče podrobnejše kriterije, za
nadzor nad pisemskimi pošiljkami opredeliti v ustreznem izvršilnem predpisu, izdanim na podlagi tega zakona. Iz teh
razlogov pripomba ni bila upoštevana.
V 39. členu osnutka je predvidena rešitev, ki naj bi omogočala obsojencem pogostejše obiske njihovih ožjih družinskih
članov. Taka dopolnitev in sprememba te določbe sta
potrebni zaradi ohranitve stikov obsojenca z družino, sprotnega ter skupnega premagovanja nastalih problemov m ohranitve družinske oziroma zakonske skupnosti.
Upoštevana pripomba je bila, da načelo vzajemnosti pri
obiskih obsojencev beguncev predstavnika uradne organizacije ki varuje koristi beguncev, ne more veljati, podobno kot
to velja za obiske obsojencev tujih državljanov po konzularnih
predstavnikih države, katere državljan je obsojenec.
S 40. členom osnutka je odpravljena omejitev pravic obsojencev do prejemanja paketov med prestajanjem kazni
zapora, ker v praksi ni več razlogov za omejevanje te pravice.
V 41. členu osnutka je predvidena rešitev, ki omogoča
delavcem zavoda večjo samostojnost in uporabo strokovnega
znanja pri podeljevanju in omejevanju ugodnosti obsojencem ob upoštevanju režima prestajanja kazni v posameznem
zavodu, osebnostne lastnosti posameznih obsojencev in ne
nazadnje tudi interesov prevzgoje ter varnosti kot tudi reda in
discipline v zavodu.
.
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V 42 členu osnutka sta predlagani sprememba in dopolnitev v zvezi s premeščanjem obsojencev iz enega v drug zavod
v SR Sloveniji. V praksi je namreč vedno 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. Natančneje je tudi opredeljeno, kdo odloča o premestitvi iz enega v drug zavod na območju SR Slovenije
oziroma v istem zavodu v dislocirane oddelke.
45. člen osnutka opušča nekatere neučinkovite disciplinske
kazni ter namesto njih uvaja nove, ki naj bi pripomogle k večjemu redu in disciplini v zavodu, hitrejši m lažji prevzgoji in
resocializaciji obsojencev in zmanjšanju izrekanja najstrožjih
disciplinskih kazni oddaje v samico.
S to določbo osnutka se ob upoštevanju stališča Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije skrajša disciplinska kazen oddaje v samico z 21 na 14 dni.
Glede pravice do bivanja na prostem se s predlagano rešitvijo obsojenci, ki prestajajo disciplinsko kazen oddaje
v samico, izenačijo s preostalimi obsojenci.
V 47. členu osnutka se zaradi zagotovitve večje pravne
varnosti obsojencev predlaga dovolitev pritožbe zoper vsako
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izrečeno disciplinsko kazen, razen zoper izrečeni javni
opomin.
Na novo je določeno tudi zadržanje izvršitve odločbe o izrečeni disciplinski kazni, če so podani utemeljeni razlogi. Taka
dopolnitev je potrebna zato. ker 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.
V 48. členu osnutka je predlagana tudi predčasna ustavitev
izvrševanja disciplinske kazni, če je pred iztekom dosežen
njen namen. Pooblastilo za ustavitev izvrševanja disciplinske
kazni je dano upravniku zavoda, ker je dolžan nadzirati izvrševanje disciplinske kazni, zato ima možnost presoditi, kdaj je
dosežen namen izvršitve take disciplinske kazni.
V 50. členu osnutka je predvidena dopolnitev, po kateri je
izločitev obsojenca od preostalih obsojencev obvezna, če
stori obsojenec med prestajanjem kazni zapora novo kaznivo
dejanje, za katero je zagrožena kazen nad eno leto zapora in
če to zahteva sodišče, ki vodi kazenski postopek zaradi
uspešne izvedbe preiskave. Zaradi zagotovitve večje pravne
varnosti obsojenca pa je predlagana dopustnost pritožbe
zoper odločbo upravnika zavoda o izločitvi.
51. člen osnutka natančneje opredeljuje naloge strokovnih
delavcev zavoda pri prevzgoji in resocializaciji obsojencev
z namenom, da se krepi strokovno delo na tem področju.
Predlagano je bilo, da bi bilo treba natančneje opredeliti
sodobne metode dela z obsojenci v povezavi s sodobnimi
metodami pedagogike, andragogike, kriminologije in
podobno. Predlagatelj pojasnjuje, da je to domena stroke
oziroma kodeksa penološke etike. Metod dela z obsojenci pri
prevzgoji, resocializaciji ter izobraževanju in drugih prevzgojnih prizadevanjih ni mogoče normativno pravno opredeljevati, zato pripomb k tej določbi ni bilo mogoče upoštevati.
V 52. členu osnutka je določeno, da se črta določba, ki se
nanaša na dovoljenje za vpis obsojenca na višjo ali visoko
šolo med prestajanjem kazni, ker se tudi za obsojence lahko
uporabljajo splošni predpisi o izobraževanju.
V 53. členu osnutka sta določeni sprememba in dopolnitev
določbe o pogojnem odpustu obsojenca po upravniku
zavoda. Predlagana je rešitev, po kateri lahko upravnik
zavoda obsojenca odpusti dva meseca pred iztekom kazni, če
je prestal dve tretjini kazni. Predlagana sprememba je utemeljena predvsem zaradi veliko obsojencev, ki jim je izrečena
kratkotrajna zaporna kazen. Postopek komisije za pogojni
odpust terja več administrativno-tehničnih opravil, ki ne obremenjujejo le komisije, temveč tudi strokovne in druge delavce
zavodov, kot pa postopek za pogojni odpust po upravniku
zavoda. Ker ob razpravi o predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v Skupščini SR Sloveniji in njenih delovnih telesih ni bilo
zavzeto stališče ter niso bile dane pripombe niti k prvotnemu
niti variantnemu predlogu, predlagatelj vztraja pri prvotnem
predlogu.
Sprememba v 54. člen u osnutka je zgolj redakcijska.
S 55. členom osnutka se glede na predlagano reorganizacijo zdravstvenega varstva obsojencev usklajuje ta določba
s splošnimi predpisi o zdravstvenem varstvu.
V 56. členu osnutka sta zaradi učinkovitejše ter vsestranske
pokazenske obravnave obsojencev predlagani sprememba in
dopolnitev določbe o pomoči obsojencem po prestani kazni.
S predlagano rešitvijo bo mogoče celoviteje, sistematičneje in
načrtneje obravnavati obsojence že pred in po prestani kazni,
zlasti zato ker so natančneje opredeljene naloge in aktivnosti
posameznih organov in skupnosti na tem področju.
V 57. ter prvem in drugem odstavku 59. člena osnutka so
povsem redakcijsko usklajeni izrazi, medtem ko dopolnitev
i/ tretjem odstavku 59. člena osnutka opredeljuje tudi druge
šolske obveznosti mladoletnika, ki jih ima pri obiskovanju
pouka v osnovni ali srednji šoli, ki jih je treba upoštevati pri
skrajšanju delovnega časa, potrebnega za delo.
Z 61. členom osnutka je predlagana možnost za več obiskov
tedensko ožjih družinskih, članov mladoletnika med prestajanjem kazni mladoletniškega zapora. Taka rešitev je gotovo
v prid humanizaciji izvrševanja kazenskih sankcij, koristna pa
je tudi za ohranitev stikov med mladoletnikom in sorodniki.
V 62., 63.. in 64. členu osnutka se zaradi nepotrebnega
ponavljanja določb o notranji organizaciji penalnih zavodov,
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ki jih vsebuje že zakon o sistemu državne uprave in o Izvršenem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organov, črtajo te določbe in tudi določbe o imenovanju in
razrešitvi upravnika zavoda oziroma njegovega pomočnika.
Edina izjema, ki odstopa od splošnih predpisov o imenovanju vodilnih delavcev zavodov, je opredeljena v prvem
odstavku 64. člena osnutka, po kateri vodjo oddelka zavoda
postavlja in razrešuje funkcionar, ki vodi republiški upravni
organ, pristojen za pravosodje, na predlog upravnika zavoda.
Taka rešitev je bila potrebna zaradi specifičnosti notranje
organizacije nekaterih zavodov, v katerem je več oddelkov.
Teh oddelkov, ki pa se organizacijsko razlikujejo od dislociranih oddelkov, naj ne bi vodili pomočniki upravnika, temveč
vodje oddelkov, ki jih postavlja funkcionar, ki vodi republiški
upravni organ, pristojen za pravosodje.
S 65. členom osnutka je predlagano črtanje prvega
odstavka 114. člena zakona, ker to področje zaradi sistematike ureja 123. a člen osnutka zakona.
66. člen osnutka natančneje opredeljuje kriterije, ki dopuščajo uporabo strelnega orožja pri preprečitvi bega obsojenca
iz zavoda. S predlagano rešitvijo bo dovoljena uporaba strelnega orožja le takrat, ko na noben drug način ni mogoče
preprečiti bega zaprtim osebam, in to samo iz določenega
posebej zavarovanega zavoda, kjer prestajajo kazen zapora
nevarni storilci hujših kaznivih dejanj.
Sprememba v prvem odstavku 67. člena osnutka je zgolj
redakcijska in jo narekuje nekoliko spremenjena sistematika
VIII. poglavja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. V drugem odstavku tega člena osnutka se ob upoštevanju pripombe Zakonodajnopravne komisije in drugih delovnih teles
Skupščine SR Slovenije natančneje opredeljujejo dodatni kriteriji, ki morajo biti poleg zagrožene kazni podani, da je
dopustna uporaba strelnega orožja za preprečitev bega pripornika. Gre namreč za nevarne osumljence, ki utegnejo
kaznivo dejanje ponoviti ali storiti drugo kaznivo dejanje,
predvsem pa se zahteva, da pooblaščena uradna oseba, ki
sme uporabiti strelno orožje, zanesljivo ve, da gre za takega
pripornika.
V 68. členu osnutka so predlagane spremembe in dopolnitve, ki določajo, kje in kako se opredeljujejo dela in naloge
zavoda, ki jih opravljajo pooblaščene uradne osebe, ter
določbe o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za
sprejem v delovno razmerje pooblaščenih uradnih oseb oziroma določbe o pridobitvi strokovnega znanja za delo v službi
pooblaščenih uradnih oseb. Slednje spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi možnosti za ustreznejšo izbiro delavcev za ta delovna mesta ter krepitve strokovnega dela v službi
pooblaščenih uradnih oseb.
V 69. členu osnutka se povsem na novo predlaga uvedba
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 bo na eni strani uzakonila obstoječo prakso, na drugi
strani pa bo pomenila moralno spodbudo za uspešnejše delo
na tem področju.
Z novo organizacijo gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov, predlagano v 70. členu osnutka, 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. Po drugi strani pa so spremembe
in dopolnitev predlagane tudi zaradi možnosti za oblikovanje
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
je mogoče 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 specifičnosti zavoda.
Spremembe v 71. členu osnutka so na eni strani redakcijske, na drugi strani pa se opuščajo določbe o vodenju gospodarske enote, ker je to določeno v aktu o organizaciji in delu
ter aktu o sistemizaciji del in nalog zavoda.
V 72. členu osnutka je določeno, da gospodarske enote
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smiselno uporabljajo pri svojem poslovanju sp'osne predp^
po katerih poslujejo organizacije združenega dela oz/roma
organizacije združenega dela drobnega gospodarstva razen
v primerih, ko zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ali akt
o ustanovitvi gospodarske enote določa drugače.
Taka rešitev je potrebna, ker gospodarske enote pri svojem
poslovanju nujno stopajo v gospodarske odnose z °'gan'zac':
jami združenega dela kakor tudi z organizacijami združenega
dela drobnega gospodarstva, ki poslujejo po splosnih predpi
sih Ker se določa o žiro računu gospodarske enote usklajuje
s finačnimi predpisi, je predlagano da se beseda "P°^ebnl"
črta, ker je brezpredmetna. Predlagatelj sodi, da mnenja
Komisije za spremljanje izvajanja zakonona o
v tej določbi, da je treba status teh delovnih enot urejati
z zakonom in da akt o ustanovitvi delovne enote ni potreben,
ni mogoče upoštevati, ker glede na heterogenost gospodarske dejavnosti v posameznih zavodih m primarnega interesa
prevzgoje ni mogoče univerzalno za vse gospodarske enote
rešiti z zakonom, temveč le z aktom o ustanovitvi take delovne
V 73 členu osnutka je opredeljenih več sprememb in dopolnitev do planiranja gospodarske dejavnosti zavodov, s posebnim poudarkom na usklajenost planiranja s potrebami uvajanja sodobnih metod prevzgoje in resocializacije ter izobraževanja obsojencev.
. ._
Sprememba v zvezi s sprejemanjem plana gospodarske
enote se nanašajo na opredelitev določenih PrfOjnosUfunkcionarja, ki vodi republiški upravni organ pristojen za pravosodje, ter Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ce Posodi
da lahko nastanejo škodljive posledice za namen izvrševanja
kazni zapora ali gospodarski položaj zavoda.
s 74. členom osnutka se črta določba o sodelovanju obsojencev v gospodarski dejavnosti, ker se zaradi sistematike to
področje z določeno dopolnitvijo in spremembami ureja na
ustreznem drugem mestu v zakonu.
rir,nnini
V 75. členu osnutka sta predlagani sprememba in dopolnitev glede poslovanja gospodarske enote z edrugimi
gospodarskimi partnerji kot tudi ime gospodarske l1.°te te[ "'entv^j
v gospodarski register. S predlagano rešitvijo lahko tore
gospodarska enota posluje neomejeno z organizacijami združenega dela, kar je ustrezno, saj proizvaja blago za trg.
Gospodarska enota se vpiše v sodni register.z r ne 6
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o f ^ ™ '"
ie opozorila, da je treba obširneje proučiti določbe o vstopa
nju gospodarskih enot v pravni promet, ker se zastavlja vprašanje pravne osebnosti tega subjekta in problema odgovornosti kakor tudi problema vpisa v sodni register gospodarske
enote saj je vpis v sodni register pomemben element, ki je
potreben za vstopanje gospodarske enote v Kavn/ promef.
Predlagatelj pojasnjuje, da vendarle gre za specifiko Poslovanja gospodarske enote, saj posluje v okviru upravnega organa
in ne samo z namenom ustvarjanja materialna koristi, zato so
nujna odstopanja od splošnih predpisov.
.
V 76 členu osnutka se določbe o delitvi dohodka in čistega
dohodka po predlagani rešitvi vsebinsko ne spreminjajo, gre
le za terminološko uskladitev s finačnimi predpiSLMedmaterialne stroške se po predlagani rešitvi štejejo
tudi stroškiza
nezgodno zavarovanje obsojencev, kar je ustrez"°'t*'Ph
haja do nesreč pri delu obsojencev pretežno na delovnih
m<

\/77 ^čfenu osnutka je predlagana nova rešitev, po kateri bi
gospodarska enota plačevala le tiste obveznosti,
plačevati kazenski poboljševalni zavodi kot upravni organ ne
pa obveznosti, kijih plačujejo organizacije združenega dela^
Taka rešitev je utemeljena, saj je delo obsojencev predvsem
prevzgojno sredstvo, pri čemer ni primaren namen dosežena
gospodarska korist, zato se materialni učinek ne more enačiti
z materialnim učinkom organizacije združenega dela.
V 78 členu osnutka je predlagana tudi sprememba določb
o namenjanju sredstev rezerv v rezervni sklad. Ta sprememba
je potrebna zaradi izenačitve pogojev poslovanja s pogoji, po
katerih poslujejo organizacije združenega dela. ,
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
ima kljub upoštevanju dejstva, da prevladuje v gospodarski
enoti prevzgojni moment, pomisleke zaradi splošno opredeljenega načela enakosti subjektov v gospodarskem poslovanju kar še posebej velja za oprostitev plačila davkov m prispevkov ter rezervna sredstva. Po ponovni proučitvi te pri-

pombe predlagatelj meni, da je sicer res, da gre po pomoti
za
odstopanja glede enakopravnosti subjektov, kar P°men':°a
je gospodarska enota v tem pogledu privilegirana. Neenakost
gospodarskih enot z vidika poslovanja z drugimi gospodarskimi subjekti povzročajo objektivni dejavniki. Kot ze rece o.
je poglavitni namen dela obsojencev prevzgoja in pridobivanje gospodarske koristi kot KZ SR Srbije m tudi zakon o izvrševanju kazenskih sankcij izrecno navajata. Zaradi take opredelitve je izbiro dela v gospodarski enoti treba prilagajati
predvsem strokovni izobrazbi in psihofizičnim
lastnostim
obsojencev, ki prihajajo na prestajanje kazni zaPora.
namreč, da so to pretežno osebe brez ustreznih delovnih
navad, ustreznega znanja in podobno. Skratka, gre za celo
vrsto posebnosti, ki povzročajo razlike v gospodarskih enotah v primerjavi z organizacijami združenega dela, zato so
predlagana odstopanja od splošnih pogojev poslovanja predvsem upravičena.
..
V prvem odstavku 79. člena osnutka so predlagane zgolj
določene redakcijske spremembe in dopolnitve, ki vsebinsko
ne spreminjajo odnosov v gospodarskem poslovanju.
Komisija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu
ie menila da je prvi odstavek te določbe brezpredmeten. Po
ponovni proučitvi te določbe pa predlagatelj meni, da je
določba potrebna, saj se je v praksi uporabljala pri urejanju
medsebojnih odnosov med proizvodnimi organizacijami
združenega dela zunaj zavoda in gospodarsko enoto, pri
čemer nidrbiloa zaznati zakonsko ustreznih rešitev za urejanje
tega P° °^ om osnutka s0 predlagane tudi spremembe in
dopolnitve določb o urejanju odnosov delavcev zavoda do
pridobivanja in razporejanja dohodka delovne skupnosti in
družbenoekonomskega položaja delavcev zavoda. Ti odnosi
nai bi se po predlagani rešitvi urejali s samoupravnim sporazumom, katerega udeleženca sta tudi Izvrsni svet Skupščine
SR Slovenije in organ sindikata. Taka rešitev daje možnost za
spodbudnejše nagrajevanje po rezultatih in uspehih dela,
zlasti delavcev gospodarskih enot, in ustreznejšega gospodarjenja s sredstvi, ki jih zavod kot upravni organ ustvarja
z gospodarsko dejavnostjo.
Nadalje so predlagane spremembe določb o sodelovanju
obsojencev v gospodarskih dejavnostih, ki so določene v 133^
členu osnutka. Predlagana rešitev daje obsojencem, ki delajo
več, možnosti za neposredno sodelovanje, 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 proizvodnje, na drugi strani pa se
jim omogoči že med prestajanjem kazni sodelovanje pri
dejavnostih, pomembnih za poznejše izvajanje m uveljavljanje
samoupravnih pravic v združenem delu, kamor se bodo vključili po prestani kazni.
....
.
•
V 81. in 82. členu osnutka so izrazi redakcijsko in terminološko usklajeni.
,
..
N 83. členu osnutka je predlagana dopolnitev določbe, po
kateri so zdravstvene organizacije, v katerih se izvaja varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstvo,
dolžne poročati sodišču, ki je ta ukrep izreklo, o njegovem
izvrševanju in uspehih zdravljenja. Predlagana rešitev je bila
potrebna zaradi možnosti za spremljanje sodisc izvajanja tega
ukrepa, morebitne sprožitve postopka za napotitev obsojenca
na prestajanje kazni zapora ali pogojnega odpusta, ceje bila
poleg ukrepa izrečena še kazen zapora oz/roma odprave
varnostnega ukrepa. Dosledno izvajanje te določbe v pra s
bo gotovo pripomoglo k skrajšanju bivanja oseb, ki jim je ta
ukrep izrečen v zdrastvenih zavodih.
V 84 členu osnutka je predlagano, naj se varnostni ukrep
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov izvaja
v vseh penalnih zavodih. Predlagano rešitev narekuje
sodobna doktrina zdravljenja bolezni odvisnosti, pri zdravljenju katere sodelujejo tudi bližnji družinski člani obsojenca. To
oa omogoča le regijsko načelo prestajanja kazni zapora.
Predlaaana je tudi nova določba, ki izjemoma omogoča izvajanje varnostnega ukrepa zdravljenja alkoholikov in narkomanov v zdravstvenem ali kakšnem drugem specializiranem
zavodu. Utemeljenost predlagane rešitve se je Pokazala
v praksi, zlasti v primerih, ko je po strokovni presoji pričakovati, da bo zdravljenje zunaj zavoda uspesnejse, kar pa se
posebej velja za narkomane.
. .
S 85. členom osnutka je predlagana le redakcijska sprememba.
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86. členu osnutka so predlagane dopolnitve določbe o izvajanju varnostnega ukrepa prepovedi javnega nastopanja.
Predlagano je, da se pooblasti republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, da izda v soglasju s funkcionarjem,
ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje,
podrobnejše predpise o izvajanju varnostnega ukrepa prepovedi javnega nastopanja. Na tako rešitev že dalj časa opozarja
praksa, ker zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ne ureja
podrobnosti na tem področju.
V 87. členu osnutka so predlagane spremembe in dopolnitve določb o izvajanju varnostnega ukrepa prepovedi vožnje
motornega vozila. Osnutek vsebuje natančnejšo normativno
opredelitev, kdaj začne teči rok izvajanja varnostnega ukrepa
prepovedi vožnje motornega vozila. Zaradi zmanjšanja administrativnih in tehničnih opravil pri odvzemu in hranjenju
vozniških dovoljenj pri občinskih upravnih organih, pristojnih
za notranje zadeve, ki te ukrepe neposredno izvajajo, je predlagano črtanje določbe, po kateri je moral pristojni organ
vozniško dovoljen/e odvzeti, če je imel lastnik vozniško dovoljenje le za kategorijo ali varstvo, za katero mu je bila vožnja
prepovedana.
Zaradi dejstva, da je v praksi čedalje več primerov izmikanja
vpisa prepovedi vožnje motornega vozila, je v tej določbi
predlagano, da se tako ravnanje opredeli kot prekršek in se
zanj določi tudi kazen.
V 88. členu osnutka je predlagana dopolnitev, po kateri
obsojencu, ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi vožnje
motornega vozila, med prestajanjem kazni zapora, ni dovoljeno voziti motornega vozila, ne da bi se mu ta čas štel v dobo
trajanja ukrepa. Taka dopolnitev zakona je umestna, zato ker
se 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.
V 89. členu osnutka je posebej predlagana sprememba
v zvezi z izvajanjem varnostnega ukrepa prepovedi vožnje
motornega vozila osebam, ki imajo tuje vozniško dovoljenje.
Sprememba se nanaša na krajevno pristojnost pristojnih
organov za odvzem vozniškega dovoljenja po kraju storitve
kaznivega dejanja in ne po kraju prebivališča. Morebitna
sprememba je bila potrebna, zato ker gre v teh primerih
večinoma za tuje državljane, ki imajo stalno prebivališče zunaj
SFRJ Jugoslavije.
Zaradi pripombe skupine delegatov občin se v 91. členu
osnutka predlaga nekoliko širša sprememba določb o izvrševanju varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega
vozila, kot je bila predvidena v predlogu za izdajo zakona. Po
ponovni proučitvi te določbe predlagatelj meni, da jo je treba
dopolniti tako, da se pooblasti republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, da izda v soglasju s funkcionarjem,
ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje,
podrobnejše predpise o izvajanju varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila.
V 92. in 93. členu osnutka je predlagana le redakcijska
sprememba določenih terminoloških izrazov.
V 94. členu osnutka sta predlagani sprememba in dopolnitev, po katerih je mogoče seštevati več izrečenih varstvenih
ukrepov prepovedi vožnje motornega vozila, ki so bili izrečeni
enemu storilcu pri različnih organih za prekrške. Taka rešitev
gotovo poenostavlja postopek za izdajo sklepa, na podlagi
katerega se začne varnostni ukrep izvajati.
V 94. členu je na novo opredeljeno tudi izvrševanje varnostnega ukrepa navzočnosti na predavanjih in pri predvajanju
filmov o posledicah, ki nastanejo zaradi neupoštevanja ali
nepriznavanja prometnih predpisov in varstvenega ukrepa
napotitve na preveritev poznavanja prometnih predpisov, prometnih znakov in spretnosti vožnje motornega vozila, ki jih
uvaja nov Zakon o temeljih varnosti v cestnem prometu.
Izvrševanje teh ukrepov pravno ni urejeno, niti ni pooblastilne
norme v Zakonu o temeljnih varnosti v cestnem prometu, ki bi
dopuščala izdajo podrobnejših predpisov s tega področja.
Ker bodo z izvrševanjem navedenih varstvenih ukrepov
gotovo nastali stroški, je bilo treba rešiti tudi plačilo teh
stroškov, katere naj bi plačal tisti, ki mu je varstveni ukrep
izrečen. Glede na to, da so že po sedanji veljavni zakonodaji
varnostni in varstveni ukrepi prepovedi vožnje motornega
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vozila v pristojnosti občinskih upravnih organov za notranje
zadeve, predlagatelj predlaga, da tudi omenjene varstvene
ukrepe izvršujejo občinski upravni organ za notranje zadeve.
Hkrati meni predlagatelj, da je ustrezno, da te ukrepe neposredno izvršujejo pooblaščene organizacije, ki izobražujejo
voznike motornih vozil.
V 95. do 100. členu razen 96. člena, osnutka so predlagane
uskladitve določenih terminoloških izrazov.
V 96. členu osnutka pa je predlagano, da se črtajo določbe
o obveznosti plačevanja stroškov oskrbe mladoletnikov v disciplinskih centrih ali zavodih, po katerih so jih bili dolžni
plačevati starši oziroma mladoletnik, če je bil zaposlen. Ta
določba se črta, zato ker to sistemsko rešujejo predpisi
o socialnem skrbstvu. Glede na pripombo, naj se pojasni,
kateri predpisi urejajo plačevanje stroškov oskrbe mladoletnikov pri izvajanju vzgojnih ukrepov oddaje v disciplinski center, vzgojni zavod in prevzgojni dom predlagatelj pojasnjuje,
da je pobudo za spremembo določbe dal republiški upravni
organ, pristojen za zdravstveno in socialno varstvo, z utemeljitvijo, da je to v pristojnosti organov socialnega varstva in bo
natančneje urejeno v ustreznem družbenem dogovoru.
V praksi pa že zdaj pristojni občinski organi socialnega skrbstva pokrivajo stroške oskrbe po kraju prebivališča mladoletnika.
V 102. členu osnutka so predlagane dopolnitve določb
o postopku z mladoletniki ob sprejemu v prevzgojni dom.
Predlagani spremembi in dopolnitev imata predvsem namen,
da se mladoletnik ob sprejemu v prevzgojni dom temeljito
prouči, zlasti zaradi ugotavljanja zmožnosti in sposobnosti za
izobraževanje ter zaradi ustreznega tretmaja pri prevzgoji.
V 103. in 104. členu so zopet predlagane le redakcijske
uskladitve terminoloških izrazov ter popravki nekaterih
tiskovnih napak.
105. člen osnutka po vsebini ni spremenjen ali dopolnjen,
so le oblikovani popravki, ki jih predlagatelj želi vnesti
v zakon.
Stališče Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije je bilo, da je treba za mladoletnike v prevzgojnem domu
odpraviti disciplinsko kazen oddaje v samico. Predlagatelj po
ponovni proučitvi te določbe meni, da za mladoletnike ni
nikjer predpisana disciplinska kazen oddaje v samico, temveč
le disciplinska kazen oddaje y posebni prostor do sedem dni.
Posebni prostor, ki mora biti po pozitivnih predpisih povsem
enak bivalnemu prostoru, v katerem tudi sicer redno prebiva
mladoletnik, se po udobju in funkcionalnosti bistveno razlikuje od klasične samice. Po drugi strani pa je ta disciplinska
kazen še vedno potrebna in ustrezna, saj mladoletniki pogosto kršijo hišni red z beganjem iz prevzgojnega doma, nevrnitvijo ali zamujanjem s prostih izhodov, medsebojnim fizičnim
obračunavanjem in podobno. Ne nazadnje pa ni redko, ko
mladoletniki ostanejo dalj časa zunaj doma in storijo celo
nova kazniva dejanja, zato jih je ob ponovni privedbi v prevzgojni dom treba vsaj za nekaj časa ločiti od preostalih mladoletnikov.
V 106. členu osnutka je predlagano črtanje določbe o vodenju prevzgojnega doma, ker to področje ureja zakon
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih.
Predlagani sta tudi sprememba in dopolnitev drugega
odstavka, ki se nanašata na organizacijo prevzgojnega dela
v prevzgojnem domu. Opredeljeno je, da se prevzgojno delo
organizira po prevzgojnem programu.
V 107., 109., 110. in 111. členu osnutka sta predlagani
valorizacija denarnih kazni ter uskladitev s predpisi, ki določajo višino kazni za sorodne prekrške.
S 108. členom osnutka pa je predlagana sankcija za prekršek izmikanja vpisa varnostnega ukrepa prepoved vožnje
motornega vozila v vozniško dovoljenje.
IV.
Za uresničevanje zakona v praksi je v 112. in 113. členu
osnutka predlagan rok, v katerem morajo biti usklajeni in
dopolnjeni predpisi, izdani na podlagi tega zakona, ter hišni
red kazenskih poboljševalnih zavodov oziroma prevzaoineaa
doma.
V 114. členu osnutka je predlagano, da se povsod v zakonu
zamenjajo določeni izrazi organov in organizacij.
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BESEDILO DOLOČB ZAKONA
O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJI, KI SE
SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO
SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(1) Po tem zakonu se izvršujejo kazenske sankcije (kazni,
pogojna obsodba z varstvenim nadzorstvom, varnostni in
vzgojni ukrep) ter drugi ukrepi, ki jih je izreklo sodišče
v kazenskem postopku.
(2) Po določbah tega zakona se izvršujejo tudi denarna
kazen in varstveni ukrepi, izrečeni v postopku za gospodarske
prestopke, kazni, varstveni in vzgojni ukrepi, izrečeni
v postopku o prekrških ali v kakšnem drugem postopku, če ni
v posebnem zakonu drugače določeno.

N

5. člen
(1) Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun spremlja in proučuje sistem izvrševanja
kazenskih sankcij, daje predloge za njegovo izboljšanje ter
zbira in obdeluje statistične podatke o izvrševanju teh sankcij.
(2) Dati izboljšali ukrepe v zvezi z izvrševanjem kazenskih
sankcij, sodelujejo Republiški sekretariat za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun in drugi organi, ki so pristojni
za izvrševanje kazenskih sankcij, z znanstvenimi organizacijami, strokovnimi društvi in drugimi zainteresiranimi organi,
organizacijami ter skupnostmi.
8. člen
(1) Odločbe, izdane na podlagi tega zakona, se izdajo
v upravnem postopku, razen če v tem zakonu ni drugače
določeno.
(2) Zoper upravni akt, izdan na podlagi tega zakona, ni
mogoč upravni spor.
Prvi del: IZVRŠEVANJE KAZNI
A: IZVRŠEVANJE KAZNI ZAPORA
1. pogl.: SPLOŠNE DOLOČBE
9. člen
(1) Kazni zapora in mladoletniškega zapora ter kazni
zapora, izrečene v postopku o prekršku, se izvršujejo v kazenskih poboljševalnih zavodih.
(2) Da se doseže namen izvršitve kazni zapora, se uporabljajo primerni vzgojni in prevzgojni ukrepi.
10. člen
(1) Obsojenci, ki so zmožni za delo, morajo delati in jim je
treba delo omogočiti.

(2) Namen dela obsojencev je, da si pridobijo, ohranijo ali
povečajo strokovno znanje, delovne navade in oblikujejo pravilni odnos do dela, da bi se po prestani kazni lažje vključili
v življenje na prostosti.
(3) Delo za obsojence mora biti organizirano po sodobnm
tehnoloških in drugih postopkih, v kakršnih se enaka dela
opravljajo v organizacijah združenega dela.
(4) Obsojenci imajo pravico do plačila za opravljeno delo po
določbah tega zakona.
(5) Gospodarska korist, ki naj bo dosežena z delom obsojencev, ne sme biti v škodo prevzgojnemu namenu kazni.
14. člen
(1) V kazenskih poboljševalnih zavodih v Socialistični republiki Sloveniji prestajajo kazen zapora:
1. obsojenci, ki imajo v času klicanja na prestajanje kazni
zapora stalno prebivališče na območju Socialistične republike Slovenije.
2. obsojenci, ki imajo v času klicanja na prestajanje kazni
zapora začasno prebivališče na območju Socialistične republike Slovenije in so obsojeni na kazen zapora do treh meS6C6V
3. Obsojenci, ki so bili na podlagi tiralice prijeti na območju
Socialistične republike Slovenije, če so obsojeni na kazen
zapora do treh mesecev.
Izjemoma lahko iz upravičenih razlogov v posameznih primerih obsojenci prestajajo kazen zapora v kazenskih poboljševalnih zavodih na območju Socialistične republike Slovenije ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka. O tem odloča
republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
15. člen
Sredstva za izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega
zapora ter kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku,
zagotavlja Socialistična republika Slovenija v svojem proračunu.
II. pogl.: KAZENSKI POBOLJŠEVALNI ZAVODI
16. člen
(1) Kazenski poboljševalni zavodi so republiški upravni
organi v sestavu Republiškega sekretariata za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun.
(2) Kazenski poboljševalni zavodi so kazenski poboljševalni
domovi in zapori.
17. člen
(1) Kazenski poboljševalni domovi so zaprti, polodprti in
odprti kazenski poboljševalni domovi.
(2) Pri zaprtem kazenskem poboljševalnem domu so lahko
polodprti in odprti oddelki ter oddelki za mlajše polnoletnike.
18. člen
Obsojenci, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo od enega
leta, prestajajo kazen praviloma v kazenskih poboljševalnih
domovih.
19. člen
(1) Zapori so zaprti kazenski poboljševalni zavodi, v katerih
se prestaja pripor, kazen zapora do enega leta in kazen
zapora, izrečena v postopku o prekršku.
.
(2) Izjemoma lahko prestajajo v zaporih kazen tudi obsojenci z daljšo kaznijo zapora, če so dani pogoji za izvajanje
ustreznega prevzgojnega programa.
(31 V zaporih so med seboj ločeni priporniki, obsojenci in
osebe, kaznovane za prekršek. Mladoletne osebe morajo biti
ločene od polnoletnih, prav tako tudi moški od žensk.
(4) Pri zaporih so lahko polodprti in odprti oddelki.
20. člen
(1) Kazenski poboljševalni zavodi se ustanavljajo z za(2) Zapor se ustanovi na sedežu temeljnega sodišča za
območje enega ali več temeljnih sodišč.
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(3) Ce je zapor ustanovljen za območje več temeljnih
sodišč, se lahko na območju temeljnih sodišč, kjer ni zapora,
ustanovi oddelek zapora.
21. člen
V Socialistični republiki Sloveniji so naslednji kazenski
poboljševalni zavodi:
1. Kazenski poboljševalni dom Dob pri Mirni,
2. Kazenski poboljševalni dom Ig pri Ljubljani,
3. Odprti kazenski poboljševalni dom Rogoza - Maribor,
4. Kazenski poboljševalni dom za mladoletnike v Celju,
5. Zapori v Celju za območje temeljnega sodišča Celju,
6. Zapori v Kopru za območje temeljnih sodišč v Kopru in
Novi Gorici,
7. Zapori v Ljubljani za območje temeljnih sodišč v Kranju,
Ljubljani in Novem mestu,
8. Zapori v Mariboru za območje temeljnih sodišč v Mariboru in Murski Soboti.
22. člen
(1) Obsojenci se pošiljajo v kazenske poboljševalne zavode
po navodilu o pošiljanju in razporejanju obsojencev, ki ga
predpiše republiški sekretar za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun.
(2) Obsojenci, ki so osebnostno urejeni in za katere se da
utemeljeno pričakovati, da bo prestajanje kazni v odprtem
kazenskem poboljševalnem domu ali oddelku ugodno vplivalo na njihovo prevzgojo, se lahko takoj pošljejo na prestajanje kazni zapora v odprti kazenski poboljševalni dom ali
odprti oddelek.
23. člen
(1) Obsojenci, ki prestajajo kazen v zaprtem kazenskem
poboljševalnem zavodu, se glede na dosežen uspeh prevzgoje premestijo v polodprte oziroma odprte kazenske poboljševalne zavode ali oddelke.
(2) Obsojenci, ki zlorabijo ugodnost odprtega ali polodprtega kazenskega poboljševalnega zavoda, se premestijo
v zaprt zavod.
(3) O premestitvi iz prvega in drugega odstavka tega člena
v okviru istega kazenskega poboljševalnega zavoda odloča
potem, ko dobi mnenje strokovnih delavcev, upravnik zavoda,
o premestitvi iz enega kazenskega poboljševalnega zavoda
v drugega pa republiški sekretar za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun.
(4) Postopek za premestitev se začne na prošnjo obsojenca
ali po uradni dolžnosti.
2. Svet kazenskega poboljševalnega zavoda
29. člen
(1) V kazenskih poboljševalnih zavodih se ustanovi svet
kazenskega poboljševalnega zavoda.
(2) Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- razpravlja in daje mnenje o vprašanjih vzgoje, prevzgoje,
izobraževanja in postopka z obsojenci;
- daie mnenja in predloge k hišnemu redu;
- obravnava vprašanja dela obsojencev kot sredstva in
metode za njihovo prevzgojo;
- preučuje in spremlja pomoč odpuščenim obsojencem in
pri tem sodeluje z organizacijami združenega dela, drugimi
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi;
- obravnava poročila upravnika o pritožbah obsojencev
po 75. členu tega zakona;
- opravlja druge naloge, ki jih določi ta zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
(3) Svet lahko iz razlogov varovanja tajnosti določenih
podatkov in zaradi varnosti ter zavarovanja kazenskih poboljševalnih zavodov sklene, da bo posamezna vprašanja obravnaval brez navzočnosti predstavnika obsojencev.
30. člen
Člane in predsednika sveta posameznega kazenskega
poboljševalnega zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije iz vrst predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti,
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družbenopolitičnih organizacij, pravosodnih organov, upravnih organov, organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, zaposlovanja ter drugih ustreznih
družbenih strokovnih organizacij.
Iti. poglavje: IZVRŠEVANJE KAZNI ZAPORA
1. Klicanje obsojencev na prestajanje kazni
32. člen
(1) Obsojenca, ki je na prostosti, pokliče na prestajanje
kazni zapora enota temeljnega sodišča, na območju katere
ima obsojenec stalno oziroma začasno prebivališče, takoj,
najpozneje pa v osmih dneh po prejemu izvršljive odločbe.
(2) Obsojenca, ki je v priporu, pošlje na prestajanje kazni
zapora enota temeljnega sodišča, na območju katere je zapor
oziroma ocjdelek zapora, v katerem je obsojene« v priporu.
(3) Temeljno sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji,
ukrene, kar je treba, da se najde obsojenec, ki je neznanega
bivališča ali obsojenec, ki je bil obsojen v odsotnosti.
34. člen
(1) V pozivu za nastop kazni zapora se določi dan, ko mora
obsojenec nastopiti kazen, in kazenski poboljševalni zavod,
v katerem mora nastopiti kazen. Dan nastopa kazni v kazenskem poboljševalnem zavodu mora biti določen tako, da
ostane obsojencu do nastopa najmanj osem dni, vendar ne
več kot en mesec.
(2) Ce obsojenec določenega dne ne nastopi kazni, obvesti
kazenski poboljševalni zavod o tem sodišče, ki ga je pozvalo
na nastop kazni, da odredi privedbo, če privedba ne uspe,
odredi sodišče tiralico.
(3) Začetek prestajanja kazni se šteje od dneva zglasitve,
v primerih iz prejšnjega odstavka pa od dneva, ko je obsojenec priveden v zavod.
35. člen
(1) Obsojenec ima pravico do brezplačne vozovnice, če so
mu potrebna na zastop kazni medkrajevna prevozna sredstva.
(2) Stroške prisilnega privoda na prestajanje kazni plača
obsojenec. Odločbo o plačilu stroškov prisilnega privoda izda
upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda.
38. člen
(1) Prošnjo za odložitev izvršitve kazni zapora je treba vložiti
v treh dneh po prejemu poziva za nastop kazni. Če nastane
razlog za odložitev pozneje, lahko vloži obsojenec prošnjo do
dneva, ko bi se moral zglasiti na prestajanju kazni.
(2) Prošnji je treba priložiti tudi dokaze, ki opravičujejo
odložitev.
(3) O prošnji za odložitev izvršitve kazni odloča predsednik
pristojnega temeljnega sodišča ali sodnik, ki ga on pooblasti.
Odločbo je treba izdati v osmih dneh od prejema prošnje.
Preden se izda odločbo, lahko temeljno sodišče s potrebnimi
preverjanji ugotovi dejstva, ki jih nosilec navaja v prošnji. Do
izdaje odločbe o prošnji se začetek prestajanja kazni odloži.
(4) Ce sodišče ugodi prošnji za odložitev izvršitve kazni,
pošlje en izvod odločbe kazenskemu poboljševalnemu
zavodu, v katerem bi moral obsojenec nastopiti prestajanje
kazni.
39. člen
Zoper odločbo, izdano na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena, je dovoljena pritožba na predsednika pristojnega
višjega sodišča v roku treh dni. Pritožba odloži izvršitev kazni.
Predsednik višjega sodišča je dolžan izdati odločbo o pritožbi
v treh dneh od dneva prejema pritožbe.
40. člen
(1) Kdor je medtem, ko služi vojaški rok ali ko je na vojaških
vajah, obsojen na zapor do šestih mesecev za kaznivo dejanje, ki ga je storil, preden je nastopil vojaški rok ali odšel na
vojaške vaje, se mu po uradni dolžnosti odloži začetek izvršeporočevalec
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vanja kazni, dokler ne odsluži vojaškega roka oziroma ne
konča vojaških vaj.
(2) Izvršitev kazni se odloži tistemu, ki je obsojen na zapor
do dveh let ali na mladoletniški zapor do dveh let za kaznivo
dejanje, ki ga je storil, preden je nastopil vojaški rok, če mu do
odslužitve vojaškega roka ne ostaja več kot šest mesecev.
(3) Prestajanje kazni zapora oseb, ki po obsodbi ne izgubijo
statusa vojaške osebe, se izvršuje po zakonu o vojaških sodiščih.
IV. poglavje: POLOŽAJ OBSOJENCEV
2. Delo in nagrajevanje
47. člen
(1) Obsojenec se razporedi na delo v skladu s potrebami
njegove prevzgoje in možnosti kazenskega poboljševalnega
zavoda.
(2) Pri pripravi prevzgojnega programa iz 84. člena tega
zakona se glede na dela obsojenca upoštevajo njegove
telesne in duševne sposobnosti ter njegove želje v okviru
možnosti kazenskega poboljševalnega zavoda.
49. člen
(1) Izven rednega delovnega časa je dovoljeno obsojence
zaposliti največ dve uri na dan z deli, ki so potrebna, da se
ohranijo snaga in omogoča normalno življenje v kazenskem
poboljševalnem zavodu.
(2) Za obsojence, ki obiskujejo osnovno šolo ali se poklicno
izobražujejo, lahko upravnik zavoda skrajša delovni čas.
50. člen
(1) Obsojenci praviloma delajo v gospodarskih enotah
kazenskega poboljševalnega zavoda.
(2) ODsojenci lahko delajo tudi zunaj zavoda pri organizacijah združenega dela, drugih družbenih pravnih osebah in
delovnih ljudeh, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost.
(3) O delu obsojencev zunaj zavoda odloča upravnik
zavoda, pri čemer upošteva razloge varnosti in izvedbo prevzgojnega programa.
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 republiški sekretar
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun dovoli, da
med prestajanjem kazni nadaljuje z delom, v organizaciji
združenega dela ali v drugi družbeni pravni osebi, pri kateri je
v delovnem razmerju, če se s tem strinja delavski svet oziroma
njemu po položaju in funkciji ustrezen organ upravljanja. Ta
čas se obsojencu ne šteje v delovno dobo.
52. člen
(1) O delu obsojencev zunaj zavoda sklene kazenski poboljševalni zavod pogodbo, v kateri se podrobneje določijo
pogoji dela in medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Glede plačila za delo zunaj zavoda veljajo določbe 53.
člena tega zakona.
53. člen
(1) Obsojenci imajo pravico do plačila za opravljeno delo, ki
znaša eno četrtino poprečnega osebnega dohodka delavcev
za enakovrstno delo v organizacijah združenega dela, če
dosegajo pri delu povprečni uspeh.
(2) Obsojenec, ki dosega pri delu nadpovprečne uspehe,
ima pravico do povečanega plačila v skladu z merili o nagrajevanju obsojencev.
(3) Obsojencu, ki ne dosega povprečnega uspeha pri delu,
se plačilo lahko zmanjša do ene petine plačila iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Obsojenci, ki se poklicno izobražujejo, dobivajo
nagrado, ki znaša največ 50% in najmanj 25% povprečne
nagrade, ki jo plačujejo organizacije združenega dela iste
poročevalec

panoge na območju občine, v kateri je kazenski poboljševalni
zavod.
(5) Za delo, ki je daljše od rednega delovnega časa, imajo
obsojenci pravico do plačila, povečanega za 50% od tistega,
ki ga obsojenec dosega v rednem delovnem času.
(6) Iz plačila obsojencem se ne plačujejo nikakršni prispevki.
(7) Za povprečni osebni dohodek po prvem odstavku tega
člena se šteje povprečni neto osebni dohodek delavcev, ki ga
ugotovi in objavi Zavod Socialistične republike Slovenije za
statistiko.
54. člen
(1) Zavod, kjer obsojenec prestaja kazen, mora eno petino
plačila za delo, ki ga prejme obsojenec, hraniti kot njegov
obvezni prihranek.
(2) Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda lahko
dovoli obsojencu, da pošlje določen znesek iz obveznega
prihranka svoji družini, če je v težkih materialnih razmerah.
55. člen
(1) Obsojenec, ki zboli v kazenskem poboljševalnem domu,
ima tisti čas, ko zaradi bolezni ne dela, pravico do polovice
povprečnega mesečnega plačila, ki ga je dobival za delo
v rednem delovnem času v zadnjih šestih mesecih na prestajanju kazni; če je delal manj kot šest mesecev pa polovico
povprečnega mesečnega plačila za čas, kolikor je delal.
(2) Obsojenec, ki si je sam naklepoma povzročil delovno
nezmožnost, nima pravice do plačila iz prejšnjega odstavka.
(3) Med letnim počitkom dobiva obsojenec nadomestilo
enako povprečnemu plačilu, ki ga je dobival za delo v rednem
delovnem času v zadnjih šestih mesecih oziroma v času,
kolikor je delal, če je delal manj kot šest mesecev.
56. člen
(1) Obsojencem mora biti omogočeno, da prebivajo vsak
dan najmanj dve uri na svežem zraku.
(2) Obsojenci, ki so med prestajanjem kazni zapora delali
nad šest mesecev, vštevši tudi odsotnost z dela zaradi bolezni
ali poškodbe pri delu, imajo pravico do nepretrganega
počitka najmanj osemnajst in največ trideset delovnih dni
v enem letu.
(3) Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda lahko
obsojencu dovoli, da izrabi letni počitek v dveh delih, pri
čemer mora en del počitka trajati brez presledka najmanj
dvanajst delovnih dni.
(4) Obsojenci preživljajo svoj letni počitek v posebnih prostorih zavoda, kjer jim zavod omogoča v mejah hišnega reda
posebne olajšave in ugodnosti.
57. člen
Predpisi o varstvenih ukrepih pri delu se uporabljajo tudi za
delo obsojencev.
3. Zdravstveno varstvo in invalidsko zavarovanje
58. člen
(1) Obsojenci imajo med prestajanjem kazni zapora pravico
do brezplačnega zdravstvenega varstva. Med prestajanjem
kazni zapora sta obsojencem zagotovljeni zdravniška pomoč
in zdravljenje.
(2) Obsojenkam, ki so noseče ali ki so rodile med prestajanjem kazni zapora, je zagotovljena ustrezna zdravniška nega
in pogoji za nego otroka. Otrok sme ostati pri materi na njeno
zahtevo do dopolnjenega prvega leta starosti, potem pa se
odda v sporazumu z materjo otrokovemu očetu ali sorodnikom. če to ni miStjoče ali ni v otrokovo korist, stori pristojna
občinska skupnost socialnega skrbstva potrebne ukrepe za
varstvo in vzgojb otroka v skladu z določbami zakona
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme otrok
ostati pri materi do dopolnjenega drugega leta starosti, če bo
mati v tem času prestala kazen ali če to zahtevajo posebni
zdravstveni, socialni in drugi razlogi. O tem odloči republiški
sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
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59. člen
(1) Obsojenci so na prestajanju kazni zapora zavarovani za
invalidnost in telesno okvaro, ki sta posledica poklicne
bolezni ali nesreče pri delu, pri poklicnem izobraževanju ali
pri opravljanju dovoljenih dejavnosti.
(2) Obsojenci so med prestajanjem kazni zavarovani tudi za
primer invalidnosti, ki je posledica nesreče izven dela, nastale
zaradi višje sile.
(3) Kaj se šteje za nesrečo pri delu ali za poklicno bolezen,
se ugotavlja po statutu pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
4. Dopisovanje, sprejemanje obiskov in pošiljk
66. člen
(1) Obsojenec ima pravico neomejenega dopisovanja
z ožjimi družinskimi člani Z drugimi osebami si lahko obsojenec dopisuje, če to na njega ne vpliva škodljivo.
(2) Obsojenec prejema in pošilja pisemske pošiljke pod
nadzorstvom kazenskega poboljševalnega zavoda.
67. člen
Pisemska pošiljka se ne vroči obsojencu oziroma se ne
odpošlje, če bi se z njo storilo kaznivo dejanje, če |e v zvezi
s kaznivim dejanjem, ki še ni odkrito ali se pripravlja ali če bi
škodljivo vplivalo na prevzgojo obsojenca. Kazenski poboljševalni zavod mora obsojenca obvestiti o zadržani pošiljki in
razlogih zadržanja.
68. člen
(1) Obsojenci imajo pravico, da jih enkrat tedensko obiščejo
ožji družinski člani. 2 dovoljenjem upravnika kazenskega
poboljševalnega zavoda jih smejo obiskati tudi druge osebe.
Obiske ni mogoče omejiti na manj kot trideset minut.
(2) Obsojenec ima pravico, da ga enkrat mesečno obišče
pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah. Z dovoljenjem upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda ga lahko
obišče tudi večkrat v mesecu.
(3) Če je obsojenec tuj državljan, brez državljanstva ali
begunec, ima konzularni predstavnik njegove države ali
države, ki varuje njegove koristi, oziroma predstavnik uradne
organizacije, ki varuje koristi beguncev, pravico v mejah hišnega reda obiskovati obsojence. Ta pravica se mu sme odreči
samo, če se taka pravica odreka jugoslovanskim konzularnim
predstavnikom v državi, ki ji pripada obsojenec.
69. člen
(1) Obsojenci imajo pravico enkrat mesečno, v skladu s hišnim redom, sprejeti pošiljko s hrano, perilom, osebnimi predmeti in časopisi oziroma knjigami.
(2) V skladu s hišnim redom smejo obsojenci prejemati tudi
denar.
70. člen
Za dobro obnašanje, prizadevanje in uspehe pri delu in iz
drugih prevzgojnih razlogov sme dajati upravnik, na predlog
strokovnih delavcev, kazenskega poboljševalnega zavoda,
obsojencem ugodnosti, kot so:
- posebna denarna nagrada,
- pogostejše sprejemanje paketov in več obiskov,
- podaljšane ali nekontrolirane obiske,
- prost izhod iz zavoda do dvakrat na mesec,
- delna ali popolna izraba letnega počitka zunaj zavoda,
- do sedem dodatnih dni letnega počitka na leto.
5. Premeščanje obsojencev in prekinitev
prestajanja kazni
71. člen
(1) Obsojenec se lahko premesti iz enega v drug kazenski
poboljševalni zavod v Socialistični republiki Sloveniji, če je to
potrebno za izvajanje delovnega programa kazenskega
poboljševalnega zavoda in je v skladu s prevzgojnim progra22

mom ali če to narekujejo varnostni razlogi za ohranitev reda
in discipline v zavodu.
(2) O premestitvi obsojenca odloča republiški sekretar za
pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
72. člen
(1) Obsojenec, ali z njegovo privolitvijo ožji družinski člani,
lahko prosijo za premestitev iz enega kazenskega poboljševalnega zavoda v drug kazenski poboljševalni zavod v Socialistični republiki Sloveniji. O prošnji odloča republiški sekretar
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ko dobi mnenje kazenskega poboljševalnega zavoda, v katerem obsojenec prestaja kazen zapora in mnenje kazenskega poboljševalnega zavoda, v katerega naj bi bil obsojenec premeščen.
(2) Obsojenec je lahko iz upravičenih razlogov, na lastno
prošnjo ali z njegovo privolitvijo na prošnjo ožjega družinskega člana ali na predlog kazenskega poboljševalnega
zavoda, premeščen iz kazenskega poboljševalnega zavoda
v Socialistični republiki Sloveniji v kazenski poboljševalni
zavod druge socialistične republike ali avtonomne pokrajine
in obratno, če sta s tem soglasna republiški sekretar za
pravosodje, organizacijo uprave in proračun Socialistične
republike Slovenije in predstojnik ustreznega upravnega
organa tiste socialistične republike oziroma avtonomne
pokrajine, iz katere, oziroma v katero naj bi bil obsojenec
premeščen.
74. člen
(1) Republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun lahko po uradni dolžnosti ali na prošnjo obsojenca ali ožjih družinskih članov dovoli prekinitev prestajanja
kazni Pri prekinitvi prestajanja kazni se smiselno upoštevajo
razlogi kot za odložitev izvršitve kazni (prvi odstavek 37. člena
tega zakona). Prekinitev sme trajati največ tri mesece; če je
bila prekinitev dovoljena zaradi zdravljenja obsojenca zunaj
kazenskega poboljševalnega zavoda, lahko traja prekinitev,
dokler je potrebno zdravljenje. Prekinitev po uradni dolžnosti
sme izjemoma trajati tudi več kot tri mesece. Čas prekinitve se
ne šteje v prestajanje kazni.
(2) Ce se med trajanjem prekinitve kazni ugotovi, da so
prenehali razlogi, iz katerih je bila prekinitev dovoljena,
pokliče republiški sekretar za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun obsojenca takoj na prestajanje kazni, ne
glede na rok, do katerega mu je bila prekinitev dovoljena.
7. Red in disciplina
77. člen
(1) Za kršitev hišnega reda, delovne discipline in ukazov
uradnih oseb se lahko obsojenci disciplinsko kaznujejo.
(2) Disciplinske kazni, ki se smejo izreči obsojencem so'
1. ukor,
2. prepoved sprejemanja pošiljk do treh mesecev,
3. omejitev pravice razpolaganja z denarjem za osebne
potrebe do treh mesecev,
4. oddaja v samico do enaindvajset dni s pravico do dela,
5. oddaja v samico do enaindvajset dni brez pravic do dela.
(3) Pri izrekanju disciplinskih kazni z 2. do 5. točke prejšnjega odstavka sme upravnik kazenskega poboljševalnega
zavoda odložiti izvršitev izrečene disciplinske kazni za čas do
šestih mesecev. Upravnik kazenskega poboljševalnega
zavoda odloži izvršitev disciplinske kazni, če spozna, da je
mogoče pričakovati, da bo pri obsojencu tudi brez izvršitve
discipljnske kazni dosežen namen kaznovanja.
(4) Če obsojenec v času, za katerega je bila odložena
izvršitev disciplinske kazni, znova stori kršitev iz prvega
odstavka, se mu izreče za obe kršitvi ena sama disciplinska
kazen v mejah drugega odstavka tega člena.
(5) Disciplinska kazen se ne sme izreči, če je od storitve
kršitve preteklo več kot šest mesecev.
78. člen
(1) Disciplinska kazen oddaje v samico se sme izreči le za
najhujše primere kršitev hišnega reda, delovne discipline in
ukazov uradnih oseb.
poročevalec
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(2) Disciplinska kazen oddaje v samico ni dovoljena, če bi
bilo z njeno izvršitvijo ogroženo obsojenčevo zdravje.
(3) Obsojenec, ki mu je izrečena disciplinska kazen oddaje
v samico, ima pravico enotirnega sprehoda na dan po svežem
zraku.
79. člen
(1) Disciplinske kazni izreka upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda ali po njegovem pooblastilu drug delavec
kazenskega poboljševalnega zavoda. Preden se izreče disciplinska kazen, je treba obsojenca zaslišati in preveriti njegov
zagovor. O izrečeni disciplinski kazni se izda pismena odloča
in izroči obsojencu.
.
(2) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni ni dovoljena
pritožba razen zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni
oddaje v samico. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
(3) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni oddaje
v samico, se sme obsojenec pritožiti v treh dneh na Republiški
sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
O pritožbi odloči v treh dneh republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki odločbo potrdi, spremeni ali razveljavi.
81. člen
(1) Zoper obsojenca, ki ogroža življenje in zdravje drugih, se
sme odrediti, da prestaja kazen ločeno od drugih obsojencev.
Osamitev sme trajati tretjino izrečene kazni, vendar nepretrgoma največ eno leto. Le izjemoma sme tak obsojenec pod
nadzorstvom delati skupaj z drugimi obsojenci.
(2) Zoper obsojenca, ki trdovratno ovira delo in življenje
v kazenskem poboljševalnem zavodu in so redni disciplinski
ukrepi zoper njega neuspešni, se sme odrediti osamitev v prostih urah, ki sme trajati od enega meseca do enega leta.
(3) Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena odreja
republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun na predlog upravnika, ko dobi mnenje zdravnika.
(4) Izvrševanje teh ukrepov se prekine, če se z zdravniškim
izidom ugotovi, da telesno in duševno stanje obsojenca ne
dovoljuje nadaljnje osamitve.
82. člen
(1) Če stori obsojenec med prestajanjem kazni zapora kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali kazen
zapora do enega leta, se kaznuje disciplinsko. V tem primeru
se lahko izreče disciplinska kazen oddaje v samico do trideset
(2) če stori obsojenec med prestajanjem kazni zapora kaznivo deianje, za katero je predpisana hujša kazen od enega
leta zapora lahko upravnik odloči, da se tak obsojenec lahko
začasno, do sodne odločbe, loči od drugih obsojencev.
8. Vzgoja in prevzgoja obsojencev
84. člen
(1) Kazenski poboljševalni zavodi morajo posebno pozornost posvetiti vzgoji in prevzgoji obsojencev.
(2) Vzgoja in prevzgoja obsojencev poteka po prevzgojnem
programu kazenskega poboljševalnega zavoda in po skupinskih ter individualnih prevzgojnih programih.
85. člen
(1) V zvezi z vzgojo in prevzgojo obsojencev morajo kazenski poboljševalni zavodi posebno pozornost posvetiti izobraževanju obsojencev ter ga načrtovati v prevzgojnih pro^ (2) Izobraževanje obsojencev v kazenskih poboljševalnih
zavodih se izvaja v skladu s predpisi o osnovni šoli in drugimi
ustreznimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Organizira se lahko v zavodu ali zunaj zavoda v sodelovanju
z vzgojno izobraževalnimi organizacijami in izobraževalnimi
skupnostmi.
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(3) Pri izbiri poklica, ki naj se ga uci obsojenec, je treba
upoštevati njegove zmožnosti in nagnjenja, možnosti zavoda
in druge okoliščine.
,
(4) Izobraževalni program lahko obsojenci obdelajo v krajporočevalec

šem času kot to določa predmetnik in predpisi o trajanju
šolanja, vendar je treba zagotoviti raven znanja, kot ga zahteva izobraževalni program.
(5) Posameznim obsojencem je v skladu z n|ihovim prevzgojnim programom treba omogočiti izobraževanje tudi na
drugih vzgojnoizobraževalnih organizacijah na njihove
stroške.
.,
.. u
(6) Izobraževanje na visokošolskih delovnih organizacijah
dovoli obsojencu republiški sekretar za pravosodje, oranizacijo uprave in proračun.
V. poglavje: ODPUST OBSOJENCEV
1. Pogojni odpusti
90. člen
Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda ima pravico
potem, ko dobi mnenje strokovnih delavcev pustiti obsojenca,
ki se dobro obnaša, si prizadeva pri delu in se aktivno udeležuje drugih koristnih dejavnosti ter je prestal tri četrtine kazni,
na pogojni odpust do enega meseca pred iztekom kazni.
Zoper to odločbo ni dovoljena pritožba.
2. Odpust obsojencev in pomoč po prestani
kazni
92. člen
(1) Obsojenec se odpusti iz kazenskega poboljševalnega
zavoda tisti dan, ko mu izteče kazen.
(2) Če je zadnji dan prestajanja kazni nedelja ali državni
praznik, se odpusti obsojenec zadnji delovni dan pred tem
(3) Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda lahko
obsojencu na njegovo prošnjo dovoli, da dva dni pred odpustom ne opravlja svojega rednega dela.
(4) Obsojenec, ki je odpuščen iz kazenskega poboljševalnega zavoda, ima pravico do brezplačne vozovnice do svojega prejšnjega prebivališča ali do kraja, ki si ga izbere za
novo stalno prebivališče, če je obsojenec tujec pa do mejnega
prehoda. Stroške za vozovnice plača kazenski poboljševalni
zavod, iz katerega je obsojenec odpuščen.
93. člen
Če je obsojenec, ko se odpušča s prestajanja kazni, tako
bolan da zaradi tega ne more na pot, ga odda kazenski
poboljševalni zavod v najbližji ustrezni zdravstveni zavod. Ce
nima sredstev, da bi plačal stroške zdravljenja, jih placa prvi
mesec kazenski poboljševalni zavod, potem pa pristojna
zdravstvena skupnost, na območju katere je imel prebivališče,
ko je nastopil kazen. Če je obsojenec brez prebivališča oziroma je njegovo prebivališče neznano, plača stroške zdravljenja Zdravstvena skupnost Slovenije.
94. člen
(1) Kazenski poboljševalni zavod mora po sprejemu obsojenca obvestiti o nastopu prestajanja kazni pristojno občinsko
skupnost socialnega skrbstva.
(2) Občinska skupnost socialnega skrbstva v sodelovanju
s kazenskim poboljševalnim zavodom, skupnostjo za zaposlovanje, stanovnjsko, zdravstveno, izobraževalno skupnostjo in
z drugimi samoupravnimi skupnostmi,ter organizacijami najmanj tri mesece pred odpustom s prestajanja kazni pripravi
program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu in nadaljevanje njegove resocializacije po predstani kazni. Občinska
skupnost socialnega skrbstva stori ustrezne ukrepe tudi ze
med obsojenčevim prestajajem kazni, če je to potrebno za
obsojenčevo uspešnejšo vključitev v družbo po predstani
Kszni
(3) bčinska skupnost socialnega skrbstva je dolžna v sodelovanju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi in organizacijami iz prejšnjega odstavka pomagati obsojencu po predstani kazni zlasti tako, da
- poskrbi za njegovo nastanitev in prehrano;
- pomaga obsojencu pri iskanju zaposlitve;
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- pomaga pri ureditvi njegovih družinskih razmer in pri
vključevanju v novo okolje;
- poskrbi, da dokonča začeto izobraževanje;
- poskrbi za potrebno zdravljenje obsojenca;
- dodeli obsojencu denarno pomoč za najnujnejše potrebe.
(4) Občinska skupnost socialnega skrbstva lahko določi,
na predlog kazenskega poboljševalnega zavoda pa je dolžna
določiti obsojencu svetovalca izmed svojih strokovnih delavcev ali drugih oseb, ki so primerne za opravljanje funkcij
svetovalca, da mu pomaga po odpustu iz zavoda.
VI. pojgl.: IZVRŠEVANJE KAZNI ZAPORA.
IZREČENE V POSTOPKU O PREKRŠKU.
97. člen
(1) Osebo, ki je kaznovala za prekršek z zaporom ali ki ji je
denarna kazen spremenjena v kazen zapora, pokliče na prestajanje kazni občinski sodnik za prekrške, pristojen po stal-,
nem oziroma začasnem prebivališču kaznovanega.
(2) Sodnik za prekrške iz prejšnjega odstavka je pristojen,
da pokliče osebo na prestajanje kazni tudi v primerih, ko je
kazen zapora za prekršek izrekel drug organ.
(3) Če se izvrši odločba o prekršku takoj, ne glede na
vloženo pritožbo, odredi izvršitev kazni zapora, ki je bila
izrečena za prekršek, sodnik za prekrške, ki je na prvi stopnjii
izdal odločbo o prekršku.
(4) Če se kaznovani, ki je bil v redu poklican, ne zglasi
v zaporu zaradi nastopa kazni, odredi privedbo na njegove
stroške sodnik za prekrške, ki je pristojen za izvršitev kazni.
99. člen
(1) Prestajanje kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku, se sme prekiniti največ do deset dni. Pri prekinitvi prestajanja kazni se smiselno upoštevajo razlogi za odložitev izvršitve kazni iz prvega odstavka 37. člena tega zakona.
(2) O prekinitvi kazni odloči republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
(3) Ce je kaznovanemu za prekršek prekinitev prestajanja
kazni dovoljena zaradi zdravljenja, lahko prekinitev traja,
dokler je potrebno zdravljenje zunaj kazenskega poboljševalnega zavoda.
(4) Čas prekinitve se ne všteje v prestajanje kazni.
101. člen
Osebe, kaznovane z zaporom v postopku o prekršku, smejo
med predstajanjem kazni uporabljati svojo posteljnino in
perilo, na svoje stroške dobivati hrano v zapor ter imajo
pravico, da jih enkrat tedensko obiščejo ožji.družinski člani.
Prejemanje in odpošiljanje pisemskih pošiljk je neomejeno.
VII. pogl.: POSEBNE DOLOČBE
O IZVRŠEVANJU MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA
103. člen
(1) Kazenski poboljševalni dom za mladoletnike posveča
posebno pozornost pedagoški, psihosocialni in specialnoterapevstski obravnavi mladoletnika, organizira pouk za
dokončanje osnovne šole in pridobitev poklica ter skrbi za
telesno vzgojo, športno udejstvovanje ip druge aktivnosti
mladoletnikov.
(2) Pri izbiri dela in pouka za mladoletnika kazenski poboljševalni dom upošteva mladoletnikove osebnostne lastnosti,
nagnjenja za določen poklic in možnosti organiziranja poklicnega izobraževanja.
(3) Mladoletniku, ki obiskuje pouk za dokončanje osnovne
šole ali pridobitev poklica, se čas, predviden za delo, skrajša
za čas trajanja pouka.
(4) Obsojeni mladoletniki uživajo pri delu posebno varstvo
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.
104. člen
Upravnik kazenskega poboljševalnega doma lahko dovoli
mladoletniku, ki je discipliniran in prizadeven pri delu in
učenju, da obiskuje starše in druge ožje sorodnike.
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106. člen
Obsojeni mladoletniki si smejo brez omejitve dopisovati
s starši in drugimi ožjimi sorodniki ter sprejemati pošiljke
s perilom, osebnimi predmeti in tiskanimi stvarmi. Enkrat
tedensko jih smejo obiskati ožji sorodniki, z dovoljenjem
upravnika doma pa tudi druge osebe.
VIII. pogl.: DELAVCI KAZENSKIH
POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV
108. člen
Za izvrševanje svojih nalog mora imeti kazenski poboljševalni zavod ustrezno število strokovnih in drugih delavcev.
Notranjo organizacijo ter dela in naloge delavcev posameznega zavoda predpiše upravnik zavoda v soglasju z republiškim sekretarjem za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, potem ko dobi mnenje delovne skupnosti zavoda.
109. člen
(1) Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda organizira in vodi delo ter skrbi za pravilno in zakonito delo zavoda
ter opravlja druge naloge, za katere je pristojen po zakonu in
drugih predpisih.
(2) Upravnik zavoda ima lahko enega ali več pomočnikov.
(3) Oddelek zapora iz tretjega odstavka 20. člena tega
zakona vodi vodja oddelka in je za svoje delo odgovoren
upravniku zapora.
110. člen
(1) Upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda imenuje
in razrešuje Izvršni svet Skupščine Socialistične republike
Slovenije na predlog republiškega sekretarja za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun.
(2) Upravnik kazenskega poboljševalnega zavoda je imenovan za dobo štirih let. Po preteku te dobe je lahko ponovno
imenovan.
, (3) Vodjo oddelka zapora, pomočnik upravnika in vodjo
gospodarske enote imenuje in razrešuje republiški sekretar
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun na predlog
upravnika.
(4) Vodja oddelka zapora, pomočnik upravnika in vodja
gospodarske enote kazenskega poboljševalnega zavoda se
imenujejo na podlagi javnega razpisa.
IX. pogl.: POOBLAŠČENE URADNE OSEBE
V KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODIH
114. člen
(1) Kateri delavci kazensko poboljševalnega zavoda se štejejo za pooblaščene uradne osebe je določeno v aktu, ki ureja
notranjo organizacijo ter dela in naloge delavcev kazenskega
poboljševalnega zavoda (108. člen tega zakona).
(2) Pooblaščene uradne osebe kazenskih poboljševalnih
zavodov skrbijo za varnost, zavarovanje, red in disciplino
v zavodu, opravljajo stražarsko službo, spremljajo obsojence
zunaj zavoda ter nadzirajo obsojence na zunanjih deloviščih.
(3) Pooblaščene uradne osebe so dolžne zasledovati pobeglega obsojenca ali pripornika ne glede na to, ali so v službi
ali ne in ali jim je to naloženo ali ne,(4) Pooblaščene uradne osebe so dolžne opravljati naloge
iz drugega in tretjega odstavka tega člena, čeprav je izvršitev
zvezana z nevarnostjo za njihovo življenje.
116. člen
(1) Pri opravljanju uradnih nalog smejo pooblaščene
uradne osebe uporabiti strelno orožje samo, če ne morejo
drugače:
1. zavarovati življenja ljudi;
2. odvrniti od sebe neposrednega napada, s katerim je
ogroženo njihovo življenje;
3. odvrniti napada na objekt, ki ga varujejo;
4. preprečiti bega obsojenca iz zaprtega kazenskega
poboljševalnega doma, oziroma zapora.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka smejo pooblaščene
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uradne osebe uporabiti strelno orožje šele, če ne morejo
z drugimi sredstvi, ki jih določajo predpisi o opravljanju
službe, zagotoviti izvršitve uradne naloge.
(3) Pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo službo pod
vodstvom starešine, smejo uporabiti strelno orožje samo po
njegovem ukazu. Uporabo strelnega orožja sme starešina
ukazati le v primerih iz prvega odstavka tega člena.
(4) O vsaki uporabi strelnega orožja ali gumijevke zoper
obsojenca, je treba takoj obvestiti Republiški sekretariat za
pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
118. člen
(1) Določbe 114., 115., 1., 2. in 3. točke prvega odstavka ter
drugega in tretjega odstavka 116., 117. in drugega odstavka
119. člena tega zakona veljajo tudi, kadar gre za uporabo
prisilnih sredstev proti komu, ki je priprt, ali proti osebi,
kaznovani za prekršek.
(2) Pooblaščene uradne osebe smejo uporabiti strelno
orožje tudi, če drugače ni mogoče preprečiti bega osebe,
priprte zaradi kaznivega dejanja, za katerega je predpisana
kazen zapora do petnajstih let ali hujša kazen.
X. poglavje: GOSPODARSKE ENOTE
KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV
124. člen
(1) Za zagotovitev in organiziranje dela obsojencev se lahko
organizira v kazenskem poboljševalnem zavodu ena ali več
gospodarskih enot.
(2) Za dva ali več zavodov se lahko organizira ena gospocisrsks 6riot3
(3) Gospodarske enote se lahko ukvarjajo z industrijsko,
obrtno, kmetijsko ali drugo gospodarsko dejavnostjo.
(4) O organizaciji in dejavnostih gospodarskih enot odloča
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog republiškega
sekretarja za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
125. člen
(1) Gospodarske enote so organizacijske enote kazenskih
poboljševalnih zavodov.
(2) Gospodarska enota ima vodjo, ki vodi poslovanje, organizira in usklajuje delovni proces v njej in skrbi, da je delo
obsojencev organizirano v skladu z namenom dela obsojencev iz 10. člena tega zakona.
126. člen
(1) Za poslovanje gospodarskih enot se smiselno uporabljajo predpisi, po katerih poslujejo temeljne organizacije združenega dela, če v tem zakonu ali v drugih predpisih ni drugače določeno.
(2) Gospodarske enote imajo pri Službi družbenega knjigovodstva svoj poseben žiro račun.
(3) Izvršni svet Skupščine SR Slovenije republike Slovenije
zagotovi sredstva za delo gospodarskih enot kazenskih
poboljševalnih zavodov in natančnejše določi njihovo poslovanje.
127. člen
(1) Kazenski poboljševalni zavodi planirajo materialni razvoj
gospodarskih enot.
(2) S planiranjem usklajujejo materialni razvoj gospodarskih enot s prevzgojnim namenom dela obsojencev in s potrebami po strokovnem izobraževanju obsojencev.
(3) Plane gospodarskih enot sprejme svet delovne skupnosti kazenskega poboljševalnega zavoda v soglasju z upravnikom zavoda.
128. člen
Obsojenci, ki delajo v gospodarski enoti razpravljajo ter
dajejo mnenja in predloge o planih gospodarske enote in
ukrepih za njihovo izvajanje, o organizaciji dela, 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 poslovanje gospodarske enote.

129. člen
(1) Gospodarske enote kazenskih poboljševalnih zavodov
se lahko ukvarjajo s prometom z drugimi organizacijami združenega dela in imajo ime, s katerim poslujejo v svojem gospodarskem poslovanju.
(2) Gospodarske enote se vpiše v sodni register.
130. člen
(1) Celotni prihodek gospodarskih enot se ugotavlja za
vsako gospodarsko enoto posebej.
(2) Med materialne stroške gospodarske enote se všteva
tudi to, kar se plačuje obsojencem za delo in prispevek za
invalidsko zavarovanje zaradi nesreče pri delu ali poklicne
bolezni.
(3) Dohodek gospodarske enote se razporeja po določbah
tega zakona.
131. člen
(1) Iz čistega dohodka zagotavljajo gospodarske enote
sredstva rezerv, in sicer vsako leto najmanj 2,5% od dohodka,
ustvarjenega po zaključnem računu.
(2) Ko dosežejo skupna sredstva rezerv najmanj 25/o povprečnega dohodka po zaključnem računu preneha dolžnost
izločati del čistega dohodka v rezerve.
133. člen
(1) Gospodarske enote urejajo svoje medsebojne odnose
s proizvodnimi organizacijami združenega dela, z organizacijami združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in
storitev na debelo oziroma z izvoznimi ali drugimi zunanjetrgovinskimi posli, s samoupravnim sporazumom ali pogodbo.
(2) Samoupravni sporazum, s katerim gospodarska enota
stopa v trajnejše poslovne odnose, sklene svet delovne uskupnosti kazenskega poboljševalnega zavoda v soglasju z Pr3vnikom veljati pa začne z dnem, ko da soglasje republiški
sekretar za pravosodje, organizacijo upravo in proračun.
B. IZVRŠEVANJE DRUGIH KAZNI
XI. poglavje: 1. IZVRŠITEV DENARNE KAZNI
135. člen
Denarna kazen, ki ne presega 1.000 dinarjev, se sme prisilno izterjati samo iz obsojenčevega premičnega premoženja.
136. člen
Pri istočasni prisilni izterjavi denarne kazni in stroškov
kazenskega postopka se najprej poplača denarna kazen, nato
stroški kazenskega postopka in nazadnje stroški prisilne izterjave.
2. IZVRŠITEV KAZNI ZAPLEMBE PREMOŽENJA t
145. člen
(1) Če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, se
zaplenjeno premoženje vrne obsojencu oziroma njegovim
dedičem.
(2) Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posamezmn
njegovih delov stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne
dejansko vrednost tega premoženja po času izdaje sklepa
o vrnitvi in po stanju v času zaplembe družbenopolitična
skupnost, ki je premoženje prevzela.
(3) O vrnitvi zaplenjenega premoženja in o odškodnini
odloča sodišče, ki je izvršilo kazen zaplembe premoženja.
(4) Zoper to odločbo sodišča iz prejšnjega odstavka se
lahko pritožijo obsojenci oziroma njegovi dediči in javni pravobranilec.
.
(5) Rok za pritožbo je osem dni od prejema odločbe prve
stopnje.
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IZVRŠEVANJE VARNOSTNIH UKREPOV
I. poglavje: 1. OBVEZNA PSIHIATRIČNA
ZDRAVLJENJA IN VARSTVO
V ZDRAVSTVENEM ZAVODU
156. člen
Zdravstvena organizacija, v kateri se izvršuje varnostni
ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu mora enkrat letno poročati sodišču, ki ga je
izreklo, o izvrševanju tega ukrepa in o uspehih zdravljenja.
3. Obvezno zdravljenje alkoholikov
in narkomanov
162. člen
Varnostni ukrep obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, izrečen skupaj z nepogojno kaznijo zapora, se
izvršuje v kazenskem poboljševalnem zavodu, ki ima pogoje
za tako zdravljenje. Po končanem zdravljenju sg obsojenca, ki
kazni še ni prestal, napoti na prestajanje kazni v kazenski
poboljševalni zavod po navodilu o pošiljanju in razporejanju
obsojencev.
4. Prepoved opravljanja poklica, dejavnosti
ali dolžnosti
166. člen
(1) Prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti
izvršuje pristojni upravni organ za notranje zadeve občine,
v kateri ima tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, stalno oziroma
začasno prebivališče.
(2) Če se tisti, ki mu je izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti, preseli v drugo
občino, je treba o izreku obvestiti upravni organ za notranje
zadeve te občine, ki nadaljuje izvrševanje tega varnostnega
ukrepa.

171. člen
Če je sodišče izreklo prepoved vožnje motornega vozila ob
pogojni obsodbi, mora pristojni upravni organ za notranje
zadeve obvestiti sodišče, ki je izreklo ta ukrep, če pogojno
obsojeni prekrši prepoved vožnje motornega vozila.
7. Odvzem predmetov
172. člen
(1) Odvzem predmetov izvrši sodišče, ki je izreklo sodbo na
prvi stopnji.
(2) Denar, ki se dobi s prodajo odvzetih predmetov je dohodek občin.
II. pogl: Izvrševanje varstvenih ukrepov,
izrečenih v postopku za gospodarske postopke
177. člen
(1) Če je odgovorni osebi izrečen varnostni ukrep prepovedi določene gospodarske dejavnosti, pošlje sodišče, ki je
izreklo sodbo na prvi stopnji, pristojnemu inšpekcijskemu
organu prepis pravnomočne sodbe.
(2) Pristojni inšpekcijski organ skrbi, da pravna oseba
v času trajanja tega ukrepa, ne opravlja gospodarske dejavnosti, ki ji je prepovedana.
III. pogl.: izvrševanje varstvenih ukrepov
izrečenih v postopku o prekršku
179. člen
Določbe tega zakona o izvrševanju varnostnih ukrepov se
smiselno uporabljajo tudi za izvrševanje varnostnih ukrepov,
izrečenih v postopku o prekršku.
4. del. IZVRŠEVANJE VZGOJNIH
UKREPOV
1. pogl.: SPLOŠNE DOLOČBE

6. Prepoved vožnje motornega vozila
169. člen
(1) Varnostni ukrep prepovedj vožnje motornega vozila
izvrši pristojni upravni organ za notranje zadeve občine, na
območju katere ima tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, stalno
oziroma začasno prebivališče.
(2) če tisti, ki mu je izrečen ta ukrep, ima dovoljenje za
vožnjo motornega vozila, se ta ukrep izvrši z vpisom, da
dovoljenje za določeno vrsto ali kategorijo motornega vozila,
za katero mu je sodišče izreklo prepoved vožnje, ne velja
v času trajanja tega ukrepa. Če je vozniško dovoljenje izdano
samo za eno kategorijo oziroma vrsto motornega vozila, pa se
ta ukrep izvrši tako, da se za čas trajanja ukrepa dovoljenje
vzame.
(3) Če tisti, ki mu je izrečen ta varnostni ukrep, nima dovoljenja za vožnjo motornega vozila, se ta ukrep izvrši tako, da
se v evidenco organa za izdajanje takih dovoljenj, pristojnega
po stalnem prebivališču tistega, zoper katerega je ta ukrep
izrečen, vpiše prepoved izdaje dovoljenja za ustrezno vrsto ali
kategorijo motornega vozila za čas trajanja tega ukrepa.
170. člen
(1) Če je sodišče izreklo ta ukrep nekomu, ki ima tuje
dovoljenje za vožnjo motornega vozila na ozemlju Socialistične federativne republike Jugoslavije, pristojni upravni
organ za notranje zadeve občine, v kateri ima tisti, ki mu je
izrečen ta ukrep, stalno oziroma začasno prebivališče, odvzame tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila za čas trajanja tega ukrepa.
(2) Tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila se vrne, če
tisti, ki mu je bil izrečen ta ukrep, zapusti Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
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180. člen
(1) Za izvršitev vzgojnih ukrepov skrbi pristojna občinska
skupnost socialnega skrbstva.
(2) Sodišče ali organ za postopek o prekrških, ki je izrekel
vzgojni ukrep, pošlje pravnomočno odločbo o vzgojnem
ukrepu v izvršitev občinski skupnosti socialnega skrbstva
v osmih dneh po izvršljivosti odločbe.
182. člen
(1) če se izvrševanje vzgojnega ukrepa ne more začeti ali
nadaljevati, ker je mladoletnik pobegnil ali se skriva, mora
občinska skupnost socialnega skrbstva oziroma zavod ali
disciplinski center o tem obvestiti sodišče oziroma organ za
postopek o prekršku in organ za notranje zadeve, da ga
izsledi in pripelje najbližjemu organu socialnega skrbstva.
(2) Republiški sekretar za notranje zadeve izda v soglasju
z Republiškim komitejem za zdravstveno in socialno varstvo
navodila za izvajanje določbe prejšnjega odstavka.
184. člen
(1) Stroške izvrševanja vzgojnih ukrepov plača pristojna
občinska skupnost socialnega skrbstva.
(2) Stroške oskrbe v disciplinskem centru, pri drugi družini
ali v zavodu povrnejo občinski skupnosti socialnega skrbstva
starši oziroma osebe, ki so po zakonu dolžne mladoletnika
preživljati. Če je mladoletnik v delovnem razmerju je dolžan
tudi sam prispevati k stroškom oskrbe, vendar največ do
polovice svojega osebnega dohodka.
(3) O dolžnosti povračila stroškov za oskrbo mladoletnika
odloči sodišče s posebnim sklepom najpozneje v tridesetih
dneh od dneva izdaje sklepa o izreku vzgojnega ukrepa.
V sklepu lahko izreče, da se stroški za oskrbo povrnejo
poročevalec

v celoti ali deloma, ali pa da se zavezanec plačila stroškov
oprosti, če bi bilo zaradi plačevanja ogroženo preživljanje
zavezanca ali drugih oseb, ki jih je dolžan preživljati. Sodišče
lahko svoj sklep o povračilu stroškov zaradi spremenjenih
razmer tudi spremeni.
II. poglavje: Izvrševanje posameznih vzgojnih
ukrepov
1. Oddaja v disciplinski center za mladoletnike
187. člen
(1) Disciplinski center za mladoletnike ustanovi občinska
skupnost socialnega skrbstva.
(2) Dve ali več občinskih skupnosti socialnega skrbstva
lahko ustanovijo skupni disciplinski center za mladoletnike.
188. člen
(1) Mladoletnika, ki mu je izrečen vzgojni ukrep oddaje
v disciplinski center za mladoletnike, napoti v disciplinski
center pristojna občinska skupnost socialnega skrbstva. Razpored izvrševanja tega ukrepa določi disciplinski center. Pri
tem mora paziti, da mladoletnik ne izostane od rednega
pouka ali od dela.
(2) Če mladoletnik določenega dne ne nastopi izvrševanja
tega ukrepa ali če preneha hoditi v disciplinski center, obvesti
disciplinski center občinsko skupnost socialnega skrbstva, ki
mora ukreniti vse potrebno, da se disciplinski ukrep izvrši.
3. Zavodski ukrepi
a) Oddaja v vzgojni zavod
200. člen
Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se izvršuje v skladu
z zakonom o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
b) Oddaja v prevzgojni dom
201. člen
(1) Prevzgojni dom za mladoletnike je republiški upravni
organ v sestavi Republiškega sekretariata za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun in se ustanovi z zakonom.
(2) V Socialistični republiki Sloveniji se vzgojni ukrep
oddaje v prevzgojni dom izvršuje v Prevzgojnem domu za
mladoletnike v Radečah.
(3) Nadzorstvo nad prevzgojnim domom opravlja Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
(4) Nadzor in svetovanje glede vzgojno-izobraževalnega
dela prevzgojnega doma opravlja Zavod Socialistične republike Slovenije za šolstvo.
202. člen
(1) V prevzgojnem domu za mladoletnike se ustanovi svet
prevzgojnega doma.
(2) Svet opravlja zlasti naslednje naloge:
- razpravlja in daje mnenja o strokovnih vprašanjih v zvezi
z vzgojo mladoletnikov;
— obravnava izobraževanja in delo mladoletnikov;
— daje mnenje in predloge k hišnemu redu;
— preučuje in spremlja pomoč mladoletnikom po odpustu
iz doma in pri tem sodeluje z organizacijami združenega dela,
drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi,
- obravnava poročila upravnika doma o izrečenih disciplinskih kaznih mladoletnikom;
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in na njegovi
podlagi izdani predpisi.
(3) Člane in predsednika sveta prevzgojnega doma imenuje '
Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije iz vrst
predstavnikov družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij, pravosodnih organov, upravnih organov,
organizacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupporočevalec

nosti s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva zaposlovanja ter drugih ustreznih družbenih in
strokovnih organizacij.
204. člen
Ob sprejemu v prevzgojni dom se prouči mladoletnikova
osebnost ter ugotovi njegovo zdravstveno stanje, nagnjenja in
druge lastnosti, pomembne za vzgojo in prevzgojo mladoletnika.
207. člen
(1) Mladoletniki v prevzgojnem domu, ki delajo, uživajo
pravice in varstvo v skladu z zakonom o delovnih razmerjih.
(2) Mladoletnika se lahko zaposli največ eno uro na dan pri
delih, ki so potrebna za vzdrževanje reda in snage v domu.
(3) Za mladoletnike v prevzgojnem domu se lahko letni
počitek in skupno letovanje se štejeta mladoletnikom praviloma daje rtied šolskimi počitnicami. Letni počitek in skupno
letovanje se šteje mladoletniku v čas prestajanja vzgojnega
ukrepa.
208. člen
(1) Prevzgojni dom mora mladoletnikom omogočiti, da pridobivajo znanje, zlasti pa, da končajo osnovnošolsko obveznost in da pridobijo poklic. V ta namen dom organizira osnovnošolsko in poklicno izobraževanje v skladu s predpisi
o osnovni šoli in drugimi predpisi s področja vzgoje in izobraževanja.
(2) Iz spričevala ne sme biti razvidno, da se je mladoletnik
izobraževal v prevzgojnem domu.
209. člen
(1) Za kršitev reda in discipline se smejo izrekati mladoletniku v prevzgojnem domu naslednje disciplinske kazni: opomin, prepoved izhoda iz doma za čas do enega meseca in
namestitev v posebnem prostoru največ za sedem dni.
(2) Disciplinske kazni izreka upravnik prevzgojnega doma.
Preden se izreče disciplinska kazen, je treba mladoletnika
zaslišati in preveriti njegov zagovor. O izrečeni disciplinski
kazni se izda pismena odločba.
(3) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni ni dovoljena
pritožba, razen zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni
namestitve v posebnem prostoru. Pritožba ne zadrži izvršitve
kazni.
(4) Zoper odločbo o izrečeni disciplinski kazni namestitve
v posebnem prostoru se sme mladoletnik pritožiti v treh dneh
na Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave
in proračun. O pritožbi odloči v treh dneh republiški sekretar
za pravosodje, organizacijo uprave in proračun, ki odločbo
potrdi, spremeni ali razveljavi.
210. člen
(1) Prevzgojni dom vodi upravnik, ki ima lahko enega ali več
pomočnikov. Upravnik ali pomočnik se imenujeta in razrešujeta na način, določen v 110. členu tega zakona.
(2) Prevzgojni dom organizira vzgojno delo po programu
vzgojnega dela v skladu z zakonom o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju.
(3) Posameznemu mladoletniku lahko prevzgojni dom omogoči izobraževanje zunaj doma.
SEDMI DEL
1. KAZENSKE DOLOČBE
219. člen
(1) Z denarno kaznijo 3.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek organizacijo združenega dela ali druga pravna
oseba*
1. če opravlja določeno gospodarsko dejavnost, ki ji je
prepovedana z varstvenim ukrepom prepovedi določene
gospodarske dejavnosti;
27

2 če om
:
pg°či drugemu
poklica, dejavnosti
in
dolžnosti,
čeprav
ve, da muopravljanje
je bil s pravnomočno
odločbo
izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja določenega
poklica dejavnosti in dolžnosti ali varstveni ukrep o prepovedi
določene dolžnosti oziroma varstveni ukrep prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti;
3. če omogoči nekomu, da javno nastopi, čeprav ve, da mu
je bil s pravnomočno odločbo izrečen varnostni ukrep prepovedi javnega nastopanja.
(2) Z denarno kaznijo od 1.000 do 3.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, družbenopolitične skupnosti. državnega organa ali krajevne skupnosti, če stori prekršek iz 3. točke prejšnjega odstavka.

220. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev ali z zaporom
do trideset dni se kaznuje za prekršek tisti, ki mu je izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dejavnosti in
dolžnosti ali varnostni ukrep prepovedi določene dolžnosti
oziroma varstveni ukrep prepovedi samostojnega opravljanja
dejavnosti ali varnostni ukrep prepovedi javnega nastopanja,
če to prepoved prekrši.
221. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev ali z zaporom
do 30 dni se kaznuje za prekršek tujec, kateremu je izrečen
varnostni ukrep izgon tujca iz države:
1. če ne prebiva v določenem kraju, dokler ne zapusti
Socialistične federativne republike Jugoslavije (2. odstavek
173. člena tega zakona);
2. če se v času trajanja tega ukrepa vrne v Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo.
222. člen
Z denarno kaznijo od 50 do 1.000 dinarjev se kaznuje
pogojno odpuščeni obsojenec, če se v osmih dneh po pri-

hodu v kraj, kjer namerava stalno prebivati, ne prijavi občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za notranje zadeve,
ali ne sporoči spremembe bivališča, dokler je na pogojnem
odpustu (91. člen tega zakona).

2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE ,
225. člen
Do izdaje ustreznih predpisov na podlagi tega zakona
najpozneje pa do 31. 12. 1978, ostanejo v veljavi:
1. pravilnik o izvrševanju kazni odvzema prostosti (Uradni
list SRS, št. 26/74);
2. pravilnik o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni
poboljševalni dom (Uradni list SRS, št. 26/74);
3. pravilnik o pazniški službi (Uradni list SRS, št. 26/74);
4. pravilnik o porabi sredstev posebnih skladov gospodarskih enot kazenskih poboljševalnih zavodov (Uradni list SRS
št. 26/74);
5. pravilnik o načinu in odmerjanju plačila za delo obsojencev in o nagradah za delo mladoletnikov v vzgojnem poboljševalnem domu (Uradni list SRS, št. 26/74);
6. navodilo o razporedu pošiljanja oseb na prestajanje kazni
odvzema prostosti (Uradni list SRS, št. 26/74);
7. navodilo o vodenju evidenc in statistike o osebah na
prestajanju kazni odvzema prostosti in o mladoletnikih na
prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni poboljševalni
dom (Uradni list SRS, št. 26/74);
8. pogodba o izvajanju invalidskega zavarovanja oseb na
prestajanju kazni odvzema prostosti in mladoletnikov na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v vzgojni poboljševalni
dom (Uradni list SRS, št. 26/74);
9. navodilo o izvršitvi smrtne kazni (Uradni list SRS št 26/
74);
10. navodilo o ravnanju z mladoletnikom, ki se izmika izvršitvi vzgojnega ukrepa (Uradni list SRS, št. 8/74).

OSNUTEK ZAKONA
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski
varnosti (ESA-420)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 133. seji dne 13.
oktobra 1988 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI
SEVANJI IN O JEDRSKI VARNOSTI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:

dr Milan ČOPIČ, direktor Republiške uprave za jedrsko
vsrnost,
kov
niZ Republiškega
D r' Dhrk-? leSkomiteja
šEK,zaČlan
Izvršnegain sveta
in predsednik
zdravstveno
socialno
varstvo
mag. Marjan LEVSTEK, namestnik direktorja Republiške
uprave za jedrsko varnost,
- mag. Miha TRAMPUZ, tajnik Strokovne komisije za 1jedrsko varnost in
'

inšpektorica**

Hm MACAF,0t

'

- 9,avna republiška sanitarna

Republiški komite za zdravstveno in socialno
varstvo
Republiška uprava za jedrsko varnost
POVZETEK
Skupščina SR Slovenije je na sejah pristojnih zborov
opredelitve ter pripombe, dane ob obravnavi predloga za
dne 20.4.1988 obravnavala in sprejela predlog za izdajo
izdajo, je predlagatelj pripravil:
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o jedrski
- osnutek zakona,
varnosti s tezami za zakon (ESA-420, objavljen v Poroče- osnutek pravilnika o poročanju in obveščanju na
valcu Skupščine SRS št. 6 z dne 8. 3. 1988). V razpravi so
področju jedrske varnosti,
bila podprta izhodišča in osnovne opredelitve za zakonsko
- osnutek pravilnika o izpopolnjevanju, usposabljanju
ureditev tega področja v SR Sloveniji. Upoštevajoč te
in preizkusu usposobljenosti oseb, ki delajo z viri ionizira-
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jočih sevanj ali v službah varstva pred temi sevanji,
- osnutek pravilnika o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v obratih za pridobivanje jedrskih surovin in v podzemnih rudnikih,
- osnutek pravilnika o evidentiranju, poročanju in
obveščanju na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji (vse v Prilogi 1),
- poseben pregled kako so v republiških predpisih
realizirana pooblastila iz zveznih predpisov na tem
področju (Priloga 3).
Osnutek zakona dopolnjuje tri zvezne zakone, ki urejajo
področja varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske
varnosti, in sicer:
- zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in
o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije,
- zakon o odgovornosti za jedrsko škodo,
- zakon o prevozu nevarnih snovi.
Osnutek republiškega zakona s temi zveznimi zakoni in
njihovimi izvršilnimi predpisi tvori celoto.
Poleg osnutka zakona v Sloveniji urejajo obravnavano
področje deloma tudi zakon o SLO in družbeni samozaščiti, zakon o graditvi objektov, zakon o urejanju prostora
in drugi. Osnutek zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi
(ESA 231) pa za radioaktivne snovi praviloma ne velja.
Osnutek zakona upošteva načela, ki so na področju
varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti sprejeti v svetovni praksi in zajeti v mednarodnih priporočilih.
Tako ureja ukrepe, ki imajo pomen za vso republiko ter
njihovo financiranje. Prav tako opredeljuje status strokovnih organizacij, ki so v pomoč pristojnim upravnim organom pri izvajanju njihovih nalog.
V poglavju o varstvu pred ionizirajočimi sevanji osnutek
zakona ustanavlja poprejšnje soglasje Republiškega sanitarnega inšpektorata z vidika tega varstva v vseh upravnih
postopkih za jedrske objekte, obrate za pridobivanje jedrskih surovin in nekatere podzemne rudnike. V slednjih
posebej ureja ukrepe za varstvo pred sevanji. Na področju
zbiranja in odstranjevanja radioaktivnih odpadkov med

drugim določa, da je to dejavnost posebnega družbenega
pomena. V zvezi z nesrečami na tem področju ureja preventivne programe nadzora, opazovanj in meritev, ki jih
morajo na tem področju posamezni zavezanci izvajati.
Posebej tudi ureja usposabljanje ter informacijski sistem
in poročanje na področju varstva pred sevanji.
Na področju jedrske varnosti osnutek zakona razmejuje
stvarno pristojnost posameznih upravnih organov in
določa pogoje za razne spremebe ali druga dela na jedrskih objektih, ki imajo vpliv na jedrsko varnost. Posebej je
urejeno tudi trajno prenehanje obratovanja jedrskih objektov.
Določbe o zavarovanju odgovornosti za jedrske škode
poenostavljajo postopke za valorizacijo zavarovalnih vsot
in ustrezneje opredljujejo te vsote pri raziskovalnih jedrskih reaktorjih, ki predstavljajo manjšo potencialno nevarnost. Jamstvo SR Slovenije je urejeno ob bolj doslednem
upoštevanju Dunajske konvencije in zveznega zakona
o odgovornosti za jedrske škode.
V poglavju o sredstvih osnutek zakona kot primarno
postavlja načelo, da mora vsak uporabnik jedrskega
objekta ali vira sevanja sam zagotoviti sredstva, ki se tičejo
njegovega varnega obratovanja oziroma uporabe. Za sredstva, ki presegajo ta nivo in so splošnega pomena za
republiko, pa osnutek zakona predvideva poseben način
financiranja (na podlagi samoupravnega sporazuma ali
- kot varianto - iz proračuna SR Slovenije.
Inšpekcijsko nadzorstvo je urejeno v skladu z dosedanjimi predpisi.
Materialne in druge posledice zakona so v glavnem
tiste, kot veljajo že po dosedanjih predpisih. Izjema je
nadzor in varstvo pred sevanji v nekaterih podzemnih
rudnikih ter obvezno oddajanje radioaktivnih odpadkov
uporabnikov iz industije in zdravstva v zbirno skladišče.
V primerjavi s predlogom za izdajo zakona osnutek ne
ureja več nekaterih vprašanj, ker se je to izkazalo za
nepotrebno (prevoz, mandatna kazen, kazenske določbe
itd.).

2. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
— ionizirajoče sevanje je elektromagnetno sevanje ali sevanje delcev, ki pri prehodu skozi snov povzroča ionizacijo;
— radioaktivne snovi so tiste snovi, ki vsebujejo enega ali
več nestabilnih izotopov, ki pri razpadu oddajajo ionizirajoče
sevanje;
— obrati za pridobivanje jedrskih surovin so rudniki urana
in torija, obrati za predelavo uranove in torijeve rude ter drugi
obrati, v katerih se pridobivajo jedrske surovine.

1. varstvo pred ionizirajočimi sevanji:
— sistematične meritve radioaktivnega onesnaženja človekovega okolja v SR Sloveniji na podlagi zveznih predpisov
(splošna mreža monitoringa);
— nadzor in drugi splošni ukrepi pri zbiranju in odstranjevanju radioaktivnih odpadkov;
— vzdrževanje stalne pripravljenosti ekološkega laboratorija z mobilno enoto ter intervencijsko izvajanje preiskav
radioaktivnega onesnaženja okolja, hrane in krmil;
— vodenje informacijskega sistema in poročanje o virih,
ionizirajočih sevanj ter o izpostavljenosti delavcev in prebivalstva tem sevanjem na republiški ravni;
2. jedrska varnost:
— analize in ocene nenormalnih dogodkov v jedrskih objektih v SR Sloveniji in v svetu;
— ukrepi za izvajanje sistema zagotovitve kakovosti proizvodov, del in storitev na vseh področjih, ki imajo pomen za
jedrsko varnost na podlagi zveznih predpisov in mednarodnih
priporočil;
— ukrepi za preprečevanje nastopa jedrskih nesreč v jedrskih objektih v SR Sloveniji (verjetnostne ocene rizikov, verjetnostne ocene varnosti, razvoj in vzdrževanje računalniških
programov za varnostne analize splošnega pomena);
— vodenje informacijskega sistema in poročanje na podlagi
zveznih predpisov in mednarodnih sporazumov.
Obseg in način izvajanja ukrepov iz prejšnjega odstavka
podrobneje določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s programom.

3. člen
Ukrepi za varstvo pred ionizirajočimi sevanji ter za jedrsko
varnost, ki imajo pomen za vso republiko in za katere se
zagotavljajo sredstva na podlagi tega zakona, so:

4. člen
Strokovna dela in naloge na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti za potrebe pristojnih upravnih organov lahko opravljajo le organizacije združenega dela

I. SPLOSNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Zaradi varstva življenja in zdravja ljudi ter varstva okolja
pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj ter zaradi varnosti
pri proizvodnji in uporabi jedrske energije, ta zakon ureja
— varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
— jedrsko varnost,
— zavarovanje odgovornosti za jedrske škode,
— način zagotavljanja sredstev ter
— inšpekcijsko nadzorstvo,
kolikor ta vprašanja niso urejena z zveznimi zakoni in izvršilnimi predpisi s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji,
proizvodnje in uporabe jedrske energije, prevoza nevarnih
snovi in odgovornosti za jedrske škode.

poročevalec
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ali strokovne službe drugih samoupravnih organizacij ali
skupnosti, ki izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje (v
nadaljnjem besedilu: strokovne organizacije).
Pristojni upravni organ določi strokovne organizacije
z odločbo, v kateri podrobneje ugotovi:
1. nalogo ali dejavnost organizacije;
2. pogoje in roke, v katerih morajo biti ti pogoji izpolnjeni.
5. člen
Pogoji iz prejšnjega člena, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, obsegajo:
1. da njeni delavci, ki vodijo ali nadzirajo posamezne strokovne naloge, izpolnjujejo eno ali več od naslednjih zahtev:
— ustrezna strokovna izobrazba;
— delovne izkušnje v ustrezni stroki in trajanju;
— opravljena specializacija doma ali v tujini;
— znanstveno-raziskovalni rezultati na ustreznem področju;
— potrdilo pristojnih domačih ali tujih organov ali organizacij za ustrezne proizvode, storitve ali delovna področja;
— druga posebna znanja na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji ali jedrske varnosti;
2. da razpolagajo s takšno tehnično opremo ter delovnimi in
pomožnimi prostori, ki zagotavljajo sodobne delovne
postopke ter zanesljivost strokovnega dela in dobljenih rezultatov;
3. da pri izvajanju svojih nalog uporabljajo sistem zagotovitve kakovosti na podlagi programa, ki so ga določile za svojo
dejavnost.
6. člen
Določbe tega zakona veljajo za vse radioaktivne snovi,
razen če ni za jedrske materiale z zakonom drugače določeno.
II. VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
1. Sistematični nadzor radioaktivnega
onesnaženja okolja
7. člen
Pristojni republiški upravni organi ali organizacije lahko
izdajo dovoljenja za jedrske objekte, za obrate za pridobivanje
jedrskih surovin ter za podzemne rudnike iz 8. člena tega
zakona le, če je republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo, izdal poprejšnje soglasje z vidika varstva
pred ionizirajočimi sevanji.
8. člen
Pri delu v obratih za pridobivanje jedrskih surovin in v tistih
podzemnih rudnikih, v katerih sevanje presega na podlagi
tega zakona določeno mejo, se izvajajo posebni ukrepi varstva pred ionizirajočimi sevanji, upoštevajoč posebne vrste
sevanja in posebne radiacijske škodljivosti v njih.
Meje sevanja v podzemnih rudnikih, vrsto ukrepov iz prejšnjega odstavka ter način njihovega izvajanja določa predpis,
ki ga izda republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo.
9. člen
Republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo,
izda dovoljenje in določi pogoje za nabavo, promet, uporabo
in prevoz radioaktivnih snovi ter naprav, ki proizvajajo ionizirajoča sevanja v notranjem prometu.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda za enkratno izvajanje, ali za stalno izvajanje do petih let.
Dovoljenje za čas do petih let iz prejšnjega odstavka se
izda, kadar to opravičujejo naslednje okoliščine:
1. vrsta, narava, količina in aktivnost radioaktivnih snovi
oziroma ionizirajočega sevanja,
2. pogostost in varnost dejavnosti,
3. stalnost izvajanja dejavnosti.
10. člen
Republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo:
1. sprejme letne programe preiskav onesnaženosti hrane in
krmil z radioaktivnimi snovmi;
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2. da poprejšnje soglasje k dovoljenju za nabavo, promet,
prevoz in uporabo jedrskih materialov v notranjem prometu;
3. določi lokacije za enkratno nakladanje in razkladanje ter
za začasno skladiščenje radioaktivnih snovi;
4. opravlja druge zadeve s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji.
11. člen
Republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, da
poprejšnje soglasje k dovoljenju za prevoz radioaktivnih snovi
in jedrskih materialov v notranjem prometu.
12. člen
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, določi
strokovne organizacije na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji za naslednje naloge:
1. ocena vpliva jedrskih objektov in obratov za pridobivanje
jedrskih surovin na okolje;
2. meritve radioaktivnega onesnaženja v delovnem in bivalnem okolju, v katerem se dela z viri ionizirajočih sevanj;
3. meritve obsevanosti delavcev in prebivalstva;
4. preverjanje brezhibnosti zaščitnih sredstev;
5. odstranjevanje radioaktivnega onesnaženja in zbiranje
radioaktivnih odpadnih snovi od uporabnikov s področja raziskovalnih dejavnosti, medicine, kmetijstva, gospodarstva in
industrije;
6. usposabljanje delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj ter drugih organov in organizacij;
7. aktivno zdravstveno varstvo delavcev, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj;
8. stalno spremljanje razvoja varstva pred ionizirajočimi
sevanji doma in v svetu;
9. druge naloge s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji.
2. Zbiranje in odstranjevanje radioaktivnih
odpadkov
13. člen
Povzročitelji radioaktivnih odpadkov so organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti
ter posamezniki, pri katerih nastajajo radioaktivni odpadki.
Zbiralci radioaktivnih odpadkov so organizacije združenega dela, ki take odpadke zbirajo, prevažajo, predelujejo in
začasno skladiščijo.
Ostranjevalci radioaktivnih odpadkov so organizacije združenega dela, ki te odpadke zbirajo, prevažajo, predelujejo in
dokončno odlagajo.
14. člen
Povzročitelji radioaktivnih odpadkov morajo v okviru tehničnih možnosti uvesti v svojo proizvodnjo take postopke,
proizvodna sredstva in organizacijo dela, s katerimi bodo
zagotovili čimmanjše količine in aktivnosti radioaktivnih odpadkov.
15. člen
Povzročitelji radioaktivnih odpadkov morajo te odpadke
odstraniti ali zagotoviti, da jih odstranijo zbiralci in odstranjevalci radioaktivnih odpadkov.
Povzročitelji radioaktivnih odpadkov s področja raziskovalnih dejavnosti, medicine, kmetijstva, gospodarstva in industrije, ki ne predelujejo jedrskih materialov, morajo te snovi
oddajati začasnemu zbirnemu skladišču, ki ga določi republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo.
16. člen
Radioaktivne odpadke je dovoljeno začasno skladiščiti in
dokončno odlagati le na za to določenih skladiščih in odlagališčih.
17. člen
Zbiranje in odstranjevanje radioaktivnih odpadkov lahko
opravlja le organizacija združenega dela, ki je za to dejavnost
usposobljena in registrirana.
poročevalec

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo opravljati
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov.
18. člen
Zbiranje in odstranjevanje radioaktivnih odpadkov je dejavnost posebnega družbenega pomena.
Poseben družbeni pomen iz prejšnjega odstavka se zagotavlja s soodločanjem delegatov ustanoviteljev, uporabnikov
jedrskih objektov, uporabnikov obratov za pridobivanje jedrskih surovin in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
v organu upravljanja organizacije združenega dela, ki opravlja
to dejavnost.
Zadeve, o katerih soodločajo delegati iz prejšnjega
odstavka, so:
- statusne spremembe organizacije združenega dela,
- sprejemanje planov,
- določanje cene storitev.
V statutu organizacije združenega dela iz drugega odstavka
tega člena se določi usklajevalni postopek za primere, ko se
pri soodločanju delegatov ne doseže soglasje.
K samoupravnemu sporazumu o združitvi organizacije
združenega dela, ki opravlja dejavnost zbiranja in odstranjevanja radioaktivnih odpadkov, daje glede vseh tistih določb,
ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena, soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
3. Ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje
posledic jedrskih nesreč in nesreč
z radioaktivnimi snovmi
19. člen
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za jedrske
nesreče in nesreče z radioaktivnimi snovmi uporabljajo določbe:
1. republiških predpisov o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti, ki urejajo civilno zaščito ter opazovanje in
obveščanje;
2. republiških predpisov o varstvu pred nevarnimi snovmi,
ki urejajo zaščito in reševanje v primeru nesreč z nevarnimi
snovmi, razen določb o sredstvih za usposabljanje in opremIjanje.
20. čleri
Uporabnik jedrskega objekta mora sprejeti in skrbeti za
redno izvajanje:
1. programa nadzora radioaktivnosti okolja v svoji okolici
v skladu z zveznimi predpisi;
2. programa meteoroloških opazovanj in meritev v svoji
okolici, potrebnih za varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
v skladu s predpisi o postopkih in načinu meteoroloških
opazovanj.
Program iz 2. točke prejšnjega odstavka strokovno verificira organ, pristojen za hidrometeorološke dejavnosti v SR
Sloveniji, oba programa iz prejšnjega odstavka pa potrdi
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo.
21. člen
Uporabnik obrata za pridobivanje jedrskih surovin mora
sprejeti in skrbeti za redno izvajanje obeh programov iz prejšnjega člena v skladu s predpisi, ki veljajo za jedrske objekte.
22. člen
Ravni radioaktivne onesnaženosti, pri katerih se izvajajo
ukrepi za zmanjšanje posledic, ali s katerimi se podrobneje
opredelijo akti, ki jih je za ta namen sprejel pristojni zvezni
upravni organ, določi republiški upravni organ, pristojen za
zdravstvo, z odredbo o ravneh intervencije, ki se sprejme za
območje SR Slovenije ter za vsak jedrski objekt.
4. Usposabljanje
23. člen
Osebe, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali v službah
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varstva pred ionizirajočimi sevanji, se morajo izpopolnjevati
in stalno usposabljati.
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše
program izpopolnjevanja in usposabljanja ter način preizkusa
usposobljenosti oseb iz prejšnjega odstavka.
5. Informacijski sistem in poročanje
24. člen
Republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo,
mora voditi evidenco o virih ionizirajočih sevanj ter o obsevanosti delavcev in prebivalstva na območju SR Slovenije.
Evidence o virih ionizirajočih sevanj mora organ iz prejšnjega odstavka uskladiti in povezati z informacijskim sistemom o nevarnih snoveh.
25. člen
Uporabniki jedrskih objektov in uporabniki obratov za pridobivanje jedrskih surovin morajo svoje programe meteoroloških opazovanj in meritev ter programe nadzora radioaktivnosti okolja uskladiti in povezati z enotnim hidrometeorološkim
informacijskim sistemom Jugoslavije.
26. člen
Uporabniki virov ionizirajočih sevanj ter druge organizacije
in skupnosti morajo pristojnim upravnim organom in drugim
upravičencem redno poročati ter jih pravočasno obveščati
o zadevah s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji
v skladu s predpisom, ki ga izda republiški upravni organ,
pristojen za zdravstvo.
Obveznost iz prejšnjega odstavka se nanaša zlasti na evidence virov ionizirajočih sevanj, na obsevanost delavcev in
prebivalstva, na meteorološke meritve in opazovanja, na
nesreče z radioaktivnimi snovmi, na radioaktivno onesnaženje okolja, na vsebnost radioaktivnih snovi v določenih izdelkih in drugo.
III. JEDRSKA VARNOST
27. člen
Soglasja in dovoljenja iz tega poglavja se nanašajo na tisti
del jedrskega objekta, ki služi jedrskemu tehnološkemu procesu investitorjeve dejavnosti in ima pomen za jedrsko varnost.
28. člen
Investitor oziroma uporabnik jedrskega objekta mora pridobiti naslednja dovoljenja republiškega upravnega organa, pristojnega za jedrsko varnost:
1. dovoljenje za poskusno obratovanje,
2. obratovalno dovoljenje,
3. dovoljenje za spremembo na jedrskem objektu,
4. dovoljenje na druga dela na jedrskem objektu,
5. dovoljenje za trajno prenehanje obratovanja.
Pristojni republiški upravni organi ali organizacije lahko
izdajo vsa druga dovoljenja za jedrski objekt le, če je republiški upravni organ, pristojen za jedrsko varnost, izdal poprejšnje soglasje z vidika jedrske varnosti. *
29. člen
Obratovalno dovoljenje za jedrski objekt po 28. členu tega
zakona se izda potem, ko je pristojni upravni organ zanj izdal
uporabno dovoljenje na podlagi predpisov o graditvi objektov.
30. člen
Dovoljenje za spremembo na jedrskem objektu v poskusnem obratovanju ali obratovanju po 28. členu tega zakona se
izda za vsak poseg na objektu, njegovih zgradbah, sistemih,
napeljavah in opremi, ki:
1. spremeni obratovalne pogoje in omejitve, ali
2. spremeni projektne parametre, ali
3. vsebuje varnostno vprašanje, ali
4. terja spremembo končnega varnostnega poročila.
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Predlogu za izdajo dovoljenja za spremembe po prejšnjem
odstavku mora uporabnik priložiti projekt za izvedbo, varnostno analizo, program zagotovitve kakovosti, neodvisno
strokovno oceno in drugo predpisano dokumentacijo.
31. člen
Vsako drugo delo na jedrskem objektu v poskusnem obratovanju ali obratovanju po 28. členu tega zakona mora njegov
uporabnik predhodno priglasiti pristojnemu upravnemu organu.
Druga dela na jedrskem objektu iz prejšnjega odstavka so
tista dela, ki niso spremembe v smislu prejšnjega člena in pri
katerih pride do sprememb projekta jedrskega objekta.
Priglasitvi del na jedrskem objektu po prvem odstavku tega
člena mora uporabnik priložiti opis sprememb projekta,
namen del in varnostno analizo.
Če pristojni upravni organ ugotovi, da vložena priglasitev
po veljavnih predpisih ne zadostuje, prepove priglašena dela
z odločbo, ki jo mora vročiti uporabniku v roku 15 dni po
vložitvi priglasitve. Če uporabnik v tem roku ne dobi odločbe
ali zahteve za dopolnitev priglasitve, lahko začne z deli.
Uporabnik mora s priglašenimi deli pričeti najpozneje v treh
mesecih po vloženi priglasitvi, sicer priglasitev preneha veljati.
32. člen
Za dovoljenje za trajno prenehanje obratovanja jedrskega
objekta po 28. členu tega zakona mora njegov uporabnik
pripraviti načrt odstranjevalnih del in sanacij s projektom za
izvedbo, v katerem predlaga tudi faze in roke za njihovo
izvršitev.
Predlogu za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora
uporabnik priložiti projekt za izvedbo, varnostno analizo, program zagotovitve kakovosti, neodvisno strokovno oceno in
drugo predpisano dokumentacijo.

določi strokovne organizacije na področju |edrske varnosti za
naslednje naloge:
1. ocena vpliva jedrskih objektov na okolje;
2. izdelava varnostnih analiz;
3. ocenjevanje in preverjanje varnostnih poročil, obratovalnih pogojev in omejitev, obratovalnih in tehničnih navodil in
druge dokumentacije ter njihovih sprememb;
4. opravljanje strokovnih analiz o dogodkih v jedrskih
objektih doma in v svetu;
5. stalno spremljanje razvoja jedrske varnosti doma in
v svetu;
6. preverjanje programa za zagotovitev kakovosti proizvodov, del in storitev;
7. opravljanje strokovnih del pri pregledih in revizijah jedrskih objektov;
8. strokovno ocenjevanje opravljenih del pri pregledih in
remontih jedrskih objektov;
9. pripravljanje ukrepov za primer jedrske nesreče;
10. usposabljanje delavcev jedrskih objektov ter drugih
organov in organizacij;
11. vodenje informacijskega sistema;
12. druge naloge s področja jedrske varnosti.
37. člen
Uporabniki jedrskih objektov in druge organizacije morajo
pristojnim upravnim organom in drugim upravičencem redno
poročati ter jih pravočasno obveščati o zadevah s področja
jedrske varnosti in v skladu s predpisom, ki ga izda republiški
upravni organ, pristojen za jedrsko varnost.
Obveznost iz prejšnjega odstavka se nanaša zlasti na obratovanje in proizvodnjo jedrskega objekta, na vsako spremembo, ki vpliva na obratovalne pogoje in omejitve, na
okvare opreme in napake osebja, na odstopanja od predpisanih pogojev pri radioaktivnih izpustih, na obratovalne
dogodke, na jedrsko nesrečo ter na druge okoliščine,
pomembne za jedrsko varnost.

33. člen
Po trajnem prenehanju obratovanja jedrskega objekta mora
njegov uporabnik na objektu, lokaciji in v njuni okolici izvesti
ustrezne sanacijske ukrepe tako, da zagotovi predpisano varstvo človekovega okolja pred ionizirajočimi sevanji.
Območje lokacije iz prejšnjega odstavka mora uporabnik
jedrskega objekta usposobiti za namene, ki se opredelijo na
podlagi naravovarstvenih, prostorskih, tehničnih in gospodarskih kriterijev.

IV. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA
JEDRSKE ŠKODE

34. člen
Kadar se na jedrskem objektu ugotovijo take nepravilnosti
in pomanjkljivosti z vidika jedrske varnosti, da to ogroža
varnost življenja ali zdravja ljudi, varnost sosednjih objektov
ali okolice, pa teh pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti na
drug način, republiški upravni organ, pristojen za jedrsko
varnost,odredi, da se jedrski objekt ali njegov del podre ali
odstrani.

39. člen
Ne glede na prejšnji člen mora uporabnik raziskovalnega
jedrskega reaktorja skleniti zavarovanje in ostati zavarovan
proti odgovornosti za jedrsko škodo:
1. v obsegu 1/2000 zneska iz prejšnjega člena za reaktor
pod 1 MW toplotne moči;
2. v obsegu 1/100 zneska iz prejšnjega člena za reaktor nad
1 MW in pod 25 MW toplotne moči.

35. člen
Republiški upravni organ, pristojen za jedrsko varnost:
1. določi pogoje in izda dovoljenje za nabavo, promet,
prevoz in uporabo jedrskih materialov v notranjem prometu;
2. vodi evidenco o jedrskih materialih za vse cone materialnih bilanc na območju SR Slovenije ter opravlja druge zadeve
na tem področju;
3. potrdi status uporabnika jedrske naprave, izda dovoljenje
prevozniku, da stopi na mesto odgovornega uporabnika jedrske naprave ter opravlja druge upravne zadeve na področju
odgovornosti za jedrske škode;
4. imenuje komisijo za preizkus usposobljenosti delavcev
na področju jedrske varnosti, izdaja potrdila o usposobljenosti teh delavcev ter opravlja druge zadeve na tem področju;
5. predlaga člane zveze komisije za varnost jedrskih objektov;
6. opravlja druge zadeve s področja jedrske varnosti.

40. člen
Če sredstva zavarovanja ne zadostujejo za kritje odškodninskih zahtevkov za jedrsko škodo, ki so bili prisojeni zoper
uporabnika jedrske naprave, jamči SR Slovenija za izplačilo
razlike med dejansko zagotovljenimi sredstvi zavarovanja in
med prisojenimi zahtevki, vendar največ do zneska, ki ga
določajo zvezni predpisi za odgovornost uporabnika jedrske
naprave za jedrsko škodo.

36. člen
Republiški upravni organ, pristojen za jedrsko varnost,
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38. člen
Uporabnik jedrske naprave mora skleniti zavarovanje in
ostati zavarovan proti odgovornosti za jedrsko škodo v enakem znesku, kot ga določajo zvezni predpisi za njegovo
odgovornost za jedrsko škodo.

V. SREDSTA
41. člen
Uporabniki jedrskih objektov in uporabniki virov ionizirajočih sevanj zagotavljajo sredstva:
1. za izvajanje nalog strokovnih operacij, ki jih v zvezi
z njihovimi objekti ali viri zahtevajo pristojni upravni organi;
2. za delo komisij za preizkus usposobljenosti delavcev na
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in na področju
jedrske varnosti, ki so pri njih zaposleni;
poročevalec

3. za zbiranje in odstranjevanje radioaktivnih odpadkov, ki
pri njih nastajajo;
4. za vse druge ukrepe varstva pred ionizirajočimi sevanji in
jedrske varnosti, ki so predpisani za njihove objekte ali vire.
42. člen
Sredstva za ukrepe varstva pred ionizirajočimi sevanji in
jedrske varnosti, ki imajo pomen za vso republiko, zagotavljajo:
1. za ukrepe iz 1. točke 3. člena SR Slovenija;
2. za ukrepe iz 2. točke 3. člena SR Slovenija, uporabniki
jedrskih objektov in uporabniki obratov za pridobivanje jedrskih surovin, na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za jedrsko varnost.
S samoupravnim sporazumom iz 2. točke prejšnjega
odstavka se določijo udeleženci, medsebojna prispevna razmerja, način združevanja in upravljanja z združenimi sredstvi
ter druge zadeve s tem v zvezi.
Varianta k 42. členu
Sredstva za ukrepe varstva pred ionizirajočimi sevanji in
jedrske varnosti, ki imajo pomen za vso republiko iz 3. člena
tega zakona, zagotavlja SR Slovenija.
VI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
43. člen
Republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo,
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in
splošnih aktov, ki se nanašajo na varstvo pred ionizirajočimi
sevanji, razen v primerih, ko je za nadzorstvo pristojen zvezni
upravni organ.
44. člen
Republiški upravni organ, pristojen za jedrsko varnost,
opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov,
standardov, tehničnih normativov, norm kakovosti ter drugih
predpisov, splošnih aktov in programov, ki se nanašajo na
tisti del jedrskega objekta, ki služi jedrskemu tehnološkemu
procesu investitorjeve dejavnosti in imajo pomen za jedrsko
varnost, zlasti pri:
- projektiranju, graditvi in montaži opreme jedrskih objektov ali njihovih delov, napeljav in opreme;
- funkcionalnih in zagonskih preizkusih;
- zagotovitvi kakovosti;
- navodilih za ukrepanje v primeru jedrske nesreče;
- strokovni usposobljenosti in delu pogonskega osebja;
- delu strokovnih in drugih organizacij v zvezi z zagotovitvijo jedrske varnosti; j
- vzdrževanju, revizijah, remontih in spremembah
opreme;
- izpolnjevanju obratovalnih pogojev in omejitev;
- vodenju evidence o jedrskih materialih;
- drugih vprašanjih jedrske varnosti.
45. člen
Republiški inšpektor za jedrsko varnost ima pravico in
dolžnost, da z odločbo:
1. odredi, da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo v roku,
ki ga določi;
2. prepove izvajanje del na jedrskem objektu, ki ne ustrezajo zakonom, standardom, tehničnim normativom, normam
kakovosti in drugim predpisom, splošnim aktom in posamičnim aktom ter programom;
3. odredi, da se ustavi nadaljnja gradnja, poskusno obratovanje ali obratovanje jedrskega objekta ali njegovega dela
oziroma izdelava ali uporaba materiala:
- če se jedrski objekt oziroma materiali ne gradijo oziroma
izdelujejo po v naprej izdelani tehnični dokumentaciji ali če se
uporabljajo v nasprotju s predpisi in utegne to spraviti
v nevarnost obstoj ali varnost objekta, življenje in zdravje ljudi
ter sosednjih objektov in okolice;
- če uporabnik jedrskega objekta krši obratovalne pogoje
in omejitve;
- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga je bil določil.
poročevalec

46. člen
Če obstoji neposredna nevarnost za življenje ali zdravje
ljudi, za promet, za sosednje objekte ali okolico, lahko določi
republiški inšpektor za jedrsko varnost z odločbo, da glede
ukrepov iz prejšnjega člena pritožba ne zadrži njene izvršitve;
to mora v odločbi posebej utemeljiti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo
mora v enem letu po uveljavitvi tega zakona odrediti meritve
ionizirajočih sevanj v podzemnih rudnikih v SR Sloveniji.
Stroške meritev iz prejšnjega odstavka bremenijo organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ali
izkoriščanjem rudnin v teh rudnikih.
48. člen
Posebno soglasje za začetek obratovanja izdano po 8.
členu zakona o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in
o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list
SRS št. 28/80) se šteje za obratovalno dovoljenje po 28. in 29.
členu tega zakona.
Upravni postopki, ki so se začeli po dosedanjih predpisih in
z dnem uveljavitve tega zakona še tečejo, se nadaljujejo in
končajo po tem zakonu.
49. člen
Uporabnik jedrske naprave mora uskladiti svoje zavarovanje odgovornosti za jedrske škode s spremembami po tem
zakonu v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
50. člen
Izvršilni predpisi in akti na podlagi tega zakona morajo biti
izdani v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
51. člen
Do sprejetja novih predpisov in aktov ostanejo v veljavi:
1. pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter
o obveznem uposabljariju in izpopolnjevanju delavcev, ki
opravljajo dela in naloge tehničnega in fizičnega zavarovanja
radioaktivnih snovi, jedrskega goriva, jedrskih objektov in
naprav, ter o načinu ugotavljanja njihove usposobljenosti
(Uradni list SRS, št. 9/81);
2. pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter
obveznem izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev, ki
delajo z viri ionizirajočih sevanj ali v službah varstva pred
sevanji ter o načinu ugotavljanja njihove usposobljenosti
(Uradni list SRS, št. 9/81);
3. pravilnik o načinu in rokih, v katerih so strokovne organizacije združenega dela. pooblaščene za dela in naloge
s področja jedrske varnosti in organizacije združenega dela,
ki upravljajo z jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditi
evidenco, poročati Republiškemu energetskemu inšpektoratu
ter o načinu medsebojnega informiranja (Uradni list SRS št
12/81);
4. odločba o pooblastitvi strokovnih in raziskovalnih organizacij združenega dela za opravljanje nalog na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji ter na področju varnosti jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 32/80);
5. odločba o pooblastitvi Zavoda za metalne i drvene konstrukcije (ZMK) Gradjevinskog instituta (GJ) iz Zagreba za
opravljanje aktivnosti za zagotavljanje kvalitete, izvajanje
meritev in preverjanje kvalitete ter funkcionalnosti delovanja,
vključno s preiskavami brez porušitve nosilnih jeklenih konstrukcij, nosilnih delov strojne opreme, tlačnih cevovodov in
tlačnih posod med graditvijo, poskusnim obratovanjem in
obratovanjem jedrskih objektov in naprav (Uradni list SRS št
12/81);
6. odločba o pooblastitvi Inštituta za varilstvo Ljubljana za
opravljanje nekaterih del in nalog na jedrskem programu za
področje SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 6/82);
52. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati:
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1. zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in
o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav (Uradni list
SRS, št. 28/80);
2. zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo
(Uradni list SRS, št. 12/80);
3. 4. člen in tiste določbe 77. in 78. člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86), ki se
nanašajo na proizvodnjo in izkoriščanje jedrske energije;
4. 33. člen zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št.
17/77);
5. odlok o določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za
jedrsko škodo (Uradni list SRS, št. 2/88);

6. pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter
obveznem izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev jedrskih
elektrarn, katerih dela in naloge so povezane z jedrsko varnostjo (Uradni list SRS, št. 32/80, 31/84);
7. navodilo o načinu vodenja evidence o jedrskih gorivih,
njihovi uporabi, proizvodnji in porabi ter o rokih poročanja
(Uradni list SRS, št. 32/80);
8. sklep o imenovanju strokovne komisije za jedrsko varnost (Uradni list SRS; št. 1/87).
53. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Skupščina SR Slovenije je dne 20. 4. 1988 obravnavala
predlog za izdajo zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in o jedrski varnosti s tezami za zakon (ESA-420, objavljen
v Poročevalcu Skupščine SRS št. 6 z dne 8. 3. 1988). Pri tem
sta Zbor združenega dela in Zbor občin sprejela sklep, da se
predlog za izdajo navedenega zakona sprejme in naložila
Izvršnemu svetu Skupščine SRS, da pripravi osnutek zakona
ob proučitvi in upoštevanju pripomb in stališč delovnih teles
zborov, skupščine in delegatov. Družbenopolitični zbor
Skupščine SRS pa je ob tej priliki sprejel stališča, po katerih je
podprl razloge za izdajo zakona s tem, da je potrebno zakonodajni postopek uskladiti s postopkom sprejemanja zakona
o varstvu pred nevarnimi snovmi. Posebej je zahteval od
predlagatelja, naj ob osnutku zakona pojasni, kako so v republiškem zakonu realizirana posamezna pooblastila iz zveznega zakona, naj utemelji razloge za variantne rešitve glede
stvarne pristojnosti upravnih organov in naj zagotovi razpravo
o najpomembnejših rešitvah v podzakonskih predpisih. Prav
tako je zavezal predlagatelja, da prikaže katere usmeritve
problemske konference SZDL ,Ekologija, energija, varčevanje' bodo uresničene s sprejemom tega zakona ter opredeli
svoj pogled do seznanjanja javnosti o radioaktivnosti v okolju,
določenih izdelkih ter nasploh javnost podatkov na tem področju.
I. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
Osnutek zakona upošteva načela, ki so na področju varstva
pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti sprejeti v svetovni praksi in zajeti v mednarodnih priporočilih s tega
področja, zlasti Mednarodne agencije za atomsko energijo.
Cilj predlaganega zakona je, da s sodobnejšo in preglednejšo
pravno ureditvijo tega področja v čim večji meri zagotovi
varstvo ljudi in nasploh okolja pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj ter zmanjša možnosti za nastop jedrskih nesreč.
Posamezna načela in cilji zakona so prikazana v nadaljevanju,
z njihovo vključitvijo pa je osnutek zakona tudi usklajen
z nekaterimi usmeritvami problemske konference SZDL .Ekologija, energija, varčevanje' iz maja 1987. To velja zlasti za tisti
del sklepov navedene konference, ki obravnavajo normativno
urejanje varstva okolja (IX. točka) in načela kot npr. načelo
splošnega interesa, primarna odgovornost uporabnikov jedrskih objektov in virov ionizirajočih sevanj za varnost, načelo,
da onesnaževalec plača onesnaženje itd. Osnutek zakona želi
zagotoviti, da zahteva po varnosti (pred sevanji, pred jedrskimi nesrečami) prevlada nad drugimi interesi (III. točka
konference) in da proučevanje strokovnih vprašanj na tem
področju poteka še naprej. Osnutek zakona tudi posodablja
upravni in inšpekcijski nadzor s sistemom poročanja, ter
povečuje njegove pristojnosti na republiški ravni (IX. točka
konference). Prav tako ureja kontinuirano spremljanje in nadzor okolja na področju varstva pred sevanji in zagotavlja
redno informiranje.
. , .
Pri urejanju razmerij na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti na območju SR Slovenije je
potrebno uvodoma upoštevati naslednja splošna vprašanja.
1. Razmerje napram zveznim predpisom
Varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrska varnost je po
Ustavi SFRJ skoraj v celoti v zakonodajni pristojnosti federa34

cije. Zato so bili na tem področju sprejeti trije zvezni zakoni
s številnimi zveznimi izvršnilnimi predpisi, s katerimi je to
področje v pretežnem delu že urejeno. Ti zakoni so:
— zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih
varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije iz leta 1984
(Uradni list SFRJ št. 62/84, v nadaljnjem besedilu: zvezni
zakon); na njegovi podlagi je bilo izdanih 14 zveznih pravilnikov (primerjaj Priloga 2);
— zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list SFRJ
št. 22/78 in 34/79, v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon
o odgovornosti); na njegovi podlagi je bil izdan Odlok ZIS
o znesku omejitve odškodninske odgovornosti (Uradni list
SFRJ št 49/87);
— zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, st 20/
84, v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon o prevozu; na njegovi
podlagi je bilo izdanih več izvršilnih predpisov.
Upoštevati je, da osnutek republiškega zakona te zvezne
predpise dopolnjuje, ne da bi jih ponavljal ter z njimi tvori
celoto. Za pravilno razumevanje osnutka zakona je treba
poznati navedene zvezne predpise. Pri tem dopolnjevanju
zveznih predpisov pa je treba razlikovati dve situaciji:
a) situacija, ko republika s svojim predpisom ureja razmerja oziroma pristojnosti, na katere jo ti zvezni zakoni in
drugi zvezni predpisi izrecno napotujejo. Taka pooblastila so
v zveznem zakonu (členi 9/3, 12-13 v zvezi z 38, 14, 18/2, 24,
25/3 26/1 27/1, 27/2, 28, 31-32-33-35 v zvezi z 38, 40, 42, 44/1,
44/2, 47/1, 51/2, 53, 54/1, 57/3, 59, 60/1, 64), v zveznem zakonu
o odgovornosti (členi 2, 8, 9/3, 15, 16/1, 17) in v zveznem
zakonu o prevozu (členi 17, 59/2, 70/4, 108). Osnutek zakona
ureja oziroma uresničuje vsa našteta zvezna pooblastila, kar
je navedeno v nadaljevanju pri vsakokratnem pojasnilu
k posameznim členom osnutka in v Prilogi 3. Zlasti z slednjo
je predlagatelj želel odgovoriti na pripombo Družbenopolitičnega zbora Skupščine SRS (v nadaljnjem besedilu DPZ) m
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SRS (v nadaljnjem
besedilu Z P komisija);
b) situacija, ko republika sama ureja določena razmerja na
tem področju, bodisi zato ker je zato pristojna v okviru svojih
pravic in dolžnosti (321. člen Ustave SRS, npr. obvezno zavarovanje) ali zato, ker federacija nekega vprašanja iz svoje
pristojnosti ni uredila (322. člen Ustave SRS, npr. usposabljanje na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji). Osnutek
zakona je uredil tudi ta vprašanja, kar je navedeno v nadaljevanju pri vsakokratnem pojasnilu k posameznim členom osnutka.
...
, .
Opozoriti je še, da se trenutno v federaciji pripravljajo
nekatere spremembe zveznega zakona in zveznega zakona
o prevozu. Predlagatelj te spremembe redno spremlja ter jih
bo sproti upošteval oziroma usklajeval z osnutkom republiškega zakona v tej in naslednji zakonodajni fazi, s čimer je
upoštevana pripomba Odbora za DPS Zbora občin.
2. Razmerje napram republiškim predpisom
Osnutek republiškega zakona se nanaša na tisto področje,
ki so ga do sedaj deloma ali v celoti urejali štirje republiški
zakoni (veljavni republiški zakon, republiški zakon o zavarovanju, nekatere določbe republiškega energetskega zakona
in republiškega zakona o eksplozivnih snoveh), kar je razvidno iz končnih določb osnutka, v katerih se ti predpisi
razveljavljajo. Pri republiški pravni ureditvi varstva pred ioniziporočevalec

rajočimi sevanji in jedrske varnosti pa je potrebno opozoriti še
na:
- zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti
(Uradni list SR.S št. 35/82): ta zakon ureja posledice jedrske
nesreče ter fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih materialov in drugih radioaktivnih snovi. Zaradi celovitosti
področja zakona o SLO (zlasti civilne zaščite v zvezi z jedrsko
nesrečo) osnutek zakona v to ureditev praviloma ne bo posegel, razen nekaterih dopolnitev in konkretizacije pri nesrečah
z radioaktivnimi snovmi;
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 34/84 in 29/
86); ta predpis bo v celoti še naprej veljal tudi za jedrske
objekte. Osnutek zakona torej v njegovo področje ne posega,
temveč ga samo dograjajuje in dopolnjuje z vidika jedrske
varnosti in varstva pred sevanji. Na ta vidik so tudi omejena
upravna pooblastila pristojnih republiških up-ravnih organov,
zlasti nove Republiške uprave za jedrsko varnost. Za slednjo,
ki je bila ustanovljena s 33.a členom zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih organov in organizacij (Uradni list SRS št. 37/87), pa je po navedenem zakonu in
zveznem zakonu potrebno opredeliti njeno stvarno pristojnost (primerjaj spodaj točka 3.);
- osnutek zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi (ESA
231, Poročevalec Skupščine SRS št. 21 z dne 4. 8. 1987):
glede na pripombe ZP komisije, skupine delegatov občine
Ljubljana Šiška, družbenopolitičnega zbora, in drugih predlagatelj pojasnjuje, da ta zakon po svoji lastni določbi ne velja
za radioaktivne snovi in torej za področje, ki ga ureja osnutek
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Obeh osnutkov republiških zakonov ni mogoče združiti,
ker: a) imata oba predpisa za osnovo v glavnem različne
zvezne predpise, b) številna vprašanja iz zakona o varstvu
pred nevarnimi snovmi so za področje radioaktivnih snovi že
urejena v ustreznem zveznem zakonu in številnih zveznih
pravilnikih s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji (glej
Prilogo 2), c) določbe zveznih in republiških predpisov
s področja varstva pred sevanji in jedrske varnosti veljajo tudi
za JLA, medtem ko je po osnutku zakona o varstvu pred
nevarnimi snovmi JLA praviloma izključena iz njegovega urejanja. - Ker pa tudi radioaktivne snovi lahko uvrščamo med
nevarne snovi, je z osnutkom zakona o varstvu pred sevanjem
in o jedrski varnosti določeno, da se nekatere, točno opredeljene določbe zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi uporabljajo tudi za radioaktivne snovi. Podana je torej jasna
razmejitev med obema zakonoma. Vrhu tega bo predlagatelj
obeh zakonov skrbel za njihovo skladno vsebino ter za usklajeno in vzporedno vodenje obeh zakonodajnih postopkov
v nadaljnji fazi, s čimer so upoštevane pripombe DPZ, ZP
komisije, Odbora za DPS ZZD in skupine delegatov SO Ljubljana Šiška.
3. Stvarna pristojnost republiških upravnih
organov
Na podlagi kritične ocene razmejitve delovnih področij med
republiškimi upravnimi organi osnutek zakona v glavnem ne
bo posegal v dosedanjo ureditev, tako da bodo stvarne pristojnosti torej naslednje: RK za zdravstveno in socialno
varstvo ter Republiški sanitarni inšpektorat (RSI) ostaneta
pristojna za varstvo pred ionizirajočimi sevanji; RS za notranje zadeve ostane pristojen za vsa vprašanja fizičnega in
tehničnega varovanja jedrskih objektov, materialov in radioaktivnih snovi (282. člen zakona o SLO); RS za ljudsko
obrambo oziroma pristojni štabi za civilno zaščito ostanejo
pristojni za ukrepe v primeru jedrske nesreče (190. člen in
naslednji zakon o SLO); RK za varstvo okolja in urejanje
prostora ostane pristojen za izdajo lokacijskega dovoljenja za
jedrske objekte (po Odloku IS, Uradni list SRS št. 28/85); RK
za industrijo in gradbeništvo ostane pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja za jedrski objekt
(po 35. in 75. členu zakona o graditvi objektov, Uradni list SRS
št. 34/84 in 29/86); Republiška uprava za jedrsko varnost
(RUJV) izda dovoljenje za poskusno obratovanje, obratovalno
dovoljenje, dovoljenje za vse spremembe na jedrskem
objektu, dovoljenje za trajno prenehanje obratovanja tega
objekta, vendar vse to le z vidika jedrske varnosti. Ker je RUJV
samostojen organ, je zagotovljeno, da zahteve po varnosti
prevladajo nad interesi po zagotavljanju električne energije,
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za kar je odgovoren Republiški komite za energetiko. - Na
zgoraj navedeni način so razrešene tudi variantne rešitve iz
predloga za izdajo zakona (potrjevanje programov za meteorološke meritve in monitoring radioaktivnosti). Ker gre za
področje varstva pred sevanji je podana za to nalogo pristojnost zdravstva.
4. Upravni postopki
Važna je določba v osnutku zakona, da k vsem upravnim
odločbam, ki jih katerikoli republiški upravni organ izda za
jedrski objekt, daje Republiška uprava za jedrsko varnost
poprejšnje soglasje v smislu 1. odstavka 204. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (zup, Uradni list SFRJ 47/86)
z vidika jedrske varnosti; enako pooblastilo se ustanavlja
z vidika sevanja za Republiški sanitarni inšpektorat glede
jedrskih objektov, obratov za pridobivanje jedrskih surovin in
nekaterih podzemnih rudnikov. S to določbo se želi doseči
celovit pregled in nadzor pristojnih upravnih organov nad
dogajanjem v teh objektih oziroma obratih. Podobno pooblastilo obstaja že v sedaj veljavnem republiškem zakonu v korist
Strokovne komisije za jedrsko varnost (1. odstavek 6. člena) le
da je formulirano mnogo širše. V praksi se je tak način
nadzora dobro obneseI in pri izvrševanju ni bilo večjih težav.
Z osnutkom zakona navedena komisija, katere pravni status je
bil precejšnja izjema glede na veljavno ureditev državne
uprave, ne bo več zakonsko urejena; institut poprejšnjega
soglasja v smislu 204. člena zup za presojo varstva pred
sevanji in jedrske varnosti pa ostaja še naprej, le da je točneje
opredeljen, omejen na določene faze oziroma raven upravnega organa ter postavljen v korist RUJV in RSI. Glede na
opisano dosedanjo ureditev torej ne gre za povečanje, temveč
kvečjemu za zmanjšanje administrativno-strokovnih opravil
v državnih organih, kar je v skladu s Programom aktivnosti za
racionalizacijo in povečevanje učinkovitosti državne uprave
(primerjaj sklepe Izvršnega sveta Skupščine SRS z dne 7. 1.
1988 št. 03-01/85-6-4). Vrhu tega je upoštevati, da imamo
v Sloveniji le dva jedrska objekta (NE Krško, Reaktorski center
v Podgorici) in le en obrat za pridobivanje jedrskih surovin
(Rudnik urana Žirovski vrh). Število upravnih postopkov
v zvezi s temi objekti oziroma obrati je torej majhno, skupno
približno 6 na leto. Z ozirom na pomisleke ZP komisije predlagatelj ocenjuje, da je opisano poprejšnje soglasje RUJV in RSI
smotrna in potrebna ureditev, saj sta varstvo pred sevanji in
jedrska varnost zelo pomembni in občutljivi področji. Zato je
treba zagotoviti, da pristojni in odgovorni organi (RUJV, RSI)
z vidika svojih delovnih področij preverijo vsak upravni postopek, ki se vodi za tak objekt oziroma obrat.
K posameznim členom osnutka zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti dajemo naslednja pojasnila:
1. člen: ta člen predvsem opozarja na cilje, ki se želijo
doseči z ureditvijo razmerij na tem področju. Istočasno
poudarja, da sam le dopolnjuje tri zvezne zakone in njihove
izvršilne predpise, ki urejajo to področje. Upoštevana je pripomba ZP komisije, da naj ima 1. člen značaj splošne
določbe, ki pojasnjuje sistematiko zakona: alineje iz 1. člena
so sedaj poglavja v samem osnutku zakona.
2. člen: v zvezi s pripombo delegata Antona Suška pojasnjujemo, da osnutek zakona uporablja pojme v pomenih in
definicijah, kot so uporabljeni v zveznih zakonih. Osnutek
republiškega zakona teh definicij iz zveznih zakonov ne
ponavlja, tako so npr. v zveznem zakonu določene definicije
virov ionizirajočih sevanj (3. člen), jedrskih objektov (4. člen),
jedrske varnosti (5. člen) itd. Osnutek zakona pojmuje Jedrsko varnost' tako, kot je opredeljena v 5. členu zveznega
zakona z označbo ,varnost jedrskega objekta'. Med tema
dvema pojmoma obeh zakonov ni vsebinske, temveč je le
terminološka razlika, osnutek zakona pa uporkblja izraz, ki se
je v praksi bolj uveljavil. V 2. členu osnutka predvidene definicije so tiste, ki jih zvezni zakon ne ureja, so pa važne za boljše
razumevanje in večjo preglednost zakona, s .čimer je upoštevana pripomba Komisije za varstvo okolja Skupščine SRS.
Osnutek daje definicijo radioaktivnih snovi in ionizirajočega
sevanja v skladu z mednarodnimi priporočili, ne daje pa
definicije jedrskih materialov, ker jo določa 46. člen zveznega
zakona. Slednji tudi taksativno našteva jedrske objekte (4.
člen), kar pa ni nujno izenačeno s pojmom Jedrska naprava'
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po zveznem zakonu o odgovornosti v 4. točki 2. člena. Ta
razlika je upoštevana in zato osnutek zakona pri odgovornosti
za jedrsko škodo govori o jedrski napravi, sicer pa o jedrskih
objektih.
3. člen: ta člen je povzet po sedaj veljavnem republiškem
zakonu, njegovo bistvo je v tem, da ureja ukrepe, ki imajo
pomen za vso republiko. Z njim torej posamezni uporabniki
virov sevanja ali jedrskih objektov niso oproščeni, da izvajajo
vse ostale ukrepe, ki so za njih sicer predpisani. V 3. členu
navedene naloge pa presegajo raven posameznih uporabnikov. Posamezne alinee iz tega člena so podrobneje opredeljene v ustreznih podpoglavjih ali členih osnutka zakona;
zlasti pa bodo konkretno in točno določene v vsakokratnem
programu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (2. odstavek 3. člena). Pojem .ukrep' je mogoče razumeti tudi v širšem
smislu in je zato po mnenju predlagatelja ustrezen izraz za vse
naloge oziroma aktivnosti iz tega člena (pripomba ZP komisije). S tem členom se dopolnjuje 7. člen zveznega zakona, in
sicer glede financiranja (zato so v uvodnem stavku omenjena
sredstva) in glede konkretizacije ukrepov (zato je v 2.
odstavku predviden program).
Posamezni ukrepi iz tega člena pomenijo:
- prva alinea 1. točke: po posebnem zveznem predpisu (8.
člen zveznega zakona, Pravilnik o mestih, metodah in rokih za
preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi, Uradni list
SFRJ št. 40/86) se morajo v Jugoslaviji sistematično izvajati
meritve radioaktivnosti v zraku, zemlji, rekah, jezerih, morju,
trdnih in tekočih padavinah, pitni vodi, hrani in krmilih. Ta
tkim. splošna mreža monitoringa se izvaja že več kot 20 let ter
je enotna in obvezna za vso Jugoslavijo (v letu 1988 je SR
Slovenija za te ukrepe namenila približno 129 milijonov din);
- druga alinea 1. točke: radioaktivni odpadki spadajo med
najbolj občutljive in aktualne naloge današnjega časa. Zato
obstajajo in bodo tudi v bodoče potrebni na tem področju
ukrepi republiškega pomena, npr. nadzor in zagotavljanje
dela dejavnosti republiškega začasnega zbirnega skladišča za
radioaktivne odpadke s področja medicine, industrije, raziskovalnih dejavnosti itd. v Podgorici pri Ljubijani (v letu 1988
je SR Slovenija za te ukrepe namenila približno 10 milijonov
din);
- tretja alinea 1. točke: pred nekaj leti je bil ustanovljen
ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) pri_ Inštitutu
Jožef Štefan za ugotavljanje radioaktivnega onesnaženja v SR
Sloveniji in morebitne intervencije s tem v zvezi. Naloga iz te
alinee je predvsem v tem, da navedeni laboratorij obstaja, da
se torej zagotavlja in vzdržuje njegova pripravljenost za ukrepanje, medtem ko posamezne njegove intervencije zagotavljajo in financirajo praviloma drugi (v prvi vrsti povzročitelji
onesnaženja, naročniki določenih preiskav ipd) (v letu 1988 je
SR Slovenija za te ukrepe namenila približno 61 milijonov
din);
.. . ,
- četrta alinea 1. točke: posebne naloge na področju informacijskega sistema in poročanja zahteva zvezni zakon (členi
26, 27, 44, 64), Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih
ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so
pri delu izpostavljeni ionizirajočem sevanju (Uradni list SFRJ
št 40/86), osnutek republiškega zakona (členi 24, 25, 26) in
osnutek posebnega pravilnika (primerjaj Priloga 1). Med njimi
je posebej pomembno vodenje računalniško podprtega informacijskega sistema na republiški ravni, in sicer o dozah
sevanja, ki jih prejemajo delavci, pacienti in prebivalstvo (v
letu 1988 SR Slovenija za te ukrepe ni zagotovila sredstev);
- prva alinea 2. točke: nenormalne dogodke v jedrskih
elektrarnah in drugih jedrskih objektih doma in v svetu je
potrebno redno spremljati zaradi naukov iz teh dogodkov in
nadaljnjega ukrepanja na področju jedrske varnosti. Zbiranje
podatkov, analize in ocene na tem področju terjajo stalno
aktivnost specializiranih strokovnih kadrov, s katerimi niti
uporabniki jedrskih objektov, niti pristojni upravni organi ne
razpolagajo (v letu 1988 so udeleženci samoupravnega sporazuma namenili za te ukrepe približno 166 milijonov din);
- druga alinea 2. točke: pod pojmom .zagotovitev kakovosti' razumemo vse planirane in sistematične aktivnosti, ki
zagotavljajo, da bo neka komponenta ali storitev izpolnjevala
predpisane pogoje glede kakovosti (2. odstavek 5. člena Pravilnika E 1). Sistem zagotovitve kakovosti obsega: program,
organizacijo, nadzor dokumentacije, nadzor projektiranja,
nadzor nabave, nadzor materiala, nadzor delovnih procesov,
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nadzor preskušanj in preglede, nadzor neskladij, korektivne
dejavnosti, dokumentiranje in arhiviranje, preverjanje. V razvitih državah se zagotovitev kakovosti uvaja v vseh gospodarskih dejavnostih, zlasti pa na nuklearnem področju. Zagotovitev kakovosti je eden najpomembnejših ukrepov jedrske varnosti, z njenim obstojem ali neobstojem jedrska varnost stoji
in pade. Tako ima npr. Nuklearna elektrarna Krško posebno
službo za zagotovitev kakovosti. V Jugoslaviji ureja to
področje na splošno poseben zvezni predpis (Pravilnik
o jugoslovanskih standardih za zagotavljanje kakovosti,
Uradni list SFRJ št. 33/87 in 40/87), na nuklearnem področju
pa členi 5 do 7 in obsežna Metodologija v Pravilniku E 1. Zlasti
so na tem področju obsežna mednarodna priporočila. Samo
primeroma navajamo poseben kodeks Mednarodne agencije
za atomsko energijo (Quality Assurance, Safety Series No 50C-OA, Rev. 1). Skratka, področje je izredno pomembno,
nekdo na republiški ravni ga mora redno strokovno spremljati, predlagati njegovo uvajanje pri nas, skrbeti za izboljšave
itd. (v letu 1988 so udeleženci samoupravnega sporazuma
namenili za te ukrepe in za druge dejavnosti pri pripravi
standardov in predpisov približno 87 milijonov din);
- tretja alinea 2. točke: analize .Verjetnostne ocene rizikov' in , Verjetnostne ocene varnosti', računalniški program za
varnostne analize splošnega pomena obsegajo, poenostavljeno povedano, obsežne verjetnostne in druge modelne izračune glede nastopa nenormalnih dogodkov, jedrskih nesreč
itd. v jedrskih objektih. Ti izračuni so neobhodni za spremljanje jedrske varnosti in morebitno ukrepanje. Terjajo pa stalno
aktivnost specializiranih strokovnih kadrov in posebno, zlasti
programsko računalniško opremo. Z vsem tem ne razpolagajo niti uporabniki jedrskih objektov, niti pristojni upravni
organi (v letu 1988 so udeleženci samoupravnega sporazuma
namenili za te ukrepe približno 403 milijone din);
- četrta alinea 2. točke: posebne naloge na področju informativnega sistema in poročanja zahteva zvezni zakon (členi
'26/1 43/1, 44/2, 53, 54/1, 64), Pravilnik E 4, osnutek republiškega zakona (člena 35/2, 37) in osnutek posebnega pravilnika (primerjaj Priloga 1). Poleg navedenega mora Jugoslavija
na podlagi posebnega mednarodnega sporazuma poročati
Mednarodni agenciji za atomsko energijo o nenormalnih
dogodkih v njenih jedrskih objektih (Sistem IAEA za poročanje o incidentih, Uradni list SFRJ MP št. 1/87); na podlagi
drugega mednarodnega sporazuma pa o materialnih bilancah
jedrskih materialov (sporazum med SFRJ in IAEA o uporabi
garancij v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja,
Uradni list SFRJ št. 67/73). Ker je edina jugoslovanska jedrska
elektrarna v SR Sloveniji, se ta poročila za zvezne organe in
naprej za IAEA pripravljajo pri nas. Seveda pa je tudi za te
naloge potrebno zagotoviti strokovne kadre, s katerimi ne
razpolagajo v celoti pristojni upravni organi (v letu 1988 so
udeleženci samoupravnega sporazuma namenili za te ukrepe
približno 54 milijonov din).
4. in 5. člen: ta dva člena urejata status strokovnih organizacij, ki imajo sedaj nov naziv, saj bi prejšnji pojem ,pooblaščena', lahko zavajal v smeri javnih pooblastil, ki pa jih te
organizacije nimajo. Sedaj je dejavnost teh organizacij omejena na potrebe pristojnih upravnih organov: v bistvu gre za
izvedence, ki so v pomoč upravnim organom, kadar le-ti ne
razpolagajo z zadostnim strokovnim znanjem in drugimi
pogoji. Glede na pripombo ZP komisije so že z zakonom (5.
člen) določeni osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati strokovne organizacije, pri čemer pa se le-ti opredelijo v odločbi
pristojnega upravnega organa. Tu se z republiškim zakonom
deloma samostojno ureja to področje, saj zvezni zakon v 8.
členu ureja le neznaten del teh organizacij (samo na področju
varstva pred ionizirajočimi sevanji in še v tem okviru samo za
splošni monitoring okolja po Pravilniku Z 1, ki velja za vso
Jugoslavijo); deloma pa gre za realizacijo pooblastil iz členov
18/2 in 24 zveznega zakona. Z ureditvijo v osnutku zakona pa
je zagotovljena tudi kvaliteta intelektualnih storitev, na kar je
opozorila Komisija za varstvo okolja Skupščine SRS.
6. člen: jedrski materiali (definira jih 46. člen zveznega
zakona) praviloma tudi spadajo med radioaktivne snovi,
čeprav so napram njim ožji pojem. Vedno kadar osnutek
zakona govori samo o radioaktivnih snoveh, vključuje tudi
jedrske materiale, če pa naj za slednje velja kaj posebnega,
mora osnutek zakona to izrečno urediti.
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7. člen: smotrnost poprejšnjega soglasja smo obrazložili
uvodoma pod točko 4.
8. člen: izpostavljenost sevanju v podzemnih rudnikih (tudi
premogovnih in drugih) je specifična ter zato terja tudi specifične ukrepe. O tem so izdana posebna mednarodna priporočila, zvezni zakon pa je to področje uredil zelo nepopolno.
Predviden je poseben pravilnik, ki bo uredil to področje (primerjaj Priloga 1). Predhodno pa bo potrebno ugotoviti, če
sevanje presega predpisano mejo. Zato so v predhodnih
določbah predvidene posebne preiskave na stroške rudnikov.
9. člen: glede na zahtevo iz 14. člena zveznega zakona
osnutek zakona določa, da je RSI pristojen za vsa dovoljenja
v zvezi z radioaktivnimi snovmi. Predvidena so tudi pavšalna
dovoljenja za čas do 5 let (kadar gre za stalno izvajanje
dejavnosti z radioaktivnimi snovmi), s čimer se zmanjšuje
število potrebnih administrativnih opravil. Ni upoštevana pripomba skupine delegatov SO Ljubljana Šiška za krajši rok,
temveč je ta možnost prepuščena upravnemu organu, da se
odloči v vsakem konkretnem primeru. To omogoča večjo
fleksibilnost pri izdajanju dovoljenj, saj osnutek zakona omenja rok do 5 let.
10. člen: ta določba osnutka zakona ustanavlja pooblastila
RSI, ki jih terjajo 41. člen Pravilnika Z 1 (1. točka), 17. člen
zveznega zakona o prevozu (3. točka) ter možnost vplivanja
na prevoz jedrskih materialov (2. točka).
11. člen: organi za notranje zadeve imajo že po sedaj
veljavnih predpisih pravico soglasja pri prevozu radioaktivnih
snovi.
12. člen: opisane so najbolj tipične dejavnosti strokovnih
organizacij. S tem je med drugim realiziran tudi člen 18/2 in 24
zveznega zakona.
13. člen: zaradi usklajenosti republiških predpisov so definicije povzete po osnutku zakona o varstvu pred nevarnimi
snovmi.
14. člen: zvezni zakon ne ureja načela minimizacije odpadkov, za to je opredeljeno v tem členu osnutka.
15. člen: določena je obveznost tkim. malih uporabnikov
radioaktivnih snovi, da oddajajo svoje odpadke v začasno
zbirno skladišče, česar zvezni zakon ne ureja. S tem bi bil
zagotovljen boljši nadzor nad temi viri sevanja, ki jih je v Sloveniji precejšnje število. V Sloveniji obstaja začasno zbirno
skladišče za povzročitelje radioaktivnih odpadkov iz gospodarstva, bolnic itd. v Podgorici pri Ljubljani.
16. člen: osnutek zakona v tem členu določa splošno
normo, ki iz zveznega zakona izhaja le posredno. Podrobnejši
kriteriji za sama odlagališča (pripomba Komisije za varstvo
človekovega okolja Skupščine SRS) pa so razdelani v zveznih
predpisih, zlasti v Pravilniku Z 3 in Pravilniku E 1.
17. in 18. člen: upoštevana je pripomba ZP komisije, da gre
za dejavnost posebnega družbenega pomena. Za to ta dva
člena urejata status OZD in dejavnosti. Poseben družbeni
vpliv na tem področju je potrebno zagotoviti zlasti zaradi
določanja cen storitev.
19. člen: zaradi večje jasnosti osnutek zakona opozarja na
osnovni zakon iz tega področja, to je zakon o SLO; prav tako
povzema in točno opredeljuje nekatere določbe osnutka
zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi, ki veljajo tudi za
radioaktivne snovi.
20. člen: obveznosti meteoroloških meritev in opazovanj je
pomemben preventivni ukrep, ki ga pa zvezni zakon ne zahteva. Zato se ta obveznost ustanavlja z republiškim predpisom, pri čemer pa jo je seveda treba opravljati v skladu
s predpisanimi postopki in načini, kar ureja novi zvezni Zakon
o hidrometeoroloških dejavnostih, ki imajo pomen za vso
državo (Uradni list SFRJ št. 18/88). Obveznost uporabnika, da
mora izvajati nadzor radioaktivnosti okolja v svoji okolici, je
sicer predvidena v 9. členu zveznega zakona in Pravilniku Z 2.
Na predlog delegata Toneta Želeta je ta obveznost v tem členu
ponovljena, vendar s pomembno dopolnitvijo: uporabnik
jedrskega objekta programa nadzora radioaktivnosti v svoji
okolici ne izvaja sam, temveč je dolžan poskrbeti za njegovo
izvajanje (torej preko drugih organizacij oziroma izvajalcev),
kar zagotavlja večjo objektivnost nadzora. Na ta način nadzor
že sedaj poteka v praksi. Pristojnost za potrjevanje programov
(v prejšnji fazi je bila predvidena varianta, da je pristojna
RUJV) je dana RK za zdravstvo, saj je ta organ sicer nasploh
pristojen za varstvo pred ionizirajočimi sevanji. Strokovno
poročevalec

verifikacijo programa za meteorologijo pa vrši Hidrometeorološki zavod SRS.
21. člen: obrat za pridobivanje jedrskih surovin (npr. RUŽV)
ni jedrski objekt. Zato zanj po zveznem zakonu ne veljajo
določbe o sistematičnem zadzoru radioaktivnosti v njegovi
okolici (9. člen, Pravilniku Z 2). Ker pa za nadzor radioaktivnosti okolja v okolici jedrskih objektov praviloma veljajo enaka
pravila kot za obrate, je republiški zakon razširil te predpise
tudi na obrate in s tem poenotil in poenostavil posamezne
postopke.
22. člen: intervencijski nivoji, ki jih ureja ta člen, so
pomembni v primeru jedrskih nesreč, ker olajšujejo odločitve
pristojnih organov. To področje je v zveznih predpisih ostalo
nedorečeno (omenja ga le Pravilnik Z 6), z dopolnitvami
zveznega zakona (ki so v teku) pa bodo urejene osnove za vso
Jugoslavijo. Zato je potrebno v vsakem primeru v osnutku
zakona predvideti pravno podlago za sprejem teh nivojev za
območje Slovenije ter za posamezne jedrske objekte.
23. člen: zvezni zakon ne ureja usposabljanja delavcev na
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji (17. člen, Pravilnik Z 5). Zato je tu predviden republiški pravilnik (glej Priloga
V24. člen: poleg evidence ureja ta člen tudi pomembno
stično točko z osnutkom zakona o varstvu pred nevarnimi
snovmi, saj nalaga uskladitev in povezavo evidenc o virih
z informacijskim sistemom iz tega republiškega zakona in
torej vzpostavlja zahtevo za skupne baze podatkov. V tem in
naslednjem členu gre za informacijsko podporo za izvajanje
osnutka zakona v skladu z 11.a členom zakona o sistemu
državne uprave (Uradni list SRS št. 37/87), istočasno pa se
realizira 27. člen zveznega zakona.
25. člen: zahteva po uskladitvi in povezavi programov
z enotnim informacijskim sistemom Jugoslavije izhaja iz
veljavnega zveznega zakona o hidrometeoroloških dejavnostih, pomembnih za vso državo (Uradni list SFRJ št. 18/88).
26. člen: predlagatelj ocenjuje, da je vprašanje temeljitega
evidentiranja, ter na tej podlagi poročanja in obveščanja eno
najpomembnejših vprašanj na področju, ki ga ureja ta zakon.
Za to sta tem vprašanjem posvečena dva posebna člena
v osnutku zakona (26. in 37. člen) ter dva posebna izvršilna
predpisa (glej Priloga 1). S temi določbami se natančno opredeljuje obveznost javljanja podatkov s tega področja, z njimi
pa se tudi realizirajo pooblastila iz členov 26, 27, 44 in 64
zveznega zakona. Evidence na teh področjih prvenstveno
ureja federacija (glej Pravilnik Z 10 in Pravilnik E 4), navedeni
republiški predpisi pa to ureditev dopolnjujejo. Kot izhaja iz
zveznega Pravilnika Z 1, Pravilnika Z 10 ter osnutka Pravilnika
o evidentiranju, poročanju in obveščanju na področju varstva
pred ionizirajočimi sevanji so v teh evidencah in poročilih
obseženi tudi podatki o vsebnosti radioaktivnih snovi v določenih izdelkih, prejete doze pri medicinskih raziskavah itd., na
kar sta opozorila zlasti Svet za varstvo okolja pri RK SZDL in
DPZ. Vsi ti podatki se bodo zbirali pri pristojnih republiških
upravnih organih, ki pa so dolžni redno in stalno obveščati
javnost že po sistemskih predpisih (primerjaj npr. 15. in 194.
člen zakona o sistemu državne uprave, Uradni list SRS št. 24/
79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88).
27. člen: Republiška uprava za jedrsko varnost ima vsa
pooblastila za soglasja in dovoljenja le z vidika jedrske varnosti. S tem je opredeljeno področje urejanja osnutka zakona;
zakon o graditvi objektov, kot je bilo že pojasnjeno, torej
v celoti velja tudi za jedrske objekte, z njim vred pa tudi
pristojnost RK za industrijo in gradbeništvo za gradbeno in
uporabno dovoljenje. S členi 27. do 33. osnutka zakona so
realizirane določbe zveznega zakona o njegovih členih 12.,
13., 33., 35. v zvezi z 38.
28. in 29. člen: v 28. členu osnutka so navedena dovoljenja,
ki jih mora pridobiti uporabnik jedrskega objekta v upravnem
postopku. Vsa se nanašajo na vidik jedrske varnosti pri jedrskem objektu. Enako velja za poprejšnja soglasja iz 2.
odstavka tega člena, s katerimi se naj Republiški upravi za
jedrsko varnost (RUJV) zagotovi določen vpliv pri vseh drugih
upravnih postopkih, ki tečejo za jedrski objekt na republiški
ravni. Kot je bilo pojasnjeno v točki 4. ta določba ne bo
povečala administrativno-strokovnih opravil. - V 29. členu
osnutka pa je opredeljeno razmerje napram uporabnemu
dovoljenju po predpisih o graditvi objektov. Slednje mora biti
izdano predno se izda dovoljenje za jedrski tehnološki proces
investitorjeve dejavnosti z vidika jedrske varnosti.
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30. in 31. člen: ti dve določbi osnutka urejata tkim , spremembo' in pa ,drugo delo' na jedrskem delu jedrskega
objekta v poskusnem obratovanju ali obratovanju.
Pomembno je, da je dana definicija teh dveh pojmov; na njiju
se veže upravni postopek pred Republiško upravo za jedrsko
varnost pri čemer osnutek tudi nalaga stranki, katero dokumentacijo mora v tem postopku predložiti. Določbe teh dveh
členov temeljijo na mednarodnih priporočilih ter na dosedanjih izkušnjah z NE Krško.
. ,
32. in 33. člen: ti dve določbi urejata tkim. ,dekomisijo
jedrskega objekta ter pomembno dopolnjujeta 12. in 13. člen
zveznega zakona. Slednji je namreč pri tem vprašanju ostal
precej nedorečen ter za to fazo niti ne predvideva posebnega
upravnega postopka in posebnega dovoljenja. Zato osnutek
republiškega zakona ustanavlja upravno dovoljenje za to
fazo, našteva potrebno dokumentacijo za upravni postopek
ter ureja nadaljnjo usodo območja lokacije po izvršeni dekomisiji. Urejanje drugih pogojev za dekomisijo, na kar opozarja
Komisija za varstvo človekovega okolja Skupščine SRS (nPrupoštevanje v projektu, program ukrepov, postopke za dekomisijo itd.) pa ureja Pravilnik E 1 (npr. 8 točka 20. člena, 44.
člen, 49. člen).
34. člen: ukrep iz tega člena je po svoji naravi inšpekcijski,
zaradi njegove teže pa je v pristojnosti Republiške uprave za
jedrsko varnost, ne pa zgolj njenega republiškega inšpektorja. Pri tej določbi je upoštevana pripomba ZP komisije, da
jo je treba formulirati kot samostojen člen.
35. člen: ta člen ureja realizacijo pooblastil iz zveznih predpisov in sicer: členov 59/2 in 70/4 zveznega zakona o prevozu
nevarnih snovi (1. točka), člena 53 in naslednjih zveznega
zakona (2. točka), člena 8 in 9/3 zveznega zakona o odgovornosti (3. točka), členi 4. 8, 21/3, 27/3, 35/3 Pravilnika E 3 <4.
točka), člena 40. zveznega zakona (5. točka).
36. člen: ta določba osnutka zakona opredeljuje glavna
področja oziroma naloge, za katere bo pristojni upravni organ
določil strokovne organizacije.
37. člen: ta člen ustanavlja obveznost poročanja in obveščanja, ki je sistematično in pregledno urejena v posebnem
pravilniku (primerjaj Priloga 1). S tem se podrobneje urejajo
in razdeljujejo: določbe zveznega zakona v členih 12, 26/1, 43/
1, 44/2, 53, 54/1, 64; določbe Konvencije o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči (v Jugoslaviji je v fazi ratifikacije) v njenem členu 5; in določbe Sistema IAEA za poročanje o incidentih (Uradni list SFRJ MP št. 1/87) zlasti v njenih točkah 2.2.,
3.3., 4. i., 4.2., 4.4., 4.5. primerjaj pojasnilo k členu 26. osnutka.
38. člen: ta določba in celotno poglavje ureja obvezno
zavarovanje odgovornosti za jedrske škode, katerega urejanje
je v pristojnosti republike (10. točka 1. odstavka 321. člena
Ustave SRS). Sama obveznost zavarovanja pa je predvidena
v Dunajski konvenciji o civilni odgovornosti za jedrske škode
(Uradni list SFRJ MP št. 5/77), VII. člen ter v zakonu o odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list SFRJ št. 22/78 in 34/79),
15. in 17. člen. Ta dva predpisa urejata tudi znesek odgovornosti (ki trenutno znaša po odloku ZIS Uradni list SFRJ št. 49/
87 9 milijard din), republiški ureditvi pa prepuščata znesek
za v ar o vanjs te odgovornosti. Osnutek zakona v tem členu
določa, da sta znesek odgovornosti in znesek zavarovanja
praviloma enaka (kongruenca odgovornosti in kritja). S predlagano ureditvijo sedaj to velja avtomatično: če se spremeni
(zvezni) znesek odgovornosti, se avtomatično z njim spremeni
tudi (republiški) znesek zavarovanja. Taka rešitev zmanjšuje
administrativne postopke, saj ob valorizacijah zneska odgovornosti ni potrebno vsakokrat opravljati tudi valorizacij zneska zavarovanja. Ta člen in celotno poglavje govori o jedrski
napravi (ne pa o jedrskem objektu), ker ta dva pojma v zveznem zakonu in zveznem zakonu o odgovornosti nista v celoti
izenačena.
39. člen: ta določba ustanavlja Izjemo napram predhodnemu členu, in sicer zato, ker so raziskovalni jedrski reaktorji
napram drugim jedrskim napravam manjše toplotne moči in
s tem predstavljajo manjšo potencialno nevarnost. Zato naj se
tudi zavarujejo za manjše zneske, kar dopušča zvezni zakon
o odgovornosti v 15. členu. Razmerje je postavljeno približno
glede na razmerje toplotne moči raziskovalnega jedrskega
reaktorja napram jedrski elektrarni s približno 2000 MW
toplotne moči.
40. člen: ta člen ustanavlja jamstvo (poroštvo) SR Slovenije,
kar zahteva Dunajska konvencija v svojem členu VII/1. Dikcija

v osnutku neposredno povzema določbe navedene konvencije, katere namen je v čimvečji meri zaščititi interes morebitnih oškodovancev jedrske nesreče (načelo varstva oškodovancev); v vsakem primeru, tudi če odpove obveznost odgovornega uporabnika in celo obveznost zavezane zavarovalnice, morajo biti na voljo sredstva za poplačilo škode — sredstva države. Skladno s tem tudi zvezni zakon o odgovornosti
določa v 17. členu, da se poravnava razlike med razpoložljivimi sredstvi zavarovanja do zneska (omejene) odgovornosti
uredi z republiškim predpisom. - Po navedenem torej država
zagotavlja (jamči, prevzema obveznost) da bo plačala obveznost do zneska (omejene) odgovornosti neke druge, primarno
zavezane osebe: ta je v prvi vrsti odgovorni uporabnik jedrskega objekta in z njim njegova zavarovalnica. Navedeno pa
so značilnosti poroštvenega razmerja; ker se to razmerje
ustanavlja z zakonom, gre torej pri 40. členu osnutka zakona
za zakonito poroštvo. Ena od osnovnih značilnosti poroštvenega razmerja je, da ima porok že po samem zakonu (zakon
o obligacijskih razmerjih, zor, Uradni list SFRJ št. 25/78 in 39/
85) za plačano obveznost regresno pravico (1013. člen zor).
Zato je v osnutku zakona ni potrebno ponovno urejati. Za
boljše razumevanje tega poroštva pa je treba ločiti dva primera:
a) poroštvo Slovenije v primeru, ko je znesek zavarovanja
enak znesku odgovornosti: tak je primer iz 38. člena osnutka
(npr. zavarovanje je formalno sklenjeno kot zahteva zakon, le
da zavarovalnica iz kakršnegakoli razloga ni likvidna). V tem
primeru je poroštvo Slovenije zgolj likvidnostno, izhaja le tz
sredstev zavarovanja, regresna pravica Slovenije je podana
zoper oba primarna zavezanca (uporabnika jedrskega objekta
in njegovo zavarovalnico) že po zor; poroštvo Slovenije pa je
seveda omejeno do zneska odgovornosti.
b) poroštvo Slovenije v primeru, ko je znesek zavarovanja
manjši od zneska odgovornosti: tak je primer iz 39. člena
osnutka (pri raziskovalnih reaktorjih je znesek zavarovanja
manjši od zneska odgovornosti), možni so pa tudi drugi
primeri (če bi npr. uporabnik kršil zakon in se ne zavaroval
v predpisani višini). V teh primerih uporabnik raziskovalnega
jedrskega reaktorja še vedno odgovarja do polnega zneska
(omejene) odgovornosti, ki je določena v zveznih predpisih za
vse jedrske naprave. Torej odgovarja uporabnik za več, kot je
bil sklenil zavarovanje, z njim vred pa po Dunajski konvenciji
jamči tudi država. Če bo škoda presegla znesek zavarovan/a,
bo moral ta presežek plačati (vendar le do zneska omejene
odgovornosti) uporabnik ali država iz naslova poroštva. Vendar obstaja tu poroštvo le še napram odgovornemu uporabniku ne pa napram zavarovalnici, ki je svojo obveznost v redu
in v celoti izpolnila. Ker poroštva napram zavarovalnici ni, tudi
ni napram njej regresne pravice in torej ni mogoče govoriti,
da poroštvo iz 39. člena izhaja vselej le iz sredstev zavarovanja. Seveda pa v vsakem primeru obstaja poroštveno razmerje
in regresna pravica države napram odgovornemu uporabniku.
. .,
,.
.
41. člen: naloge in ukrepe, ki se tičejo uporabnikov, financirajo ti uporabniki. Tega pomembnega vprašanja zvezni zakon
sploh ne ureja, gre pa za načelo, da mora najprej vsak sam
poskrbeti za svoje varno obratovanje. Posebej opozarjamo na
načelo, da mora vsak proizvajalec odpadkov sam poskrbeti m
zagotoviti sredstva za njihovo odstranitev oziroma odlaganje
(3. točka tega člena).
42. člen: ta člen osnutka povzema ureditev iz veljavnega
republiškega zakona, točneje njegovega 4. in 20. člena
(Uradni list SRS št. 28/80). Z njim je v osnutku predvideno
financiranje ukrepov, ki presegajo neposredne obveznosti
posameznih uporabnikov jedrskih objektov in uporabnikov
virov, da sami skrbijo za svoje varno obratovanje (kar ureja 41.
člen osnutka). Gre za ukrepe, ki so splošnega pomena za vso
republiko, načelno jih določa 3. člen osnutka zakona, podrobneje pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s programi (2.
odstavek 3. člena). Splošne ukrepe s področja varstva pred
sevanji (1. točka 3. člena) v čeloti financira Slovenija iz proračuna že sedaj. Splošni ukrepi s področja jedrske varnosti (2.
točka 3. člena osnutka) se financirajo na podlagi posebnega
Samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za jedrsko varnost že sedaj, ta sporazum je bil sklenjen 15. 1. 1985
med Izvršnim svetom Skupščine SRS (ki prispeva 10%),
Nuklearno elektrarno Krško (ki prispeva 80%), Rudnikom
urana Žirovski vrh (ki prispeva 5%) in Institutom Jožef Štefan
poročevalec
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(ki prispeva 5% sredstev). Vsakoletna sredstva se določijo
z Aneksom k sporazumu. V letu 1988 je bilo zbranih na tej
podlagi približno 710 milijonov din, ki so bili porabljeni za
financiranje opisanih nalog po programu RUJV. Tak način
zbiranja sredstev je v skladu z zakonom o celotnem prihodku
in dohodku (8. alinea 83. člena).
Ker združevanje sredstev na podlagi samoupravnega sporazuma ni dovolj zanesljiv, pa tudi ne sistemski način financiranja ukrepov, ki imajo pomen za vso republiko, je predlagana
varianta po kateri naj bi se ta sredstva zagotavljala iz proračuna SR Slovenije. Po eni strani narava in pomen ukrepov iz
3. člena to utemeljujeta, po drugi strani pa se je treba zavedati, da taka rešitev pomeni novo obremenitev proračuna.
Dileme med obema rešitvama so naslednje:
- samoupravni sporazum temelji na veljavnem republiškem zakonu, je že sklenjen, se izvaja, vendar pa rešitev ni
sistemska (sporazumevanja v tem primeru ni mogoče prisilno
predpisati, podlaga sredstev za tako pomembne ukrepe je
lahko nezanesljiva, potrebno je vsakoletno težavno usklajevanje med udeleženci o višini prispevka);
proračun je bolj zanesljiv vir financiranja, neodvisen od dobre
volje udeležencev, glede na naravo ukrepov je ta rešitev
vsebinsko pravilnejša. Če pa bo sprejeta v zakon, je treba
zagotoviti, da bo proračun SR Slovenije tudi dejansko zagotavljal sredstva v takem obsegu, kot je to bilo do sedaj realizirano na podlagi samoupravnega sporazuma. Sprejem variante v zakon pomeni novo obremenitev proračuna. Če kot
primer vzamemo leto 1988 je po sedaj veljavni rešitvi proračun prispeval za celotni 3. člen (varstvo pred sevanji in jedrska varnost) približno 271 milijonov din; če bi veljala varianta
k 42. členu, bi pa moral v tem letu prispevati za celotni 3. člen
približno 910 milijonov din.
43. do 46. člen: te določbe osnutka urejajo inšpekcijsko
nadzorstvo, seveda le z vidika varstva pred ionizirajočimi
sevanji in le z vidika jedrske varnosti.
47. člen: na podlagi meritev po tem členu bodo podzemni
rudniki klasificirani, če spadajo pod posebni režim varstva po
osnutku zakona in pravilniku (glej Priloga 1).
48. člen: ta člen pojasnjuje terminološko razliko, ki je
nastala med sedaj veljavnim republiškim zakonom in osnutkom tega zakona. Prav tako ureja upravne postopke, ki so
v teku.
49. člen: z osnutkom zakona so nastale razlike pri zavarovanju raziskovalnih jedrskih reaktorjev, kar je potrebno uskladiti.
50. do 52. člen: ti členi urejajo veljavnost izvršilnih predpisov. Upoštevana je pripomba ZP komisija, da ne bi prišlo do
pravne praznine pri izvršilnih predpisih. V teh členih našteti
predpisi in akti bodo nadomeščeni z novimi izvršilnimi predpisi ter je zato potrebno ohraniti njihovo veljavnost do uveljavitve novih.
II. MATERIALNE IN DRUGE POSLEDICE
Ob upoštevanju dosedanje ureditve za izvedbo predlaganega zakona praviloma ne bodo potrebna nova finančna
sredstva. Izjema velja za nekatere organizacije združenega
dela, in sicer:
- OZD, ki se ukvarjajo z raziskovanjem ali izkoriščanjem
rudnin v podzemnih rudnikih bodo morale zagotoviti sredstva
za meritve ionizirajočih sevanj v teh rudnikih;
- povzročitelji radioaktivnih odpadkov morajo sami financirati njihovo odstranjevanje oziroma odlaganje.
Osnutek zakona bo še naprej ohranil nekatere materialne
obveznosti iz sedanjega republiškega zakona, in sicer:
- ukrepi iz 1. točke 3. člena predstavljajo, če imajo pomen
za vso republiko, obeznost tudi za SR Slovenijo oziroma njen
proračun. Gre za ukrepe, ki jih nalaga zvezni zakon in ki se že
po sedaj veljavnem republiškem zakonu financirajo iz republiškega proračuna (za leto 1988 je v ta namen bilo predvidenih
približno 200 milijonov din);
- ukrepi iz 2. točke 3. člena so prav tako delna obveznost
SR Slovenije (v letu 1988 približno 71 milijonov din); če bi bila
sprejeta varianta k 42. členu, pa bi bila obveznost iz te točke
710 milijonov din;
- obvezno zavarovanje uporabnikov jedrskih naprav je
enaka kot določa sedaj veljavni republiški zakon o zavarovanju oziroma odlok IS Skupščine SR Slovenije, ki je bil sprejet
poročevalec

na njegovi podlagi (Uradni list SRS št. 2/88), zmanjšana pa je
za raziskovalne reaktorje;
- obveznost jamstva SR Slovenije za jedrsko škodo pride
v poštev le v primeru, če sredsta zavarovanja ne bi zadostovala za kritje nastale jedrske škode in le do zneska omejene
odgovornosti uporabnika jedrske naprave, ki znaša po odloku
ZIS (Uradni list SFRJ št. 49/87) 9 milijard din. Za morebitno
poplačilo pa ima SR Slovenija regresno pravico, kot je bilo
zgoraj pojasnjeno.
Na podlagi predlaganih rešitev ne bodo nastale druge
posledice za delovne ljudi in občane.
III. PRIPOMBE K PREDLOGU ZA IZDAJO
ZAKONA
1. Upoštevane pripombe
Kot je rezvidno iz posameznih členov osnutka zakona in
pojasnil k njim je predlagatelj v največji možni meri upošteval
stališča, mnenja, pripombe in pedloge, ki so bili dani k predlogu za izdajo zakona. Posebej je bil upoštevan predlog Sveta
za varstvo okolja pri RK SZDL in Družbenopolitičnega zbora
Skupščine SRS, naj se v/ fazi osnutka prikažejo najpomembnejše rešitve v izvršilnih predpisih. Skladno s tem prilagamo
k osnutku zakona naslednje osnutke izvršilnih predpisov:
- Pravilnik o poročanju in obveščanju na področju jedrske
varnosti,
- Pravilnik o izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev na
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji,
- Pravilnik o varstvu pred ionizirajočimi sevanji v obratih za
pridobivanje jedrskih surovin in v podzemnih rudnikih,
- Pravilnik o poročanju in obveščanju na področju varstva
pred ionizirajočimi sevanji.
S temi pravilniki je predlagatelj želel prikazati le najpomembnejše rešitve na posameznih področjih; zaradi večje
preglednosti so pisani v obliki osnutka, vendar pa jih je treba
obravnavati samo kot osnove za bodoče izvršilne predpise.
2. Neupoštevane pripombe
Neupoštevane pripombe in razlogi za zavrnitev so večinoma pojasnjene pri obrazložitvi k posameznim členom.
K temu še dodajamo:
- zakon naj prepove uporabo določenih gradbenih materialov (delegata Zlatko Erlih in Rudi Ketiš): to vprašanje je že
urejeno z zveznimi predpisi, zlasti v 14. členu Pravilnika
Z 9 (primerjaj Priloga 2);
- za vsa vprašanja iz zakona naj se pooblasti en upravni
organ (odbor za družbenopolitični sistem Zbora združenega
dela Skupščine SRS): zaradi vsebinskih, strokovnih, operativnih in številnih drugih razlogov delimo celotno področje urejanja na dva velika dela: vgrstvo pred ionizirajočimi sevanji in
jedrska varnost. Ta delitev obstaja v mednarodnih priporočilih, v drugih državah in je vsa leta veljala tudi pri nas.
Predlagatelj zakona ni niti mogel, niti želel posegati v to
ustaljeno delitev ter je zato nemogoče, da bi vsa vprašanja
bila v delovnem področju le enega upravnega organa. To bi
tudi postavilo na glavo veljavno organizacijo in delovno
področje republiških upravnih organov in republiških organizacij;
- ali bodo za prevoz nevarnih snovi zgrajene posebne
ceste (delegat SO Velenje): gradnja posebnih cest ni smotrna,
lahko pa pristojni upravni organ po 59. členu zveznega
zakona o prevozu določi posebne trase prevoza (itinerarje)
v vsakokratnem dovoljenju za prevoz;
- treba je poenotiti kriterije za izbor odlagališča radioaktivnih odpadkov (Odbor za DPS DPZ): izhodišča za te kriterije
deloma urejajo zvezni predpisi, zlasti Pravilnik Z 3 in Pravilnik
E 1. Sicer pa se ti kriteriji praviloma ne morejo urejati na ravni
zakona, temveč kvečjemu pravilnika in standardov;
- obrati za pridobivanje jedrskih surovin naj se vnesejo
v poglavji III. in IV., ki obravnavata jedrske objekte (delegat
Tone Žele): tega predloga ni mogoče upoštevati, ker zvezni
predpisi strogo ločijo navedene obrate od jedrskih objektov.
To razlikovanje je utemeljeno, glavni kriterij pa so jedrski
materiali, ki se nahajajo v jedrskih objektih, v zgoraj navedenih obratih pa ne. Zato so obrati obravnavani z zakonodajnega in varstvenega vidika le kot viri ionizirajočih sevanj,
medtem ko so jedrski objekti poleg tega tudi nosilci jedrskih
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materialov in s tem mnogo večjih potencialnih nevarnosti. Na
to se navezujejo nadaljnje razlike, od upravnih pristojnosti do
posebne, mnogo strožje oblike civilne odškodninske odgovornosti (Dunajska konvencija itd.). Predlagatelj pa je, kjer je
bilo to mogoče, izenačil nekatera pravila, tako da veljajo za
jedrske objekte in obrate (npr. monitoring radioaktivnosti
v okolici, meteorološki nadzor itd.).
3. Rešitve, ki odstopajo od predloga za izdajo
zakona
Na podlagi razprave v postopku pred Skupščino SRS je
predlagatelj umaknil ali spremenil nekatere določbe, ki so jih
vsebovale teze k predlogu za izdajo zakona. Te glavne spremembe so predvsem naslednje (v oklepaju navajamo tezo).
- v osnutku zakona je opuščena možnost pritožbe zoper
odločbo republiškega upravnega organa (6. teza): taka
določba bi pomenila podvajanje administrativnih postopkov
in ne bi prispevala k povečanju pravne varnosti, saj je vselej
možen upravni spor pred Vrhovnim sodiščem SRS;
- osnutek zakona nima več posebnega poglavja o prevozu
(12 teza)' to materijo celovito in za vso Jugoslavijo ureja
zvezni zakon o prevozu, ki je u fazi spreminjanja. Vrhu tega
bodo na njegovi podlagi izdani tudi nekateri zvezni izvršilni
predpisi. Zato urejanje v republiki v tem trenutku ni umestno,
vrhu tega pa je potrebno pri prevozu nevarnih snovi zagotoviti

enoten režim za vso Jugoslavijo, ne pa se omejevati na posamezne republike;
.
- osnutek zakona je na novo uredil varstvo pred sevanji
v podzemnih rudnikih: v slednjih so potrebni specifični ukrepi
varstva pred sevanji, upoštevajoč posebna mednarodna priporočila, ki veljajo samo za rudnike. Predviden je poseben
pravilnik (glej Priloga 1);
- v osnutku zakona je rezširjeno poglavje o radioaktivnih
odpadkih (14. in 15. teza): ker gre za dejavnost posebnega
družbenega pomena, je bilo potrebno to poglavje razširiti,
- v osnutku zakona je izpuščena možnost manjšega zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo, kadar ta nastane med
prevozom (2. odstavek 32. teze); ta določba iz dosedanjega
zakona o zavarovanju je nepotrebna, saj v praksi ni zaživela,
vrhu tega pa se Dunajska konvencija (II. člen) oziroma zvezni
zakon o odgovornosti (5. člen) nanaša tudi na jedrske škode
v času prevoza, za katere prav tako odgovarja uporabnik
jedrske naprave (kanaliziranje odgovornosti);
- osnutek zakona ne pozna več možnosti izterjave mandatne kazni takoj na kraju prekrška (4. točka 40. teze): po
praktičnih izkušnjah taka možnost ne bi bistveno prispevala
k večjemu upoštevanju predpisov;
- osnutek zakona nima kazenskih določb: po vsestranski
proučitvi zveznega zakona (z njegovimi dopolnitvami bodo
zvišane denarne kazni) je predlagatelj ugotovil, da so tam
sankcionirane vse bistvene kršitve s tega področja in ni
potrebno dodatno republiško sankcioniranje. Tudi sedaj
veljavni republiški zakon nima kazenskih določb.

Priloga 1

o varetvu pred ionizirajočimi sevanji v obratih za pridobivanje jedrskih surovin in
v podzemskih rudnikih
Na podlagi 8. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o jedrski varnosti (Uradni list SRS ...) in 272.
člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) izdaja
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo

PRAVILNIK
O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
V OBRATIH ZA PRIDOBIVANJE JEDRSKIH
SUROVIN IN V PODZEMNIH RUDNIKIH
I. SPLOŠNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja posebne ukrepe na področju varstva
delavcev pred ionizirajočimi sevanji, ki veljajo za delo:
1. v obratih za pridobivanje jedrskih surovin, in
2. v podzemnih rudnikih in njihovih obratih, v katerih obstaja
ionizirajoče sevanje nad mejami, določenimi s tem pravilnikom.
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2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za tiste podzemne rudnike,
v katerih delavci prejmejo 3/10 ali več efektivne ekvivalentne
mejne letne doze po zveznih predpisih.
II. IZVEDENE MEJE
3. člen
Upoštevajoč meje efektivnih ekvivalentnih doz, ki so določene z zveznimi predpisi za osebe, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj, ta pravilnik določa za te osebe tudi največje dovoljene
izvedene meje.
Izvedene meje iz prejšnjega odstavka so največje meje
letnega vnosa radionuklidov (MLV) v človeški organizem
z inhalacijo in ingestijo za naslednjo radioaktivno kontaminacijo:
1. kratkoživi radonovi potomci,
2. kratkoživi toronovi potomci,
3. prah uranove in torijeve rude,
4. uran in torij.
4. člen
Meja letnega vnosa za potomce 222 Rn znaša 2x10
— 2 J inhalirane potencialne energije alfa delcev.
poročevalec

5. člen
Meja letnega vnosa za kratkožive potomce 220 Rn znaša
6x10 - 2 J inhalirane potencialne energije alfa delcev.
6. člen
Meje letnega vnosa za dolgožive potomce (alfa sevalci)
uranove razpadne vrste v obliki prahu uranove in torijeve rude
znašajo:
1. 1,7 kBq za uranovo razpadno vrsto;
2. 0,2 kBq za torijevo razpadno vrsto.
7. člen
Meja letnega vnosa za uran znaša 1,5 kBq, za torij pa 0,20
kBq.
8. člen
Kadar so delavci v obratih in rudnikih izpostavljeni zunanjemu in notranjemu sevanju, velja poleg mej po zveznih
predpisih in po tem pravilniku še naslednja omejitev:
Ds + LV Rn p. + LV Tn p. + Lv r. p. U + LV r. p. Th« 1
50
0.02
0.06
1700
2(^0
pri čemer je:
- Ds letna doza iz zunanjih virov v mSV
- LV Rn p. letni vnos radonovih kratkoživih potomcev v J
- LV Tn p. letni vnos toronovih kratkoživih potomcev v J
- LV r. p. U letni vnos prahu uranove rude v Bq celokupne
dolgožive alfa aktivnosti
- LV r.p. Th letni vnos prahu torijeve rude v Bq celokupne
dolgožive alfa aktivnosti.
Monitoring in obračun izpostavljenosti delavcev se vodi le
za tiste od zgoraj navedenih virov, ki bistveno prispevajo
k dozi iz prejšnjega odstavka.,
III. NADZOR RADIOAKTIVNOSTI
9. člen
Zaradi učinkovitega varstva pred ionizirajočimi sevanji in
rednega nadzora radioaktivne kontaminacije se delovna
območja v obratih in rudnikih iz 1. člena tega pravilnika delijo
na:
1. kontrolirano območje, v katerem bi delavci lahko prejeli
skupno letno dozo večjo od 3/10 omejitev iz 3. do 8. člena tega
pravilnika. Kontrolirano območje je označeno z opozorilnimi
znaki, dostop vanj je omejen, zanj veljajo posebna obratovalna navodila; in
2. nadzorovano območje, v katerem skupna letna doza lahko
presega 1/10, vendar po vsej verjetnosti ne bo presegla 3/10
omejitev iz 3. do 8. člena tega pravilnika. V nadzorovanem
območju se izvaja le nadzor radioaktivnosti okolja.
10. člen
V obratih in rudnikih iz prvega člena tega pravilnika se
izvaja ena ali več vrst naslednjega nadzora radioaktivne kontaminacije (monitoring):
1. koncentracije radonovih in toronovih potomcev v zraku;
2. osebna izpostavljenost delavcev radonovim in toronovim
potomcem;
3. koncentracije doloživih alfa sevalcev v prahu;
4. hitrost doze gama sevanja;
5. osebna izpostavljenost gama sevanju.
11. člen
Osebna izpostavljenost delavcev radonovim in toronovim
potomcem se nadzira enkrat v 3 mesecih.
12. člen
Izpostavljenost gama sevanju se nadzira enkrat v 3 mesecih.
13. člen
Dolgoživeči alfa sevalci v zraku se nadzirajo enkrat v 6 mesecih.
poročevalec

IV. ZAŠČITNI UKREPI
14. člen
Zaščita pred radioaktivnim prahom se izvaja z zaščitnimi
ukrepi, ki veljajo v rudnikih in obratih za neradioaktivni prah.
15. člen
Projekti ventilacijskih sistemov morajo biti zasnovani tako,
da zmanjšajo tvorbo radona, torona in njihovih potomcev na
najmanjšo možno mero. Pri tem je potrebno upoštevati zlasti:
1. zadosten dotok svežega zraka,
2. v primeru ustavitev ali sprememb na ventilacijskem
sistemu se lahko vrnejo delavci na delo šele, ko sistemi zopet
delujejo in je bila izmerjena stopnja sevanja.
16. člen
Pri predelavi radioaktivnih rudnin je potrebno upoštevati
zlasti:
1. radioaktivni izpusti morajo biti čim manjši
2. predelava naj zmanjša tvorbo radioaktivnih onesnaževalcev na čimmanjšo mero,
3. drugi ukrepi.
17. člen
Delavci v obratih in rudnikih iz 1. člena tega pravilnika
morajo uporabljati osebna zaščitna sredstva, pri opravljanju
tistih del, za katera je to predpisano.
18. člen
Respiratorna zaščita se uporablja pod naslednjimi pogoji;
1. omejen čas uporabe,
2. gostota filtrov mora biti zadostna za delce pod 5 umAMAD,
3. drugi pogoji.
19. člen
Delavci v obratih in rudnikih iz 1. člena tega pravilnika
morajo posvečati posebno pozornost osebni higieni.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Obrati in rudniki iz 1. člena morajo začeti izvajati varstvo
pred ionizirajočimi sevanji po tem pravilniku v roku enega leta
po njegovi uveljavitvi.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Pri izdelavi tez za ta pravilnik so bili med drugim upoštevani
zvezni zakon, Pravilnik Z 1 do Z 10 ter priporočilo Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA):
- Radiation protection of vvorkers in the mining and milling of radioactive ores Safety Series No. 26, 1983;
- Manual On Radiological Safety in Uranium and Thorium
Mineš and Mills, Safety Series No. 43;
- Application of the Dose Limitation System to the Mining
and Milling of Radioactive Ores, Safety Series No. 82.
Pri nadaljnji izdelavi pravilnika bodo upoštevana še priporočila Mednarodne komisije za radiološko zaščito (ICRP):
- Radiation protection in uranium and other mineš No
24;
- Limits for Inhalations of radon daughters by vvorkers
No. 32;
- Radiation Protection of VVorkers in Mineš, No. 47.
Toron je v mednarodni praksi ter v mednarodnih priporočilih IAEA in ICRP uveljavljeno ime za radioaktivni plin Rn 220.
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o izpopolnjevanju, usposabljanju in preizkusu usposobljenosti oseb, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj ali v službah varstva pred temi sevanji
Na podlagi 23. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o jedrski varnosti (Uradni list SRS.. .)in 272. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) izdaja
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
PRAVILNIK
o izpopolnjevanju, usposabljanju in preizkusu
usposobljenosti oseb, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj ali v službah varstva pred
temi sevanji
I. SPLOŠNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa izpopolnjevanje in obvezno usposabljanje delavcev, ki delajo z viri ali v službah varstva pred ionizirajočimi sevanji, način ugotavljanja in roke preverjanja njihove
usposobljenosti.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za delavce, ki stalno ali
občasno delajo z viri ionizirajočih sevanj ali delajo v službah
varstva pred temi sevanji (v nadaljnjem besedilu: delavci) v.
1) jedrskih objektih,
2) obratih za izkoriščanje jedrskih surovin,
3) zdravstvu in veterini,
4) ostalih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih.
3. člen
Delavci iz prejšnjega člena morajo imeti znanje o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji.
Delavci, ki so si z izobraževanjem za pridobitev strokovne
izobrazbe pridobili znanje o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, dokazujejo to znanje z listinami o končanem izobraževanju.
Delavci, ki si z izobraževanjem za pridobitev strokovne
izobrazbe niso pridobili znanja o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji, si morajo to znanje pridobiti z izpopolnjevanjem po
programu za izpopolnjevanje strokovne izobrazbe.
4. člen
Z viri ionizirajočih sevanj in v službah varstva pred temi
sevanji smejo delati le osebe, ki:
1) izpolnjujejo predpisane zdravstvene pogoje,
2) imajo končano predpisano strokovno izobrazbo ali
izpopolnjevanje v skladu s tem pravilnikom, in
3) se stalno usposabljajo v skladu s tem pravilnikom.
5. člen
Organizacije združenega dela, ki uporabljajo vire ionizirajočih sevanj, določijo s samoupravnim splošnim aktom podrobnejša program izpopolnjevanja in program usposabljanja na
področju varstva pred ionizirajočimi sevanji.
Programa iz prejšnjega odstavka se morata pregledati najmanj enkrat letno zaradi uskladitve z novostmi na področju
predpisov, mednarodnih priporočil in znanosti.
Izdelava in dopolnitev programov iz 1. odstavka tega člena
se sprejmejo v soglasju z republiškim upravnim organom
pristojnim za zdravstvo.
6. člen
Izpopolnjevanje in usposabljanje po tem pravilniku obsega
teoretični in praktični pouk ter ga izvajajo strokovne organizacije s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji.

7. člen
Izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev po tem pravilniku se preverja na izpitu, ki se vrši pred tročlansko komisijo,
od katerih je en član iz strokovnih organizacij s področja
varstva pred ionizirajočimi sevanji (v nadaljnjem besedilu,
izpitna komisija).
Izpitno komisijo imenuje republiški upravni organ, pristojen
za zdravstvo, člani izpitne komisije so lahko le osebe, ki so
znanje o varstvu pred ionizirajočimi sevanji pridobile z izobraževanjem za pridobitev strokovne izobrazbe.
Izpitna komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme na svoji
prvi seji.
8. člen
Izpit iz prejšnjega člena obsega pisni in ustni del.
O izpitu se vodi zapisnik, ki ga podpišejo člani izpitne
komisije.
Končno oceno sprejme izpitna komisija z večino glasov na
posebni seji po izpitu. Ocena kandidata je lahko opravil ali
ni opravil'. Ce kandidat trikrat zaporedoma ne opravi izpita,
na izpit ne sme več pristopiti.
Kandidatu, ki je opravil izpit, izpitna komisija izda potrdilo,
s katerim potrdi njegovo usposobljenost v skladu s tem pravilnikom.
, .
...
Komisija vodi knjigo delavcev, katerih izpopolnjevanje ali
usposabljanje je bilo preverjeno.
9. člen
Izpopolnjevanje in usposabljanje občasnih delavcev z viri
ionizirajočih sevanj izvajajo organizacije združenega dela
same, vendar v povezavi s strokovnimi organizacijami.
II. IZPOPOLNJEVANJE
10. člen
Delavci, ki si z izobraževanjem za pridobitev predpisane
stopnje strokovnosti niso pridobili znanja o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, si morajo to znanje pridobiti z izpopolnjevanjem po okvirnem programu izpopolnjevanja na področju
varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki je sestavni del tega
pravilnika.
III. USPOSABLJANJE
11. člen
Delavci se morajo stalno usposabljati po okvirnem programu usposabljanja na področju varstva pred ionizirajočimi
sevanji, ki je sestavni del tega pravilnika.
'/
12. člen ■
Preverjanje usposobljenosti delavcev iz prejšnjega člena
vrši izpitna komisija, in sicer:
1) za delavce v službah varstva pred ionizirajočimi sevanji in
za delavce, ki neposredno opravljajo, vodijo in nadzorujejo
dela, pri katerih je večja nevarnost poškodb in zdravstvenih
okvar oziroma za to odgovornih delavcev - najmanj enkrat
v dveh letih;
..
2) za ostale delavce ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali
prihajajo v posredni stik z njimi — najmanj enkrat v petih letih.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem
izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev, ki delajo z viri
ionizirajočih sevanj ali v službah varstva pred sevanji ter
poročevalec
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o načinu ugotavljanja njihove usposobljenosti (Uradni list
SRS9/81).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Pri izdelavi tez za ta pravilnik so bili med drugim upoštevani
zvezni zakon, Pravilnik Z 5, Pravilnik E 3, IAEA NUSS 50 in
SRS 9/81 rn'

'lmk °

strokovni

izobrazbi itd. (Uradni list

PRAVILNIK
o evidentiranju, poročanju in obveščanju na področju varstva pred ionizirajočimi
sevanji
Na podlagi 26. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o jedrski varnosti (Uradni list SRS...) in 272. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih oraanih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) iždaja
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo
PRAVILNIK
O EVIDENTIRANJU, POROČANJU IN
OBVEŠČANJU NA PODROČJU VARSTVA PRED
IONIZIRAJOČIMI SEVANJI
I. SPLOŠNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja podrobnejšo vsebino, zavezance in upravičence, načine, roke in druge zadeve glede evidentiranja,
poročanja in obveščanja na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji.
2. člen
Poročila in obvestila po tem pravilniku, ki presegajo dvajset
strani, morajo vsebovati poleg vsebinskega dela tudi vsebinsko kazalo in povzetek.
3. člen
Republiški upravni organ, pristojen za sanitarno inšpekcijo,
zbira, obravnava in zavzema stališča o prejetih poročilih in
obvestilih ter predlaga ustrezne ukrepe in aktivnosti na tej
podlagi. Prejeta poročila in obvestila posreduje v skladu s tem
pravilnikom:
- drugim republiškim in občinskim upravnim organom,
- pristojnim zveznim upravnim organom in organizacijam,
- strokovnim in drugim organizacijam.
4. člen
Vsi zavezanci in upravičenci poročanja in obveščanja po
tem pravilniku morajo v mejah svoje pristojnosti skrbeti za
pravočasno, redno in celovito obveščanje javnosti o vseh
vprašanjih varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki imajo pomen
za širšo družbeno skupnost.
II. EVIDENCE IN POROČANJE
5. člen
Evidence po tem pravilniku se vodijo v skladu z zveznimi
predpisi o evidencah virov ionizirajočih sevanj ter o izpostavljenosti delavcev in prebivalstva tem sevanjem.
Evidence iz prejšnjega odstavka se vodijo po metodologiji
in na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Poročila po tem pravilniku morajo biti izdelana v pisni obliki
ter po možnosti tako, da je mogoča njihova računalniška
hramba in obdelava.
Poročila se pošiljajo naslovnikom s priporočeno pisemsko
pošiljko, po telegramu, teleksu, telefaksu, preko računalnika
ali na drug zanesljiv način.

7. člen
Upravičenec poročila lahko zahteva od zavezanca eno ali
več dopolnitev poročila.
Kadar je poročilo po tem pravilniku poslano v vednost ni
mogoče zahtevati njegovih dopolnitev.
8. člen
Evidence in poročila po tem pravilniku se nanašajo:
- na vire ionizirajočih sevanj,
- na obsevanost in zdravstveno stanje delavcev ki delajo
s temi viri,
- na obsevanost pacientov, in
- na obsevanost prebivalstva.
9. člen
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije, skupnosti in organi družbenopolitičnih skupnosti, ki
proizvajajo, dajejo v promet, uvažajo ali uporabljajo vire ionizirajočih sevanj, morajo pošiljati poročia iz svojih evidenc
o teh virih, in sicer:
1. o nabavi, prenehanju uporabe, odpisu ali izgubi vira;
2. o proizvodnji in uporabi vira.
Organizacije in organi iz prejšnjega odstavka morajo pošiljati poročila iz točke 1. takoj aii najkasneje v treh dneh po
dogodku, iz 2. točke pa enkrat letno do 1. 3. za preteklo leto
republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za sanitarno
inšpekcijo in republiški organizaciji, pristojni za varstvo pri
K
delu.
10. člen
Strokovne organizacije, ki so določene za nadzor obsevanosti in zdravstvenega stanja delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, morajo pošiljati naslednja poročila:
1. o evidencah, ki jih vodijo na tem področju;
2. o neizpolnjevanju zdravstvenih pogojev določeneaa
delavca za delo s temi viri;
3. o drugih ugotovljenih pomanjkljivostih pri uporabnikih
virov ionizirajočih sevanj.
Poročila iz prejšnjega odstavka se pošiljajo enkrat letno do
1. 3. za preteklo leto prizadetim delavcem, delavčevi delovni
organizaciji, delavčevi zdravstveni organizaciji, republiškemu
upravnemu organu pristojnemu za sanitarno inšpekcijo in
republiški organizaciji, pristojni za varstvo pri delu.
11.člen
Organizacije združenega dela, ki uporabljajo vire ionizirajočih sevanj v medicini pošiljajo poročila o obsevanosti pacientov iz evidenc, ki jih vodijo na tem področju.
Poročila iz prejšnjega odstavka se pošiljajo enkrat letno do
1. 3. za preteklo leto republiškemu upravnemu organu pristojnemu za sanitarno inšpekcijo in zdravstveni organizaciji, ki
opravlja sistematske preiskave na območju SR Slovenije.
12. člen
Strokovne organizacije, ki sistematično nadzirajo radioaktivnost splošnega okolja in strokovne organizacije, ki nadzirajo radioaktivnost okolja v okolici jedrskih objektov ter obratov za pridobivanje jedrskih surovin, morajo pošiljati naslednja poročila o obsevanosti prebivalstva:
1) iz evidenc in o rezultatih nadzora, na tem področju;
2) o rezultatih preiskav emisije in imisije;

poročevalec
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3) o nesrečah z radioaktivnimi snovmi, o onesnaženju okolja z radioaktivnimi snovmi nad predpisanimi mejami, o prekoračitvah pri izpuščanju plinastih ali tekočih radioaktivnih
odpadnih snovi ali od predpisanih pogojev izpuščanja v jedrskih objektih ali obratih za pridobivanje jedrskih surovin.
Poročila iz prejšnjega odstavka se pošiljajo enkrat letno do
1. 3. za preteklo leto Družbenemu svetu za Republiško upravo
za jedrsko varnost in republiškim upravnim organom, pristojnim za: sanitarno inšpekcijo, jedrsko varnost in varstvo okolja, drugim strokovnim organizacijam pa v vednost.
Poročilo iz 1. odstavka tega člena mora vsebovati:
1) uvodno pojasnilo;
2) povzetek ocene;
3) oceno merilnih podatkov z oceno obremenitve v dozah;
4) tabelarni prikaz meritev;
5) tabelarni prikaz obdelanih merilnih rezultatov.
13. člen
Uporabnik obrata za pridobivanje jedrskih surovin mora
v skladu s programom o meteoroloških opazovanjih in meritvah pošiljati dnevne podatke iz tega programa organu pristojnemu za hidrometeorološke dejavnosti v SR Sloveniji.
14. člen
Strokovne organizacije s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji morajo pošiljati republiškima upravnima organoma, pristojnima za jedrsko varnost in za zdravstvo naslednja poročila:
1) letna poročila o svoji dejavnosti do 1. 3. za preteklo leto,
in

2) posebna poročila na zahtevo teh upravnih organov
v roku, ki je ustrezen glede na dane razmere.
15. člen
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo in za sanitarno inšpekcijo mora pošiljati:
1) poročila Skupščine SR Slovenije in njenemu Izvršnemu
svetu v skladu z veljavnimi predpisi;
2) poročila pristojnim zveznim upravnim organom v skladu
z veljavnimi predpisi v rokih, ki jih določijo ti zvezni organi.
III. OBVEŠČANJE
16. člen
Za prenos obvestil po tem pravilniku se prednostno uporabljajo vse vrste zvez, ki delujejo za potrebe sistema za opozarjanje in obveščanje.
Obvestila se pošljejo takoj po dogodku.
Če to zahtevajo razmere se prvo obvestilo dopolnjuje z naknadnimi.

17. člen
Obvestila s področja varstva pred ionizirajočimi sevanji po
tem pravilniku obsegajo:
1) o nesrečah z radioaktivnimi snovmi (izguba, tatvina,
razlitje itd.);
2) o radioaktivnem onesnaženju okolja;
3) o prekoračitvah predpisanih radioaktivnih izpustov.
18. člen
Obvestilo iz 17. člena tega pravilnika obsega naslednje
dosegljive podatke:
1) čas, točno lokacijo in vrsto nesreče oziroma onesnaženja;
2) vrsta radioaktivnega vira (kemična in fizikalna oblika, tip
in izgled embalaže, aktivnost v Bq);
3) podatke o nevarnostih vira;
4) sprejeti ali načrtovarti ukrepi za zaščito.
19. člen
Obvestila iz 17. člena tega pravilnika se pošljejo najbližji
postaji milice, republiškim upravnim organom pristojnim, za
sanitarno inšpekcijo, za vodnogospodarsko inšpekcijo, za
zdravstvo, za informiranje, strokovnim organizacijam, lokalnim in republiškim sredstvom javnega obveščanja in drugim
upravičencem v skladu s shemo obveščanja v načrtih civilne
zaščit©.
Če obsevanost na nekem območju presega predpisane
meje ali je območje kpntaminirano z radioaktivnimi snovmi,
se mora poleg upravičencev iz prejšnjega odstavka obvestiti
tudi zvezni upravni organ za zdravstvo.
20. člen
Obveščanje po 17. členu tega pravilnika se podrobneje
uredi v načrtih pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.
OBRAZLOŽITEV
Pri izdelavi osnutka tega pravilnika so bili med drugim
upoštevani zvezni zakon, republiški zakon o SLO, osnutek
zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi, in Sistem IAEA za
poročanje o incidentih (IAEA IRS, Uradni list SFRJ MP 1/87),
Pravilnik Z 10 in Pravilnik o evidencah in prijavah s področja
varstva pri delu (Uradni list SRS 32/80).

PRAVILNIK
.
o poročanju in obveščanju na področju jedrske varnosti
Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in o jedrski varnosti (Uradni list SFS...) in 272. člena
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88) izdaja
republiška uprava za jedrsko varnost
PRAVILNIK O POROČANJU IN OBVEŠČANJU
NA PODROČJU JEDRSKE VARNOSTI
I. SPLOŠNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja podrobnejšo vsebino, zavezance in upravičence, načine, roke in druge zadeve glede poročanja in
obveščanja na področju jedrske varnosti.
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2. člen
Poročila in obvestila po tem pravilniku, ki presegajo 20
strani, morajo vsebovati poleg vsebinskega dela tudi vsebinsko kazalo in povzetek.
3. člen
Republiški upravni organ, pristojen za jedrsko varnost,
zbira, obravnava in zavzema stališča o projektih poročilih in
obvestilih ter predlaga ustrezne ukrepe in aktivnosti na tej
podlagi. Prejeta poročila in obvestila posreduje v skladu s tem
pravilnikom:
- Družbenemu svetu za Republiško upravo za jedrsko varnost,
„
- drugim republiškim in občinskim upravnim organom,
- pristojnim zveznim upravnim organom in organizacijam,
- strokovnim in drugim organizacijam.
poročevalec

4. člen
Vsi zavezanci in upravičenci poročanja in obveščanja po
tem pravilniku morajo v mejah svoje pristojnosti skrbeti za
pravočasno, redno in celovito obveščanje javnosti o vseh
vprašanjih jedrske varnosti, ki imajo pomen za širšo družbeno
skupnost.
II. POROČANJE
5. člen
Poročila po tem pravilniku morajo biti izdelana v pisni obliki
ter po možnosti tako, da je mogoča njihova računalniška
hramba in obdelava.
Poročila se pošiljajo naslovnikom s priporočeno pisemsko
pošiljko, po telegramu, telexu, telefaksu, preko računalnika
ali na drug zanesljiv način.
6. člen
Upravičenec poročila lahko zahteva od zavezanca eno ali
več dopolnitev poročila.
7. člen
Uporabnik jedrskega objekta mora pošiljati naslednja poročila:
1) letna obratovalna poročila,
2) mesečna obratovalna poročila,
3) dnevna obratovalna poročila, in
4) posebna poročila.
8. člen
Letno obratovalno poročilo za preteklo koledarsko leto
obsega:
1) podatke o proizvodnji (moč na pragu, količina proizvedene električne energije, itd );
2) obratovalne izkušnje v zvezi z rednim obratovanjem jedrskega objekta;
3) popis neplaniranih zaustavitev (ocena vzrokov, opis
nenormalnih pojavov, ukrepe za zmanjšanje možnosti ponovitve, izgubljen obratovalni čas itd.);
4) tabelarični prikaz letnih vrednosti kolektivnih doz sevanja za delavce jedrskega objekta, podizvajalce, glavnega
dobavitelja in ostalih delavcev, katerih letne doze presegajo
5 mSv po tabeli v Prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
5) podatke o poškodovanih gorivnih elementih;
6) podatke o izvršenih spremembah na jedrskem objektu;
7) podatke o zdravstvenem stanju delavcev;
8) podatke o poteku programa usposabljanja pogonskega
osebja jedrskega objekta in njihovega preverjanja;
9) podatke o zamenjavi pogonskega osebja in spremembah v organizaciji poslovanja;
10) podatke o meteroloških razmerah in izvajanju programa meteoroloških meritev;
11) podatke o radioaktivni obremenitvi okolja;
12) podatke o neradioaktivni obremenitvi okolja;
13) podatke o prekoračitvah obratovalnih omejitev;
14) pojasnilo o dogodkih, za katere je bilo izdelano
posebno poročilo ali obvestilo po tem pravilniku.
Uporabnik jedrskega objekta mora poslati poročilo iz prejšnjega odstavka do 1. marca naslednjega leta Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije, Družbenemu svetu za Republiško
upravo za jedrsko varnost in republiškemu upravnemu
organu, pristojnemu za jedrsko varnost. To poročilo pošlje
uporabnik v vednost tudi republiškim upravnim organom,
pristojnim za: zdravstvo, delo, varstvo okolja, energetiko,
notranje zadeve, ljudsko obrambo in informiranje, ter vodni
skupnosti območja jedrskega objekta in strokovnim organizacijam.
9. člen
Uporabnik jedrskega objekta pošlje povzetek poročila iz
prejšnjega člena lokalnim in republiškim sredstvom javnega
obveščanja v vednost.
10. člen
Mesečno obratovalno poročilo obsega:
1) podatke o proizvodnji (moč na pragu, količina proizvedene električne energije itd.),
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2) podatke o radiaktivni obremenitvi okolja,
3) podatke o neradioaktivni obremenitvi okolja,
4) opis neplaniranih zaustavitev.
Uporabnik jedrskega objekta mora poslati poročilo iz prejšnjega odstavka za pretekli mesec do 10. v mesecu republiškim
upravnim organom pristojnim za: jedrsko varnost, energetiko,
zdravstvo, varstvo okolja in informiranje.
11. člen
Dnevno obratovalno poročilo obsega:
1) celotni pretok vode v vodotoku (q1),
2) pretok vode, odvzete za hlajenje (q2),
3) temperatura vode v vodotoku pred odvzemom vode za
hlajenje (T1),
4) temperatura vode v vodotoku v točki popolnega mešanja
5) razlika v temperaturi vode v vodotoku T2 - T1,
6) moč na pragu,
7) skupno proizvedena električna energija na pragu,
8) skupno izpuščanje radioaktivnih tekočin,
9) skupno izpuščanje radioaktivnih plinov,
10) obvestila o nenormalnih dogodkih v smislu tega pravilnika.
Uporabnik jedrskega objekta mora poslati poročilo iz prejšnjega odstavka naslednji dan republiškim upravnim organom,
pristojnim za: jedrsko varnost, sanitarno in vodnogospodarsko inšpekcijo, ter vodni skupnosti območja jedrskega objekta.
Uporabnik jedrskega objekta mora v skladu s programom
o meteoroloških opazovanjih in meritvah pošiljati dnevne
podatke iz tega programa organu pristojnemu za hidrometeorološke dejavnosti v SR Sloveniji.
12. člen
Posebna poročila uporabnika jedrskega objekta so:
1. poročila o predobratovalnih in zagonskih preizkusih,
2. poročila o nameravanih aktivnostih v zvezi z jedrskim
objektom,
3. poročila o nadzoru radioaktivnosti okolja v okolici jedrskega objekta,
4. poročila o spremembah materialne bilance jedrskih materialov,
5. poročila o nenormalnih dogodkih, pomembnih za jedrsko varnost.
13. člen
Posebno poročilo o predobratovalnih in zagonskih preizkusih obsega:
1. teste, navedene v končnem varnostnem poročilu,
2. opis merjenih vrednosti obratovalnih pogojev ali karakteristik dobljenih med programom testiranja ter primerjavo teh
vrednosti s projektnimi vrednostmi,
3. opis sprememb na jedrskem objektu za doseganje zahtevanih obratovalnih pogojev,
4. opis predzagonskih in zagonskih pregledov opreme.
Uporabnik jedrskega objekta mora pošiljati poročila iz
prejšnjega odstavka za vsako fazo (polnjenje reaktorja z jedrskim gorivom, doseganje samovzdrževalne verižne reakcije,
sinhronizacija na javno mrežo, 50%, 75% in 100% moč reaktorja) republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za jedrsko varnost. Poročilo pošilja v 30 dneh po izpolnitvi pogojev
za vsako fazo, vendar najmanj 8 dni pred začetkom njenega
izvajanja.
14. člen
Posebno poročilo o nameravanih aktivnostih na jedrskem
objektu se nanaša:
1. na začetek gradnje,
2. na začetek poskusnega obratovanja,
3. na teste še pred uvedbo upravnega postopka,
4. na spremembe obratovalnih navodil in drugih tehničnih
aktov uporabnika,
5. na ustavitev ali odpoved zavarovanja odgovornosti za
jedrske škode.
Uporabnik jedrskega objekta mora pošiljati poročila iz
prejšnjega odstavka republiškemu upravnemu organu, pri45

stojnemu za jedrsko varnost toliko časa pred aktivnostmi, da
omogoči njegovo ukrepanje, najmanj pa 8 dni pred začetkom
njihovega izvajanja.
Poročilu o spremembah obratovalnih navodil in drugih tehničnih aktov mora uporabnik priložiti besedilo teh sprememb.
15. člen
Pogoje za posebno poročilo o nadzoru radioaktivnosti okolja v okolici jedrskega objekta določajo zvezni in republiški
predpisi.
16. člen
Pogoje za posebno poročilo o spremembah materialne
bilance jedrskih materialov urejajo zvezni in republiški predpisi.
17. člen
Posebno poročilo o nenormalnih dogodkih v jedrskem
objektu, pomembnih za njegovo jedrsko varnost, obsega:
1. odpovedi reaktorskega varovalnega sistema ali ostalih
sistemov, potrebnih za vklopitev zahtevane varnostne funkcije,
2. obratovanje jedrskega objekta ali sistema, ko sta obratovanje tega objekta ali katerakoli vrednost parametra, ki sta
podvržena obratovalnim omejitvam, manj konzervativna kot
najmanj konzervativna zahteva obratovalne omejitve,
3. poškodbe srajčk gorivnih elementov, porušitev tlačne
meje reaktorskega hladila ali prekomerno puščanje primarnega zadrževalnega hrama,
4. anomalije reaktivnosti sredice,
5. odpoved ali nepravilno delovanje ene ali več komponent,
ki preprečujejo ali bi lahko preprečile izpolnitev funkcionalnih
zahtev sistemov, ki morajo delovati v primeru jedrske nesreče,
6. človeške napake ali neustreznost administrativnih
postopkov, ki preprečujejo ali bi lahko preprečili izpolnitev
funkcionalnih zahtev sistemov, potrebnih v primeru jedrske
nesreče
7. dogodki, ki izhajajo iz naravnih in umetnih pojavov in ki
zahtevajo zaustavitev jedrskega objekta ali delovanje varnostnih sistemov,
8. napake, odkrite pri prehodnih pojavih, analizah nesreč ali
v metodah,
9. delovanje zgradb, sistemov ali komponent, ki zahtevajo
korektivne akcije,
10. nastavitve instrumentov reaktorskega varovalnega
sistema ali varnostnih sistemov, ki so manj konzervativne kot
je določeno z obratovalnimi pogoji in omejitvami, toda ne
preprečujejo izpolnitve funkcionalnih zahtev ustreznega sistema,
11. pogoji, ki vodijo v obratovanje objekta na zmanjšanje
varnosti ali v zaustavitev tega objekta,
12. opažene pomanjkljivosti v upoštevanju administrativnih
in ostalih obratovalnih navodil,
13. večja odpoved sistemov za zadrževanje radioaktivnih
snovi,
14. vključitev sistema za hlajenje reaktorske sredice v sili,
15. okvara ali nepravilno delovanje seizmične, meteorološke ali hidrološke instrumentacije,
16. podatki o seizmičnih meritvah,
17. zmanjšanje funkciohalnosti protipožarnega varnostnega sistema,
18. drugi nenormalni dogodki, ki imajo pomen za jedrsko
varnost.
Uporabnik jedrskega objekta mora poslati poročilo iz prejšnjega odstavka v 30 dneh po nastopu nenormalnega dogodka
republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za jedrsko varnost in njegovemu Družbenemu svetu.
18. člen
Posebno poročilo iz prejšnjega člena mora obsegati informacije, navedene v Prilogi iz tega pravilnika, zlasti pa:
1. osnovne informacije (naziv in datum dogodka, ime jedrskega objekta itd.),
2. opisno pojasnilo dogodka (obratovanje postrojev pred
dogodkom, njegov opis, napake v sistemu, napake komponent, akcije odgovorne osebe itd.),
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3. oceno varnostnega stanja (posledic in implikacij
dogodka na varnost, resnost dogodka itd.),
4. ukrepi za saniranje stanja (opravljene ali načrtovane
akcije itd.).
19. člen
Obveznost poročanja iz 2. in 3. točke 7. člena, 10. člena in
11. člena ne velja za uporabnike raziskovalnih jedrskih reaktorjev, postrojev za obogatitev urana, postrojev za izdelavo
gorilnih elementov, postrojev za predelavo in odlaganje obsevanega jedrskega goriva ter objektov za uskladiščenje, predelavo in odlaganje radioaktivnih odpadnih snovi.
20. člen
Strokovne organizacije s področja jedrske varnosti morajo
pošiljati naslednja poročila:
1. letna poročila, in
2. posebna poročila.
21. člen
Letna poročila strokovnih organizacij za preteklo koledarsko leto obsegajo opis izvršenih nalog, za katere so pooblaščene.
Strokovna organizacija mora poslati poročilo iz prejšnjega
odstavka tega člena do 1. marca naslednjega leta republiškima upravnima organoma, pristojnima za jedrsko varnost in
za zdravstvo. To poročilo pošlje drugim strokovnim organizacijam s področja jedrske varnosti v vednost.
22. člen
Posebna poročila strokovnih organizacij so: o posameznih
vprašanjih s področja jedrske varnosti na zahtevo pristojnega
upravnega organa, o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na
izvajanje njihovih nalog in druga.
_
Strokovna organizacija mora poslati poročilo iz prejšnjega
odstavka tega člena republiškima upravnima organoma, pristojnima za jedrsko varnost in za zdravstvo takoj, oziroma
v roku, ki je ustrezen glede na dane razmere.
23. člen
Republiški upravni organ za jedrsko varnost mora pošiljati:
1) poročila Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu
svetu o izvajanju določene politike, o svojem delu in o drugih
zadevah iz svojega delovnega področja v skladu z veljavnimi
predpisi;
2) poročilo Skupščini SR Slovenije in njenemu Izvršnemu
svetu o opravljanju inšpekcijskega nadzorstva na področju
jedrske varnosti, najmanj enkrat letno;
3) poročila pristojnim zveznim upravnim organom o izvrševanju zveznih zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter
mednarodnih pogodb v skladu z veljavnimi predpisi, v rokih,
ki jih določijo ti zvezni organi;
4) poročila o vsakem izdanem dovoljenju za jedrski objekt
ali njegovih spremembah, pristojnemu občinskemu upravnemu organu tiste občine, na katere območju stoji ta objekt.

III. OBVEŠČANJE
24. člen
Za prenos obvestil po tem pravilniku se prednostno uporabljajo vse vrste zvez, ki delujejo za potrebe sistema za opazovanje in obveščanje.
Obvestila se pošljejo takoj po dogodku.
Če to zahtevajo razmere, se prvo obvestilo dopolnjuje z naknadnimi.
25. člen
Uporabnik jedrskih objektov, strokovne organizacije
s področja jedrske varnosti in pristojni upravni organi, ki
spremljajo zadeve jedrske varnosti v teh objektih, delujejo
v sestavi sistema za opazovanje in obveščanje kot elementi
dopolnilnega opazovalnega omrežja.
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Obvestila s področja jedrske varnosti se nanašajo na
naslednje nenormalne dogodke v jedrskih objektih:
1) manjše odpovedi opreme in zmanjšanje moči reaktorja
za več kot 10%,
2) planirana ali neplanirana zaustavitev jedrskega objekta
zaradi odpovedi opreme, ki ni neposredno pomembna za
jedrsko varnost,
3) planirana ali neplanirana zaustavitev jedrskega objekta
zaradi odpovedi opreme ali varnostnih sistemov, ki so neposredno pomembni za jedrsko varnost,
4) izredni dogodki, ki utegnejo povzročiti obsevanost oziroma radioaktivno kontaminacijo delovnega okolja, prebivalstva ali njegovih delov, materialnih dobrin nad predpisanimi
mejami,
5) jedrske nesreče.
27. člen
Uporabnik jedrskega objekta mora pošiljati:
1) obvestila iz 1. točke 26. člena republiškemu upravnemu
organu, pristojnemu za jedrsko varnost in strokovnim organizacijam;
2) obvestila iz 2. in 3. točke 26. člena tega pravilnika Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, republiškim upravnim
organom pristojnim za: jedrsko varnost, sanitarno in vodnogospodarsko inšpekcijo, informiranje, republiškemu dispečerskemu centru, strokovnim organizacijam ter lokalnim in
republiškim sredstvom javnega obveščanja.
Obveščanje iz 4. in 5. točke 26. člena se podrobneje uredi
v načrtih pristojnih organov, organizacij in skupnosti.
28. člen
Obvestilo iz 1., 2. in 3. točke 26. člena obsega dosegljive
podatke v skrajšani obliki, ki so določeni v 18. členu tega
pravilnika.
Obvestilo iz 4. in 5. točke 26. člena obsega naslednje dosegljive podatke:
1) čas, točno lokacijo ter vrsto jedrske nesreče,
2) navedbo prizadetega jedrskega objekta,
3) domnevan ali ugotovljen vzrok jedrske nesreče ter njen
predviden nadaljnji potek,
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4) splošne lastnosti radioaktivnih izpustov (vrsta, domnevna fizikalna in kemična oblika, količina, sestava in efektivna aktivnost),
5) podatke o trenutnih in napovedanih meteoroloških in
hidroloških razmerah,
6) rezultate nadzora radioaktivnosti okolja,
7) sprejete ali načrtovane ukrepe za zaščito,
8) predviden nadaljnji potek radioaktivnih izpustov.
29. člen
Organizacija, skupnost ali pristojni upravni organ, ki ugotovijo, da obsevanost na nekem območju presega predpisane
meje ali da je območje kontaminirano z radioaktivnimi
snovmi, mora poleg zgoraj navedenih upravičencev obvestiti
tudi zvezni upravni organ za zdravstvo.
IV. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o načinu in rokih, v katerih so strokovne organizacije
združenega dela, pooblaščene za dela in naloge s področja
jedrske varnosti in organizacije združenega dela, ki upravljajo
z jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditi evidenco, poročati Republiškemu energetskemu inšpektoratu ter o načinu
medsebojnega informiranja (Uradni list SRS 12/81).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.
OBRAZLOŽITEV
Pri izdelavi tez za ta pravilnik so bili med drugim upoštevani
zvezni zakon, republiški zakon o SLO, sedaj veljavni Pravilnik
o načinu in rokih, v katerih so strokovne organizacije združenega dela itd. (Uradni list SRS 12/81), Konvencija o zgodnjem
obveščanju o jedrski nesreči (v Jugoslaviji je v fazi ratifikacije)
in Sistem IAEA za poročanje o incidentih (IAEA - IRS, Uradni
list SFRJ MP 1/87).
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Priloga 2

SEZNAM PRAVILNIKOV
izdanih na podlagi zveznega zakona
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji
in o posebnih varnostnih ukrepih
pri uporabi jedrske energije (Uradni list
SFRJ, št. 62/84)
Pravilnik o mestih, metodah in rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Uradni list SFRJ, št. 40/86, .
Pravilnik Z 1)
Pravilnik o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav
kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih
objektov (Uradni list SFRJ, št. 51/86, Pravilnik Z 2)
Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave
hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih
odpadnih snovi v človekovo okolje (Uradni list SFRJ, st. 40/8b,
Pravilnik Z 3)
Pravilnik o dajanju v promet in uporabi radioaktivnih snovi,
katerih aktivnost presega določeno mejo, rentgenskih in drugih aparatov, ki proizvajajo ionizirajoča sevanja ter o_ ukrepih
za varstvo pred sevanjem teh virov (Uradni list SFRJ, št. 40/86,
Pravilnik Z 4)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih pogojih in
zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočih
sevanj (Uradni list SFRJ, št. 40/86, Pravilnik Z 5)
Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, ki so mu
izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih
sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim seva-
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njem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preizkušanju kontaminacije delovnega okolja (Uradni list SFRJ, št. 40/86, Pravilnik Z 6)
Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj
v medicini (Uradni list SFRJ. št. 40/86, p. 10/87, Pravilnik Z 7)
Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in
uporabljati pitna voda, živila in predmeti splošne rabe, ki
vsebujejo radioaktivne snovi, katerih aktivnost presega predpisane meje (Uradni list SFRJ, št. 23/86, Pravilnik Z 8)
Pravilnik o največjih mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji (Uradni list SFRJ, št. 8/
87, Pravilnik Z 9)
....... ...
Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih lonizirajocm
sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu
izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (Uradni list SFRJ, st. 40/
86, Pravilnik Z 10)
Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje začetek obratovanja in uporabo jedrskih objektov
(Uradni list SFRJ, št. 52/88, Pravilnik E 1)
Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnih poročil in druge
dokumentacije, potrebnih za ugotavljanje varnosti jedrskih
objektov (še ni objavljen, Pravilnik E 2)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo
določena dela v jedrskih objektih (Uradni list SFRJ, št. 62/87,
Pravilnik E 3)
.
Pravilnik o conah materialnih bilanc in o načinu vodenia
evidence o jedrskih materialih ter o pošiljanju podatkov iz te
evidence (Uradni list SFRJ, št. 6/88. Pravilnik E 4)
Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in
uporabljati za krmljenje živali krmila in surovine za izdelavo
krmnih mešanic za krmljenje živali, ki vsebuje radioaktivne
snovi nad določenimi mejami-aktivnosti (Uradni list SFRJ, št.
4/88)
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Priloga 3
Realizacija pooblastil iz zveznih
predpisov v republiških predpisih
Opomba: na levi strani so navedeni členi zveznih predpisov, ki terjajo
republiško ureditev; na desni strani pa členi osnutka republiškega
zakona ali drugih republiških predpisov, kjer je to urejeno,
zakon o izvajanju varstva pred
osnutek republiškega zžkona ali
onizirajočimi sevanji in o posebnih drugega rep. predpisa
varnostnih ukrepih pri uporabi
jedrske energije (Uradni list SFRJ.
št. 62/84)
9/3
20/2
12,13
32,33
14
9
18/2
4,5,12
24
4, 5. 12
25/3
212/2 z. o SLO
26/1
26
27/1,27/2
24,26
28
z. o urejanju prostora
31 in 38
2 Odloka IS. Ur. I. SRS 28/85
32 in 38
35 z. o graditvi objektov
33 in 38
28
35 in 38
28, 29
40
35 točka 5)
42
35 točka 4)
44/1, 44/2
37
47/1
35 točka 1)
51/2
35 točka 1)
53
~
35 točka 2), 37
54
35 točka 2), 37
57/3
282 z. o SLO
59
282/4 z. o SLO
60/1
43, 44, 45, 46
64
37
Pravilnik Z 1 41
10 točka 1)
Pravilnik Z 3 9, 40, 65
26
Pravilnik Z 5 16
26
Pravilnik Z 6 10/3
22
21,42
26
PravilnikZ 106
26
Pravilnik E 1 8, 9
z. o urejanju prostora
37
37
36/3
28,30
46,47
32,33
Pravilnik E 3 4,8, 21/3
35 točka 4)
Pravilnik E4 6/4
37
9,17, 19, 21-26
35 točka 2)
Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo, Ur. list SFRJ. št. 22/78. 34/79
3 (2. točka)
28
8, 9/3
35 točka 3)
15
38
16/1
35 točka 3), 37
17
40
Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. I. SFRJ, št. 20/84)
17
10 točka 3)
59/2,70/4
9, 35 točka 1)
108
43, 44, 45, 46

%
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DELOVNO GRADIVO
OSNUTEK ZAKONA
o posebnih pogojih za opravljanje
zunanjetrgovinskega prometa v posebnih carinskih
conah (ESA-585)
V Poročevalcu štev. 28 z dne 12. 10. 1988 smo
objavili sklop zakonov s področja ekonomskih
odnosov s tujino, ki jih je Skupščini SR Slovenije
predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
s predlogom, da se o njih opravi predhodna razprava. To so bili delovni osnutki zakonov o zunanjetrgovinskem prometu, o tujih vlaganjih, o opravlja-

nju gospodarskih dejavnosti v tujini in o Jugoslo
vanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje. Tokrat pa objavljamo še delovni osnutek
zakona o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v posebnih carinskih conah,
ki prav tako sodi v ta sklop.

POVZETEK
V zakonu je predvideno, da sme uporabnik posebne carinske cone prosto uvažati blago za izvoz in opravljanje drugih
dejavnosti, določenih z zakonom, in prosto izvažati blago iz
cone.
V veljavnem zakonu je taksativno našteto blago, ki se sme
uvažati v carinsko cono.
Za uvoz blaga v cono se ne plačajo carina, druge uvozne
davščine in prometni davek, če se blago uvaža zaradi opravljanja gospodarskih dejavnosti v skadu z zakonom o posebnih
carinskih conah.
Predvidena je možnost, da se blago, proizvedeno v carinski
coni, da v promet na jugoslovanski trg pod pogoji, določenimi
s predpisi, ki veljajo za reden uvoz blaga.
Uvoz blaga, proizvedenega v coni, in opravljanje storitev
v coni ter uvoz blaga, namenjenega za proizvodnjo v coni in

opravljanje storitev v coni, se plačujejo v skladu z veljavnim
zakonom o deviznem poslovanju.
,%
Transfer deviz v tujino iz naslova terjatev tuje osebe se
opravlja prosto na način, pod pogoji in v rokih, kot je določeno s pogodbo, sklenjeno s tujo osebo.
Uporabnik cone sme izjemoma začasno odnesti blago iz
cone zaradi njegovega preskušanja, atestiranja ter dodatnega
oplemenitenja in popravila, vendar je za to potrebno dovoljenje carinarnice.
Na območju cone je predvideno carinsko nadzorstvo, ki
obsega kontrolo podatkov in evidence uporabnikov cone ter
preverjanje stanja blaga glede količine, vrste, kakovost n
vrednosti in primerjanje tega stanja s stanjem, navede
v listinah, ki spremljajo blago.

1. člen
Uporabnik posebne carinske cone (v nadaljnjem besedilu:
cona) sme prosto uvažati blago v cono zaradi proizvodnje
blaga za izvoz in opravljanja storitev za izvoz ter zaradi izvoza
blaga in opravljanja drugih dejavnosti za pospeševanje izvoza.

4. člen
Uporabnik cone mora voditi evidenco o blagu, ki se uvaža
v cono, izvaža iz cone ali spravlja v cono.

2. člen
Za uvoz blaga iz 1. člena tega zakona se ne plačajo carina,
druge uvozne davščine in prometni davek, če se blago uvaža
zaradi opravljanja gospodarskih dejavnosti v skladu z zakonom o posebnih carinskih conah in zaradi poslovanja v coni,
za katero je bila pogodba sklenjena v skladu z zveznim zakonom, ki ureja tuja vlaganja.
Za izvoz blaga iz 1. člena tega zakona se ne plača carina.
3. člen
Blago, proizvedeno ali oplemeniteno v coni, se sme dajati
v promet na enotnem jugoslovanskem trgu, ko se pred tem za
surovine, reprodukcijski material oziroma dele, ki so bili uvoženi in uporabljeni pri njegovi proizvodnji, plačajo carine in
druge uvozne davščine v skladu z 19. in 22. členom carinskega zakona, in sicer po carinskih stopnjah in stopnjah
drugih uvoznih davščin, predpisanih za blago, ki se daje
v promet na enotnem jugoslovanskem trgu.
Oprema in drugo blago iz 1. člena tega zakona se smejo
vnašati na carinsko območje Socialistične federativne republike Jugoslavije izven cone pod pogoji, ki so predpisani za
reden uvoz blaga, ter proti plačilu carine in drugih uvoznih
davščin.
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5. člen
Izvoz blaga, proizvedenega v coni, in opravljanje storitev
v coni ter uvoz blaga, namenjenega za proizvodnjo in opravljanje storitev v coni, se plačujejo v skladu z zveznim zakonom, ki ureja devizno poslovanje.
6. člen
Transfer deviz v tujino iz naslova terjatev tuje osebe se
opravlja prosto na način, pod pogoji in v rokih, kot je določeno s pogodbo, sklenjeno s tujo osebo.
7. člen
Carinarnica sme izjemoma na pisno zahtevo uporabnika
cone dovoliti, da se blago začasno odnese iz cone zaradi
preskušanja, atestiranja, dodatnega oplemenitenja in popraV

'Carinarnica določi rok, v katerem je treba vrniti blago, ki je
bilo začasno odneseno iz cone; ta rok je odvisen od namena,
zaradi katerega je bilo zadevno blago začasno odneseno,
vendar ne sme biti daljši od 90 dni.
8. člen
Carinski nadzor v coni obsega kontrolo podatkov i" evidence uporabnikov cone ter preverjanje stanja blaga glede
količine, vrste, kakovosti in vrednosti in primerjanie tega
poročevalec

stanja s stanjem, navedenim v listinah, ki spremljajo blago.
Pri kontroli stanja blaga glede količine (mase in števila
tovorov), vrste in vrednosti je navzoč delavec uporabnika
carinske cone, ki je dolžan pokazati blago.
O opravljeni kontroli mora delavec carinarnice sestaviti
zaznamek in ga overiti s pečatom carinarnice in podpisom
delavca, ki je opravil preverjanje. Če pri kontroli ugotovi
nepravilnosti, sestavi delavec v carinarnici poseben zapisnik
o ugotovljenih nepravilnostih.
Ugovor glede stanje blaga - količine, vrste, kakovosti in
vrednosti, ugotovljenega v zapisniku o kontroli, lahko uporabnik cone vloži v treh dneh po dnevu, ko mu je bil vročen
zapisnik.
Ugovor iz četrtega odstavka tega člena mora carinarnica
rešiti z odločbo v osmih dneh po njegovi vložitvi.
9. člen
Uvoz blaga v cono, tranzit blaga čez cono in izvoz blaga iz
cone se pisno prijavijo carinarnici.
Pri prekladanju blaga, ki se uvaža v cono ali je v tranzitu čez
cono ali se izvaža iz cone, mora prevoznik oziroma njegov
pooblaščeni predstavnik ali oseba, ki nosi blago, prijaviti
carinarnici uvoz, tranzit oziroma izvoz blaga.
S prekladanjem iz drugega odstavka tega člena je mišljeno
prenašanje blaga z enega na drugo prevozno oziroma prenosno sredstvo ter izkrcavanje ali razkladanje, pri katerem
blago ne ostane v coni dlje kot 48 ur.
Carinarnica sme rok iz tretjega odstavka tega člena podaljšati v odvisnosti od časa, ki je potreben za tako prekladanje.
Pri uvozu blaga v cono, ki je izven območja vhodne carinarnice, se opravi carinski postopek, določen v 295. do 303.
členu carinskega zakona za tranzit blaga čez carinsko
območje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
10. člen
Zaradi uresničevanje določenih pravic ali obveznosti v zvezi
z uvozom, izvozom ali tranzitom blaga opravi carinarnica na
zahtevo deklaranta carinski postopek za uvoz blaga v cono.
izvoz blaga iz cone ali tranzit blaga čez cono na podlagi 249.
do 303. člena carinskega zakona.
11. člen
Zvezni izvršni svet lahko predpiše druge ukrepe carinskega
nadzora v coni ter način vodenja evidence iz 4. člena tega
zakona.
12. člen
Organizacija združenega dela (podjetje) ali druga pravna
oseba ali tuja oseba se kaznuje za gospodarski prestopek
z denarno kaznijo od 450.000 do 45,000.000 dinarjev:
1. če blaga, ki ga v skladu s tem zakonom uvozi v cono iz
tujine brez plačila carine in drugih uvoznih davščin zaradi
proizvodnje blaga za izvoz in opravljanja drugih dejavnosti, ki
se po zveznem zakonu smejo opravljati v coni, ne uporablja za
proizvodnjo blaga za izvoz ali za opravljanje drugih dejavnosti, ki se po zveznem zakonu smejo opravljati v coni, razen če
je zadevno blago dano v promet na enotnem jugoslovanskem
trgu oziroma vneseno na carinsko območje Socialistične
federativne republike Jugoslavije izven cone pod pogoji iz 3.
člena tega zakona (1. in 2. člen);
2. če se z lažnim prikazovanjem dejstev izogne ali poskuša
izogniti plačilu carine in drugih uvoznih davščin pri uvozu ali
izvozu blaga ali uveljavi kakšno drugo olajšavo (2. člen).
Z denarno kaznijo od 250.000 do 2,500.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba
v organizaciji združenega dela (podjetju) ali drugi pravni
osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
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13. člen
Za gospodarski prestopek iz 12. člena tega zakona se storilcu gospodarskega prestopka poleg denarne kazni lahko
izrečeta varstvgni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev gospodarskega prestopka,
in varstveni ukrep prepovedi opravljanja gospodarske delavnosti v coni.
14. člen
Z denarno kaznijo od enkratnega do petnajstkratnega zneska neplačane carine oziroma do šestkratnega zneseka vrednosti blaga, če blago ni zavezano carini ali se zanj ne plača
carina, se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela
(podjetje), druga pravna ali tuja pravna oseba, če ne prijavi
carinarnici blaga, ki ga uvozi v cono, ki je v tranzitu čez cono
ali ga izvozi iz cone (prvi odstavek 9. člena).
Z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000 se kaznuje tudi
odgovorna oseba v organizaciji združenega dela (podjetju) ali
drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.
15. člen
Z denarno kaznijo od 450.000 do 4,500.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek organizacija združenega dela (podjetje),
druga pravna oseba ali tuja oseba, če o blagu, ki se uvozi
v cono ali izvozi iz cone ali spravi v cono. ne vodi potrebne
evidence (4. člen).
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba v organizaciji združenega dela ali drugi
pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
16. člen
Z denarno kaznijo od enkratnega do petnajstkratnega zneska neplačane carine oziroma do šestkratnega zneska vrednosti blaga, če blago ni zavezano plačilu carine ali se zanj ne
plača carina, se kaznuje za prekršek domača ali tuja fizična
oseba, če carinarnici ne prijavi blaga, ki ga uvozi v cono, ki je
v tranzitu čez cono ali ga izvozi iz cone (prvi odstavek 9.
člena).
17. člen
Za prekršek iz 14., 15. in 16. člena tega zakona se poleg
denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali so bili namenjeni za storitev
prekrška ali so nastali s storitvijo prekrša.
18. člen
Za postopek za prekršek iz 14. do 17. člena tega zakona se
uporabljajo 381. člen, drugi do šesti odstavek 383. člena. 384.
in 385. člen, prvi, drugi in tretji odstavek 386. člena ter 394.,
395. in 396. člen carinskega zakona.
19. člen
Zneski denarnih kazni, plačani v postopku za prekršek iz
tega zakona, in zneski, dobljeni s prodajo odvzetega blaga ali
plačani na račun vrednosti takega blaga, se po odbitku stroškov vplačajo v proračun federacije.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon
o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v carinskih conah (Uradni list SFRJ št. 59/85).
21. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.
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OBRAZLOŽITEV
interesov združenega dela vseh republik in avtonomnih poI. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SRFJ, po kateri federacija ureja
pogoje za odpiranje in delo carinskih con.
Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ je za
sprejetje tega zakona pristojen Zbor republik in pokrajin
Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin republik in
skupščin avtonomnih pokrajin.
II. Ocena stanja na področju, ki gaje treba
urediti z zakonom, in razlogi za izdajo zakona
Zakon o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v conah (Uradni list SFRJ št. 59/85) je sprejel
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ na seji dne 5.
novembra 1985 v sklopu usklajevanja sistemskih zakonov na
področju financiranja družbene reprodukcije z ustavo SFRJ.
S tem zakonskim aktom so določeni posebni pogoji za uvoz
blaga v carinsko cono in izvoz blaga iz carinske cone ter
olajšave za uporabnike pri uvozu blaga, opravljanju gospodarskih dejavnosti v conah ter druga vprašanja, pomembna za
delovanje con.
Po uveljavitvi zakona (17. novembra) so se zaradi nepreciznih določb, zlasti pa določbe 2. člena zakona, pokazali določeni problemi pri njegovem izvajanju
V 2. členu zakona je predpisano, da se za opremo, nadomestne dele, surovine in reprodukcijski material, pogonsko
gorivo in potrošni material, ki se uvažajo v carinsko cono, ne
plačajo carina in druge uvozne davščine in da je njihov uvoz
prost, če se uvažajo za proizvodnjo za izvoz in za opravljanje
drugih dejavnosti, ki se smejo po zveznem zakonu opravljati
v carinski coni.
Da bi bil razvoj prihodnjih carinskih con usmerjen predvsem v vlaganje tujega kapitala in da bi se tako povečala izvoz
in devizni priliv, je treba v zakonu natančneje opredeliti
pogoje za prost uvoz in carinske ugodnosti.
III. Načela, na katerih temelji zakon
Načela, na katerih temelji zakon o posebnih pogojih za
opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v posebnih carinskih conah, so V bistvu enaka kot načela, na katerih temelji
zakon, ki je bil sprejet v letu 1985.
Temeljna načela, na katerih temelji zakon, so obenem
temeljna načela nsišega gospodarskega sistema in so v skladu
z načelom enakih pogojev za gospodarjenje v okviru enotnega gospodarskega območja, zato je treba z zakonom
o posebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega prometa v posebnih carinskih conah zagotoviti:
- da ne nastaja eksteritorialnost;
- da se ne motijo enaki pogoji za gospodarjenje delovnih
organizacij na enotnem jugoslovanskem tržišču;
- da se vsaki domači delovni organizaciji omogoči, da pod
enakimi pogoji uporablja cono, ne glede na to, kje je locirana,
- da se omogočita razširitev sodelovanja in učinkovitejše
uresničevanje ekonomskih interesov domačega gospodarstva in tujih poslovnih partnerjev;
- da se omogoči sodelovanje organizacij združenega dela
po načelih združevanja dela in sredstev ter dohodkovnega
povezovanja.
Enotnost jugoslovanskega tržišča je treba zagotoviti
v okviru poslovanja cone in v pogojih za delo oziroma poslovanje con, tako da niso moteni:
- enoten dsnar, enoten monetarni devizni sistem ter
enotni temelji kreditnega sistema, enotni zunanjetrgovinski in
carinski sistem, skupna monetarna in devizna politika ter
skupne osnove kreditne politike;
- svobodno organiziranje in združevanje organizacij združenega delat in svobodno opravljanje njihove dejavnosti
v conah;
- svobodno zaposlovanje občanov na vsem ozemlju Jugoslavije, torej tudi na območju con - pod enakimi pogoji, ki
veljajo v kraju zaposlitve.
.
Investicijska vlaganja je treba opredeliti tako, da bodo izraz
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^Na račun investicijskih vlaganj v coni ne sme biti zapostavljeno vlaganje v razvoj območja zunaj teh con.
Proizvodnja v conah mora biti organizirana tako, da spodbuja proizvodnjo v bližnji in daljnji okolici cone, da bi ta
prispevala k nadaljnjemu razvoju in pospeševanj proizvodnje na vsem ozemlju države.
Ustanavljanje con ne sme postati samo sebi namen, temveč
mora prispevati k skupnim prizadevanjem države za večji
izvoz in zboljšanje naših ekonomskih odnosov s tujino
IV. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje
tega zakona
Za izvajanje tega zakona niso potrebna finančna sredstva,
ki bi jih bilo treba zagotoviti v zveznem proračunu.
V. Pojasnila temeljnih pravnih rešitev v osnutku
zakona
K 1. členu
V 1. členu zakona je predvideno, da sme uporabnik
posebne carinske cone prosto uvažati blago zaradi proizvodnje blaga za izvoz, zaradi izvoza blaga in opravljanja drugih
dejavnosti, določenih z zakonom, in da sme prosto izvazati
blago iz cone.
V veljavnem zakonu je taksativno našteto blago, ki se srne
uvažati v carinsko cono, zato je predlagana formulacija širša.
K 2. členu
V 2. členu zakona je predvideno, da se za uvoz blaga iz 1.
člena tega zakona ne plačajo carina, druge uvozne davščine
in prometni davek, če se blago uvaža zaradi opravljanja
gospodarskih dejavnosti v skladu z zakonom o posebnih
carinskih conah.
K 3. členu
V tem členu je določeno, da se sme dati blago, proizvedeno
v carinski coni, v promet na jugoslovanski trg pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki veljajo za reden uvoz blaga.
Pri tem se carina in druge uvozne davščine obračunavajo
od vrednosti uvoženih surovin, reprodukcijskega materiala in
gotovih delov, ugotovljene po predpisih in po tečaju, ki je
veljal na dan prehoda zadevnega blaga čez carinsko črto (na
dan uvoza). Na tako ugotovoljeno osnovo se carina in druge
uvozne davščine zaračunavajo po stopnjah, ki veljajo za
končni proizvod, ki se daje v promet na enotnem jugoslovanskem trgu.
K 4. členu
Da bi bil mogoč carinski nadzor nad blagom, ki se uvaža
v cono, izvaža iz nje ali spravlja vanjo, je predvideno, da
uporabnik cone vodi potrebno evidenco o blagu.
K 5. in 6. členu
S tema členoma je urejeno devizno poslovanje v coni, in
sicer v skladu z veljavnim zakonom o deviznem poslovanju.
K 7. členu
S tem členom je predvidena možnost, da se blago začasno
odnese iz cone zaradi preskušanja, atestiranja ter dodatnega
oplemenitenja in popravila.
.
Taka možnost ni bila predvidena v veljavnem predpisu, kar
je v praksi povzročalo probleme.
K 8., 9. in 10. členu
V teh členih sta urejena carinsko nadzorstvo in carinski
postopek za blago, ki se uvažš v cono, ki je v tranzitu cez
cono, ki se spravlja v cono in izvaža iz nje.
poročevalec

K 11. členu
V tem členu je določeno, da bo Zvezni izvršni svet izdal
poseben predpis o dodatnih ukrepih carinskega nadzorstva
v coni. določeno pa je tudi, kako se vodi evidenca iz 4. člena
tega zakona.
K 12. do 18. členu
V 12. do 18. členu je sankcionirano obnašanje, ki je
v nasprotju s 1.. 2. in 4. členom ter prvim odstavkom 9. člena
tega zakona.

poročevalec

V 18. členu je določeno, da se za postopek za prekršek po
tem zakonu uporabljajo ustrezne določbe carinskega zakona.
K 19. členu
Predpisano je. da se zneski denarnih kazni, plačani
v postopku za prekršek iz tega zakona, vplačajo v proračun
federacije.
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- Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914

