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VPRAŠANJA delegacij in delegatov
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
- Ali res peša sodelovanje med TAM in JLA?
Skupina delegatov za področje državnih organov
Skupščine občine Ljubljana
Center za zbor Združenega
dela v Skupščini SR Slovenije
je Skupščini SR Slovenije postavila naslednje vprašanje:
»Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
Dušan Šinigoj in republiški
sekretar za finance Rudi Šepič sta v razpravi ob sprejemanju rebalansa zveznega
proračuna v juliju lanskega
leta obrazložila, da je treba
sprejeti predlagani rebalans
proračuna, ker bi sicer zastalo sodelovaje med Jugoslovansko ljudsko armado in slovenskimi organizacijami združenega
dela,
predvsem
s SOZD Tovarno avtomobilov
Maribor.
V inervjuju s predsednikom
KPO SOZD Tovarne avtomobilov Maribor, objavljenim 5.
2. 1989 v Nedeljskem dnevniku, pa je omenjeno, da ta organizacija beleži v drugi polovici leta 1988 precejšnje
zmanjšanje naročil Jugoslovanske ljudske armade. Ta informacija se ne ujema z obrazložitvijo obeh predsednikov.
Prosimo za pojasnilo.«
Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije odgovarja naslednje:
Ob sprejemanju rebalansa
proračuna za leto 1988
v Skupščini SR Slovenije julija
1988 sta predsednik Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije
Dušan Šinigoj in republiški sekretar za finance Rudi Šepič
seznanila Skupščino SR Slovenije s tezami, ki bi jih med
drugim povzročilo sprejetje
zveznega proračuna za namensko proizvodnjo. Zaradi
zavlačevanja sprejetja rebalansa je pričelo pešati gospodarsko sodelovanje med organizacijami združenega dela in
Jugoslovansko ljudsko armado. V svoji razpravi sta kot primer omenila težave v Tovarni
avtomobilov Maribor, ki je julija 1988 imela neporavnane terjatve do Jugoslovanske ljudske armade v višini 37 mlrd
din. Podobno, vendar z nekoliko manjšimi zneski neplačanih
ali nesklenjenih poslov, je bilo
tudi pri drugih večjih dobaviteljih za Jugoslovansko ljudsko
armado.
Delegatka v svojem vprašanju omenja trditev predsednika poslovodnega odbora Tovarne avtomobilov Maribor to2

variša Senice v Nedeljskem
dnevniku: »da ta organizacija
beleži v drugi polovici leta
1988 precejšnje zmanjšanje
naročil Jugoslovanske ljudske
armade«, česar pa v omenjenem intervjuju ni zaslediti, saj
se je tov. Senica dotaknil
zmanjševanja naročil nasploh,
ne pa dogajanj v letu 1988. Naročil (standardnih programov)
je vedno manj, kar bo vplivalo
na strukturo zasedenosti proizvodnih zmogljivosti Tovarne
avtomobilov Maribor v letu
1989 in kasneje. To pa se ne
povezuje s problemom rebalansa proračuna federacije za
leto 1988 in dinamiko poravnave obveznosti Jugoslovanske
ljudske armade do organizacij
združenega dela iz ŠR Slovenije v preteklem letu.
Tovarna avtomobilov Maribor je pri svojem prestrukturiranju namenila veliko pozornost iskanju novih proizvodnih
programov, povečanju tehnološke globine osvajanja in
zmanjšanja prevelike odvisnosti od enega svojega programa
oziroma kupca. V povezavi
s tako poslovno usmeritvijo je
tudi načrtovala zmanjšani
strukturni delež proizvodnje za
Jugoslovansko ljudsko armado v letu 1989 ob upoštevanju
napovedi Jugoslovanske ljudske armade o zmanjšanju nakupov predvsem standardnih
programov.
Pri tem je treba poudariti, da
ne gre za linearno zmanjševanje vseh naročil, ampak za prestrukturiranje, ki je pri armadi
povezan z odmiranjem klasičnih sredstev in uvajanjem novih modernejših. Koliko bo tovarna avtomobilov Maribor
vključena v strukturo dobav za
Jugoslovansko ljudsko armado, je vsekakor odvisno tudi
od njene sposobnosti, da ponudi nove sodobne izdelke, ki
se bodo vključevali v proces
modernizacije in bodo tako
konkurenčni drugim dobaviteljem; v podkrepitev te trditve
navajamo, da so se v nekaterih
organizacijah združenega dela
iz SR Slovenije tudi v letu 1988
dokaj povečale dobave za Jugoslovansko ljudsko armado
(od 7 do 62%). Slovensko gospodarstvo v celoti pa je v letu
1988 realiziralo z Jugoslovansko ljudsko armado 553 mlrd
dinarjev prometa, kar pomeni
v primerjavi z letom 1987 povečanje za 167%. Uvajanje tržnih

zakonitosti pri sodelovanju organizacij z armado bo torej nekaterim odprlo nove možnosti,
druge pa bo iz tega sodelovanja izključilo, pač v skladu
z možnostmi in poslovnimi interesi.
Torej ne gre za neskadje
med obrazložitvijo predsednika Izvršnega sveta Skupščine

SR Slovenije Dušana Šinigoja
in republiškega sekretarja za
finance Rudija Šepiča s predsednikom KPO Tovarne avtomobilov Maribor Maksimilijanom Senico, temveč za prema:
lo poglobljeno izjavo predsednika KPO Tovarne avtomobilov
Maribor oziroma neustrezno
interpretacijo njegove izjave.

- Kako je predvideno financiranje
Karavanškega predora in dogovorjenih
spremljajočih objektov?
Skupini delegatov za go- po tem investicijskem prograspodarsko in prosvetno-kul- mu znašali 60.103.000.000 din.
turno področje iz občine RaKer so predvideni zneski za
dovljica za Zbor združenega kritje podražitev tekom graddela Skupščine SR Slovenije nje zaostajali za dejansko raststa dali naslednjo pobudo ozi- jo cen, je bila v juliju 1988 izderoma postavili naslednje de- lana novelacija investicijskega
legatsko vprašanje:
programa za prvo in drugo fa»Na kakšen način je predvi- zo gradnje predora Karavanke.
deno financiranje gradnje Ka- V njem so bile, ob upoštevanju
ravanškega predora in dogo- že izvršenih del prve faze gradvorjenih spremljajočih ob- nje predora, določene nove
jektov?«
predračunske vrednosti del po
Izvršni svet Skupščine SR cenah maja 1988. Za končno
Slovenije je posredoval na- oceno predračunske vrednosti
slednji odgovor:
gradnje predora Karavanke je
1. Za predor Karavanke je bil bilo nato v izračunih upoštevainvesticijski program izdelan no še predvideno povečanje
v juniju 1985, v njem pa je bila cen v času do zaključitve del,
ta investicija razdeljena v dve in sicer za leto 1988 v višini
fazi. Prva faza zajema izkop 149%, za leto 1989 v višini
predorske cevi z deli na porta- 90%, za leto 1990 v višini 80%
lu, druga faza pa naslednja in za leto 1991 v višini 60%.
gradbena dela in opremo za
Pri tako predvideni rasti cen
funkcioniranje predora:
za gradnjo predora ocenje- gradnjo portalne zgradbe so
ni stroški
na ustju predora;
za prvo fazo gradnje v viši- elektro-strojno opremo ni -261.667.998.000
din in
predora;
za
drugo
fazo
gradnje
- gradnjo avtoceste od pre- šini 334.450.560.000 din. v vidora (km 3,70) do km 6.00;
Investitor Skupnost za ceste
- gradnjo mejnega platoja; Slovenije
je poleg lastnih sred- gradnjo cestninske po- stev za gradnjo
obravnavanestaje;
objekta pridobila tudi kredit
- elektroopremo na platoju; ga
investicijske banke,
- gradnjo energetskega ob- Evropske
in sicer v višini 26.530.000 ECU
jekta in zaklonišča;
letu 1984 in v višini
- gradnjo vzdrževalne baze v45.000.000
ECU v letu 1988.
na Hrušici;
Predvideno
financiranje
- ureditev komunalne infrastrukture na relaciji Jesenice- gradnje predora je iz zgoraj
-Hrušica za uporabnike na navedenih virov in za posamezne faze gradnje sledeče:
platoju in avtocestno bazo;
a) stroški gradnje faze pre- gradnjo stanovanj za potrebe delavcev, zaposlenih dora bodo predvidoma pokriti
v avtocestni bazi in pri pobira- z lastnimi sredstvi investitorja
v višini 92.630.471.300 din ali
nju cestnine;
- gradnjo mejno kontrolne- 35,4% novelirane predračunvrednosti,
ostalih
ga objekta za avstrijsko stran; ske
- gradnjo mejno kontrolne- 169.037.526.700 din ali 64,6%
ga objekta za jugoslovansko pa iz kreditnih sredstev Evropske investicijske banke;
stran;
b) stroški gradnje druge faze
- rekonstrukcijo magistralne
predora bodo predvidoma poceste M-1.
Celotni investicijski stroški kriti z lastnimi sredstvi investigradnje predora in objektov za torja v višini 129.039.617.000
njegovo funkcioniranje, kate- din ali 38,5% novelirane prerih nosilec je Skupnost za ce- dračunske vrednosti, ostalih
ste Slovenije kot investitor, so 205.410.943.000 din ali 61,5%
poročevalec

Kompletni
predračunski
pa iz kreditnih sredstev Evrop- s špedicijo in carine prosta
stroški gradnje skupnih objekprodajalna.
ske investicijske banke.
Izgradnjo zgoraj navedenih tov in naprav se delijo na posa2. Gradnja spremljajočih objektov za funkcioniranje pre- objektov bodo financirali po- mezne soinvestitorje po nadora Karavanke, vključno leg Skupnosti za ceste Slove- tančnih in zelo podrobno obliz njegovo funkcijo mednarod- nije še federacija (gradnja ob- kovanih ključih. Dejanski obranega mejnega prehoda, bo po- jektov, prostorov in površin, čun obveznosti posameznih
tekala predvsem na t. im. mej- potrebnih za opravljanje dejav- sofinancerjev pa bo opravljen
nem platoju Hrušica. Gre za nosti Zveze carinske uprave in po zaključeni gradnji in na
umetno nasut plato med des- zveznih inšpektorjev), federa- podlagi dejanskih izmer, po
nim bregom Save Dolinke in cija in Republiški sekretariat gradbenih knjigah in izmerah
vznožjem Mežaklje. Na tem za notranje zadeve v sofinanci- v naravi.
Obveznosti Skupnosti za ceplatoju, ki ga tvori približno ranju gradnje mejnih kontrol5 do 7 m debel sloj nasutja, nih objektov ter gospodarski ste Slovenije pri izgradnji
bodo postavljeni jugoslovan- subjekti za objekte svoje de- spremljajočih objektov za
ski in avstrijski mejno kontrol- javnosti. Vsi skupaj pa bodo funkcioniranje predora Karani objekti, cestninska postaja, sorazmerno s potrebnimi povr- vanke so sestavni del predraenergetski objekt in ostali po- šinami za svojo dejavnost fi- čunske vrednosti gradnje njetrebni objekti nadzemne in nancirali gradnjo samega mej- gove druge faze, ki jo navajapodzemne infrastrukture ter nega platoja in njegovega in- mo v prvi točki odgovora.
V zvezi s financiranjem gradgostinsko trgovski objekt frastrukturnega opremljanja.

nje navedenih spremljajočih
objektov je trenutno še vedno
odprto vprašanje zakonske
ureditve financiranja objektov
za potrebe zveznih upravnih
organov. Za hitrejše razreševanje tega problema je DO Cestni inženiring v začetku marca
1989 dodatno k že izdelani dokumentaciji in po naročilu
zveznih upravnih organov izdelala kompleksen program izgradnje mejnih kontrolnih objektov na mejnem prehodu
predor Karavanke. Ta bo služil
kot dokumentacijska podlaga
za izdelavo in sprejem ustreznih predpisov o gradnji in financiranju mejnih kontrolnih
objektov, ki jih pripravljajo pristojni zvezni organi.

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE DELEGATOV ZA
OBRTNO PODROČJE VSEH PETIH OBRTNIH
OKOLIŠEV ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI
S PREDLOGOM ZA IZDAJO ZAKONA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TEMELJNIH PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Z OSNUTKOM ZAKONA
Delegati vseh 5 okolišev s področja obrti in podobnih dejavnosti Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije so
podali naslednjo pobudo:
Ob obravnavanju predloga za izdajo Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja z osnutkom zakona, ki ga je
predložil v postopek Zvezni izvršni svet, delegati vseh petih
okolišev s področja obrti ponovno zahtevamo, da se za samostojne obrtnike, prav tako kot za delavce, ki so v delovnem
razmerju, uvede predčasna upokojitev.
Svojo zahtevo smo predložili že Republiškemu komiteju za
delo, prav tako smo že dvakrat podali temu zboru pobudo za
spremembo 24. člena republiškega zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in sicer tako, da bomo obrtniki imeli
enake pravice glede predčasne upokojitve, kot jih imajo
delavci, ki so v delovnem razmerju.
Zaradi dosedanjega nerazumevanja našega predloga
menimo, da smo primorani zahtevati, da se v Zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Ur. list SFRJ št. 23/88) vgradi v 3. točko 18. člena določilo, da
imamo samostojni obrtniki enake temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se zagotavljajo in
uveljavljajo z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem zaposlenim delavcem.
Samostojni obrtniki imamo glede na naše obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanja, enake obveznosti kot drugi
zavarovanci, saj plačujemo enake prispevke, vendar pa
nimamo enakih pravic.
Menimo, da tako stališče ni v skladu z ustavo. Prav tako
stališče Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije do predčasne
upokojitve obrtnikov ni utemeljeno.
Samostojni obrtnik se namreč predčasno upokoji zaradi
zmanjšane delovne sposobnosti in ker nima možnosti do
razporeditve na drugo delovno mesto, kot to imajo delavci
poročevalec

v združenem delu zadnja leta pred upokojitvijo. Zaradi tega
smo obrtniki primorani prenehati z opravljanjem gospodarske
dejavnosti in se zaposliti za kratek čas v organizaciji združenega dela, kjer lahko uveljavimo pravico do predčasne upokojitve. Tak način pa ni v interesu obrtnika niti družbe.
Trditev Izvršnega sveta, da obrtnik razpolaga po upokojitvi
z osnovnimi sredstvi, medtem ko jih delavec v združenem
delu prepusti delavcu, ki prevzame njegova'dela in naloge in
da vsled tega delavec ima pogoje za predčasno upokojitev
obrtnik pa ne, ni realna.
Osnovna sredstva so ponavadi iztrošena in glede na hitri
tehnološki razvoj tudi že tako zastarela, da njihova uporaba ni
več ekonomsko utemeljena. Poleg tega obrtnik, ki se predčasno upokoji tudi da možnost opravljanja gospodarske
dejavnosti njegovim ožjim družinskim članom ali pa drugemu
delavcu, ki ima namen opravljati gospodarsko dejavnost. Na
tem področju bi sicer nastala praznina in je zaradi tega
podana potreba, da se s tako gospodarsko dejavnostjo nadaljuje.
Zato delegati menimo, da je treba določilo o predčasni
upokojitvi že vgraditi v zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in na ta način zagotoviti, da bodo republiški zakoni o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju to vključili v svoje določbe.
V zvezi z navedeno delegatsko pobudo predlaga Izvršni svet
skupščine SR Slovenije naslednje
stališče
V sedanjem besedilu 22. člena zakona o temeljnih pravicah
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravica do predčasne pokojnine ni celovito urejena, pač pa je dopuščeno, da
se za področje posamezne skupnosti z zakonom uvede
takšna pravica. V tem členu so predpisani tudi pogoji za
pridobitev pravice do predčasne pokojnine in določena
obveznost, da se takšna pokojnina izplačuje upravičencu do
dopolnitve minimalne starosti za priznanje pravice do starostne pokojnine v zvišanem znesku.
V osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah tega zveznega zakona, ki ga je ZIS v januarju 1989 leta posredoval
v obravnavo Skupščini SFRJ, je še vedno določeno, da posamezna republika oziroma avtonomna pokrajina z zakonom
določi, ali bo na svojem področju uvedla možnost predčasnega upokojevanja, ali ne. Razlika z dosedanjo ureditvijo je le
v tem, da naj bi po 2. členu osnutka enotno za vse republike,
kjer bi uvedli to pravico, določili odstotke za zmanjševanje
predčasnih pokojnin medtem, ko jih po dosedanji ureditvi
določajo republike oziroma pokrajine glede na svoje specifičnosti oziroma posebne interese.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je k temu členu osnutka
zveznega zakona posredoval delegaciji iz SR Slovenije za
Zvezni zbor Skupščine SFRJ stališče, naj bi še naprej v zvez3

nem zakonu dopuščali posameznim republikam oziroma
avtonomnima pokrajinama, da s svojimi zakoni določajo tudi
odstotke zmanjševanja predčasnih pokojnin. Če pa bi obveljala rešitev, da se v zveznem zakonu enotno določi način
odmere predčasne starostne pokojnine, bi bilo treba pri tem
bistveno različno obravnavati zavarovance, ki se odločijo za
to pravico iz subjektivnih razlogov in tiste, ki jo uveljavljajo
zato, ker si več ne morejo zagotavljali socialne varnosti s svojim delom. Za zavarovance, ki uveljavijo pravico do predčasne
pokojnine, čeprav jim je še zagotovljena zaposlitev in še imajo
polno delovno sposobnost, bi bilo pri odmeri te pravice
prmerno v celoti upoštevati aktuarske izračune. Glede na
daljšo pričakovano obo uživanja pokojnine in krajše obdobje,
v katerem so dolžni plačevati prispevke, naj bi bili odstotki
zmanjševanja predčasnih pokojnin višji od dosedanjih in bi
morali veljati skozi vse obdobje uživanja predčasne pokojnine.
Ob pogoju popolnega upoštevanja aktuarskih izračunov pri
odmeri predčasne pokojnine menimo, da ni razlogov zaradi
katerih ne bi pravice do predčasne pokojnine imeli razen
delavcev v družbenem in zasebnem sektorju tudi obrtniki in
drugi delovni ljudje, ki so vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Dokler se pri odmeri te pravice upošteva tudi
spodbujanje zaposlovanja oziroma menjave generacij delavcev v združenem delu ter drugi cilji socialne politike in zmanjšanje predčasne pokojnine ne ustreza daljšemu uživanju te
pravice, pa velja restriktivno določati krog zavarovancev, ki jo
lahko pridobijo.
Menimo, da je pobuda, naj se v zveznem zakonu določi, da
imajo samostojni obrtniki enake temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot delavci, načeloma sprejemljiva. Vendar se ta pobuda ne nanaša le na določbo 3.
točke 18. člena, ki je omenjena, temveč na celotno poglavje
temeljnih določb zveznega zakona. Po dosedanji zasnovi je
namreč obvezno zavarovanje po tem zakonu celovito zagotovljeno le delavcem, za vse ostale delovne ljudi, ki so tudi
vključeni v obvezno zavarovanje, pa je skladno z ustavno
določbo, da imajo v »načelu enak« (ne pa enak) položaj kot
delavci, treba obseg njihovih pravic in obveznosti podrobneje
urediti v drugih zakonih. Z vidika ureditve v SR Sloveniji
takšna sprememba zvezne ureditve ne bi bila sporna, saj
imajo samostojni obrtniki že zdaj vse pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja razen pravice do predčasne pokojnine, teže pa bi bilo takšno spremembo uveljaviti
v nekaterih drugih republikah, kjer v statusu delavcev in
drugih zavarovancev obstajajo večje razlike.
V zvezi i navedbami v pobudi, da je bila pobuda za uvedbo
pravice do predčasne pokojnine za samostojne obrtnike že
predložena Republiškemu komiteju za delo, dvakrat pa tudi
Zboru združenega dela, velja poudarilti, da so bile navedene
pobude tudi obravnavane in zavrnjene. V tokratni pobudi ni
novih dejstev oziroma okoliščin, ki niso bile prisotne že
v takratni obravnavi. Že v letošnjem letu pa je predviden
postopek za spremembe in dopolnitve republiškega zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v katerem bodo
celovito proučena vsa vprašanja na tem področju in pripravljene ustrezne in usklajene rešitve.
ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE NA DELEGATSKO POBUDO
SKUPINE DELEGATOV OBRTI 1. OKOLIŠA ZA
SKUPŠČINO SR SLOVENIJE IZ KRANJA V ZVEZI
Z ZAMUDNIMI OBRESTMI ZA NEPRAVOČASNO
PLAČANE DAVKE IN PRISPEVKE
Skupina delegatov obrti iz 1. okoliša za Skupščino SR
Slovenije iz Kranja je z dopisom z dne 14/2-1989 postavila
delegatsko pobudo, ki se nanaša na zamudne obresti za
nepravočasno plačane davke in prispevke. V zelo obsežnem
besedilu pobude, v katerem so prikazani tudi nekateri konkretni izračuni, je postavljeno naslednje temeljno vprašanje:
ali je imel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v zakonu
o davkih občanov podlago, da je z določitvijo zamudnih
obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke. V zelo
obsežnem besedilu pobude, v katerem so prikazani tudi nekateri konkretni izračuni, je postavljeno naslednje temeljno
vprašanje: ali je imel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
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v zakonu o davkih občanov podlago, da je z določitvijo
zamudnih obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke z uporabo eskontne stopnje, povečane za 50%,
v bistvu predpisal obresti od obresti oziroma revalorizacijo
dolga.
Podobno vprašanje je zajeto tudi v delu delegatske pobude
delegacije 2. okolišča s področja obrtnih in podobnih dejavnosti za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije.
V zvezi z navedenima pobudama je dal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naslednji odgovor:
1.
Zakoni, ki urejajo vprašanja poravnavanja določenih družbenih obveznosti (davki in prispevki), postavljajo načelo, da
mora zavezanec, ki ne poravna pravočasno svojih obveznosti,
plačati še zamudne obresti. V republiških zakonih s področja
davkov in prispevkov, ki so veljali do začetka leta 1983, je bila
višina zamudnih obresti za nepravočasno plačane davke in
prispevke izrecno predpisana. Ob razpravi o novi republiški
zakonodaji s tega področja ob koncu leta 1982 in v začetku
leta 1983 je bilo sprejeto stališče, da naj zakoni ne določajo •
neposredno višine obrestne mere zamudnih obresti, temveč
da naj se za določanje višine obrestne mere pooblasti Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
To načelo je bilo realizirano z zakonom o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 44/82), z novelo zakona o davku iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti (Uradni list SRS, št. 23/83) in z novelo zakona
o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje
skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (Uradni list
SRS, št. 23/83). V vseh nvedenih zakonih je bilo dano Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije pooblastilo, da določi
obrestno mero zamudnih obresti za nepravočasno plačane
davke in prispevke, in sicer v skladu s politiko obrestnih mer.
V okviru skupščinske razprave o navedenih zakonih je bilo
sprejeto stališče, da naj se te zamudne obresti določajo
v višini, kot bo s posebnim predpisom določena za zamudne
obresti za obveznosti iz gospodarskih pogodb.
Na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 277. člena
zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78 in
39/85) je Zvezni izvršni svet s posebnim odlokom (Uradni list
SFRJ, št. 19/82) določil zamudne obresti za neizpolnjene
obveznosti iz gospodarskih pogodb, in sicer v višini 25% na
leto. To višino zamudnih obresti je Zvezni izvršni svet glede na
sprjeto politiko obrestnih mer pozneje večkrat spreminjal (v
glavnem navzgor).
Na podlagi pooblastil iz navedenih treh zakonov je Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije v letu 1983 določil višino zamudnih obresti za nepravočasno plačane davke občanov, davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti ter za prispevke za družbene dejavnosti. Te
zamudne obresti so bile določene v enaki višini, kot jo je
Zvezni izvršni svet določil za zamudne obresti iz gospodarskih pogodb. V skladu s stališčem o uskaljevanju višine
zamudnih obresti za nepravočasno plačane davke in prispevke z višino zamudnih obresti za obveznosti iz gospodarskih pogodb, sprejetim v skupščinski razpravi v okviru sprejemanja navedenih zakonov, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spreminjal višino zamudnih obresti za davke in prispevke
glede na ustrezne spremembe višine obresti po odloku Zveznega izvršnega sveta.
Zvezni izvršni svet je s spremembo odloka o obrestni meri
zamudnih obresti (Uradni list SFRJ, št. 29/87) v letu 1987
spremenil dotedanji način določanja zamudnih obresti za
obveznosti iz gospodarskih pogodb, in sicer v tem smislu, da
je namesto konkretnega zneska zamudnih obresti določil
splošno pravilo, da se zamudne obresti plačujejo v višini
eskontne mere Narodne banke Jugoslavije, povečane za 40%
(s poznejšo spremembo odloka je bila namesto 40% povečane stopnje uveljavljena 50% stopnja). V skladu z navedeno
spremembo odloka Zveznega izvršnega sveta je tudi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije spremenil način določanja
zamudnih obresti za davke in prispevke (odlok - Uradni list
SRS, št. 21/87 in 13/88) in sicer tako, da so bile te zamudne
obresti določene v višini eskontne mere Narodne banke Jugoslavije, povečane najprej za 40% z novelo odloka pa za 50%.
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2.
V skladu z novimi rešitvami v zakonu o celotnem prihodku
in dohodku, po katerih je bilo uveljavljeno načelo revalorizacije terjatev in obveznosti med uporabniki družbenih sredstev, je Zvezni izvršni svet z odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list SFRJ,
št. 72/88), uveljavil nov način določanja zamudnih obresti za
obveznosti iz gospodarskih pogodb. Po navedeni noveli
odloka se zamudne obresti za obveznosti iz gospodarskih
pogodb plačujejo po obrestni meri, ki je za 50% večja od
obrestne mere pogodbenih obresti, s tem da obrestna mera
zamudnih obresti ne sme biti manjša kot 8% na leto. Pri tem
so zamudne obresti uveljavljene kot »realna kategorija«, ki se
dodaja k revaloriziranemu dolgu v skladu z zakonom o celotnem prihodku in dohodku, ki je uvedel revalorizacijo takšnih
terjatev in obveznosti. Pripominjamo, da je takšna revalorizacija predvidena tudi v novem zakonu o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št 12/89).
Navedeni način obračunavanja zamudnih obresti izhaja
torej iz pogodbenih obresti in zato ni primeren tudi za določanje zamudnih obresti za davke in prispevke. Zato Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije ob navedeni spremembi zveznega
odloka ni spremenil dosedanjega sistema določanja zamudnih obresti za davke in prispevke, tako da je za določitev teh
obresti kot izhodiščna kategorija še vedno ostala eskontna
mera Narodne banke Jugoslavije, ki vključuje tudi revalorizacijsko stopnjo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojim odlokom ni
podrobneje predpisal, kako se ugotavlja konkretna višina
zamudnih obresti za davke in prispevke na podlagi eskontne
mere Narodne banke Jugoslavije, saj se je za ta izračun
uporabljal splošni režim ugotavljanja obresti, kot je veljal za
medsebojne terjatve in obveznosti iz gospodarskih pogodb
oziroma bančnih kreditov. Način obračunavanja takšnih obresti je bil podrobneje določen z novelo zakona o celotnem
prihodku in dohodku v mesecu oktobru 1988 (Uradni list
SFRJ, št. 61/88) in s sklepom o metodologiji obračunavanja
revalorizacije depozitov in kreditov, obresti za depozite in
kredite, eskonta menic in zamudnih obresti (Uradni list SFRJ,
št. 68/88), ki ga je na podlagi pooblastila iz navedenega
zakona sprejela Narodna banka Jugoslavije. S tem zakonom
in metodologijo je bila sprejeta rešitev, da se zamudne obresti
obračunavajo z uporabo mesečnih stopenj zamudnih obresti
oziroma konformne stopnje zamudnih obresti za ustrezno
število dni, s čimer je prenehal veljati dotedanji način ugotavljanja letne stopnje zamudnih obresti in je bila hkrati izrecno
uveljavljena konformna stopnja zamudnih obresti. Takšna
stopnja zamudnih obresti temelji na obračunu obresti z uporabo obrestno obrestnega računa.
Zaradi številnih vprašanj, ki so se po sprejetju navedene
metodologije pojavile glede obračunavanja zamudnih obresti
za davke in prispevke, sta Republiški sekretariat za finance in '
Republiška uprava za družbene prihodke s posebnim dopisom (št. 227/88-D K z dne 28/12-1988) pojasnila vsebino metodologije v delu, ki ureja obračunavanje zamudnih obresti. Iz
navedenega pojasnila jasno izhaja, da prehod od določanja
letne na mesečno eskontno mero Narodne banke Jugoslavije
terja tudi mesečno izračunavanje mere zamudnih obresti
z uporabo konformne stopnje zamudnih obresti, pri čemer se
tašen način izračunavanja uporablja od 1/11-1988.
3.
Temeljno vprašanje, ki se zastavlja v sicer obsežni delegatski pobudi, je v tem, ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
imel zakonsko pooblastilo za takšno določitev zamudnih
obresti za davke in prispevke, s katero je ob uporabi eskontne
mere v bistvu prepisal revalorizacijo dolga, česar pa zakoni
izrecno ne omenjajo.
Menimo, da je pooblastilo za takšno določitev zamudnih
obresti za davke in prispevke vsebovalo v tistem delu pooblastilne norme v vseh treh zakonih, ki določanje zamudnih
obresti veže na politiko obrestnih mer. V zakonu o davkih
občanov, zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela in delovnih skupnosti in v zakonu o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih
potreb na področju družbenih dejavnosti je jasno določeno,
da se zamudne obresti za nepravočasno plačane davke oziroma prispevke plačujejo v višini, ki jo določi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije v skladu s politiko obrestnih mer.
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Temejno načelo politike obrestnih mer, vsebovano v dokumentih o ciljih in nalogah skupne monetarne politike in skupnih temeljev kreditne politike, je v tem, da se bodisi z obrestnimi merami bodisi z revalorizacijo ohranja realna vrednost
terjatev oziroma obveznosti. Z navedenim odlokom se sicer
ne uvaja neposredna revalorizacija dolga iz naslova neplačanih davkov in prispevkov, ampak se realna vrednost dolga
ohranja posredno preko obresti, temelječimi na eskontni
meri, ki, vključuje tudi element revalorizacije.
Ohranitev realne vrednosti pri obveznostih iz gospodarskih
pogodb je zagotovljena s sistemom revalorizacije po zakonu
o celotnem prihodku in dohodku (zdaj po zakonu o računovodstvu) in z določitvijo zamudnih obresti z odlokom Zveznega izvršnega sveta, pri vseh drugih izpolnitvah denarnih
obveznosti pa s temeljnim načelom iz prvega odstavka 277.
člena zakona o obligacijskih razmerjih. I/ citiranem členu je
namreč določeno, da dolguje dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, poleg glavnice še obresti po obrestni meri, po kateri se
i/ kraju izpolnitve obrestujejo hranilne vloge, vezane brez
določenega namena na več kot eno leto. Te obresti na hranilne vloge pa se obračunavajo tako, da se poleg realnih
obresti priznava še revalorizacija, torej v bančnem jeziku
poleg malega »r« tudi veliki »R«.
Ce pri plačevanju zamudnih obresti za davke in prispevke
ne bi bilo uveljavljeno navedeno načelo, potem le pri teh
obveznostih ne bi bila zagotovljena ohranitev realne vrednosti
dolga. To pomeni, da bi bil davčni dolg ugodnejši od najugodnejšega bančnega posojila. Takšna ureditev bi zavezance
naravnost spodbujala k neizpolnjevanju obveznosti za
splošne in skupne potrebe in s tem k nadaljnjem rušenju
finančne discipline. Takšna ureditev torej ne bi pomenila
realizacije temeljnega načela za določanje zamudnih obresti
za davke in prispevke iz navedenih zakonov, ki je v tem, da
morajo te obresti temeljiti na splošni politiki obrestnih mer,
kot je uveljavljena v praksi.
V zvezi s pogostimi pripombami v javni 'razpravi oziroma
v delegatskih pobudah, da so zamudne obresti pretežno
breme za zavezance oziroma, da so kar »nepravične«, je treba
pripomniti, da te obresti v ničemer ne prizadenejo tistega
zavezanca, ki redno izpolnjuje svoje družbene obveznosti in
s tem prispeva svoj delež k zadovoljevanju splošnih in in
skupnih družbenih potreb. Te obresti zadenejo torej le
tistega, ki je z izpolnjevanjem svojih obveznosti v zamudi in
s tem krši predpisano finančno disciplino. Za zavezance, ki iz
objektivnih razlogov ne morejo pravočasno izpolniti svojih
davčnih obveznosti, pa so z občinskimi odloki o davkih občanov na podlagi zakona o davkih občanov (215. člen - Uradni
list SRS, št. 36/88) predvidene številne možnosti za začasno
odložitev davka aH za obročno odplačevanje davčnega dolga,
pri čemer se zamudne obresti za čas odložitve plačila ali
obročnega opiačevanja dolga ne zaračunavajo.
Glede na navedeno torej menimo, da je obstoječa ureditev
obračunavanja zamudnih obresti za davke in prispevke, ki jo
je določil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z zakonom.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DA POBUDE DELEGATOV 2.
OKOLIŠA S PODROČJA OBRTNIH IN PODOBNIH
DEJAVNOSTI ZBORA ZDRUŽENEGA DELA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO
DOLOČB ZAKONA O DAVKIH OBČANOV, K!
UREJAJO PLAČEVANJE DAVČNIH
OBVEZNOSTI
Pobuda delegatov 2. okoliša s področja obrti Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije temelji na ugotovitvi, da se
določbe zakona o davkih občanov, po katerih ostaja še vedno
zavezanec za davek obrtnik, ki je dal svoj davčni dolg odtegniti ob evidentiranju računa, ki ga je izstavil uporabniku družbenih sredstev, krivična. Če uporabnik družbenih sredstev
zaradi nelikvidnosti ne plača odtegnjenega davčnega dolga,
mora obrtnik plačati zamudne obresti, katerih pa ne more
knjižiti kot poslovni strošek, ko je to urejeno za uporabnike
družbenih sredstev. Zato predlagajo, da se zakon o davkih
občanov ustrezno spremeni tako, da bo omogočal upravam
za družbene prihodke izterjavo davčnih obveznosti obrtnikov
tudi od združenega dela.
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Pobuda se ne sprejme.
Z zakonom o davkih občanov se kot davčnega zavezanca
lahko opredeli le občana, ki izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje. Z odločbo odmerjeni davek je dolžan plačati
davčni zavezanec v roku, ki ga zakon določa, in samo od
njega se davčni dolg tudi lahko prisilno izterja. Obveznost
plačila davčnega dolga ni možno z zakonom o davkih občanov prenesti na zavezančevega dolžnika. Nalog uprave za
družbene prihodke, dan na računu, ki ga je zavezanec izstavil
uporabniku družbenih sredstev, da ob izplačilu odtegne zavezančeve zapadle davčne obveznosti, torej ne pomeni prenosa
teh obveznosti od zavezanca na izplačevalca. Rešitev, predla-t
gana, v pobudi pa bi pomenila prenos zavezančevega davčnega dolga na njegovega dolžnika — uporabnika družbenih
sredstev, česar z zakonom o davkih občanov glede na navedeno ni možno določiti.
Po namenu podobno pobudo za dopolnitev zakona o davkih občanov, po kateri se do izteka roka za plačilo zavezančeve terjatve do uporabnika družbenih sredstev, največ pa za
120 dni, odloži plačilo davčnega dolga, v primeru, koje davčni
organ naložil uporabniku družbenih sredstev, da o izplačilu
odtegne znesek zavezančevega davčnega dolga, je sočasno
dala tudi skupina delegatov s področja obrti 1. okoliš Zbora
združenega dela Skupščine SR Slovenije. Ustrezna rešitev
navedene pobude je predlagana v stališču Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.
Na navedbe v pobudi, da je obrtnik, ki je v zamudi s plačilom davčne obveznosti v slabšem položaju od združenega
dela, ker se mu zamudne obresti ne priznajo med stroški,
pojasnjujemo, da ima zavezanec na podlagi zakona in pod
pogoji, določenimi v občinskem odloku možnost začasnega
odloga plačila davkov oziroma obročnega odplačevanja, pri
čemer se zamudne obresti v tem času ne obračunavajo. Ker
ima davčni dolžnik možnost, da ne plača zamudnih obresti
kadar je v zamudi s plačilom davkov iz objektivnih razlogov,
se mu upravičeno predpisane in plačane zamudne obresti ne
priznavajo med stroški, ki so potrebni za doseganje celotnega
prihodka.
Odgovor na navedbe v pobudi, ki se nanašajo na obračunavanje zamudnih obresti za nepravočasno plačane davke, je
dan v odgovoru na delegatsko pobudo skupine delegatov 1.
okoliša s področja obrti Zbora združenega dela Skupščine SR
Slovenije.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZA PODROČJE DRŽAVNIH ORGANOV 1. OKOLIŠ
LJUBLJANA CENTER ZA ZBOR ZDRUŽENEGA
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA ZNIZANJE
PROMETNEGA DAVKA OD BREZALKOHOLNIH
PIJAČ IN SADNIH SOKOV
Skupina delegatov za področje državnih organov 1. okoliš
Ljubljana Center za Zbor združenega dela je dala pobudo za
znižanje stopnje posebnega republiškega prometnega davka
od prometa brezalkoholnih pijač in sadnih sokov iz 13,5% na
7%. Pobudo utemeljujejo z večjo dostopnostjo brezalkoholnih pijač otrokom in mladoletnikom, katerih cena se je približala oziroma že prekoračila ceno nekaterih alkoholnih pijač.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pripominja, da se
v skladu s 4. točko prvega odstavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št.
33/72 do 41/88)ff načeloma ne plačuje prometni davek od
proizvodov, ki so namenjeni za hrano ljudi. Med omenjene
proizvode se v skladu z drugim odstavkom 53. člena pravilnika o uporabi davčnih stopenj ter o načinu vodenje evidence,
obračunavanja in plačevanja davka od prometa proizvodov in
storitev (Uradni list SFRJ, št. 31/85 do 51/88) uvrščajo tudi
sadni sokovi (naravni) kolikor ustrezajo določbam predpisov
o njihovi proizvodnji in kakovosti. Izjemoma se plačuje
temeljni prometni davek od sokov in sirupov, proizvedenih iz
določenih vrst južnega sadja, razen iz limon in mandarin, in
sicer po stopnji 15% (tarifna številka 13 tarife temeljnega
davka od prometa proizvodov).
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pobudo obravnaval
v okviru vseh pobud za znižanje stopenj prometnega davka
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pri usklajevanju republiškega z zveznim zakonom. Zvezni
zakon naj bi bil predvidoma sprejet do konca prvega polletja
1989.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
GOSPODARSKEGA, OBRTNEGA IN
PROSVETNOKULTURNEGA PODROČJA ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE IZ OBČINE LJUBLJANA SISKA ZA
SPREMEMBO 18. ČLENA ZAKONA O DAVKIH
OBČANOV
V pobudi za spremembo 18. člena zakona o davkih občanov
(Uradni list SRS, št. 36/88) skupina delegatov predlaga, da bi
vrste in način vodenja poslovnih knjig, ki so jih davčni zavezanci dolžni voditi po tem zakonu namesto Republiške uprave
za družbene prihodke predpisal Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Pobudo skupina delegatov utemeljuje s širino pomena, ki
ga ima vodenje poslovnih knjig na delo in razvoj drobnega
gospodarstva. S pobudo želijo prispevati k razrešitvi problemov, ki so se pojavili ob sprejemu pravilnika o vodenju
poslovnih knjig v letu 1988.
Pobuda se ne sprejme.
Republiški izvršni svet izdaja izvršilne predpise (uredbo,
odlok) za urejanje in razčlenjevanje z zakonom oziroma drugim splošnim aktom Skupščine SR Slovnije določena razmerja oziroma za urejanje posameznih vprašanj ali predpisovanje ukrepov, ki imajo splošni pomen.
Ta merila za opredelitev vsebine in narave izvršilnih predpisov republiškega izvršnega sveta je podprla Skupščina SR
Slovenije ob obravnavi poročila o uresničevanju zakonodajne
politike v SR Sloveniji leta 1986, določena pa so v zakonu
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih.
Vsa strokovna, tehnična, organizacijska in podrobnejša
procesualna vprašanja pa se urejajo s podzakonskimi akti
republiških upravnih organov.
Določitev vrste poslovnih knjig in način vodenja teh knjig
pa predstavlja prav strokovno, tehnično in organizacijsko
vprašanje, ne pa vprašanje izvršilno-politične narave, kar naj
bi bilo merilo za to, da se ta vprašanja urejajo s predpisom
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
S PODROČJA GOSPODARSTVA ZBORA
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE 2. OKOLIŠ LJUBLJANA CENTER ZA
DOPOLNITEV 178. ČLENA ZAKONA O DAVKIH
OBČANOV
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela skupščine SR Slovenije s področja gospodarstva 2.
okoliš predlaga, da bi se osnova za davek od skupnega
dohodka občanov zmanjšala tudi za sredstva, ki jih občani
vložijo v nakup umetnin in antike. Po ugotovitvah v pobudi bi
se s predlagano ureditvijo legalizirala trgovina z umetninami
in vzpostavila o tem evidenca. Taka ureditev pa naj bi tudi
prispevala k ohranitvi kulturne dediščine.
Pobuda se sprejme.
Določba 178. člena zakona o davkih občanov (Uradni list
SRS, št. 36/88) bi se dopolnila tako, da bi se osnova za davek
od skupnega dohodka občanov zmanjšala tudi za sredstva
vložena v nakup knjig s področja umetnosti, znanosti, kulture,
izobraževanja in vzgoje; nepremičnin posebne kulturne,
znanstvene, zgodovinske ali estetske vrednosti in umetniških
del, kupljenih pri avtorjih in pravnih osebah, registriranih za
prodajo teh del.
V zakonu bi se opredelilo, da se davčna osnova lahko zniza
za znesek sredstev, vloženih v nakup nepremičnin in le na
podlagi mnenja za kulturo pristojnega republiškega upravporočevalec

nega organa, da ima nepremičnina posebno kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, ki bi ga bil zavezanec dolžan priložiti k davčni napovedi.
Za zmanjšanje davčne osnove za sredstva vložena v nakup
knjig in umetniških del bi bil zavezanec dolžan predložiti
mnenje navedenega upravnega organa o tem, da gre za
knjige iz navedenih področjih oziroma umetniška dela, če bi
davčni organ dvomil o značaju knjig oziroma umetniških del.

STALISCE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE S PODROČJA OBRNTIH
DEJAVNOSTI 1. OKOLIŠ SKUPŠČINE OBČINE
DOMŽALE ZA DOPOLNITEV 215. ČLENA
ZAKONA O DAVKIH OBČANOV
Skupina delegatov za delegiranje delegatov v Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije s področja obrtnih in
podobnih dejavnosti 1. okoliš je dala pobudo za dopolnitev
določb 215. člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS
št. 36/88), ki urejajo možnost začasnega odloga plačila davka
in obročnega odplačevanja davčnega dolga.
V pobudi skupina delegatov predlaga, da bi se v zakonu
opredelilo, da se plačilo davka začasno odloži zavezancu, ki
je izstavil račun organizaciji združenega dela oziroma
zadrugi, s katero trajno sodeluje in na kateremu je davčni
organ izplačevalcu naložil, da ob izplačilu odtegne zapadle
obveznosti do roka plačila določenega v pogodbi, vendar
največ za 120 dni. Davčni organ ne bi mogel odkloniti zahtevka zavezanca, da se zaseže njegova terjatev, če ima neporavnane družbene obveznosti.
Pobuda temelji na ugotovitvi, da združeno delo plačuje
delovnim ljudem, ki samostojno opravljajo dejavnost, njihove
terjatve v 60 do 120 dneh, zato ne moejo poravnati družbenih
obveznosti. Iz navedenega razloga se jim v tem času ne bi
smelo zaračunavati obresti od obveznosti, ki niso plačane
v predpisanem roku.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval nđslednje
stališče. V zakonu o davkih občanov je predvidena možnost
odloga plačila davka in obročnega odplačevanja davčnega
dolga, za določitev pogojev in meril za odlog plačila in
obročno odplačevanje pa pooblašča občinske skupščine.
Pobude zato ni možno realizirati neposredno z dopolnitvijo
zakona, temveč z dopolnitvijo 31. člena dogovora o SRS. št.
14/86, 42/87 in 16/88), v katerem so udeleženke opredelile
pogoje za odlog plačila in obročno odplačevanje davka
V navedenem členu dogovora bi se opredelilo, da se zavezancu, ki izstavi uporabniku družbenih sredstev račun, na
katerem je davčni organ naložil izplačevalcu, da ob izplačilu
odtegne dolgovane obveznosti, odloži plačilo obveznosti,
odtegnjenih po računih do roka plačila zavezančeve terjatve,
določenega v pogodbi, vendar največ za 120 dni.
Nesprejemljiva pa je pobuda v delu, po katerem davčni
organ ne bi mogel odkloniti zavezancu, ki ima neporavnane
družbene obveznosti, da se mu terjatev zaseže. Sprejem
pobude bi namreč pomenil, da se poslovno tveganje, morebitna plačilna nesposobnost zavezančevega dolžnika in spornost teh terjatev lahko prenese od zavezanca na družbo

poročevalec

ZBOR OBČIN
STALIŠČE
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV IZ
OBČINE PTUJ ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE ZA UVEDBO 5% PROMETNEGA
DAVKA OD OPRAVLJENIH PREVOZNIH
STORITEV TUDI ZA DRUŽBENI SEKTOR
OZIROMA ČRTANJE TARIFNE ŠTEVILKE
2 TARIFE TEMELJNEGA DAVKA OD PLAČIL ZA
STORITVE IN OPROSTITEV PLAČILA
PROMETNEGA DAVKA ZA ZASEBNE
GOSPODARSTVENIKE PRI NABAVI OSNOVNIH
SREDSTEV (TOVORNIH AVTOMOBILOV IN
GRADBENE MEHANIZACIJE) TER PLAČILA
PROMETNEGA DAVKA ZA REZERVNE DELE IN
REPROMATERIAL
Skupina delegatov iz občine Ptuj za Zbor občin Skupščine
Slovenije je dala pobudi za uvedbo 5% temeljnega prometnega davka od plačil za prevozne storitve tudi za družbeni
sektor, oziroma ukinitev le-tega tudi za zasebni sektor in
oprostitev plačila prometnega davka pri nabavi osnovnih
sredstev (tovornih avtomobilov in gradbene mehanizacije) ter
rezervnih delov in reprodukcijskega materiala za zasebne
gospodarstvenike.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dano pobudo sprejema.
SR Slovenije je že ob sprejemanju sprememb in dopolnitev
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu
(Uradni list SFRJ, št. 27/88), med drugim uveljavljala tudi
predlog, da so oprostijo plačila prometnega davka tudi samostojni obrtniki - proizvajalci pri nabavi reprodukcijskega
materiala ter oprostitev plačila prometnega davka pri nabavi
osnovnih sredstev, ki jih kupujejo delovni ljudje, ki s samostojnim delom in z lastnimi sredstvi v skladu s predpisi opravljajo obrtno ali kako drugo dejavnost. Predlog v tem usktajevalnem postopku ni bil uveljavljen.
Odbor za finance Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ je naložil Zveznemu sekretariatu za finance, da v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi organi prouči vse
dodatne predloge, med njimi tudi predlog Skupščine SR
Slovenije za oprostitev zasebnega sektorja pri nabavi osnovnih sredstev oziroma reprodukcijskega materiala. Na podlagi
tega naj bi Zvezni izvršni svet po potrebi predložil ustrezne
spremembe in dopolnitve zveznega zakona, vendar teaa še ni
storil.
Skupščina SR Slovenije je tudi v pripombah k osnutku
zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu iz
meseca oktobra 1988, ki je bil kasneje prekvalificiran
v delovni osnutek (zakon naj bi bil predvidoma sprejet
/oge'6"7 P°llet'U 1989>' Ponovno uveljavljala omenjene predGlede pobude delegatov za uvedbo temeljnega davka od
plačil za prevozne storitve po stopnji 5% tudi za družbeni
sektor oziroma odpravo tega davka v zasebnem sektorju, pa
je Skupščina SR Slovenije že ob uvedbi davka od plačil za
omenjene storitve uveljavljala pripombo, da je uvedba omenjenega davka le za posameznike, ki opravljajo prevozno
dejavnost nesprejemljiva, saj uvedba tega davka slabša položaj zasebnih prevoznikov, hkrati s tem, pa so negirani tudi
sklepi Skupščine SFRJ (Beograd, februar 1987) o izenačitvi
pogojev gospodarjenja v družbenem in zasebnem sektorju.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pobudo delegatov
za enako obravnavanje prevoznih storitev s stališča prometnega davka v družbenem in zasebnem sektorju, ter pobudo za
oprostitev plačila prometnega davka pri nabavi rezervnih
delov za zasebni sektor posredoval Zveznemu izvršnemu
svetu.
Prav tako pa bo vztrajal na že danih predlogih za oprostitev
prometnega davka pri nabavi osnovnih sredstev in reprodukcijskega materiala za zasebni sektor.
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STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV
IZ OBČINE PTUJ ZA ZBOR OBČIN SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE, DA BI SE ZAVEZANCEM, KI
OPRAVLJAJO AVTOPREVOZNIŠKO
DEJAVNOST IN STORITVE ZA GRADBENO
MEHANIZACIJO, ODMERJAL DAVEK
V PAVŠALNEM LETNEM ZNESKU
Skupina delegatov iz občine Ptuj za Zbor občin Skupščine
SR Slovenije je dala pobudo, da bi se zavezancem, ki opravliaio avtoprevozniško dejavnost in storitve z gradbeno mehanizacijo, odmerjal davek iz dejavnosti v pavšalnem letnem
znseku Skupina delegatov utemeljuje pobudo s tem, da
v občini Ptuj okorg 80-90% avtoprevoznikov ne dosega
ostanka čistega dohodka in plačuje davek v visim, ki ustreza
pavšalnemu letnemu znesku. Tudi za te dejavnosti se naj
predvidi zakonska možnost obdavčitve v pavšalnem letnem
znesku ob upoštevanju pogoja zaposlenosti delavcev in ob
upoštevanju dohodkovnega cenzusa. Menijo, da je zaradi
administriranja pri vodenju poslovnih knjig in glede na t°. °a
si ti zavezanci sami popravljajo in vzdržujejo avtomatiko in
gradbene stroje, za kar pa ne posedujejo dokumentacije,
zahteva utemeljena. Če za te zavezance ne bi bila možna
odmera davka iz dejavnosti v pavšalnem letnem znesku, predlaaaio odmero davka po odbitku.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dano pobudo sprejema.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v osnutek programa
ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za
uresničevanje razvojne in tekoče ekonomske politike v letu
1989 vključil predlog, da bi SR Slovenija že v letošnjem letu
ob pripravi zveznega zakona o temeljih davčnega sistema

oziroma sprememb dogovora socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin o usklajevanju davčnega
sistema in dogovora o temeljih davčne politike uveljavljala
spremembo kriterija za obdavčevanje v pavšalnem letnem
znesku in sicer tako, da bi se krog zavezancev, obdavčenih
v pavšalnem letnem znseku, razširil. Dohodkovni cenzus kot
kriterij za preuvrščanje na obdavčitev v pavšalnem letnem
znesku naj bi se povečal od enkratnega poprečnega letnega
osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu
v reubliki na trikratni poprečni letni osebni dohodek zaposlenih delavcev v gospodarstvu v republiki. Poleg spremembe
dohodkovnega cenzusa bo Izvršni svet Skupščine S H Slove
niie ob spremembi zakona o davkih občanov predlagal, da se
opustijo tudi druge omejitve, ki po veljavni ureditvir onemogočajo pavšalni način obdavčitve. S tem bo dana možnost, da se
bo davek v pavšalnem letnem znesku odmerjal tudi zavezancem ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost, storitve z gradbeno mehanizacijo, prodajo na drobno ter gostinsko dejavnost, in to pod enakimi pogoji, kot bi to veljalo za vse druge
zavezance, obdavčene v pavšalnem letnem znesku.
Glede na navedeno Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
ocenjuje da je odmera davka v pavšalnem letnem znesku boli
primerna kot pa odmera davka v odstotku od posameznega
kosmatega dohodka (davek po odbitku), ki jo skupina delegatov predlaga v primeru, če za zavezance, ki opravljajo avtoprevozniško dejavnost in storitve z gradbeno mehanizacijo ne bi
bila možna odmera davka v pavšalnem letnem znesku. Pr/pominjamo, da davek iz gospodarskih dejavnosti v odstotku od
vsakega posameznega kosmatega dohodka (davek po
odbitku) plačujejo občani, ki priložnostno opravljajo storitve
organizacijam združenega dela, organom družbenopolitičnih
skupnosti ter drugim samoupravnim skupnostim in v primerih, ko gre za dohodke iz naslova pogodbe o delu.

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Urednišk odbor 3'MUa Skupščine SR Slove j . ^
Vrhunec |n Marjan Gogala _ odgovorni urednik: Marjan
Boris Gabrič. Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Crtom r Mesarič Ani<a S„ ' jški'odbor g|asi|a Skupščine SFRJ. Aljas Riza (predsednik), Miroslav
Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije Ljubl|ana,Šulbičieva4'^nu„ki velimir Šliivančanin
Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran Mišković, Dragan
Berovič, Šandor Dobo. Stanislav Golik, IbrahimHadžić, Janez Luka^ inž. Stanko M adenovskiV^lmii^rSl^ivmicamn, Aneksa ^ ^
^
(m1) 334 148

Ljubljana, 11.4.1989
SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE
t era kazniva dejanja uveljavile naprednejše rešitve,
Komisija za proučitev kazenske zakonodaje
- še posebej komisija meni, da je ustrezna
odprava kaznivega dejanja grabeža, saj je z ostalimi
Komisija za proučitev kazenske zakonodaje je 23.
določbami zakona že zajeto to kaznivo dejanje; tako
marca 1989 opravila predhodno razpravo o predbo praksa sodišč tudi ustreznejša, saj so se ob tem
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah
kaznivem dejanju pogosto pojavljali številni pravni
Kazenskega zakona SR Slovenije s tezami. Komisija
problemi. Tudi zoževanje kaznivosti pri prometnih
se je odločila za tako metodo dela zato, ker je ob
deliktih lahko pomembno prispeva k ustrezni kazzačetku svojega dela v septembru 1988 ugotovila,
novalni politiki na tem področju ter jasnejši razmeda je Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
jitvi od prekrškov.
že imenoval delovno skupino za pripravo sprememb
Ob teh stališčih je komisija opozorila na dva proin dopolnitev Kazenskega zakona SR Slovenije ter
blema:
da je delovna skupina že pripravila izhodišča za
- Vso kazensko zakonodajo bo potrebno po
spremembe in dopolnitve ter na tej podlagi tudi že
sprejetju
zakonov s področja reforme gospodarkonkretne predloge. Zato je komisija sklenila, da naj
skega sistema posebej pregledati, saj bodo na podRepubliški sekretariat za pravosodje in upravo
lagi teh zakonov nastale nove oblike gospodarskih
nadaljuje z delom ter da naj bo predlagatelj spresubjektov, zahteve trga pa bodo narekovale tudi
memb in dopolnitev Kazenskega zakona SR Slovedekriminacijo nekaterih dejanj. To bo terjalo širšo in
nije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Tako se bo
daljšo proučitev nekaterih določb, potrebno pa bo
lahko komisija posvetila predvsem proučitvi zakoto storiti na nivoju države, saj bo potrebna uskladinodaje iz zvezne pristojnosti. Komisija je menila, da
tev vse kazenske zakonodaje od zvezne do republije tak pristop racionalen, še zlasti, ker je bil sprejet
ške in pokrajinske. Pristop pa mora biti enoten
dogovor, da bo Republiški sekretariat za pravosodje
zaradi enotnih pogojev, ki morajo veljati za gospoin upravo, v smislu odloka o ustanovitvi Komisije, ki
darske subjekte na trgu. Kljub temu pa bo v času
je določil, da mora ta sekretariat zagotoviti komisiji
priprave osnutka oziroma predloga zakona
strokovno pomoč, to strokovno pomoč organiziral
potrebno pripraviti interpretativno določbo v 45.
tako, da bo predloge za delo komisije pripravljala
členu Kazenskega zakona SR Slovenije ali pa s preista delovna skupina. Komisija je menila, da sestav
hodnimi določbami opredeliti nove organizacijske
delovne skupine ustreza njenim nalogam, saj jo
oblike v gospodarstvu, na katere se nanašajo posasestavljajo priznani znanstveni, javni in strokovni
mezna kazniva dejanja. Taka začasna rešitev mora
delavci ter nekateri člani komisije. To so: vodja
zagotoviti enotno prakso sodišč in odpraviti moredelovne skupine je sodnik Vrhovnega sodišča SR
bitne nesporazume pri uporabi zakona.
Slovenije Milan Kosterca, člani delovne skupine pa
- Posebej bo potrebno interdisciplinarno preso: mgr. Mitja Daisinger, Tomo Grgič, Alenka
učiti predlog, da se samostojno inkriminira dejanje
Jelenc-Puklavec, mgr. Ivan Bele, mgr. Jože Fridl,
okuženja z AIDS-om, kadar je storilec dejanja vedel
Stane Iglič, Meta Košir-Zebec, mgr. Dušan Požar,
za svojo bolezen. Komisija se zaveda zahtevnosti
dr. Alenka Selih, dr. Ljubo Bavcon, Janez Breznik in
take odločitve, vendar meni, da bi morali tudi na ta
Janez De Reggi.
način prispevati k preprečevanju te bolezni.
Ob tem pa je bilo tudi dogovorjeno, da se komisija
Komisija predloga za izdajo zakona s tezami v tej
vključi v predhodno razpravo o spremembah in
fazi ne bo obravnavala več, razen če bi bili v delovdopolnitvah Kazenskega zakona SR Slovenije. V tej
nih telesih zborov in skupščine dani predlogi, ki
razpravi so bile oblikovane naslednje ugotovitve in
pomembmo posegajo v predloženo zasnovo sprestališča:
memb in dopolnitev. V tem primeru bo zavzela svoja
- pristop, ki je uveljavljen pri predlaganih sprestališča do teh predlogov tako, da bi zbori lažje
membah in dopolnitvah ustreza zahtevi po dekrimioblikovali svojo usmeritev za pripravo osnutka zanaciji nekaterih kaznivih dejanj ter preoblikovanju
kona.
nekaterih določb, ki ne ustrezajo več stopnji druž★ ★ ★
benega razvoja;
Komisija je ves čas delala tako, da bi ob obravnavi
- ustrezno je tudi znižanje zagroženih kazni, saj
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolso posamezne določbe prestroge in neživljenjske,
nitvah Kazenskega zakona SR Slovenije zbori lahko
sodišča pa že sedaj izrekajo kazni, ki so bliže miniobravnavali tudi ZAHTEVO za izdajo zakona o spremuma. Zaradi neprilagojenosti zagroženih kazni
membah in dopolnitvah Kazenskega zakona SFRJ.
realni družbeni nevarnosti se pogosto ustvarja tudi
Zato komisija v tem Poročevalcu objavlja tudi to
vtis, da je kaznovalna politika blaga, obenem pa je
zahtevo, ki ja akt, ki naj bi ga sprejela Skupščina SR
bila v Skupščini SR Slovenije ocenjena kot
Slovenije, vsebina te zahteve pa je razvidna v priustrezna;
logi, ki jo predstavlja izdelan predlog za izdajo
- pomembna je odprava smrtne kazni za kaznivo
zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega
dejanje umora, saj na tak način v SR Sloveniji
zakona SFRJ, z osnutkom.
odpravljamo tudi dejansko možnost izrekanja te
Poleg tega komisija predlaga zborom tudi predkazni na podlagi[ Kazenskega zakona SR Slovenije,
log za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o notra- nekatere rešitve so prilagojene tudi kazenskim
njih zadevah.
zakonom drugih republik in pokrajin, ki so za neka-

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona
Socialistične republike Slovenije s tezami za
osnutek zakona (ESA-737)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 158. seji dne 6. 4.
1989 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONA SOCIALISTIČNE
REPUBLIKE SLOVENIJE S TEZAMI ZA OSNUTEK ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA
PRA VOSODJE IN UPRA VO
POVZETEK
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah kazenskega zakona S RS je podana v 11. točki
prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije.
KZ SRS je začel veljati 1. julija 1977, do sedaj pa je bil le
nebistveno spremenjen. Dvanajstletna uporaba zakona
potrjuje ustreznost ureditve kazenskopravnega varstva
družbenih vrednot v tem zakonu in zlasti ustreznost njegoI. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona socialistične republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: KZ SRS) je podana v 11.točki prvega
odstavka 321. člena ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja določanje kaznivih dejanj
in kazni zanje ter varnostnih in vzgojnih ukrepov. Na podlagi
tega ustavnega določila je Skupščina SR Slovenije v letu 1977
sprejela KZ SRS, v letu 1984 njegove spremembe in dopolnitve, v letu 1987 pa spremembe tega zakona.
II.Ocena stanja in razlogi za izdajo
Kazenski zakon socialistične republike Slovenije (Uradni
list SRS, štev. 12/77) ki je začel veljati 1. julija 1977, doslej ni
bil bistveno spremenjen. Spremembe in dopolnitve iz leta
1984 so se nanašale pretežno na dinarsko določene vrednostne količine kot elemente zakonskih opisov kaznivih
dejanj, le deloma pa tudi na nekatere druge spremembe
opisov kaznivih dejanj, razponov kazni in drugih vsebinskih
določb, ki so bile potrebne zaradi učinkovitejšega izvajanja
zakona v praksi. Spremembe iz leta 1987 pa se nanašajo
izključno na prilagoditev dinarsko določenih vrednostnih
količin stopnji inflacije.
Splošna analiza dvanajstletne uporabe KZ SRS potrjuje, da
zakon kot celota zagotavlja ustrezno kazenskopravno varstvo
družbenih vrednot, ki jih po ustavni razmejitvi pristojnosti iz
leta 1974 ščiti kazenska zakonodaja republike. Spoznanje, da
je mogoče z represijo, zlasti kazenskopravno, urejati le ožji
segment družbenih razmerij, in da je represija smotrna in
uresničljiva le kot skrajno sredstvo državnega usmerjanja
dogajanj v gospodarskem in družbenem delovanju, pa narekuje ponovno ovrednotenje posameznih določb tega zakona
zlasti z vidika njihove ustreznosti v spremenjenih družbenih
razmerah, do katerih prihaja v zadnjem obdobju. Osnovna
usmeritev naše republike k demokratizaciji političnega življe2

podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za pravosodje in upravo,
- Janez BREZNIK, republiški svetovalec v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo.
vih temeljnih načel.
Razvoj družbenih odnosov, zlasti pa demokratizacije
naše družbe, pa ob ohranitvi temeljnih načel zakona narekuje določene vsebinske spremembe zakona zlasti v smeri
omejevanja represije. Zato se predlagajo spremembe opisov nekaterih kaznivih dejanj, posamezne dekriminacije in
pa spremembe predpisane višine kazni pri nakaterih kaznivih dejanjih. Predlaga se tudi odprava smrtne kazni in KZ
SRS in njena nadomestitev s kaznijo zapora dvajsetih let.
Predlagane spremembe zakona bodo po oceni predlagatelja imele nekatere pozitivne finančne učinke. Zaradi
predlaganih dekriminacij se bo namreč ob povečanju
obsega dela sodnikov za prekrške bistveno zmanjšal
obseg dela rednih sodišč in javnih tožilstev.
nja ter načrtovana usmeritev države v tržno regulirano gospodarstvo morata imeti določen odraz tudi na vsebino našega
kazenskega zakona, saj so oziroma bodo nekatere njegove
določbe glede na te spremembe deloma ali v celoti presežene. V tem smislu je potrebno v zakonu opraviti nekatere
zožitve inkriminacij ali posamezne določbe v celoti črtati.
Določene spremembe KZ SRS so potrebne zaradi večje
medsebojne usklajenosti posameznih njegovih določb bodisi
z določbami splošnega dela kazenskega zakona Socialistične
federativne republike Jugoslavije bodisi z analognimi določbami kazenskih zakonov drugih republik v primerih, kadar ni
vsebinskih razlogov za njihovo medsebojno različnost.
Ustavno sodišče Jugoslavije je namreč s svojo odločbo z dne
16.6.1987 (Uradni list SFRJ, štev. 54/87) ugotovilo, da so
določbe kazenskega zakona SAP Vojvodine, ki se nanašajo
na kaznovanje umora, storjenega v steku oziroma v povratku,
v neskladju z ustavo SFRJ in v nasprotju s kazenskim zakonom SFRJ. Vsebinsko enaki določbi vsebuje tudi naš zakon in
ju je potrebno uskladiti z določbami splošnega dela KZ SFRJ.
F*ri tem ocenjujemo, da ni potrebna samo vsebinska uskladitev, ampak da je ob tem smotrno zavzeti tudi zakonodajno
stališče glede vprašanja predpisovanja smrtne kazni v kazenski zakonodaji naše republike. To vprašanje je intenzivno
odprto v strokovni javnosti že nekaj let, v zadnjem obdobju pa
je močno prisotno tudi v širši slovenski javnosti. Vskladitev
posameznih določb KZ SRS z analognimi določbami v kazenskih zakonih drugih republik pa bi bila smotrna zaradi
odprave tistih razlik v kazenski zakonodaji posameznih republik, ki niso vsebinsko posebej utemeljene, povzročajo pa
ugovore v delu strokovne javnosti, katerih končni cilj je
ponovna unifikacija kazenskega prava v državi.
V strokovnih in političnih razpravah o stopnji represivnosti
naše kazenske zakonodaje so pogoste ocene, da je razpon
kazni, ki so predpisane za posamezna kazniva dejanja ali
njihove težje oblike, za današnjo stopnjo družbenega razvoja
države in splošne družbene nevarnosti kriminalitete preširok
ter da bi bilo potrebno pomembneje znižati zlasti zgornje
priloga poročevalca

meje predpisanih kazni. Te ocene se nanašajo tudi na republiško kazensko zakonodajo, in so v določeni meri gotovo utemeljene, zato bi bilo smotrno posamezne določbe KZ SRS
spremeniti tudi v delih, ki predpisujejo kazni.
III. Načela, na katerih temelji predlagani zakon,
in poglavitne rešitve
Kazenska zakonodaja posamezne države predstavlja tisti
segment njene pravne ureditve, ki poleg ustave odraža tiste
temeljne vrednote, na katere je oprto delovanje države,
družbe in njenih posameznikov. Te vrednote se praviloma
spreminjajo v okviru najsplošnejših družbenih procesov, zato
so temeljna načela kazenske zakonodaje v današnjem času
rezultat zgodovinskih izkušenj civiliziranih družb in odražajo
splošno priznane dosežke pravne znanosti ter stroke kot
celote. Na teh osnovah, ki so upoštevale tudi doseženi povojni
razvoj slovenske družbe, je grajen KZ SRS. Njegova posebnost je, v primerjavi s kazensko zakonodajo drugih - enovitih
držav, v tem, da kazenskega prava ne ureja v celoti, ker je
urejanje njegovih splošnih inštitutov v zakonodajni pristojnosti federacije. Druga njegova posebnost je v tem, da ureja
nekatere družbene vrednote, za katere je smotrno, da so
v kazenski zakonodaji na območju države zavarovane kolikor
je mogoče enotno. Te posebnosti so bile upoštevane tako pri
sprejemanju KZ SRS kot tudi pri njegovih spremembah oziroma dopolnitvah in morajo biti ustrezno upoštevane tudi
v prihodnje. Predlagane spremembe in dopolnitve KZ SRS so
torej pripravljene v okvirih, ki jih določajo navedene pravne in
družbene okoliščine. V bistvu ne posegajo v temeljna načela,
na katerih je bil oblikovan veljavni zakon, to je v načelo
omejevanja represije, načelo varstva temeljnih pravic in svoboščin človeka in občana ter njunega družbenoekonomskega
položaja in drugih načel, ki so v naši državi skupno oblikovana v ustavi ter splošnem delu kazenskega zakona SFRJ
V okviru splošnih načel naše kazenske zakonodaje so
v zakonu predlagane spremembe in dopolnitve, ki bi jasneje
odrazile državnopravno funkcijo KZ SRS, obseg kazenskopravnega varstva družbene lastnine, ustrezno upoštevale slovensko stališče glede predpisovanja in izrekanja smrtne
kazni, zožile obseg kaznivosti pri nekaterih vrstah kaznivih
dejanj, zlasti v sferi ti. verbalnih deliktov in deliktov na
področju gospodarskega poslovanja, odpravile kaznivost
kršitve nekaterih vrst predpisov ter znižale posebne maksimume oziroma posebne minimume predpisane kazni zapora

pri določenem številu kaznivih dejanj. Poleg teh sprememb so
predlagane tudi določene vskladitve z analognimi določbami
kazenskih zakonodaj drugih republik oziroma s posameznimi
določbami splošnega dela KZ SFRJ. Pomembnejša zožitev
obsega kaznivosti se predlaga pri deliktih v zvezi z varnostjo
cestnega prometa glede na to, da so kršitve tozadevnih predpisov, ki nimajo težjih posledic, sankcionirane z ukrepi, določenimi s pravom o prekrških. Pomembnejša sprememba je
predlagana tudi z nadomestitvijo alternativno predpisane
smrtne kazni s predpisano kaznijo zapora dvajsetih let.
Na področju gospodarskega kriminala je predlagano črtanje kaznivega dejanja grabeža ter vskladitev nekaterih predpisanih kazni z določbami splošnega dela kazenskega zakona
SFRJ. Do naslednje faze zakonodajnega postopka pa bo
potrebno v sodelovanju z drugimi republikami razrešiti vprašanje vskladitve zakonskih opisov nekaterih kaznivih dejanj
s spremembami v gospodarskem sistemu SFRJ. Prav tako je
še odprto vprašanje ureditve kazenskopravnega varstva pred
prenašanjem aidsa ter vprašanje spremembe načina določanja vrednostnih količin, izraženih v KZ SRS v dinarskih zneskih. Rešitve teh problemov bodo predlagane^ v osnutku
zakona po vskladitvah izhodišč na interdisciplinarni Oziroma
na zvezni ravni.
IV. Finančne in druge posledice predlaganega
zakona
S predlaganim zakonom bi obravnavanje nekaterih družbeno nesprejemljivih ravnanj prenesli iz kazenskopravne
sfere na področje prekrškov. Ocenjujemo, da omejevanje
represije s spremembami, ki so predlagane v tem zakonu, ne
bi negativno vplivalo na spoštovanje pravnega reda, saj so
kršitve družbenih norm, ki nimajo posledic, ki so kaznive po
tem ali drugem kazenskem zakonu, ob določeni stopnji
pomembnosti sankcionirane s prekrški. Nekatere dekriminacije bodo po naši oceni pozitivno vplivale na nadaljnji proces
demokratizacije naše družbe.
Spremembe in dopolnitve, predlagane v tem zakonu, bi
v določeni meri povečale obseg dela organov za postopek
o prekrških, zmanjšale pa obseg dela javnih tožilstev in rednih
sodišč. Njihov kumulativni učinek bi bil pozitiven, saj je postopek obravnavanja prekrškov v pravnem in dejanskem pogledu
manj zahteven od postopka obravnavanja kaznivih dejanj,
torej hitrejši in zahteva manj sredstev, zagotavlja pa dovolj
ustrezne družbene učinke.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične
republike Slovenije

V kazenskem zakonu Socialistične republike Slovenije
( Uradni list SRS, štev.: 12/77, 3/78, 19/84 in 47/87) se 2. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Veljavnost kazenske zakonodaje Socialistične republike
Slovenije

2) nastaniti se pri določeni družini, v domu ali drugje;
3) obiskovati ustrezno poklicno, psihološko ali drugo posvetovalnico;
4) usposabljati se za poklic ali sprejeti zaposlitev, ki ustreza
obsojenčevemu znanju, sposobnostim in nagnjenju;
5) porabljati dohodke v skladu s preživninskimi dolžnostmi.«.

2. člen

3. teza

(1) Kazenska zakonodaja Socialistične republike Slovenije
velja za vsakogar, kdor stori na njenem ozemlju kaznivo
dejanje, določeno s to zakonodajo.
(2) Pri uporabi določb kazenske zakonodaje Socialistične
republike Slovenije se uporabljajo tudi določbe splošnega
dela kazenskega zakona Socialistične federativne republike
Jugoslavije.«.

V 39. členu se beseda »stanje« nadomesti z besedo » stanja«, beseda » vplivala« pa z besedo »vplivali«.

1. teza

2. teza
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Navodila sodišča smejo obsegati naslednje naloge:
1) zdraviti se v ustreznem zdravstvenem zavodu;
priloga poročevalca

4. teza
V petem odstavku 45.člena se črta besedilo pod točko c).
5. teza
V drugem odstavku 46. člena se v uvodnem stavku besede
»s smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami »z zaporom dvajsetih let«. Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8) če stori kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena,
3

potem ko je že bil prej obsojen za kaznivo dejanje umora.«.
Tretji odstavek se črta.
Četrti odstavek postane tretji odstavek.
Varianta: V drugem odstavku 46. člena se v uvodnem stavku
besede »s smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami » z zaporom dvajsetih let«. 7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7) če vzame življenje dvema ali več osebam, razen v primerih iz 47. in 49. člena tega zakona, in sicer ne glede na to, če je
bil za kakšen umor že pravnomočno obsojen.«.
Tretji odstavek se črta.
Četrti odstavek postane tretji odstavek.
6. teza
V prvem odstavku 60. člena se besede »Kdor zaradi razlike
v narodnosti, rasi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu,
jeziku, izobrazbi ali družbenemu položaju!« nadomestijo
z besedami »Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem in drugem
prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem
položaju ali kakršnikoli drugi okoliščini«.
7. teza
V drugem odstavku 64. člena se besede »od treh mesecev
do petih let« nadomestijo z besedami »do treh let«.
8. teza
Tretji odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena
je kazniv.«.
9. teza

14. teza
V 83. členu se besede »namenjen za volitve ali glasovanje«
nadomesti z besedami »služi kot dokaz za ugotavljanje izida
volitev ali glasovanja«.
15. teza
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volilna goljufija
84. člen
Kdor ponaredi rezultate volitev ali glasovanja z dodajanjem,
odvzemanjem, črtanjem glasov ali podpisov, z netočnim štetjem glasov, z vpisovanjem neresničnih izidov v volilne listine,
ali na drug način, se kaznuje z zaporom do treh let.«.
16. teza
V prvem odstavku 87. člena se besedi »Kdor se« nadomestita z besedami » Odgovorna oseba ali oseba, ki samostojno
opravlja dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina
občanov, ki se«.
Drugi odstavek se črta.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtajo
besede »za dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena«.
17. teza
V prvem odstavku 88. člena se med besedi »ki« in »ne«
doda beseda»zavestno«, v določbi o kazni pa se črtajo besede
»od treh mesecev«.

V prvem odstavku 68. člena se med besedi »posnetek« in
»drugega« dodajo besede »ali slikovno snema«.

18. teza

10. teza

V drugem odstavku 96. člena se za besedami »ali z njo
surovo ravna«dodajo besede »ali jo trpinči«.
Tretji odstavek se črta.

V drugem odstavku 69. člena se v 2. alinei črtajo besede »ali
po radijski zvezi«.
V petem odstavku se med besede »ali uradnih pravic« in
besedi »se kaznuje« dodajo besede »ali delavec PTT ali drug
delavec, katerega naloga je prevzemanje, prenos in predajatujih pisem, tujih brzojavk ali kakšnih drugih zaprtih pisanj ali
pošiljk,«.
V šestem odstavku se besede »in tretjega odstavka« nadomestijo z besedami » tretjega in četrtega odstavka«.
Varianta prvega odstavka:
V drugem odstavku 69. člena se besede »ali po radijski
zvezi« nadomestijo z besedami »ali po kakšnem drugem sredstvu za prenos informacij oziroma podatkov«.
11.teza
V prvem odstavku 73. člena se besede »prošnje ali opozorila« nadomestijo z besedami »vloge in predloge telesom in
organom družbenopolitičnih skupnosti in drugim pristojnim
organom in organizacijam, ali da bi dal politične in druge
pobude splošnega pomena«.
12. teza
Drugi odstavek 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Enako se kaznuje tudi, kdor izkoriščajoč svoj položaj
ali pooblastila, ali kot član samoupravnega organa vpliva, da
samoupravni organ prikrije kaznivo dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ki je storjeno v organizaciji združenega
dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ali državnem organu, pa zaradi tega kaznivo dejanje ni naznanjeno.«.
Tretji odstavek se črta.
13. teza
V prvem odstavku 80. člena se besede »do treh let« nadomestijo z besedami »do enega leta«.
V drugem odstavku se besede »od treh mesecev do treh
let« nadomestijo z besedami »do treh let«.
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19. teza
V četrtem odstavku 103. člena se besede »in drugega
odstavka« nadomestijo z besedami » drugega in tretjega
odstavka«.
20. teza
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»kdor stori dejanje iz I06. do I08. člena tega zakona tako,
da sramoti Socialistično republiko Slovenijo, drugo socialistično republiko ali socialistično avtonomno pokrajino, njeno
zastavo, grb ali himno, njene najvišje organe ali predstavnika
teh organov v zvezi z njegovo funkcijo, se kaznuje z zaporom
do treh let.«.
Varianta: V 112. členu se za besedama »Kdor sramoti«
dodajo besede »(106. do 108. člen tega zakona)«, za besedama »teh organov« pa besede »v zvezi z njegovo funkcijo«.
21. teza
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor stori dejanje iz I06. do I08. člena tega zakona tako,
da sramoti Narode ali narodnosti Jugoslavije ali etnične skupine, ki živijo v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji,
se kaznuje z zaporom do treh let «.
Varianta: V 113. členu se za besedama »Kdor sramoti«
dodajo besede »(106. do 108. člen tega zakona)«.
22. teza
Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če so dejanja iz 106. do 110. člena tega zakona storjena
proti državnemu organu, družbenopolitični skupnosti, uradni
ali vojaški osebi, v zvezi z opravljanjem njihove službe oziroma izvajanjem njihove funkcije v teh organih oziroma organih teh skupnosti, se pregon začne po uradni dolžnosti.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
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»(3) Za pregon po drugem odstavku tega člena in za pregon
kaznivega dejanja po 112. členu tega zakona, kadar je kaznivo
dejanje storjeno zoper predstavnika varovanih organov
v zvezi z njegovo funkcijo, je potrebno dovoljenje oškodovanca.«.
Tretji odstavek postane četrti odstavek.
23. teza
V prvem odstavku 120. člena se besede »zdravstveno ali
higiensko oporečna« nadomestijo z besedami »škodljiva za
človekovo zdravje«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Škodljiva živila se vzamejo.«.
24. teza
V prvem odstavku 121. člena se besede »higiensko ni
neoporečno« nadomestijo z besedami »je škodljivo za človekovo zdravje«.
25. teza
Za 122. členom se doda nov 122. a člen, ki se glasi:
»Nedovoljena presaditev delov človeškega telesa
122. a člen
(1) Kdor opravi medicinsko upravičeno presaditev dela človeškega telesa brez privolitve dajalca ali kdor opravi medicinsko neupravičeno presaditev dela človeškega telesa s privolitvijo dajalca, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(2) Kdor opravi medicinsko neupravičeno presaditev dela
človeškega telesa brez privolitve dajalca, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
(3) Kdor z namenom presaditve vzame iz človeškega telesa
nek del, preden je smrt ugotovljena na predpisan način, se
kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pride do
podatkov, ki se varujejo kot poslovna tajnost.«.
Varianta:
Na koncu besedila predlaganega spremenjenega drugega
odstavka se dodajo besede »z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi«.
Tretji odstavek se črta.
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za poslovno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom,
samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega dela
ali odredbo pristojnega organa upravljanja take organizacije
razglašeni za poslovno tajnost in so tudi tako pomembni, da
so z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko nastale hujše
škodljive posledice za organizacijo združenega dela ali za
družbeno pravno osebo.«.
30. teza
Za tretjim odstavkom 133. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega pet milijonov
dinarjev in je storilcu šlo za to da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.«.
31. teza
134. člen se črta.
32. teza
135. člen se črta.
33. teza
137. člen se črta.

26. teza

34. teza

V prvem odstavku 127. člena se besede »do treh let« nadomestijo z besedami »do petih let«.
Drugi odstavek se črta.

V 141. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega pet milijonov
dinarjev in je storilcu šlo za to, da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.«

27. teza
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nevestno ravnanje z zaupanimi stvarmi
129. člen
Kdor očitno nevestno ravna s stvarmi, ki so mu zaupane
v zvezi z njegovim delom v organizaciji združenega dela ali
drugi družbeni pravni osebi, čeprav predvideva ali bi moral in
mogel predvideti, da se zaradi tega lahko stvari izgubijo,
uničijo ali poškodujejo, pa zaradi tega nastane škoda, ki
presega petsto tisoč dinarjev, pa pri tem niso podani znaki
kakega drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do
petih let.«.
28. teza
Drugi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
vedoma povzročil organizaciji združenega dela ali drugi družbeno pravni osebi premoženjsko škodo, ki presega pet milijonov dinarjev, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.«.

35. teza
142. člen se črta.
36. teza
V 147. členu se črtajo prvi, drugi in četrti odstavek.
Varianta: Ta teza se črta.
37. teza
Drugi odstavek 150. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.
38. teza
151. člen se črta.
39. teza

29. teza

V tretjem odstavku 152. člena se črtajo besede »in
z denarno kaznijo«.

Prvi odstavek 131. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odgovorna ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi
dolžnostmi glede varovanja poslovne tajnosti sporoči ali
izroči komu drugemu podatke, ki so poslovna tajnost ali mu
kako drugače omogoči, da pride do njih, ali zbira take
podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.«.

40. teza

priloga poročevalca

155. člen se črta.
Varianta: 155. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor zavzame tuje zemljišče, ki je po predpisih razglašeno za zavarovano zemljišče ali za naravno znamenitost, se
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kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor zavzame tuje zemljišče z namenom, da ga uporabi za gradnjo.«.
41. teza
V prvem odstavku 158. člena se besede »do šestih mesecev« nadomestijo z besedami »do enega leta«.
42. teza
164. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če sodišče obsodi storilca kaznivega dejanja iz drugega
odstavka 130., četrtega odstavka 131., tretjega, četrtega in
petega odstavka 133., drugega, tretjega in četrtega odstavka
141., četrtega odstavka 147., tretjega odstavka 152. in prvega
in tretjega odstavka 153. člena tega zakona na zapor najmanj
treh let, lahko izreče zoper njega tudi kazen zaplembe premoženja.«.
43. teza
V tretjem odstavku 165. člena se črtajo besede »da je
vložena ovadba ali«.
44. teza
Četrti odstavek 166. člena se črta.
45.teza
V drugem odstavku 167. člena se besedi »petih let« nadomestita z besedama »treh let«.
V tretjem odstavku se črtajo besede »ali z zaporom dvajsetih let«.
46. teza
V prvem odstavku 168. člena se besedi »treh let« nadomestita z besedama »enega leta«.
V drugem odstavku se besedi »petih let« nadomestita
z besedama »treh let«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če je dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena
storjeno v skupini ali tolpi ali v posebno hudem primeru
dejanja iz drugega odstavka tega člena, se storilec kaznuje
z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.«.
47. teza
V 170. členu se besedi »petih let« nadomestita z besedama
»treh let«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poskus je kazniv.«.
48. teza
Četrti odstavek 171. člena se črta.
49. teza
V prvem odstavku 175. člena se črtajo besede »od treh
mesecev«.
V drugem odstavku se črtajo besede »od šestih mesecev«.
50. teza
Tretji odstavek 176. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če vrednost stvari iz prvega ali drugega odstavka tega
člena presega pet milijonov dinarjev, ali je stvar posebnega
kulturnega ali zgodovinskega pomena, se storilec kaznuje
z zaporom do petih let.«.
51. teza
V 184. členu se beseda »tretjega« nadomesti z besedo
»četrtega«.
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52. teza
V tretjem odstavku 186. člena se črtajo besede »od treh
mesecev«.
53. teza
Za četrtim odstavkom 191. člena se doda nov peti odstavek,
ki se glasi:
»(5) Če je bila z dejanjem iz četrtega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega pet milijonov
dinarjev in je storilcu šlo za to,da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.«.
54. teza
Prvi odstavek 194. Člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradna ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi varovanja uradne tajnosti sporoči ali izroči komu drugemu podatke, ki so uradna tajnost ali mu kako drugače
omogoči, da pride do njih, ali zbira take podatke z namenom,
da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom od treh
mesecev do treh let.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pride do
podatkov, ki se varujejo kot uradna tajnost.«.
Varianta: Na koncu besedila predlaganega novega drugega
odstavka se dodajo besede »z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi«.V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
za besedo »prvega« dodata besedi »in drugega«.
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se za besedo
»pn/ega« dodata besedi »in drugega«.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(5) Za uradno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom,
drugim predpisom, splošnim aktom ali sklepom pristojnega
organa razglašeni za uradno tajnost in so tudi tako
pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko
nastale hujše škodljive posledice za službo.«.
55. teza
V tretjem odstavku 206. člena se na koncu doda nov stavek,
ki se glasi:
»Če se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, ne
kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se
za opustitev ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali oseba,
s katero živi v zunajzakonski skupnosti.«.
56. teza
V tretjem odstavku 207. člena se na koncu doda nov stavek,
ki se glasi:
»Če se katera od oseb, navedenih v tem odstavku, razen
zagovornika, zdravnika ali spovednika ne kaznuje za opustitev ovadbe iz prvega odstavka tega člena, se za opustitev
ovadbe ne kaznuje niti njen zakonec ali oseba, s katero živi
v zunajzakonski skupnosti.«.
57. teza
Drugi odstavek 208. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek, četrti odstavek pa
tretji odstavek.
Peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(4) Za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena se
ne kaznuje tisti, ki mu je storilec zakonec, oseba, s katero živi
v zunajzakonski skupnosti ali krvni sorodnik v ravni črti, brat
ali sestra, posvojitelj ali posvojenec. Če se katera od oseb
navedenih v tem odstavku ne kaznuje za kaznivo dejanje iz
prvega in drugega odstavka, se za pomoč storilcu pri storitvi
kaznivega dejanja iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne kaznuje niti njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti.«.
priloga poročevalca

58. teza
Naslov kaznivega dejanja in prvi odstavek 220. člena se
spremenita tako, da se glasita:
»Nedovoljenja proizvodnja in promet orožja ali razstrelilnih
snovi
220. člen
(1) Kdor neupravičeno izdela, proda, pridobi ali menja
strelno orožje, strelivo ali razstrelilne snovi, katerih nakup
občanom sploh ni dovoljen, se kaznuje z zaporom do treh
let.«.
59. teza
228. člen se črta.
Varianta: Prvi odstavek 228. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Kdor vedoma izreka ali raznaša neresnične vesti ali
podatke z namenom, da bi s tem ogrozil javni red in mir ali da
se onemogočijo odločitve ali ukrepi državnih organov, pa
hujša ogrozitev javnega reda ali miru ali onemogočitev odločitev ali ukrepov državnih organov zares nastane, se kaznuje
z zaporom do treh let.«.
60. teza
V tretjem odstavku 234. člena se na koncu besedila pika
črta in doda besede »in denarna kazen.«.
61. teza
Tretji odstavek 247. člena se črta.
62. teza
251. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Udeleženec v prometu, ki krši predpise o varnosti
cestnega prometa in s tem tako ogrozi promet, da spravi
v nevarnost življenje ljudi, pa zaradi tega kakšna oseba utrpi
hudo telesno poškodbo, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Kdor krši predpise o varnosti železniškega, ladijskega,
avtobusnega prometa ali prometa na žičnicah in s tem tako
ogrozi promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti, se storilec kaznuje z denarno kaznijo alj z zaporom do enega leta.
(4) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da se mora v določenem roku podvreči kontrolnemu
zdravstvenemu pregledu ali preverjanju vozniškega znanja.«.
63. teza
255. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ima dejanje iz prvega in drugega odstavka 251.,
prvega odstavka 252. in prvega in drugega odstavka 253.
člena tega zakona za posledico hudo telesno poškodbo
kakšne osebe ali veliko premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če ima dejanje iz prvega in drugega odstavka 251.,
prvega odstavka 252. in prvega in drugega odstavka 253.
člena tega zakona za posledico smrt ene ali več oseb, se
storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Če ima dejanje iz tretjega odstavka 251., drugega
odstavka 252.in tretjega odstavka 253. člena tega zakona za
posledico hudo telesno poškodbo kakšne osebe ali veliko
premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom do petih
let.
(4) Če ima dejanje iz tretjega odstavka 251., drugega
odstavka 252. in tretjega odstavka 253. člena tega zakona za
posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom
do osmih let.«
64. teza
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine' SR Slovenije
določi prečiščeno besedilo zakona.
65. teza
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

ZAHTEVA
za izdajo sprememb in dopolnitev Kazenskega zakona
SFR Jugoslavije
SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Komisija za proučitev kazenske zakonodaje
Komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev kazenske
zakonodaje je na podlagi proučitve Kazenskega zakona
SFRJ pripravila predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah Kazenskega zakona SFRJ z osnutkom in na
seji 23. marca 1989 določila zahtevo za izdajo sprememb
in dopolnitev tega zakona. Na tej podlagi komisija predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da v skladu 319.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije obravnavajo
zahtevo za izdajo sprememb in dopolnitev Kazenskega
zakona SFRJ in predlog za izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah tega zakona z osnutkom ter na podlagi
razprave določijo naslednjo zahtevo, ki naj jo Skupščina
SR Slovenije pošlje Zveznemu zboru Skupščine SFRJ:
>■Skupščina SR Slovenije se je na sejah Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora dne
24. maja 1989 seznanila z delom Komisije Skupščine SR
Slovenije za proučitev kazenske zakonodaje ter po obravnavi predlogov za spremembe in dopolnitve Kazenskega
zakona SFRJ določila
priloga poročevalca

zahtevo za izdajo sprememb in dopolnitev
Kazenskega zakona SFRJ Jugoslavije.
Skupščina Socialistične republike Slovenije na podlagi
191.. člena poslovnika Zveznega zbora Skupščine SFRJ
(Uradni list SFRJ št. 22/86 - prečiščeno besedilo) predlaga, da Zvezni zbor Skupščine SFRJ sprejme spremembe
in dopolnitve Kazenskega zakona SFRJ (Uradni list SFRJ
št. 44/76, 34/84 in 74/87). Ocena stanja na tem področju in
vprašanja, ki jih želimo urediti ter cilji, ki jih je treba doseči
s spremembami in dopolnitvami Kazenskega zakona SFRJ
so razvidni iz predloga za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah Kazenskega zakona SFRJ z osnutkom, ki je
v prilogi.«
Kot predstavniki komisije bodo v skladu s prvim in
drugim odstavkom 269. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije pri delu delovnih teles zborov in skupščine ob
obravnavi te zahteve sodelovali:
- Valerija Škerbec, predsednica komisije,
- Francka Strmole-Hlastec, članica komisije in predsednica Vrhovnega sodišča SR Slovenije,
- dr. Ljubo Bavcon. član komisije in redni profesor na
Pravni fakulteti Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani,
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- mgr. Mitja Daisinger, član komisije in sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije,.
- Milan Kosterca, vodja delovne skupine za pripravo
sprememb in dopolnitev kazenske zakonodaje in sodnik
Vrhovnega sodišča SR Slovenije,
- mgr. Ivan Bele, član delovne skupine, namestnik predsednice komisije za kazensko zakonodajo pri P RK SZDL
in sodnik Vrhovnega sodišča SR Slovenije.
Komisija tudi predlaga, da zbori Skupščine SR Slovenije

priporočijo, da delegati Zveznega zbora Skupščine SFRJ
iz SR Slovenije v smislu 189. člena poslovnika Zveznega
zbora Skupščine SFRJ (Uradni list SFRJ št. 22/86 - prečiščeno besedilo) kot pooblaščeni predlagatelji predložijo
Zveznemu zboru Skupščine SFRJ predlog za izdajo
zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakona
SFRJ z osnutkom zakona. Komisija je delegate v Zveznem
zboru Skupščine SFRJ iz SR Slovenije že seznanila s predloženim gradivom in bo z njimi sodelovala tudi pri njihovem delu v Skupščini SFRJ.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona
Socialistične federativne republike Jugoslavije
z osnutkom zakona (ESA-738)
POVZETEK
V teku več kot desetletne uporabe kazenskega zakona
SFRJ so bile posamezne rešitve v zakonu predmet pogostih strokovnih in znanstveno-teoretičnih razprav. Ocene
rešitev, kot tudi stališča glede vsebine njihovih sprememb,
v državi niso poenotene. Enotno pa je stališče, da je treba
zakon v posameznih segmentih spremeniti in prilagoditi
potrebam družbene prakse in družbenega razvoja.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
bi uskladili normativno opredeljeno stopnjo kazenske
represije z dejanskimi potrebami na sedanji stopnji druž-

benega razvoja Jugoslavije ter s cilji njenih ekonomskih in
političnih reform, uskladili kazensko zakonodajo SFRJ
s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, uskladili posamezne določbe o kaznivih dejanjih in sankcijah z določbami splošnega dela KZ SFRJ in odpravili nejasnosti nekaterih določb ter odpravili nekatere pravne praznine v zakonu.
Predlagane spremembe in dopolnitve bodo prispevale
k večji stopnji enakosti občanov pred sodišči, večjemu
varstvu temeljnih svoboščin in pravic človeka in občana in
učinkovitejšem varstvu družbenih vrednot, ki jih varuje
kazenska zakonodaja Jugoslavije.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične
federativne republike Jugoslavije
I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je v 12. točki prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja splošne pogoje in načela za izrekanje
sankcij za kazniva dejanja, sistem sankcij, pogoje za izbris
sankcij in za rehabilitacijo in splošna pravila o uporabi vzgojnih ukrepov in kaznovanju mladoletnikov ter določa kazniva
dejanja zoper temelje socialistične samoupravne družbene
ureditve Jugoslavije in varnost države, človečnost in mednarodno pravo, zoper ugled SFRJ, njenih organov in predstavnikov, zoper ugled tuje države in organizacije ter zoper ugled
njenih šefov, oziroma predstavnikov, zoper uradno dolžnost
uradnih oseb v zveznih organih in zoper oborožene sile, kot
tudi kazniva dejanja, s katerimi se spodkopava enotnost jugoslovanskega trga ali kršijo zvezni predpisi.
Za sprejetje tega zakona je po 3. točki prvega odstavka 285.
člena ustave SFRJ pristojen Zvezni zbor Skupščine SFRJ.
II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
TREBA UREDITI Z ZAKONOM, IN CILJI, KI JIH
ŽELIMO DOSEČI
Kazenski zakon Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SFRJ, štev. 44/76, 34/84 in 74/87) ureja
splošne pogoje in okvire za izrekanje sankcij (kazni oziroma
varnostnih ukrepov) za kazniva dejanja, določa sistem sankcij
in pogoje za njihovo prenehanje ter za rehabilitacijo, določa
splošna pravila o uporabi vzgojnih ukrepov in kaznovanju
mladoletnikov (splošni del kazenskega zakona SFRJ). Te
določbe veljajo za predpisovanje in uporabo celotne jugoslovanske kazenske zakonodaje, to je posebnega dela kazen8

skega zakona SFRJ, kazenskih zakonov republik in avtonomnih pokrajin ter kazenskih določb drugih zveznih, republiških
oziroma pokrajinskih zakonov, ki opredeljujejo kazniva dejanja. V posebnem delu pa KZ SFRJ določa večino kaznivih
dejanj iz kazenske zakonodajne pristojnosti federacije. S temi
določbami so varovani: temelji socialistične samoupravne
družbene ureditve in varnost SFRJ, človečnost in mednarodno pravo, ugled SFRJ in tujih držav ter mednarodnih
organizacij, gospodarstvo in enotnost jugoslovanskega trga,
oborožene sile SFRJ, varnost zračnega prometa in druge
družbene vrednote, glede katerih družbena razmerja ureja
federacija.
Kazenski zakon SFRJ je bil uveljavljen s 1. julijem 1977
istočasno s kazenskimi zakoni republik in avtonomnih pokrajin. Zakon je bil doslej spremenjen dvakrat. Spremembe, ki so
bile uveljavljene 1. julija 1984 in 1. januarja 1988, so se
nanašale na uskladitev dinarskih zneskov, s katerimi je določen obseg denarne kazni ter zakonski znaki nekaterih kaznivih dejanj oziroma njihovih kvalificiranih oblik. Analogne
spremembe so bile hkrati uveljavljene tudi v kazenskih zakonih republik in avtonomnih pokrajin.
V teku več kot desetletne uporabe je bil tudi kazenski zakon
SFRJ dokaj pogosto predmet strokovnih in znanstveno-teoretičnih razprav, ki so se sicer nanašale na novo jugoslovansko kazensko zakonodajo kot celoto. Ocene ustreznosti ureditve kazenskopravnih inštitutov ter posameznih kaznivih
dejanj v tem zakonu so bile različne,vendar je bila njihova
skupna značilnost vsaj v zadnjih letih ta, da je potrebno zakon
spremeniti in dopolniti. Ni pa bilo enotnih pogledov o tem,
katere njegove določbe in v kakšni smeri je treba izboljšati.
Prav tako so na potrebo po spremembi nekaterih zakonskih
določb opozarjali organi, ki zakon izvajajo. Nekatere njegove
priloga poročevalca

določbe (n.pr. 133. člen, ki ureja kaznivo dejanje sovražne
propagande) so bile predmet kritike tudi v širši javnosti, ki je
menila, da so z vidika varstva pravic človeka in občana neustrezne in jih je zato potrebno črtati.
Nedvomno ne more biti bistvenih nesoglasij o tem, da je
potrebno nekatere določbe kazenskega zakona SFRJ spremeniti oziroma izboljšati v zakonodajno—tehničnem smislu.
V praksi namreč povzročajo različna tolmačenja, kar je treba
preseči. Dalje je potrebno zakon dopolniti z določbami, ki
bodo kazenskopravno zavarovale nekatere splošne družbene
dobrine, ki so predmet varstva po mednarodnih pogodbah, ki
jih je sprejela tudi SFRJ. Predlagatelj pa dalje ocenjuje, da je
najpomembnejši razlog za spreminjanje in dopolnjevanje
kazenskega zakona SFRJ v tem, da ga je potrebno uskladiti
s sodobnimi tokovi družbenega razvoja v Evropi ter z jugoslovanskimi prizadevanji za vključitev v te tokove. V tem smislu je
potrebno posamezne določbe zakona spremeniti tako, da
bodo v večji meri ustrezale poudarjenim zahtevam po varstvu
pravic človeka in občana kot temeljni kategoriji, na kateri
mora počivati produktiven pravni red sodobne družbe.
Veljavne določbe zakona so namreč v nekaterih primerih
takšne, da jih je mogoče tolmačiti tudi v obsegu, ki krni
temeljne pravice človeka in občana, s tem pa kazenski zakon,
ki je poleg ustave najvišji pravni akt, ki odreja stopnjo represije v naši družbi, lahko zaviralno vpliva na nadaljnji proces
njene demokratizacije. V tem okviru je potrebno določene
spremembe opraviti tudi v poglavju, ki se nanaša na kazenskopravno varstvo oboroženih sil SFRJ. Določbe tega
poglavja je po oceni predlagatelja potrebno uskladiti z določbami splošnega dela kazenskega zakona SFRJ ter z dejansko
stopnjo družbene nevarnosti nekaterih protipredpisnih ravnanj, ki so sedaj v zakonu opredeljena kot kazniva dejanja.
Nadaljnji razlog, zaradi katerega so potrebne po oceni
predlagatelja spremembe in dopolnitve kazenskega zakona
SFRJ, je v tem, da so predpisani razponi v okviru katerih je
mogoče po tem zakonu izrekati kazni, v primerjavi s tujimi
kazenskimi zakoni zelo široki, kar po eni strani daje vtis ene
najstrožjih kazenskih zakonodaj v Evropi, po drugi strani pa
v določenih okoliščinah omogoča, da bi se sedanja kaznovalna politika, ki po splošnih ocenah ustreza stopnji družbene
nevarnosti kriminalitete, bistveno zaostrila. Takšno možnost
neutemeljene zaostritve kaznovane politike je potrebno
zakonsko eliminirati, to pa je možno doseči zlasti s spremembami tistih določb, ki urejajo zgornjo mejo predpisane kazni
za posamezne vrste kaznivih dejanj ali njihovih kvalificiranih
oblik.
S predloženimi spremembami in dopolnitvami kazenskega
zakona SFRJ se želijo doseči naslednji družbeni cilji:
- uskladitev normativno opredeljene stopnje kazenske
represije z dejanskimi potrebami na sedanji stopnji družbenega razvoja Jugoslavije ter s cilji njenih ekonomskih in
političnih reform,
- uskladitev kazenske zakonodaje SFRJ z mednarodnopravnimi pogodbami, ki jih je sprejela SFRJ,
- uskladitev posameznih določb o kaznivih dejanjih in
sankcijah z določbami splošnega dela kazenskega zakona
SFRJ,

- odprava nejasnosti nekaterih določb ter odprava nekaterih pravnih praznin v zakonu.
III. TEMELJNA NAČELA, PO KATERIH MORAJO
BITI UREJENA RAZMERJA NA PODROČJU, ZA
KATERO SE SPREJEMA ZAKON
Predlagani zakon počiva na enakih temeljnih načelih, na
kakršnih je bil zgrajen veljavni kazenski zakon SFRJ. To so
predvsem načela, ki se nanašajo na varstveno funkcijo kazenske zakonodaje, zakonitost v določanju kaznivih dejanj in
predpisovanju kazenskih sankcij, pogojenost kaznovanja storilcev kaznivih dejanj z njihovo kazensko odgovornostjo, izrekanje kazenskih sankcij v skladu z objektivnimi in subjektivnimi okoliščinami kaznivega dejanja, humano postopanje
s storilcem kaznivega dejanja itd.
IV. POSLEDICA PREDLAGANIH REŠITEV ZA
MATERIALNI IN DRUG POLOŽAJ DELOVNIH
LJUDI IN OBČANOV, ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELATER DRUGIH
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI
Predlagane spremembe in dopolnitve kazenskega zakona
SFRJ bodo prispevale k večji stopnji enakosti občanov pred
sodišči, in s tem k boljšemu varstvu ustavnih načel v kazenskem postopku. Prav tako bodo prispevale k odpravi nejasnosti in nekaterih pravnih praznin v zakonu in s tem k odpravi
različnega tolmačenja njegovih posameznih določb v praksi.
Spremembe in dopolnitve določb o posameznih kaznivih
dejanjih bodo poleg tega prispevale k boljšemu varstvu tistih
družbenih vrednot, ki se varujejo s kazensko zakonodajo,
v okviru teh tudi določenih vrednot, glede katerih je sprejela
SFRJ obveznosti po mednarodnih pogodbah.Splošni učinek
predlaganih sprememb in dopolnitev kazenskega zakona
SFRJ bi bil po oceni predlagatelja zlasti tudi v tem, da bi bile
s kazensko zakonodajo bolje zavarovane temeljne svoboščine
in pravice človeka in občana, opredeljene v ustavi SFRJ, s tem
pa tudi utrjen proces nadaljnje demokratizacije družbenih
odnosov in političnega sistema v SFRJ.
Posledice predloženih sprememb in dopolnitev za osebe,
zoper katere se vodi kazenski postopek za kazniva dejanja, ki
so zajeta v predloženih spremembah in dopolnitvah, izhajajo
iz določbe drugega odstavka 4. člena kazenskega zakona
SFRJ, po kateri bi se, če je po izvršitvi kaznivega dejanja
zakon spremenjen, uporabil zakon, ki je za storilca milejši.
V. OCENA SREDSTEV, POTREBNIH IZ
PRORAČUNA FEDERACIJE
Za izvajanje tega zakona niso potrebna posebna finančna
sredstva iz proračuna federacije.
Številka:
Datum: 23. 3. 1989

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona Socialistične
federativne republike Jugoslavije
1. člen

3. člen

2. člen

V 48. členu se v 3. točki drugega odstavka na koncu doda
vejica in besede »če pa je za kakšno kaznivo dejanje v steku
določilo kazen zapora do trideset dni, za drugo pa kazen
zapora šestih mesecev ali daljšo zaporno kazen, izreče samo
to kazen«.
4. člen

V 46. členu se v 2. točki prvega odstavka za besedo »prestajanja« oda beseda »zadnje«.

V 50. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

V kazenskem zakonu Socialistične federativne republike
Jugoslavije ( Uradni list SFRJ, štev.: 44/76, 34/84 in 74/87) se
na koncu drugega odstavka 40. člena dodajo besede »ali
smrtna kazen«.
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»(2) Ce je tekel kazenski postopek za več kaznivih dejanj,
storjenih v steku, pripor pa ni bil odrejen za vsako od njih, se
čas, prebit v priporu všteje v izrečeno kazen zapora, mladoletniškega zapora in denarno kazen za kaznivo dejanje, za
katero je obdolženec obsojen.«.
Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
V četrtem odstavku 62. člena se črtajo besede »Obvezno
zdravljenje alkoholikov in narkomanov«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek,
ki se glasita:
»(5) Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov se
lahko izreče, če je storilcu izrečena kazen zapora ali pogojna
obsodba s katero je določena kazen zapora.
(6) Izvršeni varstveni ukrep, izrečen za prekršek ali gospodarski prestopek ali zaradi kršitve vojaške discipline, se
obdolžencu vračuna v ustrezen varnostni ukrep, izrečen za
kaznivo dejanje, katerega znaki obsegajo tudi znake prekrška,
gospodarskega prestopka oziroma kršitve vojaške discipline.«.
6. člen
V prvem odstavku 63. člena se besede »če ugotovi, da je
nevaren za okolico« nadomestijo z besedami »če ugotovi, da
bi v prostosti ogrožal življenje ljudi in premoženje«.

15. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ogrožanje družbene ureditve.
114. člen
Kdor pripravlja nasilno spremembo z ustavo določene družbenoekonomske ali družbenopolitične ureditve SFRJ, zrušenje njenih najvišjih organov oblasti, omejevanje enakopravnosti narodov in narodnosti ali nasilno spremembo federativne
ureditve države, pa pri tem niso podani znaki drugega kaznivega dejanja, se kaznuje z zaporom do desetih let.«.
16. člen
Prvi odstavek 115. člena se črta.
V drugem odstavku se črtajo besede »ali s smrtno kaznijo«.
17. člen
116. člen se spremeni tako, da se glasi:
»116. člen

V prvem odstavku 64. člena se besede »je nevaren za
okolico« nadomestijo z besedami »je nevaren za življenje ljudi
in premoženje«.V petem odstavku se besedi »za okolico«
nadomestita z besedami »za življenje ljudi in premoženje«.

(1) Kdor pripravlja dejanje, s katerim bi se s silo ali po
protiustavni poti kakšen del ozemlja SFRJ odcepil ali bi se del
tega ozemlja pripojil kakšni drugi državi, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Kdor pripravlja dejanje, s katerim bi se s silo ali po
protiustavni poti spremenile meje med republikami in avtonomnima pokrajinama, se kaznuje z zaporom najmanj enega
leta.«.

8. člen

18. člen

7. člen

V prvem odstavku 68. člena se za besedama »določene
vrste« doda beseda »prometa«, na koncu odstavka pa se
doda vejica in besede »več kategorij ali vseh kategorij«.
9. člen
V 77. členu se besede »hudih posledic dejanja in« nadomestijo z besedami »zaradi velike nevarnosti dejanja in«.
Varianta: Ta določba osnutka se črta.
10. člen
V drugem odstavku 81. člena se v prvem stavku za besedo
»polnoletni« dodajo besede »ki je storil kaznivo dejanje kot
mlajši mladoletnik«. V drugem stavku se za besedo »ustrezen« dodajo besede »ukrep strožjega nadzorstva ali«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedo »ustrezen«
dodajo besede »ukrep strožjega nadzorstva ali«.
11. člen
Na koncu prvega odstavka 85. člena se doda nov stavek ki
se glasi:
»Sodišče sme v opravičenih primerih dovoliti, da lahko
obsojenec plača denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi, tudi v obrokih, pri čemer rok za plačilo ne
sme biti daljši od dveh let.«.
12. člen

117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»117. člen
' Državljan SFRJ, ki pripravlja dejanje, s katerim bi se SFRJ
spravila v podrejenost ali odvisnost nasproti kakšni drugi
državi, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.«.
19. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»122. člen
Kdor vzame življenje predstavniku najvišjih organov oblasti
v SFRJ, socialističnih republikah ali avtonomnih pokrajinah,
predstavniku njihovih predsedstev ali izvršnih organov
z namenom ogroziti temelje ustavne ureditve ali varnosti
SFRJ (114., 116. in 117. člen), se kaznuje z zaporom najmanj
desetih let ali s smrtno kaznijo.«.
20. člen
124. člen se spremeni tako, da se glasi:
»124. člen

14. člen

(1) Kdor sodeluje pri pripravah za oborožen upor ali pri
oboroženem uporu z namenom ogroziti temelje ustavne ureditve ali varnosti SFRJ (114., 116. in 117. člen), se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor organizira priprave za oborožen upor iz prvega
odstavka tega člena ^li sodeluje pri takšnem oboroženem
uporu kot organizator ali kolovodja, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.«.
21. člen

V 98. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Izvršitev varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja
alkoholikov in narkomanov zastara, ko zastara izvršitev kazni
ob kateri je ukrep izrečen oziroma s potekom preiskusne
dobe, določene v pogojni obsodbi.«.

Prvi odstavek 128. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor vojaške, gospodarske ali uradne podatke ali
dokumente, za katere ve, da so bili ž zakonom, drugim pravnim predpisom ali z odredbo pristojnega organa zaradi njihove pomembnosti za varnost, gospodarsko ali obrambno

V tretjem odstavku 86. člena se beseda »sodbo« nadomesti
z besedo »odločbo«.
13. člen
V 87. členu se beseda »samoupravni« črta.
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moč države razglašeni za zaupne, sporoči ali izroči tuji državi
ali tuji organizaciji ali osebi, ki jima služi ali jim omogoči, da
pridejo do njih, se kaznuje z zaporom od enega do osmih
let.«.
V tretjem odstavku se besede »najmanj treh let« nadomeste
z besedami »od enega do desetih let«.
22. člen
Prvi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor nepoklicani osebi neupravičeno sporoči ali izroči
podatke ali dokumente, ki pomenijo državno tajnost in ki so
mu bili kot takšni zaupani, ali ji omogoči, da pride do njih, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«.
V drugem odstavku se črtajo besede »ali z zaporom dvajsetih let«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za državno tajnost se štejejo podatki ali dokumenti, ki
so z zakonom, drugim pravnim predpisom ali z odjočbo
pristojnega državnega organa vnaprej razglašeni za državno
tajnost in katerih izdaja je imela ali bi lahko imela škodljive
posledice za politične, gospodarske ali vojaške koristi države.
Ni državna tajnost podatek ali dokument, katerega vsebina je
v nasprotju z ustavo SFRJ ali ustavami socialističnih republik.«.
23. člen
1311 člen se črta.
24. člen
133. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pozivanje ali ščuvanje k nasilni spremembi družbene ureditve

lov, s poškodovanjem tujih stvari, spomenikov ali grobov ali
na drug podoben način namenoma zbuja ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo ali nestrpnost, se kaznuje
z zaporom od enega do osmih let.
(3) Če je storilec dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega
člena izvrševal sistematično ali z zlorabo svojega položaja ali
pravic, se kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom od
enega do osmih let, za dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom najmanj enega leta.«.
26. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor pripravlja kazniva dejanja iz členov 114 do 119
drugi odstavek, 120 do 123, 125 do 127 in 132 tega zakona
tako, da ustanovi za njihovo izvrševanje zaroto, tolpo ali
kakšno drugo skupino oseb, se kaznuje z zaporom najmanj
enega leta.«.
drugem odstavku se besede »najmanj enega leta« nadomestijo z besedami »do petih let«.
V tretjem odstavku se besedi »tega poglavja« nadomestita
z besedami »prvega odstavka tega člena«.
27. člen
V prvem odstavku 137. člena se v določbi o kazni besede
»najmanj enega leta« nadomestijo z besedami »do petih let«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Tisti, ki storilcu dejanja iz prvega odstavka tega člena
pomaga, se ne kaznuje, če mu je storilec zakonec, oseba
s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni
črti, brat ali sestra, posvojitelj ali posvojenec.«.
28. člen
138. člen se spremeni tako, da se glasi:

133. člen

»138. člen

(1) Kdor z namenom, da bi izpodkopal temelje ustavne
ureditve SFRJ, s pisano besedo, letakom ali govorom poziva
ali ščuva k nasilni protiustavni spremembi družbenoekonom' ske ali družbenopolitične ureditve, k rušenju njenih najvišjih
organov oblasti, k omejevanju enakopravnosti narodov in
narodnosti ali k nasilni spremembi federativne ureditve
države, se kaznuje z zaporom do petih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena z materialno ali kakšno drugo pomočjo iz tujine, se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(3) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje, kdor
pošilja ali spravlja v SFRJ agitatorje ali material, s katerim se
poziva ali ščuva k nasilni protiustavni spremembi družbene
ureditve SFRJ.
(4) Kdor izdeluje ali razmnožuje propagandni material,
s katerim se poziva ali ščuva k nasilni protiustavni spremembi
družbene ureditve SFRJ, ali kdor hrani večjo količino materiala z namenom, da bi ga sam ali kdo drug razširjal, se kaznuje
z zaporom do treh let.
(5) Ne kaznuje se storilec dejanja iz prvega, drugega in
četrtega odstavka, če pisni material obsega zasebne zapiske
ali korespondenco, ali če se javno objavljeni pisni material
nanaša na:
- raziskovalno delo, znanost in umetnost,
- poročila o zgodovinskih dogodkih,
- varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali na
varstvo ustavne ureditve pred zlorabami oblasti.«.

Kdor pripravlja kaznivo dejanje iz členov 115,121 do 123 ter
125 do 127 tega zakona, se kaznuje z zaporom od šestih
mesecev do petih let.«.
29. člen

25. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»134. člen
(1) Kdor s pisano besedo, letakom ali govorom namenoma
zbuja ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo ali
razdor med narodi ali narodnostmi, ki žive v SFRJ, se kaznuje
z zaporom do petih let.
(2) Kdor s prisiljenjem, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, s sramotitvijo narodnostnih, etničnih ali verskih simbo-

139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»139. člen
(1) Za kaznivo dejanje iz členov: 114 do 117, 123 do 128 ter
132 in 136 prvi odstavek tega zakona, ki je imelo za posledico
smrt kakšne osebe ali je povzročilo nevarnost za življenje ljudi
ali ga je spremljalo hudo nasilje ali veliko razdejanje ali je bila
zaradi njega ogrožena varnost ali pa obrambna moč države,
ali pa je bilo storjeno med vojno ali ob neposredni vojni
nevarnosti, se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let.
(2) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena
naklepoma vzel življenje eni ali več osebam, se kaznuje
z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo.
30 člen
V 142. členu se za besedo »biološke« dodajo vejica in
besede »medicinske ali znanstvene«, za besedo »poskuse«
pa besede »jemanje tkiva ali organov zaradi presaditve,«. Za
besedo »rekvizicije« se dodajo besede »napad na objekte, ki
so posebej varovani po mednarodnem pravu, dolgotrajno in
obsežnejše poškodovanje naravnega okolja, ki lahko škoduje
zdravju ali obstoju prebivalstva,«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje,
kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno ali
oboroženim spopadom, zapove ali izvrši napad na civilno
prebivalstvo, posamezne civilne osebe ali osebe, ki so nesposobne za boj, ki je imel za posledico smrt, težko telesno
poškodbo ali težko okvaro zdravja ljudi; nebranjene kraje in
demilitarizirana območja; objekte in naprave z nevarno
močjo, kot so jezovi, nasipi in jedrske elektrarne ali brez izbire
cilje s katerimi prizadene civilno prebivalstvo ali civilne

objekte, ki so pod posebnim varstvom mednarodnega prava.
(3) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava med vojno,
oboroženim spopadom ali okupacijo, kot pripadnik okupatorja, zapove ali izvrši preseljevanje dela svojega civilnega
prebivalstva na okupirano območje, se kaznuje z zaporom
najmanj petih let.«.
31. člen
V 143. členu se za besedo »sanitetnemu« dodata besedi »ali
verskemu«, za besedo »biološke« se doda vejica in besede
»medicinske ali znanstvene,«, za besedo »poskuse« se
dodajo besede »jemanje tkiva ali organov zaradi presaditve«,
za besedo »materiala« pa se doda vejica in besede » sredstva
sanitetnega transporta«.
32. člen
V 144. členu se za besedo »biološke« doda vejica in besede
»medicinske ali znanstvene,« za besedo »poskuse« pa
besede »jemanje tkiva ali organov zaradi presaditve,«.
33. člen
V 150 členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje,
kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava po končani vojni
ali oboroženem spopadu ukaže ali izvrši neopravičeno odložitev repatriacije vojnih ujetnikov ali civilnih oseb.«.
34. člen
V 151. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena uničen
jasno prepoznaven objekt, ki je kot kulturna in zgodovinska
dediščina naroda pod posebnim varstvom mednarodnega
prava, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
z zaporom dvajsetih let.«.
35. člen
Prvi odstavek 155. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje, kupi ali proda,
ali posreduje pri nakupu ali prodaji te osebe, ali drugega
vspodbuja k prodaji njegove svobode ali svobode oseb, ki jih
preživlja, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«.
V drugem odstavku se za besedo »suženjskem« dodajo
besede »ali njemu podobnem«. Za drugim odstavkom se
doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kdor stori dejanje iz prvega in drugega odstavka tega
člena zoper mladoletnika, se kaznuje z zaporom najmanj
petih let.«.
36. člen
Za 155. členom se dodajo trije novi členi, ki se glase:
»Mednarodni terorizem 155. a člen
(1) Kdor iz sovražnih nagibov proti tuji državi, osvobodilnemu gibanju ali mednarodni organizaciji, ki jih SFRJ priznava, kakšno osebo ugrabi ali stori kakšno drugo nasilje,
povzroči eksplozijo ali požar, ali s kakšnim splošno nevarnim
dejanjem ali splošno nevarnim sredstvom povzroči nevarnost
za življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, se kaznuje
z zaporom najmanj petih let.
(2) Če zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena izgubiživljenje ena ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj desetih let ali z zaporom dvajsetih let.
(3) Če je pri dejanju iz prvega odstavka tega člena kakšna
oseba naklepno izgubila življenje, se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo.
(4) Za kazniva dejanja iz tega člena se storilec preganja
z dovoljenjem Zveznega javnega tožilca. Ogrožanje oseb, ki
so pod mednarodnim varstvom
155. b člen
(1) Kdor osebo, ki je pod mednarodno-pravnim varstvom,
ugrabi, stori zoper njo kakšno drugo nasilje ali napade nje12

gove uradne prostore, privatno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Če zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena izgubi
življenje ena ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj desetih let ali z zaporom dvajsetih let.
(3) Če je pri dejanju iz prvega odstavka tega čjena kakšna
oseba naklepno izgubila življenje, se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo.
(4) Kdor ogroža varnost osebe iz prvega odstavka tega
člena z resno grožnjo, da bo napadel njo, njene uradne
prostore, privatno stanovanje ali prevozno sredstvo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Jemanje talcev

155. c člen

(1) Kdor z namenom, da prisili kakšno državo, mednarodno
organizacijo, fizično ali pravno osebo ali skupino oseb, da
nekaj stori ali ne stori, kot izrecen ali molčeč pogoj za izpustitev talca, kakšno osebo ugrabi in grozi, da jo bo ubil, se
kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Ce zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena izgubi
življenje ena ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj desetih let ali z zaporom dvajsetih let.
(3) Če je pri dejanju iz prvega odstavka tega člena kakšna
oseba naklepno izgubila življenje, se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo.«.
37. člen
157. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sramotitev SFRJ
157. člen
(1) Kdor sramoti Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, njeno zastavo, grb ali himno, njene najvišje organe ali
oborožene sile, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje, kdor sramoti predstavnike organov iz
prvega odstavka tega člena ali vrhovnega poveljnika v zvezi
z njihovo funkcijo.
(3) Za kaznivo dejanje iz drugega odstavka tega člena se
storilec preganja z dovoljenjem oškodovane osebe.
(4) Ne kaznuje se, kdor se žaljivo izrazi v znanstvenem,
književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izvrševanju
uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične, samoupravne ali druge družbene dejavnosti, pri obrambi kakšne
pravice ali pri varstvu upravičenih koristi, če se iz načina
izražanja ali iz drugih okoliščin vidi, da tega ni storil z namenom zaničevanja.«.
38. člen
V 158. členu se v naslovu kaznivega dejanja beseda »Žalitev« nadomesti z besedo »Sramotitev«, v določbi o kazni pa
se črtajo besede »od treh mesecev«.
39. člen
V 159. členu se v naslovu kaznivega dejanja beseda »Žalitev« nadomesti z besedo »Sramotitev«, v določbi o kazni pa
se črtajo besede »od treh mesecev«.
40. člen
167. člen se črta.
Varianta:
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
(1) Kdor proti predpisom kupi za prodajo zlat denar, tujo
valuto, devize ali zlato v večji vrednosti ali kdor v večjem
obsegu trguje s temi predmeti, se kaznuje z zaporom do treh
let.
(2) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena
organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.
priloga poročevalca

(3) Zlat denar, tuja valuta, devize ali zlato, za katero gre pri
dejanju iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se vzamejo.«.
41. člen
V prvem odstavku I68. člena se za besedo »spravi« dodajo
besede »ali ga poskusi spraviti«.
V četrtem odstavku se za besedama »kdor da« dodajo
besede »ali poskusi dati«.
42. člen
V 169. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za
veliko količino krivih ali predrugačenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih
let.«.
Drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(3) Če zaradi dejanja iz drugega odstavka tega člena nastanejo ali bi lahko nastale motnje v gospodarstvu države, se
storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
43. člen
Prvi odstavek 172. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, izda nekrit ček ali da v promet ček, za katerega ve, da ni krit, se kaznuje z zaporom do
petih let.«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek,
se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek,
se se črtajo besede »ali z zaporom dvajsetih let«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kdor v imenu pravne osebe izda ali da v promet ček, za
katerega ve, da ni krit, se kaznuje z zaporom do treh let.«.
44. člen
V 174. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je bila z dejanjem iz tretjega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega pet milijonov
dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.«.
45. člen

49. člen
V 186. členu se za besedo »veroizpovedi« dodajo besede
»političnem ali drugačnem prepričanju«, za besedo »akt« pa
besede »ali ratificirana mednarodna pogodba«.
50. člen
V prvem odstavku 188. člena se besede »vpliva na samoupravni organ« nadomesti z besedami »s prikrivanjem dejstev,
dajanjem neresničnih podatkov ali obvestil, grožnjo, obljubo
kakšne koristi ali druge ugodnosti ali na drug način vpliva na
samoupravni organ ali njegove člane«.
V drugem odstavku se črtajo besede »ali gospodarski prestopek« in besede »oziroma gospodarski prestopek«, besede
»ki sta bila storjena« pa nadomestijo z besedami »in je bilo
storjeno«.
51. člen
Za 195. členom se doda nov 195. a člen, ki se glasi:
»Neupravičeno slikovno snemanje
95. a člen
Uradna oseba, ki pri opravljanju službe neupravičeno
naredi slikovni posnetek drugega brez njegove privolitve in
pri tem občutno poseže v njegovo osebno življenje ali takšne
posnetke neposredno prenaša tretji osebi ali ji takšne posnetke prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se z njimi
neposredno seznani, se kaznuje z zaporom od treh mesecev
do treh let.«.
52. člen
V 200. členu se za besedama »174 četrti« dodata besedi »in
peti«, za besedama »175 drugi« dodata besedi »in tretji« in za
besedama »176 drugi« dodata besedi »in tretji«, številka
»177« pa se črta.
53. člen
V 201. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Četrti odstavek postane drugi odstavek.
54. člen
V prvem odstavku 202. člena se za besedo »ki« dodajo
besede »brez opravičenega razloga«.
55. člen

V 175. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega pet milijonov
dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.«.

Tretji odstavek 203. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vojaška oseba, ki pri dejanju iz prvega ali drugega
odstavka tega člena uporabi orožje ali komu naklepno vzame
življenje, se kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno
kaznijo.

46. člen

56. člen

V 176. členu se doda nov tretji, ki se glasi:
»(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega pet milijonov
dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.«.

V 207. členu se besede »201 prvi, drugi in četrti« nadomestijo z besedami »201 prvi in drugi«.

47. člen

V prvem odstavku 208. člena se beseda »petih« nadomesti
z besedo »treh«.
V drugem odstavku se v določbi o kazni beseda »osmih«
nadomesti z besedo »petih«.

177. člen se črta.
48. člen
V prvem odstavku 183. člena se za besedama »uradna
tajnost« dodajo besede »in ki so ji bili kot takšni zaupani«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za uradno tajnost se štejejo podatki ali dokumenti, ki
so z zakonom, drugim predpisom, splošnim aktom ali z odločbopristojnega organa vnaprej razglašeni za uradno tajnost in
katerih izdaja je povzročila ali bi lahko povzročila hujše škodljive posledice za službo.«.
priloga poročevalca

57. člen

58. člen
V tretjem odstavku 209. člena se črtajo besede »ali če so
zaradi njega nastale druge hude posledice«.
59. člen
V drugem odstavku 210. člena se črtajo besede »ali če so
zaradi njega nastale druge hude posledice«.
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60. člen

65. člen

V drugem odstavku 211. člena se črtajo besede »ali če so
nastale hude posledice«.

Prvi odstavek 217. člena se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali
službo med izvrševanjem pomembne naloge ali med večjo
bojno pripravljenostjo enote, se kaznuje z zaporom do enega
leta.«.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črtajo
besede »ali ki samovoljno zapusti svojo enoto ali službo in se
ne vrne v tridesetih dneh ali se v istem času ne vrne z dovoljenega izostanka iz enote ali službe«.
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Šesti odstavek se črta.
Sedmi odstavek postane peti odstavek.

61. člen
V prvem odstavku 212. člena se besede »do treh let« nadomestijo z besedami »od treh mesecev do petih let«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo, hudo okvaro zdravja ali veliko
premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt kakšne osebe, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.«.
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besede
»do enega leta« nadomestijo z besedami »do treh let«.
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek se beseda
»tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«, v določbi o kazni
pa se črtajo besede »od šestih mesecev«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če nastane zaradi dejanja iz četrtega odstavka tega
člena posledica iz tretjega odstavka tega člena, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
62. člen
V prvem odstavku 213. člena se besede »do treh let« nadomestijo z besedami »od treh mesecev do petih let«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo, hudo okvaro zdravja ali veliko
premoženjsko škodo, se storilec kaznuje z zaporom od enega
do desetih let.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt kakšne osebe, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.«.
V tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besede
»do enega leta« nadomestijo z besedami »do treh let«.
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda
»tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«, v določbi o kazni
pa se črtajo besede »od šestih mesecev«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če nastane zaradi de'janja iz četrtega odstavka tega
člena posledica iz tretjega odstavka tega člena, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.«.
63. člen
Prvi odstavek 214. člena se črta.
Drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(1) Kdor se skriva, da bi se izognil naboru, služenju vojaškega roka ali vojaški vaji, čeprav je bil vpoklican z osebnim
ali splošnim vpoklicem, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.«.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
»(2) Kdor odide iz države ali ostane v tujini, da bi se izognil
obveznostim iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let.«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek postane tretji odstavek.
64. člen
V prvem odstavku 215. člena se črtajo besede »kakor tudi
kdor koga z njegovim dovoljenjem ali brez njegovega dovoljenja z istim namenom napravi začasno nezmožnega«.
Drugi odstavek se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.
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66. člen
218. člen se črta.
67. člen
219. člen se črta.
68. člen
V prvem odstavku 220. člena se črtajo besede »ali odgovorna oseba v organizaciji združenega dela, drugi organizaciji, skupnosti ali zavodu, ki dela za ljudsko obrambo«.
69. člen
V tretjem odstavku 223. člena se v določbi o kazni črtajo
besede »ali z zaporom dvajsetih let«.
70. člen
Prvi odstavek 224. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vojaška ali druga oseba, ki v nasprotju s svojimi dolžnostmi glede varovanja vojaške tajnosti sporoči ali izroči
komu drugemu podatke iz četrtega odstavka tega člena ali
mu kako drugače omogoči, da pride do njih, ali zbira take
podatke z namenom, da jih izroči nepoklicani osebi, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Enako se kaznuje, kdor na protipraven način pride do
podatkov, ki se varujejo kot vojaška tajnost.«.
Varianta:
Na koncu besedila predlaganega novega drugega odstavka
se dodajo besede »z namenom, da jih izroči nepoklicani
osebi«.
V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo
»prvega« dodata besedi »in drugega«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako,
da se glasi:
»(5) Za vojaško tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom,
drugim predpisom, splošnim aktom ali odločbo pristojnega
organa razglašeni za vojaško tajnost in so tudi tako
pomembni, da so z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko
nastale hujše škodljive posledice za oborožene sile ter njihovo pripravljenost za obrambo države.«.
71. člen
V naslovu kaznivega dejanja po 225. členu se črtajo besede
», skiciranje ali risanje vojaških objektov in bojnih sredstev«.
Drugi odstavek se črta.
72. člen
226. člen se spremeni tako, da se glasi:
»226. člen
(1) Če je kaznivo dejanje iz členov: 201 prvi in drugi odstavek, 202 drugi odstavek, 203 prvi, peti in šesti odstavek, 204,
205 prvi in drugi odstavek, 206 prvi indrugi odstavek, 208 prvi
priloga po roče valca

odstavek, 209 prvi, drugi, četrti in peti odstavek, 210 prvi, tretji
in četrti odstavek, 211 prvi in tretji odstavek, 212 prvi, četrti,
peti in šesti odstavek, 213 prvi, četrti, peti in šesti odstavek,
214 prvi odstavek, 217 prvi odstavek, 220 prvi, drugi, četrti in
peti odstavek, 221 prvi, drugi, četrti in peti odstavek, 222, 223
prvi odstavek, 224 četrti odstavek in 225 tega zakona storjeno
med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Ce je kaznivo dejanje iz členov: 205 tretji odstavek, 208
drugi odstavek, 211 drugi odstavek, 212 drugi odstavek, 213
drugi odstavek, 217 četrti odstavek, 221 tretji odstavek, 223
drugi odstavek in 224 prvi in drugi odstavek tega zakona
storjeno med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, se
storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Če je kaznivo dejanje iz členov: 202 prvi odstavek, 203
drugi in četrti odstavek, 206 tretji odstavek, 209 tretji odstavek 210 drugi odstavek, 214 drugi odstavek, 215, 216, 217
drugi in tretji odstavek, 220 tretji odstavek, 223 tretji odstavek
in 224 tretji odstavek tega zakona storjeno med vojno ali ob
neposredni vojni nevarnosti, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj petih let ali s smrtno kaznijo.«.
73. člen
227. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prestop k sovražniku
227. člen
Vojaška oseba, ki med vojno prestopi k sovražniku, se
kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno kaznijo «.
74. člen
V drugem odstavku 228. člena se besede »s smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami » z zaporom dvajsetih let«.
75. člen
V drugem odstavku 229. člena se besede »s smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami »z zaporom dvajsetih let«.
76. člen
V drugem odstavku 230. člena se besede »s smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami »z zaporom dvajsetih let«.
77. člen

82. člen
V drugem odstavku 241. člena se črtajo besede »ali z zaporom dvajsetih let«.
83. člen
V 244. členu se za besedo »odredbah« dodata besedi »ali
odločbah«.
84. člen
V prvem odstavku 245. člena se črtajo besede »ali psihotropne substance«, besede »od šestih mesecev do petih let
« pa se nadomestijo z besedami »od enega do desetih let«.
V drugem odstavku se črtajo besede »ali če je dejanje
storjeno s posebno nevarnim mamilom ali psihotropno substanco«, besede »od enega do desetih let« pa se nadomestijo
z besedami »najmanj treh let«.
V tretjem odstavku se črtajo besede »psihotropne substance ter«, beseda »izdelovanje« pa se nadomesti z besedo
»shranjevanje«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za kazniva dejanja iz tega člena se sme storilcu izreči
tudi kazen zaplembe premoženja.«.
85. člen
V prvem odstavku 246. člena se povsod besede »ali psihotropna substanca« v različnih sklonih črtajo, besede »treh
mesecev do petih let« pa nadomestijo z besedami »enega do
desetih let«.
V drugem odstavku se črtajo besede »ali s posebno nevarnim mamilom ali psihotropno substanco«, besede »od enega
do desetih let« pa se nadomestijo z besedami »najmanj treh
let«.
V tretjem odstavku se črtajo besede »in psihotropne substance«.
86. člen
V prvem odstavku 247. člena se besede »po odločbi pristojnega organa, izdani na podlagi zveznega predpisa« nadomestijo z besedami »po ukazih ali odločbah, izdanih na podlagi
zveznih predpisov«.
V drugem odstavku se besede »po odločbi pristojnega
organa, izdani na podlagi zveznega predpisa« nadomestijo
z besedami »po ukazih ali odločbah, izdanih na podlagi zveznih predpisov«,

V tretjem odstavku 231. člena se črtajo besede »ali s smrtno
kaznijo«.

87. člen

78. člen

Za 247. členom se dodata nova 247. a in 247. b člena, ki se
glasita:
»Nepooblaščeno nabavljanje in razpolaganje z nuklearnim
materialom

V tretjem odstavku 233. člena se črtajo besede »ali s smrtno
kaznijo«.
79. člen
V drugem odstavku 234. člena se besede »s smrtno kaznijo« nadomestijo z besedami »z zaporom dvajsetih let«.
80. člen
V drugem odstavku 236. člena se črtajo besede »ali
s smrtno kaznijo«.
81. člen
237. člen se spremeni tako, da se glasi:
»237. člen .
Za kaznivo dejanje iz členov: 202, 203 drugi, tretji in četrti
odstavek, 206 tretji in četrti odstavek, 214 prvi in drugi odstavek, 216, 217 drugi in tretji odstavek, 223 drugi in tretji
odstavek, 224 tretji odstavek in 226 do 236 tega zakona se
sme storilcu izreči tudi kazen zaplembe premoženja.«.

247. a člen
(1) Kdor s silo ali grožnjo, storitvijo kaznivega dejanja ali na
drug način nepooblaščeno nabavi nuklearni material ali ki
takšen material nepooblaščeno poseduje, uporablja, prevaža
ali da drugemu, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do
petih let.
(2) Če je bilo zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena
v nevarnosti življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, se
storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena
izgubila življenje ena ali več oseb ali je nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Ogrožanje varnosti z nuklearnim materialom
247. b člen
(1) Kdor ogroža varnost ljudi ali premoženje velike vrednosti z resno grožnjo, da bo uporabil nuklearni material, se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Ce je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
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z namenom, da se fizična ali pravna oseba, mednarodna
organizacija ali država prisili, da nekaj stori ali opusti, se
storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.«.

(2) Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je
kazniv.«.

88. člen

89. člen

Za 248. členom se doda nov 248. a člen, ki se glasi:
»Vnašanje nevarnih materialov v SFRJ

V prvem odstavku 249. člena se črtajo besede »v organizirani skupini«
90. člen

248. a člen
(1) Kdor proti predpisom vnaša v SFRJ za zdravje in življenje ljudi škodljive radioaktivne ali druge nevarne materiale ali
odpadke, se kaznuje z zaporom do treh let.

A. SPLOŠNAO
i.
Kazenski zakon Socialistične federativne republike Jugoslavije je bil sprejet 28. septembra 1976 in uveljavljen s 1.
julijem 1977. Dvakrat (z veljavnostjo od 1. julija 1984 in od 1.
januarja 1988) je bil noveliran zaradi vpliva inflacije na dinarske zneske, s katerimi je v zakonu določen razpon predpisovanja oziroma izrekanja denarne kazni, določen režim vračunavanja pripora v denarno kazen ter režim izvršitve neplačane
denarne kazni z zaporom ter s katerimi so določeni zakonski
znaki nekaterih kaznivih dejanj ali njihovih kvalificiranih oblik.
Kazenski zakon SFRJ doslej ni bil vsebinsko spremenjen ali
dopolnjen. To je z vidika dejstva, da kazenska zakonodaja
ureja varstvo najpomembnejših družbenih vrednot in da se te
spreminjajo počasi, pozitivno. Vendar pa mora kazenska
zakonodaja, katere temeljna načela so rezultat zgodovinskih
izkušenj civiliziranih družb in odražajo splošno priznane
dosežke pravne znanosti ter pravne stroke kot celote slediti
najsplošnejšim družbenim procesom v državi. V nasprotnem
primeru postanejo njene določbe ovira družbenemu razvoju,
kazenska represija pa orodje tistih družbenih sil, ki želijo
zadržati staro stanje.
Predlagatelj zakona je spremembe in dopolnitve kazenskega zakona zasnoval na prepričanju, da smo v naši državi
soočeni z zgodovinsko nujnimi spremembami na področju
družbene organiziranosti in gospodarstva. Predlogi zakonskih sprememb odražajo spoznanja, ki so podlaga načrtovanih reform našega družbenopolitičnega sistema, gospodarskega sistema in Zveze komunistov Jugoslavije. S predlaganimi spremembami kazenskega zakona SFRJ, katerim bi po
mnenju predlagatelja morale slediti tudi ustrezne spremembe
v kazenski zakonodaji republik in AP, bi bilo v kazenski
zakonodaji Jugoslavije ustrezneje urejeno varstvo pravic in
temeljnih svoboščin človeka in občana, kazenska represija
prilagojena potrebam na današnji stopnji našega družbenega
razvoja ter dosledneje izpeljano kazenskopravno varstvo
družbenih vrednot, glede katerih je SFRJ prevzela mednarodne obveznosti. S predlaganimi spremembami bi bile tudi
odpravljene nejasnosti nekaterih zakonskih določb ter nekatere pravne praznine, kar je omogočalo različno uporabo
zakona oziroma neenak položaj občanov pred njim. Gre torej
v celoti za spremembe in dopolnitve, ki sledijo sprejetim
družbenim zahtevam po krepitvi ustavnosti in zakonitosti, kar
mora biti v pravni državi ustrezno odraženo tudi v kazenskem
zakonu kot aktu, s katerim država zagotavlja varstvo pravnega
reda z najtršimi sredstvi prisile. S temi sredstvi namreč pristojni državni organi posegajo v najosnovnejše pravice in
temeljne svoboščine človeka in občana, kar zahteva skrajno
natančno in dognano določanje okvirov poseganja. Po
temeljni naravnanosti naših družbenopolitičnih opredelitev in
temeljnih določbah našega pravnega reda pa je človek naša
največja družbena vrednota, v pravnem smislu pa najvišji
subjekt ustavno zajamčenih svoboščin in pravic.
II.
Spremembe in dopolnitve kazenskega zakona SFRJ, predložene v osnutku zakona, se le v manjšem delu nanašajo na
splošni del kazenskega zakona SFRJ. Temeljne določbe
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zakona (namen in način uresničevanja varstvene funkcije
jugoslovanske kazenske zakonodaje, podlaga in meje kazenskopravne prisile, načelo zakonitosti pri določanju kaznivih
dejanj in predpisovanju kazenskih sankciji, načelo obvezne
uporabe milejšega zakona, opredelitev kazenskih sankcij in
njihovega splošnega namena, načelo restriktivnega omejevanja pravic pri izvrševanju kazenskih sankcij ter načelo veljavnosti določb splošnega dela kazenskega zakona SFRJ za vsa
kazniva dejanja) so po mnenju predlagatelja v celoti skladne
s civilizacijsko podlago in splošnimi družbenimi smotri
sodobne kazenske zakonodaje ter jih zato ni potrebno spreminjati. Prav tako po oceni predlagatelja načeloma ustreza
ureditev osnovnih inštitutov materialnega kazenskega prava
(zakonska opredelitev temeljnih elementov kaznivega dejanja
in kazenske odgovornosti; sistem kazenskih sankcij ter njihova podrobnejša ureditev; ureditev pravnih posledic
obsodbe, rehabilitacije in izbrisa obsodbe, zastaranja kazenskega pregona in izvršitve sankcij; amnestija in pomilostitev;
ureditev veljavnosti jugoslovanske kazenske zakonodaje ter
kolizije republiških, oziroma pokrajinskih kazenskih zakonov)
ter zaenkrat ni podana podlaga za pomembnejše posege
i/ tem delu zakona. Zato so glede določb splošnega dela
kazenskega zakona SFRJ predlagane le manjše spremembe,
ki po svoji vsebini predstavljajo izboljšanje jasnosti besedila
posameznih določb, zapolnjevanje manjših pravnih praznin
ali dopolnitev posameznih določb, ki naj pripomore k ustreznejši uporabi nekaterih vrst kazenskih sankcij. Nobena od
predlaganih sprememb splošnega dela kazenskega zakona
SFRJ ne predstavlja bistvene spremembe določb, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
Z dopolnitvami, predlaganimi v 1., 3., 4. in 14. členu
osnutka, se odpravljajo pravne praznine, ki so v praksi povzročale različno tolmačenje zakonskih določb o možnosti
izrekanja kazni zaplembe premoženja, če je storilcu izrečena
smrtna kazen, o izrekanju enotne kazni za kazniva dejanja
v steku, kadar je bilo določenih več kratkotrajnih prostostnih
kazni, o možnosti vštevanja pripora v kazen, izrečeno za
kaznivo dejanje, v zvezi s katerim pripor ni bil odrejen ter
o zastaranju izvršitve varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (65. člen kazenskega
zakona SFRJ), ki v zakonu ni bilo izrecno urejeno.
S spremembami in dopolnitvami, predlaganimi v 2., 6., 7. in
8. členu osnutka se precizira besedilo, ki se nanaša na določitev pogojev za izrek strožje kazni pri večkratnem povratku, na
določitev pogojev za izrek varnostnega ukrepa obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu
(63. člen KZ) oziroma obveznega psihiatričnega zdravljenja
v prostosti (64. člen SFRJ) ter na določitev obsega kategorij
motornih vozil, za katere se lahko izreče varnostni ukrep
prepovedi vožnje motornega vozila (68. člen KZ SFRJ) ter na
izvrševanje tega ukrepa. Praksa kaže, da izrekanje tega
ukrepa ob denarni kazni ni smotrno, ker ga sodišče ne more
prisilno izvršiti. Analogno principu vštevanja kazni, izrečene
za gospodarski prestopek, prekršek ali kršitev vojaške discipline, v kazen izrečeno za kaznivo dejanje, ki obsega znake
prestopka, prekrška ali kršitve vojaške discipline (50. člen KZ
SFRJ), se predlaga obveznost vštevanja izvršenega varstvenega ukrepa v varnostni ukrep, izrečen za tako kaznivo dejanje.
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Zaradi ocene, da je eden od sedanjih pogojev za možnost
iztekanja kazni mladoletniškega zapora preozek, se v 9. členu
osnutka predlaga sprememba, po kateri bi bilo starejšemu
mladoletniku mogoče izreči mladoletniški zapor tudi za
poskus kaznivega dejanja in sicer v primerih, ko je poskušano
dejanje zelo nevarno. V 10. členu osnutka pa so predlagane
dopolnitve, ki jasneje in logičneje opredeljujejo pogoje za
možnost izrekanja kazenskih sankcij polnoletnemu, ki je kaznivo dejanje storil kot mlajši oziroma starejši mladoletnik.
V 11. ,12. in 13. členu osnutka se predlagajo spremembe,
s katerimi se dograjuje ureditev inštituta odvzema premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem. Dopolnitev 85.
člena KZ SFRJ bi v praksi omogočila povrnitev premoženjske
koristi brez vodenja postopka prisilne izvršbe v primerih, koje
obdolženec pripravljen povrniti premoženjsko korist, ne more
pa je povrniti v celoti takoj po obsodbi.
III.
Obsežnejše spremembe in dopolnitve se nanašajo na
določbe iz posebnega dela kazenskega zakona SFRJ, s katerimi so opredeljeni zakonski znaki posameznih vrst kaznivih
dejanj ali njihovih kvalificiranih (hujših) oblik ter predpisane
kazni. Vsebina sprememb in dopolnitev je usmerjena v takšno
preoblikovanje in dograjevanje zakonskih določb, ki bo po eni
strani močneje garantiralo uporabo kazenske represije v okvirih, ki jih postavlja ustava SFRJ, po drugi strani pa vzpostavilo
večjo konsistentnost posebnega dela kazenskega zakona
SFRJ z določbami splošnega dela tega zakona. To predvsem
pomeni uskladitev večjega števila določb posebnega dela
z načelnimi določbami splošnega dela kazenskega zakona
SFRJ, zlasti njegovega 1., 2. in 7. člena, s katerimi je opredeljena varstvena funkcija naše kazenske zakonodaje, podlaga
in meja kazenskopravne prisile ter veljavnost določb splošnega dela kazenskega zakona za vsa kazniva dejanja, kar vse
velja tudi za določanje kaznivih dejanj in predpisovanje
kazenskih sankcij v kazenski zakonodaji federacije.
Pri oblikovanju teh sprememb je predlagatelj izhajal iz
ocene, da je potrebno tudi v posebnem delu kazenskega
zakona SFRJ dosledno izpeljati določbo 175. člena ustave
SFRJ, da je človekovo življenje nedotakljivo ter da se sme
smrtna kazen predpisati in izreči samo za najhujše oblike
hudih kaznivih dejanj. Glede smrtne kazni v našem kaznovalnem pravu je bila v preteklih letih v delu širše javnosti postavljena zahteva po ukinitvi. Najmanj, kar je treba upoštevati
glede na dosedanje razprave o vprašanju smrtne kazni, je po
mnenju predlagatelja to, da je nujno zreducirati predpisovanje smrtne kazni dejansko samo na najhujše oblike hudih
kaznivih dejanj, to pa so v posebnem delu kazenskega zakona
SFRJ predvsem kvalificirane oblike tistih hudih kaznivih
dejanj, s katerimi se nasilno izpodkopava ustavna ureditev,
varnost oziroma obrambna moč države. Pod nasilnim izpodkopavanjem je po mnenju predlagatelja treba razumeti predvsem tista dejanja, s katerimi se neposredno napada življenje
ljudi. V tem smislu je predlagano črtanje možnosti izreka
smrtne kazni zlasti pri kaznivih dejanjih zoper temelje socialistične samoupravne družbene ureditve in varnosti SFRJ (15.
do 29. člen osnutka), pri nekaterih novih vrstah kaznivih
dejanj, ki se nanašajo na varstvo pred mednarodnim terorizmom, na ogrožanje oseb, ki so pod mednarodnim varstvom
ter na jemanje talcev (6. člen osnutka) pa je smrtna kazen
predpisana samo za tiste kvalificirane oblike temeljnih dejanj,
katerih element je naklepni odvzem življenja drugi osebi. Iz
istih razlogov je predlagano črtanje smrtne kazni pri nekaterih
hujših oblikah kaznivih dejanj zoper oborožene sile, ki jih
glede na obdolženčev krivdni odnos do posledic ni mogoče
obravnavati kot najhujše oblike kaznivih dejanj (74. do 80.
člen osnutka).
Dalje je predlagatelj pri oblikovanju sprememb določb
posebnega dela kazenskega zakona SFRJ izhajal s stališča,
da je potrebno v tem delu zakona dosledneje upoštevati
ustavno načelo določenosti kaznivega dejanja v zakonu (181.
člen ustave SFRJ) in zakonsko načelo veljavnosti splošnega
dela KZ SFRJ za vsa kazniva dejanja (7. člen KZ SFRJ). S tega
vidika predlagatelj ocenjuje, da so zakonski opisi nekaterih
kaznivih dejanj v posebnem delu KZ SFRJ preveč splošni
oziroma odprti in omogočajo različno široko tolmačenje, kar
lahko v praksi privede do hudega kršenja pravic in temeljnih
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svoboščin človeka in občana, garantiranih z ustavo SFRJ Po
drugi strani pa so v posebnem delu kot kazniva dejanja
opredeljena takšna ravnanja, ki po določbah splošnega dela
KZ SFRJ (3. odstavek 18. člena) ob restriktivnem tolmačenju
(ki je v vsaki pravni državi temeljni princip uporabe kazenske
zakonodaje) ne bi mogla biti obravnavana niti kot pripravljalna dejanja. Da bi bile te nedoslednosti, ki z vidika procesa
demokratizacije družbe niso več sprejemljive, iz kazenskega
zakona izločene, so v s 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., in 25.
členu osnutka predlagane spremembe zakonskih besedil,
s katerimi se določneje kot doslej opredeljujejo zakonski opisi
kaznivih dejanj in njihovih hujših oblik, določajo razlogi oziroma primeri nekaznivosti, v 26., 27. in 28. členu osnutka pa
precizneje opredeljuje kaznivost pripravljalnih dejanj in
pomoči storilcu po storjenem kaznivem dejanju za dejanja iz
XV. poglavja kazenskega zakona SFRJ.
Dosledno izhajanje iz načela obveznosti določb splošnega
dela KZ SFRJ pri predpisovanju kaznivih dejanj ter spremembe v dejanski stopnji družbene nevarnosti nekaterih ravnanj narekujejo po mnenju predlagatelja tudi spremembe
posameznih določb, ki opredeljujejo kazniva dejanja zoper
oborožene sile (XX. poglavje KZ SFRJ). Predlagatelj ocenjuje,
da je mogoče nekatere kršitve predpisov v zvezi z oboroženimi silami učinkovito sankcionirati glede na stopnjo njihove
družbene nevarnosti bodisi s predpisi o prekrških (če kršijo
predpise civilne osebe) bodisi s predpisi o vojaški disciplini
(če kršijo predpise ali pravila službe vojaške osebe). Na tej
podlagi predlaga dekriminacijo kaznivih dejanj v 63., 65., 66.,
67. in 71. členu osnutka. V skladu z določbami splošnega dela
KZ SFRJ je potrebno precizneje določiti zakonske znake
nekaterih kvalificiranih oblik kaznivih dejanj, pri nekaterih
kaznivih dejanjih pa s temi določbami uskladiti razpon predpisanih kazni. V tem smislu so predlagane spremembe v 58. do
62. členu osnutka. Prav tako je potrebno določbe o kaznovanju za napeljevanje h kaznivemu dejanju kot posebne določbe
črtati, saj je kaznovanje za napeljevanje urejeno v splošnem
delu (23. člen KZ SFRJ), kar je predlagano v 53. in 65. členu
osnutka. Po mnenju predlagatelja je potrebno precizneje
opredeliti kaznivost za izdajo vojaške tajnosti, kar je mogoče
doseči z natančnejšo opredelitvijo kroga oseb, ki odgovarjajo
za to kaznivo dejanje ter s materialno-formalno opredelitvijo
pojma vojaške tajnosti (70. člen osnutka). Določbo, ki se
nanaša na kaznivost vdaje sovražniku, je potrebno po mnenju
predlagatelja zožiti, tako da bo kazniv samo prestop k sovražniku, ne pa tudi sama vdaja, ki je praviloma rezultat spleta
okoliščin in ne gre za prostovoljni akt. Zato je v 73. členu
osnutka predlagana sprememba naslova kaznivega dejanja in
zožitev kaznivosti samo na prestop k sovražniku. Kolikor ima
vdaja sovražniku elemente kakega drugega kaznivega dejanja
(npr. neizpolnitev dolžnosti med bojem, 228. člen KZ SFRJ) je
storilčevo dejanje kaznivo po taki kazenski določbi.
V obdobju od uveljavitve kazenskega zakona SFRJ do
danes je SFRJ sprejela z ratifikacijo mednarodnih pogodb in
drugih mednarodnopravnih aktov določene obveznosti, ki ji
narekujejo, da posamezne vrste ravnanj, ki pomenijo napad
na nekatere mednarodnopravno varovane vrednote, kazenskopravno sankcionira kot kazniva dejanja. Dopolnitve, predlagane v 30., 31., 32., 33. in 34. členu osnutka, se nanašajo na
notranje sankcioniranje dodatnih protokolov k ženevskim
konvencijam iz leta 1977, dopolnitve, predlagane v 35.in
36.členu osnutka pa se nanašajo na sankcioniranje mednarodnih konvencij v zvezi z zatiranjanjem terorizma, varstvom
določenih oseb ter talcev. V skladu s sprejeto mednarodno
konvencijo o fizičnem varstvu jedrskega materiala so predlagane dopolnitve posebnega dela KZ SFRJ z dvema novima
kaznivima dejanjama (87. člen osnutka). Predlagatelj pa meni,
da je potrebno ne glede na mednarodne obveznosti zavarovati delovne ljudi in občane tudi pred drugimi vrstami snovi, ki
so škodljive za zdravje in življenje ljudi, kolikor bi bile proti
predpisom prihajale k nam iz tujine (88. člen osnutka).
Nekatere določbe posebnega dela kazenskega zakona
SFRJ je po oceni predlagatelja potrebno ustrezneje uskladiti
s stopnjodružbene nevarnosti posameznih protipredpisnih
ravnanj. Tako se v 37., 38.in 39. členu predlaga črtanje posebnega minimuma predpisane kazni, kar bi omogočilo fleksibilnejšo kaznovalno politiko, v 37. členu osnutka predlaga
uvedba kazenskega pregona le z dovoljenjem oškodovane
osebe, kar bi omogočilo fleksibilnejši kazenski pregon, hkrati
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pa tudi predlaga izključitev kaznivosti v določenih primerih,
kar doslej z zakonom ni bilo predvideno. Skladno z dejstvom,
da se gospodarski sistem odločneje odpira v smeri delovanja
tržnih zakonitosti, se v 40. členu osnutka predlaga črtanje
kaznivosti kupčevanja z zlatim denarjem, tujo valuto in devizami, ker predlagatelj ocenjuje, da je kršitve predpise, ki
urejajo področje poslovanja s temi predmeti oziroma pravicami, možno uspešno sankcionirati s kaznovanjem prekrškov
(v variantnem predlogu pa se predlaga ohranitev te določbe
za nekoliko ožjo kriminalno cono, kot jo obsega veljavni 167.
člen KZ SFRJ). V zvezi s ponarejanjem denarja je potrebno
inkriminirati kot dokončano kaznivo dejanje tudi poskus
spravljanja ponarejenega denarja v obtok (41. člen osnutka).
V skladu z zahtevami po dekriminacijah se predlaga tudi
bistvena zožitev kriminalne cone pri kaznivem dejanju izdaje
nekritega čeka, tako da bi nova določba zajemala le področje
takoimenovane čekovne goljufije (43. člen osnutka). Po predlagateljevem mnenju je mogoče uspešno sankcionirati izdaje
nekritega čeka brez goljufivega namena s civilnimi sankcijami
(bančne zamudne obresti). Predlagatelj tudi ocenjuje, da na
področju kaznivih dejanj uradnih oseb v zveznih organih

zoper uradno dolžnost iz vsebinskih in praktičnih razlogov ni
smotrno vztrajati pri inkriminaciji kaznivega dejanja grabeža
v službi, zato se predlaga njegovo črtanje (47. člen osnutka)
ter inkriminacija ustreznih kvalificiranih oblik pri temeljnih
kaznivih dejanjih (44.,45. in 46. člen osnutka). V sklopu tega
poglavja se predlagajo določene izboljšave v smeri boljše
kazenskopravne zaščite posameznih pravic pred zlorabo
uradnih oseb v zveznih organih (48., 49. in 50. člen osnutka)
ter nova inkriminacija, ki se nanaša na neupravičeno slikovno
snemanje (51. člen osnutka).
IV.
Predlagane spremembe in dopolnitve kazenskega zakona
SFRJ bi v določenih delih zahtevale tudi ustrezno uskladitev
analognih določb v republiških in pokrajinskih kazenskih
zakonih pa tudi prilagoditev razpona predpisanih kazni
nivoju, ki bi bil določen s sprejemom sprememb višine kazni
v tem zakonu. Zato je v 90. členu osnutka predlagano, da
spremembe in dopolnitve predloženega zakona začnejo
veljati z določenim datumom.

B. OBRAZLOŽITEV K POSAMEZNIM DOLOČBAM OSNUTKA ZAKONA
1. člen: Z dopolnitvijo drugega odstavka 40. člena zakona
se odpravlja možnost različnega tolmačenja te določbe
v sodni praksi.
2. člen: S predlagano dopolnitvijo 2. točke prvega odstavka
46. člena zakona se precizneje opredeljuje eden od pogojev
za postrožitev kazni večkratnemu povratniku.
3. člen: Predlagana dopolnitev 3. točke drugega odstavka
48. člena odpravlja pravno praznino pri izrekanju enotne
kazni za kazniva dejanja v steku, ki je povzročala različno
uporabo določbe v praksi.
4. člen: Tudi s predlagano dopolnitvijo 50. člena, na podlagi
katere bo precizno določeno, da se pripor, odrejen zaradi
enega od kaznivih dejanj v steku všteje v izrečeno kazen za
kaznivo dejanje, za katero je obdolženec obsojen, bo odstranjena možnost različne interpretacije te norme v sodni praksi.
5. člen: V praksi je prihajalo do problemov v zvezi z izvrševanjem varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov, kadar je bil ukrep izrečen ob denarni
kzani. Iz tega razloga se predlaga, da je ta ukrep mogoče
izreči le ob izrečeni kazni zapora aH pogojni obsodbi, s katero
je določena kazen zapora (sprememba četrtega odstavka in
novi peti odstavek 62. člena). S predlaganim novim šestim
odstavkom 62. člena bi se določilo, da se tudi izrečeni varstveni ukrep, izrečen za prekršek ali gospodarski prestopek
ali zaradi kršitve vojaške discipline, obdolžencu vračuna
v ustrezen varnostni ukrep, izrečen za kaznivo dejanje, če
kaznivo dejanje obsega tudi znake prekrška, gospodarskega
prestopka ali kršitve vojaške discipline. Z dopolnitvijo bi se
tudi glede vračunavanja izvršenih varstvenih ukrepov uvedla
analogna ureditev, kot jo pozna 50. člen KZ SFRJ glede
vračunavanja prestane oziroma plačane kazni.
6. člen: S predlagano spremembo besedila prvega odstavka
63. člena se zožuje možnost izrekanja varnostnega ukrepa
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu na krog storilcev, ki so nevarni za življenje ljudi in
premoženje.
7. člen: Analogno predlagani rešitvi v 6. členu osnutka, se
predlaga tudi sprememba besedila v 64. členu zakona,
s katero se npr. storilcem verbalnih deiiktov onemogoča izrek
varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja
v prostosti.
8. člen: S predlagano dopolnitvijo prvega odstavka 68.
člena zakona bodo odpravljene nejasnosti glede možnosti
izrekanja varnostnega ukrepa prepovedi vožnje motornega
vozila, ki so povzročile neenotno uporabo določbe v praksi.
Po predlagani dopolnitvi bo iz določbe jasno izhajalo, da se
prepoved vožnje motornega vozila ne nanaša le na cestni
promet, temveč na vse vrste prometa (železniški, letalski,
pomorski) in da je mogoče ta ukrep izreči glede posamezne
kategorije, več kategorij ali vseh kategorij motornih vozil.
9. člen: S predlagano dopolnitvijo 77. člena zakona bi se
nedvomno omogočilo kaznovanje starejšega mladoletnika
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tudi v primerih poskusa hudega kaznivega dejanja, seveda ob
pogoju, da iz okoliščine dejanja (poleg ostalih v določbi
predpisanih pogojev) izhaja, da ne bi bilo opravičeno izreči
vzgojni ukrep. V varianti se predlaga ohranitev vsebine
veljavne določbe, po kateri je eden od pogojev za kaznovanje
mladoletnika tudi nastanek hudih posledic dejanja (ki so po
nekaterih tolmačenjih pri poskusu dejanja izključene).
10. člen: Predlagana je takšna sprememba določbe o izrekanju kazenskih sankcij polnoletnim za dejanja, ki so jih
storili kot mladoletniki (81. člen zakona), ki njihov položaj
izenačuje z mlajšimi polnoletniki. Slednji so nam reč.na podlagi sedanje določbe 82. člena v boljšem položaju, ker se jim
lahko izreče tudi ukrep strožjega nadzorstva in ne le zavodski
ukrep. Predlagatelj meni, da ni razlogov, ki ne bi dovoljevali
možnosti izrekanja ukrepa strožjega nadzorstva tudi v primerih iz 81. člena zakona.
11. člen: Po določbi drugega odstavka 39. člena zakona
sme sodišče v opravičenih primerih dovoliti, da lahko obsojenec plača denarno kazen v obrokih. Obročnega plačila denarnega zneska, ki ustreza pridobljeniS premoženjski koristi, pa
sedaj sodišče, tudi če obstoje opravičeni razlogi, obsojencu
ne more dovoliti (85. člen). Predlagatelj meni, da je smotrno
tudi v teh primerih dopustiti obročno odplačevanje in zato
predlaga ustrezno dopolnitev 85. člena zakona.
12. člen: V tem členu predlagana sprememba (86. člen) je
redakcijske narave.
13. člen: Po veljavni ureditvi (87. člen) je mogoče odvzeti
s kaznivim dejanjem pridobljeno premoženjsko korist le organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organizaciji aH
skupnosti, ne pa tudi drugim organizacijam in skupnostim. Za
takšno različno obravnavanje ni vsebinskega razloga in se
zato predlaga odprava tega razlikovanja.
14. člen: S predlagano dopolnitvijo 98. člena se ureja zastaranje izvršitve varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja
alkoholikov in narkomanov, s tem pa odpravlja pravna praznina na tem področju.
15. člen: Opis kaznivega dejanja kontrarevolucionarnega
ogrožanja družbene ureditve (114. člen zakona) je po mnenju
predlagatelja premalo precizen in zato omogoča različne
interpretacije. Ker je s tem ogroženo načelo zakonitosti oziroma določenosti kaznivega dejanja v zakonu, se predlaga
drugačen, preciznejši opis tega kaznivega dejanja. Iz predlaganega opisa dejanja jasneje izhaja, da so inkriminirana pripravljalna dejanja, kar izključuje možnost pregona pripravljalnih dejanj k temu pripravljalnemu kaznivemu dejanju. Predlagani spremenjeni naslov kaznivega dejanja v večji meri
odraža vsebino tega kaznivega dejanja. Ker gre za pripravljalno kaznivo dejanje, se predlaga ustrezno znižanje predpisane kazni.
16. člen: Predlaga se črtanje prvega odstavka 115. člena, ki
predstavlja pripravljalno dejanje k kaznivemu dejanju priznanja kapitulacije ali okupacije. V138. členu KZ SFRJ so namreč
priloga poročevalca

inkriminirana pripravljalna dejanja k nekaterim kaznivim dejanjem iz petnajstega poglavja KZ SFRJ in je po mnenju predlagatelja ustrezneje, da se pripravljalna dejanja h kaznivemu
dejanju kapitulacije ali okupacije inkriminirajo v okviru te
posebne določbe. Pri drugem odstavku 115. člena, torej pri
vsebinsko temeljnem kaznivem dejanju priznanja kapitulacije
ali okupacije, pa se predlaga ustrezno znižanje zagrožene
kazni, zlasti opustitve možnosti izreka smrtne kazni za to
osnovno obliko kaznivega dejanja. Takšna rešitev je v skladu
z drugim odstavkom 175. člena ustave SFRJ, ki določa, da se
lahko smrtna kazen izjemoma predpiše samo za najhujše
oblike hudih kaznivih dejanj (torej ne za temeljne oblike teh
dejanj).
17. člen: S predlagano spremembo 116. člena zakona bodo
znaki kaznivega dejanja ogrožanja teritorialne celote precizneje opredeljeni, kar bo onemogočalo možnost različne interpretacije v praksi, opis tega pripravljalnega kaznivega dejanja
pa bo usklajen z določbo tretjega odstavka 18. člena zakona.
18. člen: Sprememba opisa kaznivega dejanja ogrožanja
neodvisnosti (117. člen zakona) je potrebna zaradi njegove
uskladitve z določbo tretjega odstavka 18. člena zakona.
19. člen: Spremenjeno besedilo 122. člena zakona (kaznivo
dejanje umora iz sovražnih nagibov proti SFRJ) primerneje
opredeljuje to kaznivo dejanje, ki je po svoji vsebini politični
atentat. Za politični atentat je poleg subjektivnega odnosa
storilca do dejanja nujno določiti še lastnost umorjene osebe
kot objektivni kriterij.
20. člen: S predlaganim novim besedilom 124. člena (kaznivo dejanje oboroženega upora) se onemogoča pod to kaznivo dejanje uvrstiti vsakršna upiranja ukrepom pristojnih
organov, temveč le takšna dejanja, ki so storjena z namenom,
ogroziti temelje ustavne ureditve ali varnosti SFRJ.
21. člen: Osnovno kaznivo dejanje vohunstva iz prvega
odstavka 128. člena zakona ni klasično vohunstvo (to kaznivo
dejanje je opredeljeno v drugem in tretjem odstavku istega
člena). Zato se zaradi preprečitve možnosti preširoke interpretacije te norme predlaga zožitev inkriminacije z opredelitvijo zaupnosti po formalni metodi. Odnos predpisane kazni
za kazniva dejanja iz prvega, drugega in tretjega odstavka ne
odraža ustreznega razmerja med družbeno nevarnostjo teh
dejanj in se zato ob ohranitvi predpisane kazni za dejanje iz
drugega odstavka predlaga znižanje kazni za dejanje iz
prvega in tretjega odstavka tega člena.
22. člen: S predlagano spremembo prvega odstavka 129.
člena bi bilo to kaznivo dejanje ustrezno razmejeno od kaznivega dejanja iz prvega odstavka 128. člena zakona. Pri predlaganem besedilu prvega odstavka 128. člena je lahko storilec
vsak, ki izda tuji državi državno tajnost, za katero ve, da ima to
lastnost. V 22. členu osnutka predlagana zožitev pa izdajo
državne tajnosti po prvem odstavku 129. člena zakona veže še
na lastnost storilca, da so mu bili podatki, ki so državna
tajnost kot takšni zaupani, torej, da je z izročitvijo teh podatkov nepoklicani osebi prekršil tudi svojo dolžnost varovanja
teh podatkov. Zaradi vzpostavitve ustreznega razmerja med
predpisano kaznijo za osnovno dejanje in njegovo kvalificirano obliko se predlaga znižanje kazni pri osnovnem kaznivem dejanju. S spremembo četrtega odstavka obravnavane
določbe pa se ustrezneje definira državna tajnost po formalno-materialni metodi.
23. člen: Inkriminacija po 131. členu zakona je po mnenju
predlagatelja nevzdržna, ker ne gre niti za pripravljalno dejanje. Kakršnokoli pripravljalno dejanje v smeri sovražnega
delovanja pa je inkriminirano v ostalih določbah zakona. Iz
tega razloga se predlaga dekriminacija.
24. člen: S predlagano spremembo naslova in opisa kaznivega dejanja iz 133. člena zakona se kot bistvo tega kaznivega
dejanja ne opredeljuje razširjanje idej in prepričanj, temveč se
inkriminira le pozivanje ali ščuvanje k nasilni spremembi
ustavne ureditve. Ob tem so v opis kaznivega dejanja vgrajene
garancije, ki preprečujejo zlorabo te inkriminacije za zatiranje
svobode človekove kritične misli in njegove ustvarjalnosti
(predlagani peti odstavek 133. člena). Inkriminacija po 133.
členu je po svoji vsebini inkriminacija verbalnih pripravljalnih
dejanj in je po mnenju predlagatelja iz tega razloga treba tudi
ustrezno znižati predpisano kazen (tudi zaradi ustreznega
razmerja s kaznijo, predpisano za realna pripravljalna dejanja
iz 114. člena zakona).
25. člen: Osnovno kaznivo dejanje zbujanja narodnostnega,
rasnega ali verskega sovraštva, razdora aH nestrpnosti predpriloga poročevalca

stavlja po mnenju predlagatelja specialno obliko kaznivega
dejanja iz 133. člena s posebnim objektom varstva. Zato je
treba opis in predpisano kazen za to dejanje uskladiti z opisom dejanja in kaznijo iz prvega odstavka 133. člena zakona,
višino predpisane kazni za kvalificirane oblike tega dejanja pa
s predpisano kaznijo za osnovno kaznivo dejanje.
26. člen: Kaznivo dejanje iz 136. člena zakona (združevanje
za sovražno delovanje), kot je opredeljeno v veljavni določbi,
predstavlja inkriminacijo pripravljalnega dejanja k pripravljalnemu kaznivemu dejanju. Zato se predlaga takšna sprememba besedila določbe, s katero bi se dejanje opredelilo kot
samostojno pripravljalno dejanje. S predlagano spremembo
višine kazni bi se predpisala za to dejanje kazen v ustreznem
odnosu do višine kazni, kot so predpisane za družbeno manj
nevarna pripravljalna dejanja oziroma za dokončana kazniva
dejanja.
27. člen: Predlagatelj meni, da je treba kazen, predpisano
za kaznivo dejanje iz 137. člena zakona (pomoč storilcu po
storjenem kaznivem dejanju) glede na težo dejanja ustrezno
znižati. Hkrati se predlaga izključitev kaznivosti za to dejanje,
kadar storilcu pomagajo najbližji sorodniki.
28. člen: Predlagana sprememba 138. člena je potrebna
zaradi spremembe 115. člena iz razlogov, navedenih pri 16.
členu osnutka. Predlaga se še znižanje predpisane kazni ob
upoštevanju, da gre pri tem dejanju za pripravljalna dejanja in
je predlagana nižja kazen ustrezna teži tega kaznivega dejanja.
29. člen: Drugi odstavek 175. člena ustave SFRJ določa, da
se sme smrtna kazen predpisati izjemoma le za najhujše
oblike hudih kaznivih dejanj. Predlagatelj meni, da veljavna
določba 139. člena zakona, v kateri se predpisuje tudi smrtna
kazen za kazniva dejanja, ki so imela za posledico smrt
kakšne osebe, oziroma so povzročila nevarnost za življenje
ljudi itd., pa je ta posledica nastopila izven okvira storilčevega
naklepa, ni usklajena s citirano ustavno določbo. Zato se
predlaga takšna sprememba in dopolnitev obravnavane
določbe, po kateri se v predlaganem novem drugem odstavku
določbe predpiše tudi smrtna kazen, vendar le za primer
naklepnega storilčevega odnosa do smrtne posledice, za
ostala kazniva dejanja po tej določbi pa samo zaporna kazen
najmanj desetih let.
30. do 36. člen: Predlagane spremembe besedila 142., 143.,
144., 150., 151. in 155. člena so potrebne zaradi uskladitve
opisov kaznivih dejanj z ustreznimi določbami mednarodnih
pogodb, ki jih je podpisala in ratificirala SFRJ. Iz istih razlogov so predlagane tudi nove inkriminacije (155. a, 155. b in
155. c člen).
37. člen: V tej določbi se predlaga sprememba naslova
kaznivega dejanja iz 157. člena oziroma njegova uskladitev
z besedilom določbe. Predlagano je, da je v primeru sramotitve predstavnikov zaščitenih organov, kot fizičnih oseb,
potrebno za pregon njihovo dovoljenje. Nadalje se predlaga
v določenih primerih izključitev protipravnosti, kadar je šlo za
žaljivo izražanje v znanstvenem, umetniškem, književnem ipd.
delu, pa okoliščine kažejo, da dejanje ni storjeno z namenom
zaničevanja. Zaradi večje možnosti izbire ustrezne sankcije se
predlaga črtanje posebnega minimuma zaporne kazni.
38. člen: Iz istih razlogov kot pri predhodni spremembi, se
tudi pri 158. členu predlaga sprememba naslova kaznivega
dejanja in črtanje posebnega minimuma zaporne kazni.
39. člen: Predlagana je analogna sprememba naslova dejanja in določbe o kazni pri 159. členu, kot pri predhodni
določbi.
40. člen: Sledeč sprejetim in že predvidenim spremembam
gospodarskega sistema je predlagana dekriminacija kaznivega dejanja kupčevanja z zlatim denarjem, tujo valuto in
devizami (167. člen zakona), v varianti pa zožitev kriminalne
cone le na trgovanje s temi predmeti v večjem obsegu.
41. člen: S predlagano dopolnitvijo 168. člena se poskus
razpečavanja ponarejenega denarja izenači z dokončanim
dejanjem, s tem pa odpravijo nejasnosti o tem, kdaj je dan
denar v promet.
42. člen: V veljavnem drugem odstavku 169. člena predpisana kazen zapora dvajsetih let ni predpisana v skladu
s pogoji iz splošnega dela KZ SFRJ, ker za osnovno kaznivo
dejanje iz prvega odstavka tega člena ni predpisana kazen
zapora do petnajstih leti. Zato se predlaga črtanje kazni
zapora dvajsetih let. Ustrezna gradacija predpisane kazni za
hujše oblike je podana z uvedbo novega drugega odstavka.
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43. člen: S predlagano spremembo 172. člena zakona se
kazenskopravno varstvo poslovanja s čeki prilagaja razvoju
poslovanja s čeki v tržno orientiranem gospodarstvu tako, da
bi bila inkriminirana kot kaznivo dejanje le takšna izdaja
nekritega čeka, katere namen je pridobitev protipravne premoženjske koristi. Izdaja nekritega čeka brez pridobitnega
namena je glede na družbeno nevarnost tega dejanja
v zadostni meri sankcionirana s prekrškovno sankcijo in
z ustreznimi civilnimi sankcijami. Pri kvalificirani obliki kaznivega dejanja je treba v določbi o kazni črtati določilo o predpisani kazni dvajsetih let, ker predpisovanje te kazni ni v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena zakona. S predlaganim novim
četrtim odstavkom se inkriminira izdaja nekritega čeka
v imenu pravne osebe, s tem pa se kazenskopravno pokriva
tudi družbeno nevarna dejanja, katera so se v zadnjem času
pojavljala v praksi pri poslovanju s čeki.
44. člen: Predlagana dopolnitev 174. člena z novim petim
odstavkom je potrebna zaradi predlaganega črtanja kaznivega dejanja grabeža v službi iz 177. člena zakona (47. člen
osnutka). Opuščeno pa je predpisovanje kazni zapora dvajsetih let za posebno hud primer dejanja, ker bi bilo predpisovanje te kazni v nasprotju s tretjim odstavkom 38. člena zakona.
45. člen: Predlaga se dopolnitev 175. člena iz istih razlogov
kot pri predhodnem členu.
46. člen: Gre za analogno dopolnitev 176. člena, kot pri
prejšnjem členu.
47. člen: Predlaga se črtanje kaznivega dejanja grabeža
v službi, ki je kot posebna kaznovalna določba v praksi povzročala določene probleme, je pa tudi v neskladju z določbami o steku iz splošnega dela KZ SFRJ. Ustrezne kvalificirane oblike posameznih relevantnih kaznivih dejanj so po
predlagani rešitvi opredeljene pri vsakem konkretnem dejanju
posebej.
48. člen: Predlagane spremembe 183. člena zakona (izdaja
uradne tajnosti) so analogne spremembam 129. člena (22.
člen osnutka) in se predlagajo iz tam navedenih razlogov.
49. člen: S predlagano dopolnitvijo 186. člena se v skladu
z ustavno opredelitvijo enakopravnosti občanov (154. člen
ustave SFRJ) in ustrezno opredelitvijo v ratificiranem paktu
o državljanskih in političnih pravicah širi krog kazenskopravno varovanih pravic in svoboščin oziroma enakopravnosti občanov tudi na svobodo opredelitve (166. člen ustave
SFRJ).
50. člen. S predlagano dopolnitvijo prvega odstavka 188.
člena zakona se precizneje opredeljujejo posamezna izvršitvena dejanja kaznivega dejanja nezakonitega vplivanja na
samoupravne organe. S predlagano spremembo drugega
odstavka pa se dekriminira opustitev samoovadbe za gospodarski prestopek. Takšna določba je bila tudi sicer nesprejemljiva, ker je prihajalo v praksi do situacij, ko je bil možen
pregon zaradi opustitve ovadbe za gospodarski prestopek,
čeprav je pregon samega gospodarskega prestopka že zastaral.
51. člen: Predlagano novo kaznivo dejanje neupravičenega
slikovnega snemanja (nov 195. a člen) je potrebno zaradi
zagotovitve kazenskopravnega varstva ustavno zagotovljene
nedotakljivosti integritete človekove osebnosti, osebnega in
družinskega življenja in drugih pravic osebnosti.
52. člen: Spremembe v 200. členu (kazen zaplembe premoženja) so posledice sprememb posameznih določb v devetnajstem poglavju KZ SFRJ.
53. člen: Kazniva dejanja zoper oborožene sile so bila
vključena v splošno kazensko zakonodajo z namenom, da se
tudi glede njih uporabljajo temeljna kazenskopravna načela
in splošni pogoji za izrekanje kazenskih sankcij, določeni
v splošnem delu KZ SFRJ. To pa pri oblikovanju določb
dvajsetega poglavja kazenskega zakona SFRJ ni bilo v celoti
dosledno izpeljano. Predlagane spremembe določb zakona iz
poglavja o kaznivih dejanjih zoper oborožene sile SFRJ so
potrebne tako predvsem zaradi njihove uskladitve s splošnim
delom KZ SFRJ.
Ta izhodišča so tudi razlog predlaganega črtanja drugega
odstavka 201. člena zakona. Napeljevanje, kot oblika udeležbe, je institut splošnega dela KZ SFRJ in ni razloga, da se
opredeljuje kot ena od pojavnih oblik kaznivega dejanja iz
201. člena. Obstoj osnovnega kaznivega dejanja po 201. členu
je pogojen z nastankom hujših škodljivih posledic za službo.
Iz teh razlogov po mnenju predlagatelja ni razlogov za inkri-

minacijo posebno hudega primera tega dejanja in zato predlaga črtanje tretjega odstavka tega člena.
54. člen: S predlagano dopolnitvijo prvega odstavka 202.
člena se usklajujejo znaki kaznivega dejanja odklonitve sprejema in uporabe orožja, če to stori vojaška oseba oziroma
vojaški obveznik. Po predlagani rešitvi lahko oba odklonita
sprejem orožja le iz opravičenih razlogov. Ob tem pa se
ohranja različna predpisana kazen, ki je strožja za vojaško
osebo.
55. člen: Predlagana je ustreznejša opredelitev kvalificirane
oblike kaznivega dejanja upiranja nadrejenemu. V predlaganem novem besedilu tretjega odstavka 203. člena zakona je
namreč jasneje in nedvomneje opredeljen subjektivni odnos
storilca do hujše posledice kot pogoj tega kaznivega dejanja,
kar onemogoča različna tolmačenja te določbe.
56. člen: Predlagana sprememba 207. člena zakona (milejše
kaznovanje za dejanja iz členov 201 in 203 do 206) je potrebna
zaradi predlaganih sprememb predhodnih določb.
57. člen: Predlagano znižanje kazni za kaznivo dejanje
grdega ravnanja s podrejenim ali nižjim se predlaga zaradi
izenačitve penalizacije tega dejanja s penalizacijo analognega kaznivega dejanja iz 191. člena zakona (grdo ravnanje
pri opravljanju službe).
58. člen: V tretjem odstavku 209. člena zakona (kršitev
stražne, patrolne ali druge podobne službe) so kot znak
kvalificirane oblike kaznivega dejanja taksativno naštete
hujše posledice. Ob tem pa so kot kvalifikatorni element
alternativno predpisane tudi nedoločne »druge hude posledice«. Tako nedoločni pojmi kot znaki kaznivih dejanj ali
njihovih kvalificiranih oblik dopuščajo različne interpretacije
in so v nasprotju z načelom določenosti kaznivega dejanja
v zakonu, s tem pa tudi niso v skladu z načelom zakonitosti. Iz
teh razlogov se predlaga ustrezna sprememba tretjega
odstavka 209. člena zakona.
59. člen: Iz istih razlogov kot pri prejšnjem členu je predlagana sprememba drugega odstavka 210. člena.
60. člen: Predlagana je sprememba drugega odstavka 211.
člena, to pa iz razlogov, navedenih pri 58. in 59. členu osnutka.
61. člen: S predlagano spremembo in dopolnitvijo 212.
člena zakona se kaznivo dejanje opustitve ukrepov za varnost
vojaške enote glede opisa in predpisane kazni usklajuje
z opisi in penalizacijo analognih kaznivih dejanj povzročitve
nevarnosti na deloviščih v republiških in pokrajinskih kazenskih zakonih. Ni namreč utemeljenih razlogov za različno
(blažje) obravnavanje vojaških odgovornih oseb v odnosu do
odgovornih oseb organizacij združenega dela.
62. člen: Spremembe in dopolnitve 213. člena (opustitev
zavarovanja pri vojaških vajah) so predlagane iz istega razloga, kot spremembe pri predhodnem členu.
63. člen: Predlagana je dekriminacija kaznivega dejanja iz
prvega odstavka 214. člena (nepokorščina pri vpoklicu v vojaško službo in izmikanje vojaški službi), ker glede na pomen in
družbeno nevarnost tega dejanja po mnenju predlagatelja
zadostuje prekrškovna sankcija. Ta je tudi predpisana v 77.
členu zakona o vojaški obveznosti. Predlagane spremembe
drugega in tretjega odstavka so redakcijske narave in so
potrebne zaradi spredaj navedene dekriminacije. Predlagano
je še črtanje četrtega odstavka, ki določa napeljevanje kot
posebno kaznivo dejanje, ker je ta inkriminacija nepotrebna.
Kaznivost napeljevanja je urejena kot inštitut splošnega dela
KZ SFRJ v 23. členu zakona.
64. člen: V osnovnem kaznivem dejanju izmikanja vojaški
službi s povzročitvijo nezmožnosti zanjo ali s sleparijo(215.
člen zakona) je v opisu dejanja združeno izmikanjeoziroma
samopoškodba z prizadejanjem telesnih poškodb drugemu.
Prizadejanje telesnih poškodb drugemu pa je že ustrezno
sankcionirano (celo s hujšo sankcijo) v republiških in pokrajinskih kazenskih zakonih. Zato se predlaga črtanje teh elementov iz opisa tega kaznivega dejanja, katerega vsebina bo
po predlagani rešitvi v celoti ustrezala naslovu kaznivega
dejanja. Kvalificirana oblika tega kaznivega dejanja (ko gre za
samopoškodbo), je po mnenju predlagatelja nepotrebna in
predlaga njeno črtanje.
65. člen: Spremembe 217. člena zakona (samovoljna
odstranitev in beg iz oboroženih sil) je predlagana zato, ker
predlagatelj ocenjuje, da je treba kazenskopravno varovati le
tiste samovoljne zapustitve vojaških enot, do katerih pride
v nenormalnih razmerah. V normalnih razmerah je mogoče
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ustrezno disciplino zagotoviti z disciplinskimi sankcijami.
Črtanje šestega odstavka (nepeljevanje kot samostojno kaznivo dejanje) je predlagano zaradi uskladitve te določbe z 23.
členom KZ SFRJ.
66. in 67. člen: V 218. in 219. členu zakona so inkriminirane
kršitve različnih osebnih ali materialnih obveznosti nevojaških oseb. Po svojem pomenu in družbeni nevarnosti so lahko
navedene kršitve zadostno varovane s prekrškovno sankcijo.
Ta je tudi predpisana za takšna dejanja v zakonu o splošni
ljudski obrambi. Iz teh razlogov se predlaga dekriminacija teh
dveh dejanj.
68. člen: Predlagana je takšna zožitev inkriminacije pri
kaznivem dejanju nevestne izdelave in nevestnega prevzema
vojaškega materiala (220. člen), da se inkriminira le še ravnanje oziroma opustitev vojaške osebe, ne pa odgovorne osebe
v organizaciji združenega dela oziroma drugi organizaciji, ki
dela za ljudsko obrambo. Ravnanje nevojaške odgovorne
osebe je ustrezno inkriminirano v republiških oziroma pokrajinskih kazenskih zakonih v okviru poglavja o kaznivih dejanjih zoper upravljanje družbenih sredstev.
69. člen: Pri temeljnem kaznivem dejanju tatvine orožja ali
dela bojnega sredstva ni predpisana kazen zapora petnajstih
let. Zato za kvalificirnao obliko tega dejanja po določbi tretjega odstavka 38. člena zakona ni mogoče predpisati kazni
dvajsetih let zapora. Zato se zaradi uskladitve s to določbo
splošnega dela KZ SFRJ predlaga črtanje kazni dvajsetih let
zapora v tretjem odstavku 223. člena zakona.
70. člen: Sprememba 224. člena zakona (izdaja vojaške
tajnosti) je predlagana iz enakih razlogov kot so navedeni pri
22. in 48. členu osnutka.
71. člen: Ravnanja, ki so v drugem odstavku 225. člena
zakona opredeljena kot kaznivo dejanje, so ustrezno sankcionirana s prekrškovno sankcijo v zakonu o splošni ljudski
obrambi. Zato se predlaga črtanje te določbe, zaradi njenega
črtanja pa tudi ustrezna sprememba v naslovu kaznivega
dejanja.
72. člen: Sprememba 226. člena zakona (kaznovanje za
kazniva dejanja storjena med vojno ali ob neposredni vojni
nevarnosti) predstavlja uskladitev te določbe s spremembami,
predlaganimi v nekaterih predhodnih določbah tega poglavja.
73. člen: Predlagatelj meni, da je vdaja sovražniku neutemeljeno izenačena s prestopom k sovražniku, saj gre za dve po
svojem bistvu in po stopnji družbene nevarnosti popolnoma
različni ravnanji. Vdaja sovražniku kot akt opustitve nadaljnjega odpora je praviloma posledica skrajne sile, v kateri se
znajde vojaška oseba med bojem in omogoča storilcu ohranitev življenja ter ob spremenjenih prilikah ponovno vključitev
v oborožene sile SFRJ. Inkriminacija takšnega dejanja je
nehumana, zato se predlaga ustrezna sprememba naslova in
opisa tega kaznivega dejanja, po katerem bi bil kazniv samo
prestop k sovražniku.
74. do 80. člen: Pri kaznivih dejanjih iz 228., 229., 230 in 234.
člena se predlaga nadomestitev predpisane smrtne kazni
s kaznijo zapora dvajsetih let. Smrtna kazen je namreč predpisana za kvalificirane oblike teh dejanj, pri čemer pa se od
storilca ne zahteva naklepni krivdni odnos do hujše posledice. V takem primeru pa teh dejanj ni mogoče opredeliti kot

DOLOČBE KAZENSKEGA ZAKONA
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, KI SE
SPREMINJAJO
Zaplemba premoženja
40. člen
(1) Zaplemba premoženja je v tem, da se obsojencu brez
povračila vzame premoženje v mejah, ki so predpisane z zakonom.
(2) Zaplemba premoženja se sme izreči le za kazniva dejanja, za katera je izrecno predpisana, in če je storilcu izrečena
kazen najmanj treh let zapora.
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najhujše oblike hudih kaznivih dejanj, za katere se po ustavi
izjemoma lahko predpiše tudi smrtna kazen. Pri kvalificiranih
oblikah kaznivih dejanj iz 231., 233. in 236. člena se predlaga
črtanje smrtne kazni iz istih razlogov, kot so navedeni spredaj.
Ob tem pa je ni mogoče nadomestiti s kaznijo dvajsetih let
zapora, ker za osnovna kazniva dejanja ni predpisana kaznen
zapora petnajstih let (tretji odstavek 38. člena KZ SFRJ).
81. člen: Predlagana je sprememba 237. člena zakona
(kazen zaplembe premoženja), ker je treba to določbo uskladiti s predhodnimi spremembami.
82. člen: Predlagana sprememba drugega odstavka 241.
člena (črtanje možnosti izreka zaporne kazni dvajsetih let) je
potrebna zaradi uskladitve te določbe s tretjim odstavkom 38.
člena KZ SFRJ.
83. člen: Predlagana dopolnitev 244. člena je redakcijske
narave.
84. člen: Namen predlagane spremembe 245. člena je zaostriti kazenskopravno odgovornost storilcev dejanj v zvezi
z razširjanjem mamil, kar je utemeljeno v družbeni nevarnosti
in zavrženosti teh dejanj. Predlaga se še možnost izreka
zaplembe premoženja storilcem teh kaznivih dejanj. Znano je,
da prekupčevalci z mamili pogosto s to svojo dejavnostjo
dosegajo enormne zaslužke in je primerno, da se jim izreče
tudi predlagana sankcija. Ostale predlagane spremembe so
redakcijske narave.
85. člen: Spremembe 246. člena so predlagane iz istih
razlogov kot pri prehodnem členu, le da pri tej določbi ni
predlagana možnost izreka kazni zaplembe premoženja. Pri
tem dejanju (omogočanje uživanja mamil), storilci praviloma
namreč ne prejemajo večjih premoženjskih koristi.
86. člen: Predlagane spremembe 247. člena zakona so
redakcijske narave.
87. člen: Predlagata se novi inkriminaciji, s katerima bi
izpolnili obveznosti, ki jih je SFRJ prevzela ob podpisu konvencije o fizičnem varstvu nuklearnega materiala. Prva inkriminacija (247. a člen) zajema ravnanja v zvezi z nepooblaščeno nabavo in razpolaganjem z nuklearnim materialom,
druga (247. b člen) pa ogrožanje s tem materialom.
88. člen: Predlagana je nova inkriminacija (248. a člen). Po
mnenju predlagatelja je treba zagotoviti kazenskopravno varstvo pred vnašanjem nevarnih materialov v državo. V zadnjem
času je namreč, tudi v svetovnem okviru, postal problem
shranjevanja nevarnih odpadkov eden od temeljnih problemov ohranjanja zdravja in življenja prebivalstva, s tem pa
zdravih osnov družbenega razvoja.
89. člen: Predlagatelj meni, da je organizirane prepovedane
prehode čez državno mejo mogoče učinkovito, zlasti pa racionalneje kaznovalnopravno preprečevati v okviru postopka
o prekrških. Zato je predlagana takšna zožitev inkriminacije
po prvem odstavku 249. člena, da bi bil pri osnovnem kaznivem dejanju kazniv le še oborožen ali nasilen prestop državne
meje.
90. člen: Zaradi obsežnih sprememb zakona je predlagana
določitev njihove uveljavitve na določen datum.
Številka:
Datum: 23. 3. 1989

Strožja kazen pri večkratnem povratku
46. člen
(1) Za naklepno kaznivo dejanje, za katero je predpisana
kazen zapora, sme sodišče izreči strožjo kazen od predpisane, ob tehle pogojih:
1. če je bi! storilec prej že dvakrat ali večkrat obsojen za
naklepna kazniva dejanja na zapor najmanj enega leta in kaže
nagnjenje k nadaljnjim kaznivim dejanjem;
2. Ce od dneva, ko je bil storilec odpuščen s prestajanja prej
izrečene kazni, do novega kaznivega dejanja še ni preteklo
pet let.
(2) Strožja kazen ne sme preseči dvojne mere predpisane
kazni in ne petnajstih let zapora.
(3) Pri presoji, ali naj izreče strožjo kazen od predpisane,
upošteva sodišče zlasti sorodnost storjenih kaznivih dejanj,
nagibe, iz katerih so bila storjena, okoliščine, v katerih so bila
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storjena, ter potrebo, da za dosego namena kaznovanja izreče
takšno kazen.

Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu

Stek kaznivih dejanj

63. člen
(1) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosti ali bistveno zmanjšane prištevnosti, izreče sodišče
obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem
zavodu, če ugotovi, da je nevaren za okolico in da je za
odpravo te nevarnosti potrebno njegovo zdravljenje in varstvo
v takšnem zavodu.
(2) Sodišče ustavi ukrep iz prvega odstavka tega člena, če
ugotovi, da nista več potrebna zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu.
(3) Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju bistveno
zmanjšane prištevnosti in je bil obsojen na zapor, se čas, ki ga
prebije v zdravstvenem zavodu, všteje v čas prestajanja izrečene kazni. Če je ta čas krajši od izrečene kazni, lahko
sodišče odredi, da mora obsojenec prestati ostanek kazni ali
da naj bo izpuščen na pogojni odpust. Pri odločanju o pogojnem odpustu obsojenca upošteva sodišče zlasti uspeh zdravljenja, njegovo zdravstveno stanje, čas, ki ga je prebil v zdravstvenem zavodu, in ostanek kazni, ki je ni prestal.

48. člen
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več
kaznivih dejanj, za katera se mu hkrati sodi, določi sodišče
najprej kazen za vsako posamezno kaznivo dejanje, nato pa
izreče za Vsa ta kazniva dejanja enotno kazen.
(2) Enotno kazen izreče sodišče po tehle pravilih:
1. Ce je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo smrtno
kazen, izreče le to kazen;
2. Če je za kakšno kaznivo dejanje v steku določilo kazen
zapora dvajsetih let, izreče le to kazen;
3. Če je za kazniva dejanja v steku določilo kazni zapora,
mora biti enotna kazen večja od vsake posamezne določene
kazni, vendar ne sme doseči seštevka določenih kazni in ne
preseči petnajstih let zapora;
4. Če so za vsa kazniva dejanja v steku predpisane kazni
zapora do treh let, enotna kazen ne sme biti večja od osmih let
zapora;
5. Če je za kazniva dejanja v steku določilo le denarne kazni,
zviša najvišjo določeno denarno kazen, ki pa ne sme preseči
seštevka določenih denarnih kazni in ne pet milijonov dinarjev oziroma dvajset milijonov dinarjev, če je bilo eno ali več
kaznivih dejanj storjenih iz koristoljubnosti;
6. Ce je za nekatera kazniva dejanja v steku določilo kazni
zapora, za druga dejanja pa denarne kazni, izreče eno kazen
zapora in eno denarno kazen po 3., 4. in 5. točki tega odstavka.
(3) Stransko kazen izreče sodišče, čeprav je bila določena
le za eno samo kaznivo dejanje v steku; če pa je določilo več
denarnih kazni, izreče eno samo denarno kazen po 5. točki
drugega odstavka tega člena.
(4) Ce je sodišče za kazniva dejanja v steku določilo kazni
zapora in mladoletniškega zapora, izreče zapor kot enotno
kazen po pravilih, ki so določena v 2., 3. in 4. točki drugega
odstavka tega člena.
Vštevanje pripora in prejšnje kazni
50. člen
(1) Čas, prebit v priporu, ter kakršenkoli odvzem prostosti
v zvezi s kaznivim dejanjem se všteva v izrečeno kazen
zapora, mladoletniškega zapora in denarno kazen.
(2) Zapor ali denarna kazen, ki jo je prestal oziroma plačal
za prekršek ali gospodarski prestopek, ter kazen ali disciplinski odvzem prostosti, ki ga je prestal zaradi kršitve vojaške
discipline, se obsojencu všteje v kazen, izrečeno za kaznivo
dejanje, katerega znaki imajo tudi znake prekrška, gospodarskega prestopka oziroma kršitve vojaške discipline.
(3) Dan pripora, dan odvzema prostosti, dan mladoletniškega zapora, dan zapora in pet tisoč dinarjev denarne kazni
so pri vsakem vštevanju izenačeni.
Izrekanje varnostnih ukrepov
62. člen
(1) Sodišče sme izreči storilcu kaznivega dejanja enega ali
več varnostnih ukrepov, kadar so zanje podani s tem zakonom določeni pogoji.
(2) Obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu ter obvezno psihiatrično zdravljenje v prostosti
se izrekata neprištevnemu storilcu kaznivega dejanja samostojno. Poleg teh dveh ukrepov pa sme sodišče izreči tudi
prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti, prepoved javnega nastopanja, prepoved vožnje motornega vozila in
odvzem predmetov.
(3) Prepoved vožnje motornega vozila in odvzem predmetov
se smeta izreči, če je bila storilcu izrečena kazen, pogojna
obsodba, sodni opomin ali mu je bila odpuščena kazen.
(4) Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov, prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali dolžnosti, prepoved
javnega nastopanja in izgon tujca iz države se smejo izreči, če
je bila storilcu izrečena kazen ali pogojna obsodba.

Obvezno psihiatrično zdravljenje v prostosti
64. člen
1. Storilcu, ki je storil kaznivo dejanje v stanju neprištevnosti, izreče sodišče obvezno psihiatrično zdravljenje v prostosti, če ugotovi, da je nevaren za okolico, za odpravo te
nevarnosti pa zadostuje, da se zdravi v prostosti.
2. Sodišče sme izreči ukrep iz prvega odstavka tega člena
tudi neprištevnemu storilcu, kateremu je izreklo obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu, če po
uspehih zdravljenja ugotovi, da nista več potrebna varstvo in
zdravljenje v zdravstvenem zavodu, temveč samo zdravljenje
v prostosti.
3. Ob pogojih iz prvega odstavka tega člena sme sodišče
izreči obvezno psihiatrično zdravljanje v prostosti tudi storilcu, čigar prištevnost je bistveno zmanjšana in je bil po
tretjem odstavku 63. člena tega zakona pogojno odpuščen.
4. Obvezno psihiatrično zdravljenje v prostosti ne sme trajati dalj kot dve leti.
5. Sodišče lahko izreče obvezno psihiatrično zdravljenje in
varstvo v zdravstvenem zavodu storilcu, ki se v primerih iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena noče zdraviti
v prostosti ali samovoljno opusti zdravljenje ali postane kljub
zdravljenju tako nevaren za okolico, da mu je potrebno varstvo v zdravstvenem zavodu.
Prepovev vožnje motornega vozila
68. člen
1. Storilcu kaznivega dejanja, s katerim se ogroža javni
promet, sme sodišče izreči prepoved vožnje motornega vozila
določene vrste ali kategorije.
2. Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme sodišče izreči,
če spozna, da okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, ali
dejstvo, da je storilec že prej kršil prometne predpise, kažejo,
da je nevarno, če vozi motorno vozilo določene vrste ali
kategorije. Pri odločanju, ali naj izreče ta ukrep, upošteva
sodišče tudi to, ali je storilec poklicni voznik motornega
vozila.
3. Sodišče določi, koliko naj traja ukrep iz prvega odstavka
tega člena; ta pa ne sme trajati manj kot tri mesece in ne več
kot pet let, šteto od dneva pravnomočnosti odločbe, pri čemer
se čas, prebit v zaporu oziroma v zdravstvenem zavodu za
zdravljenje in varstvo, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.
4. Če sodišče izreče ukrep iz prvega odstavka tega člena
nekomu, ki ima tuje dovoljenje za vožnjo motornega vozila,
mu prepove njegovo uporabo na ozemlju SFRJ za čas od treh
mesecev do petih let.
5. Kadar izreče pogojno obsodbo, sme sodišče določiti, da
bo ta obsodba preklicana, če storilec prekrši prepoved vožnje
motornega vozila.
priloga poročevalca

Kaznovanje starejših mladoletnikov
77. člen
Kaznovati se sme samo kazensko odgovoren starejši mladoletnik, ki je storil kaznivo dejanje, za katero je z zakonom
predpisana kazen hujša od petih let zapora, zaradi hudih
posledic dejanja in visoke stopnje kazenske odgovornosti pa
ne bi bilo opravičeno izreči vzgojni ukrep.
Izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim za dejanja, ki so jih
storili kot mladoletniki
81. člen
1. Polnoletnemu, ki je dopolnil enaindvajset let starosti, se
ne sme soditi za kaznivo dejanje, ki ga je storil kot mlajši
mladoletnik.
2. Če polnoletni med sojenjem ni že dopolnil enaindvajset
let starosti, se mu sme soditi samo za kazniva dejanja, za
katera je predpisana kazen hujša od pet let zapora. Takemu
polnoletnemu sme sodišče izreči samo ustrezen zavodski
vzgojni ukrep. Pri presoji, ali naj izreče ta ukrep, upošteva
sodišče vse okoliščine primera, zlasti pa težo storjenega dejanja, čas, ki je pretekel od njegove storitve, storilčevo obnašanje in namen tega vzgojnega ukrepa.
3. Polnoletnemu se sme izreči za kaznivo dejanje, ki ga je
storil kot starejši mladoletnik, ustrezen zavodski vzgojni
ukrep, ob pogojih iz 77. člena tega zakona pa kazen mladoletniškega zapora. Pri presoji, ali naj izreče kakšno sankcijo in
katero od teh dveh sankcij, upošteva sodišče vse okoliščine
primera, zlasti pa težo storjenega dejanja, čas, ki je pretekel
od njegove storitve, storilčevo obnašanje in namen, ki ga je
treba doseči s tema sankcijama.
4. Ne glede na tretji odstavek tega člena sme izreči sodišče
polnoletnemu, ki med sojenjem še ni dopolnil enaindvajset let
starosti, namesto mladoletniškega zapora zapor ali pogojno
obsodbo. Kazen zapora, izrečena v takšnem primeru, ima
glede rehabilitacije, izbrisa obsodbe in pravnih posledic enak
pravni učinek kot kazen mladoletniškega zapora.
Način odvzema premoženjske koristi
85. člen
1. Storilcu se odvzamejo denar, dragocenosti in vsaka
druga premoženjska korist, ki je bila pridoboljena s kaznivim
dejanjem, če pa mu jih ni mogoče odvzeti, se storilcu naloži,
da mora plačati denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi.
2. Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem, se
lahko odvzame tistim, na katere je bila prenesena brezplačno
ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti, če so vedeli ali
bi bili mogli vedeti, da je bila pridobljena s kaznivim dejanjem.
Če je bila premoženjska korist prenesena na bližnje sorodnike, se jim odvzame, razen če dokažejo, da so zanjo plačali
celotno vrednost.
'
Varstvo oškodovanca
86. člen
1. Če je bil oškodovancu v kazenskem postopku prisojen
premoženjskopravni zahtevek, izreče sodišču odvzem premoženjske koristi, kolikor ta presega oškodovancu prisojen premoženjskopravni zahtevek.
(2) Oškodovanec, ki ga je sodišče v kazenskem postopku
glede premoženjskopravnega zahtevka napotilo na pravdo,
lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če začne pravdo
v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil
napoten na pravdo, in če zahteva v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek,
poplačilo iz odvzete vrednosti.
(3) Oškodovanec, ki ni priglasil premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku, lahko zahteva poplačilo iz odvzete vrednosti, če je pravdo za ugotovitev svojega zahtevka
začel v treh mesecih od dneva, ko je zvedel za sodbo, s katero
je bila odvzeta premoženjska korist, najpozneje pa v dveh
letih od pravnomočnosti odločbe o odvzemu premoženjske
koristi, in če v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe,
s katero je bil ugotovljen njegov zahtevek, zahteva poplačilo
iz odvzete vrednosti.
priloga poročevalca

Odvzem premoženjske koristi organizaciji ali skupnosti
87. člen
Če je storilec s kaznivim dejanjem pridobil premoženjsko
korist organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni
organizaciji ali skupnosti, se ta korist odvzame tej organizaciji
oziroma skupnosti.
Zastaranje izvršitve stranskih kazni in varnostnih ukrepov
98. člen
(1) Izvršitev zaplembe premoženja zastara, ko preteče deset
let od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta kazen izrečena.
(2) Izvršitev denarne kazni kot stranske kazni zastara, ko
preteče dve leti od pravnomočnosti sodbe, s katero je bila ta
kazen izrečena.
(3) Izvršitev varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja v prostosti in odvzema predmetov
zastara, ko preteče pet let od pravnomočnosti odločbe,
s katero so bili ti ukrepi izrečeni.
(4) Izvršitev varnostnih ukrepov prepovedi opravljanja
poklica, dejavnosti ali dolžnosti, prepovedi javnega nastopanja in prepovedi vožnje motornega vozila zastara, ko preteče
čas, za katerega so bili izrečeni.
Kontrarevolucionarno ogrožanje družbene ureditve
114. člen
Kdor stori dejanje, ki meri na to: da bi se omejila ali zrušila
oblast delavskega razreda in delovnih ljudi; da bi se izpodkopala z ustavo določena družbenoekonomska ureditev, družbenopolitični ali samoupravni sistem; da bi se protiustavno
strmoglavili organi družbene samouprave in oblasti, njihovi
izvršilni organi ali predstavniki najvišjih državnih organov; da
bi se izpodkopal gospodarski temelj države; da bi se razbila
bratstvo in enotnost ali okrnila enakopravnost narodov in
narodnosti; ali da bi se protiustavno spremenila federativna
ureditev države, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
Priznanje kapitulacije ali okupacije
115. člen
(1) Državljan SFRJ, ki stori dejanje, ki meri na priznanje
kapitualcije ali okupacije SFRJ ali posameznega njenega
dela, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Državljan SFRJ, ki podpiše ali prizna kapitulacijo ali ki
sprejme ali prizna okupacijo SFRJ ali posameznega njenega
dela, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno
kaznijo.
Ogrožanje teritorialne celote
116. člen
(1) Kdor stori dejanje, ki meri na to, da bi se s silo ali po
protiustavni poti kakšen del ozemlja SFRJ odcepil ali da bi se
del tega ozemlja pripojil kakšni drugi državi, se kaznuje
z zaporom najmanj petih let.
(2) Kdor stori dejanje, ki meri na to, da bi se s silo ali po
protiustavni poti spremenile meje med republikami in avtonomnima pokrajinama, se kaznuje z zaporom najmanj enega
leta.
Ogrožanje neodvisnosti
117. člen
Državljan SFRJ, ki stori dejanje, ki meri na to, da bi se SFRJ
spravila v podrejenost ali odvisnost nasproti kakšni drugi
državi, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
Umor iz sovražnih nagibov proti SFRJ
122. člen
Kdor iz sovražnih nagibov proti SFRJ drugemu vzame živ23

ljenje, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno
kaznijo.
Oborožen upor
124. člen
(1) Kdor sodeluje pri pripravah za oborožen upor ali pri
oboroženem uporu, se kaznuje z zaporom najmanj enega
leta.
(2) Kdor organizira priprave za oborožen upor ali sodeluje
pri oboroženem uporu kot organizator ali kolovodja, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
Vohunstvo
128. člen
(1) Kdor zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke
ali dokumente sporoči ali izroči tuji državi, tuji organizaciji ali
osebi, ki jima služi, ali jim omogoči, da pridejo do njih, ali kdor
take podatke oziroma dokumente zbira z namenom, da bi jih
sporočil ali izročil tuji državi, tuji organizaciji ali osebi, ki jima
služi,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) Kdor ustvarja za tujo državo ali tujo organizacijo obveščevalno službo v SFRJ,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(3) Kdor stopi v tujo obveščevalno službo, zbira zanjo
podatke ali kako drugače podpira njeno delo, se kanzuje
z zaporom najmanj treh let.
Izdaja državne tajnosti
129. člen
(1) Kdor nepoklicani osebi neupravičeno sporoči ali izroči
podatke ali dokumente, ki pomenijo državno tajnost, ali ji
omogoči, da pride do njih,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno med
vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti ali če je pripeljalo do
ogrožanja varnosti, gospodarske ali vojaške moči SFRJ,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let ali z zaporom
dvajsetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih
let.
(4) Za državno tajnost se štejejo podatki in dokumenti,
katerih izdaja je imela ali bi lahko imela škodljive posledice za
politične, gospodarske ali vojaške koristi države.
Sodelovanje pri sovražnem delovanju
131. člen
Državljan SFRJ, ki z namenom, da bi sovražno deloval proti
svoji državi, stopi v zvezo s tujo državo, tujo ali begunsko
organizacijo ali skupino oseb ali jim pomaga pri sovražnem
delovanju,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
Sovražna propaganda
133. člen
(1) Kdor s pisano besedo, letakom risbo, govorom ali kako
drugače poziva ali ščuva k rušenju oblasti delavskega razreda
in delovnih ljudi, k protiustavni spremembi socialistične
samoupravne družbene ureditve, k razbijanju bratstva in enotnosti ter enakopravnosti narodov in narodnosti, k strmoglavIjenju organov družbene samouprave in oblasti ali njihovih
izvršilnih organov, k odporu proti odločitvam pristojnih organov oblasti in samouprave, ki so pomembne za varnost in
razvoj socialističnih samoupravnih odnosov, varnost, ali
obrambo države, ali kdor s hudobnim namenom in neresnično prikazuje družbene in politične razmere v državi,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena
s pomočjo ali pod vplivom iz tujine,
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se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Kdor pošilja in spravlja v SFRJ agitatorje ali propagandni
material za izvrševanje dejanj iz prvega odstavka tega člena,
se kanzuje z zaporom najmanj enega leta.
(4) Kdor izdeluje ali razmnožuje sovražni propagandni
material z namenom, da bi ga razširjal, ali kdor ima pri sebi ta
material, čeprav ve, da je namenjen za razširjanje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Zbujanje narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva,
razdora ali nestrpnosti
134. člen
(1) Kdor s propagando ali kako drugače zbuja ali razpihuje
narodnostno, rasno ali versko sovraštvo ali razdor med narodi
ali narodnostmi, ki živijo v SFRJ,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor z žalitvijo občanov ali kako drugače zbuja narodnostno, rasno ali versko nestrpnost,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
(3) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena vršil sistematično ali na ta način, da je izrabljal položaj
ali pravice, ali pa v skupini, ali če je zaradi takih dejanj prišlo
do neredov, nasilja ali drugih hudih posledic, se kaznuje za
dejanje iz prvega odstavka z zaporom najmanj enega leta, za
dejanje iz drugega odstavka pa z zaporom od šestih mesecev
do petih let.
Združevanje za sovražno delovanje
136. člen
(1) Kdor ustanavlja zaroto, tolpo, skupino ali kakšno drugo
družbo oseb za izvrševanje kaznivih dejanj iz členov: 114 do
119 drugi odstavek 120 do 123, 125 do 127, 131 in 132 tega
zakona ali kdor ustanavlja skupino, da bi spravljal ali. pošiljal
državljane SFRJ v tujino za sovražno delovanje proti SFRJ,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Kdor postane član kakšne družbe iz prvega odstavka
tega člena,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Član družbe iz prvega odstavka tega člena, ki izda
družbo, preden stori v njeni sestavi ali zanjo kakšno kaznivo
dejanje iz tega poglavja,
se kaznuje z zaporom do treh let, sme pa se mu tudi,
odpustiti kazen.
Pomoč storilcu po storjenem kaznivem dejanju
137. člen
(1) Kdor storilca kakšnega kaznivega dejanja iz členov 114
do 136 ter 138 in 139 tega zakona skriva, mu daje zavetje,
hrano, material, denar ali druga sredstva, mu vzdržuje zveze,
kaj stori z namenom oviranja, da storilca ne bi odkrili ali ujeli,
ali mu kako drugače pomaga,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) Kazen za dejanje iz prvega odstavka tega člena ne sme
biti ne po vrsti ne po višini hujša od kazni, ki je predpisana za
kaznivo dejanje, pri katerem je kdo storilcu pomagal.
Kaznovanje za pripravljanje
138. člen
Kdor pripravlja kaznivo dejanje iz členov 121 do 123 ter 125
do 128 tega zakona,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
Kaznovanje za najhujše oblike kaznivih dejanj
139. člen
(1) Za kaznivo dejanje iz členov: 114,115 prvi odstavek, 116
do 121,123 do 128 ter 132 in 136 prvi odstavek tega zakona, ki
je imelo za posledico smrt kakšnega človeka ali je povzročilo
nevarnost za življenje ljudi ali ga je spremljalo hudo nasilje ali.
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veliko razdejanje ali je bila zaradi njega ogrožena varnost ali
pa gospodarska ali vojaška moč države, ali v drugih posebno
hudih prmerih,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali
s smrtno kaznijo.
(2) S kaznijo iz prveg odstavka tega člena se kaznuje tudi,
kdor stori kaznivo dejanje iz členov: 114, 115 prvi odstavek,
116,117, 123 do 128 ter 132 in 136 prvi in drugi odstavek tega
zakona med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti.
Vojno hudodelstvo zoper civilno prebivalstvo
142. člen
Kdor proti pravilom mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo ukaže ali stori proti civilnemu prebivalstvu tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško
ravnanje, biološke poskuse, povzročanje velikega trpljenja ali
kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja; izsiljevanje ali preseljevanje ali prisilno raznarodovanje ali spravljanje prebivalstva
v drugo vero; prisiljevanje k prostituciji ali posiljevanje;
zastraševalne in teroristične ukrepe, jemanje talcev, kolektivno kaznovanje, nezakonito odvažanje v koncentracijska
taborišča in drugačno nezakonito zapiranje, jemanje pravice
do pravilnega in nepristranskega sojenja; prisiljevanje
k službi v sovražnikovih oboroženih silah ali v njihovi obveščevalni službi ali upravi; vlačenje na prisilno delo, izstradanje
prebivalstva, zaplembo premoženja, plenitev premoženja prebivalstva, nezakonito in samovoljno uničevanje ali prilaščanje
premoženja v velikem obsegu, ki ni opravičeno z vojaškimi
potrebami, nalaganje nezakonite in nesorazmerno velike kontribucije in rekvizicije, zmanjševanje vrednosti domačega
denarja ali nezakonito izdajanje denarja,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno kaznijo.
Vojno hudodelstvo zoper ranjence in bolnike
143. člen
Kdor proti pravilom mednarodnega prava med vojno ali
oboroženim spopadom ukaže ali stori proti ranjencem, bolnikom, brodolomcem ali sanitetnemu osebju tale dejanja:
poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke poskuse,
povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja ali nezakonito in samovoljno uničevanje ali
prilaščanje materiala in zalog sanitetnih ustanov in enot v velikem obsegu, ki ni opravičeno z vojaškimi potrebami,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno kaznijo.
Vojno hudodelstvo zoper vojne ujetnike
144. člen
Kdor proti pravilom mednarodnega prava ukaže ali stori
proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, biološke poskuse, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja ali prisiljevanje k službi v sovražnikovih oboroženih silah ali jemanje
pravice do pravilnega in nepristranskega sojenja,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno kaznijo.
Surovo ravnanje z ranjenci, bolniki in vojnimi ujetniki
150. člen
Kdor proti pravilom mednarodnega prava surovo ravna
z ranjenci, bolniki ali vojnimi ujetniki ali jim onemogoča ali
preprečuje, da bi uporabljali pravice, ki jim gredo po teh
pravilih,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Uničevanje kulturnih in zgodovinskih spomenikov
151. člen
Kdor proti pravilom mednarodnega prava med vojno ali
oboroženim spopadom uničuje kulturne ali zgodovinske spomenike in stavbe ali zavode, namenjene znanosti, umetnosti,
vzgoji ali človekoljubnim ciljem, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.

Spravljanje v suženjsko razmerje in prevoz oseb
v suženjskem ramerju
155. člen
(1) Kdor spravi drugega v suženjsko razmerje, trguje z osebami, ki so v suženjskem razmerju, ali spodbuja drugega, naj
proda svojo svobodo ali svobodo tistih, ki jih preživlja,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem razmerju iz ene države
v drugo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Žalitev SFRJ
157. člen
Kdor sramoti Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, njeno zastavo, grb ali himno, njene najvišje organe ali
njihove predstavnike, oborožene sile ali vrhovnega poveljnika,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
Žalitev tuje države
158. člen
Kdor sramoti tujo državo, njeno zastavo, grb ali himno ali
poglavarja tuje države ali diplomatskega predstavnika tuje
države v SFRJ, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh
let.
Žalitev mednarodne organizacije
159. člen
Kdor sramoti Organizacijo združenih narodov, Mednarodni
rdeči križ, ali kakšno drugo mednarodno organizacijo, ki jo
priznava SFRJ, ali njihove predstavnike, se kaznuje z zaporom
od treh mesecev do treh let.
Kupčevanje z zlatim denarjem, tujo valuto in devizami
167. člen
(1) Kdor v nasprotju z zveznimi predpisi kupuje, prodaja ali
zamenjuje zlat denar, tujo valuto, devize ali zlato v vrednosti
nad petsto tisoč dinarjev, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena
organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov ali če
trguje s predmeti iz omenjenega odstavka, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Zlat denar, tuja valuta, devize ali zlato, za katera gre pri
dejanju iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se vzamejo.
Ponarejanje denarja

168. člen
(1) Kdor napravi kriv denar z namenom, da bi ga spravil
v obtok kot pravega, ali kdor predrugači pravi denar z namenom, da bi ga spravil v obtok, ali kdor tak ponarejen denar
spravi v obtok, se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje, kdor
si preskrbi ponarejen denar z namenom, da bi ga spravil
v obtok kot pravega.
(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega
člena nastanejo ali bi lahko nastale motnje v gospodarstvu
države, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
z zaporom dvajsetih let.
(4) Kdor da v obtok ponarejen denar, ki ga je prejel kot
pravega ali kdor ve, da je bil ponarejen ali da je bil ponarejen
denar spravljen v obtok, pa tega ne naznani, se kaznuje
z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(5) Ponarejeni denar se vzame.
Ponarejanje vrednotnic

169. člen
(1) Kdor napravi krive kolke ali poštne znamke ali druge
vrednotnice ali obveznice posojil ali druge vrednostne papirje
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izdane na podlagi zveznega predpisa, ali kdor predrugači
kakšno tako pravo vrednotnico ali pravi vrednostni papir
z namenom, da bi ju uporabil kot prava ali ju dal v uporabo
komu drugemu, ali kdor take ponarejene vrednotnice ali vrednostne papirje uporabi kot prave ali si jih s tem namenom
pridobi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena nastanejo a|i bi lahko nastale motnje v gospodarstvu države, se
storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom
dvajsetih let.
(3) Kdor odstrani žig, s katerim se vrednotnice iz prvega
odstavka tega člena uničujejo, ali kdor si kako drugače prizadeva napraviti te vrednotnice, kakor da ne bi bile uporabljene,
ali kdor že uporabljene take vednotnice znova uporabi ali
proda, kakor da bi bile veljavne, se kaznuje z zaporom do treh
let.
(4) Ponarejene vrednotnice in ponarejeni vrednostni papirji
se vzamejo.
Izdaja nekritega čeka

172. člen
(1) Kdor izda nekrit ček ali kdor da v promet ček, za
katerega ve, da ni krit, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Ce je storilec z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko
korist, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist nad milijon petsto tisoč
dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih
let.
(4) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist nad pet milijonov dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom
dvajsetih let.
Zloraba uradnega položaja
174. člen
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila kakšno korist ali da bi drugemu prizadejala kakšno škodo, izrabi svoj uradni položaj ali uradne pravice, prestopi meje svojih uradnih pravic ali ne opravi svoje
uradne dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena
nastala znatna škoda ali so bile huje kršene pravice drugega,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena protipravna premoženjska korist, se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(4) Če vrednost pridobljene premoženjske koristi presega
milijon petsto tisoč dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.
Poneverba v službi

175. člen
(1) Uradna oseba, ki si z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, prilasti
denar, vrednostne papirje ali kakšne druge premične stvari, ki
so ji zaupane v službi, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, katere vrednost presega
milijon petsto tisoč dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.
Goljufija v službi

176. člen
(1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, pri
opravljanju službe s krivim obračunom ali kako drugače
spravi v zmoto pooblaščeno osebo, da kaj nezakonito izplača,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, katere vrednost presega
milijon petsto tisoč dinarjev, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.
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Grabež v službi
177. člen
(1) Uradna oseba, ki stori eno ali več kaznivih dejanj iz
členov 174 do 176 tega zakona in vrednost pridobljene premoženjske koristi presega pet milijonov dinarjev,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
z zaporom dvajsetih let.
Izdaja uradne tajnosti
183. člen
(1) Uradna oseba, ki komu neupravičeno sporoči ali izroči
podatke, ki so uradna tajnost, ali mu kako drugače omogoči,
da pride do njih, ali ki zbira take podatke z namenom, da jih
izroči nepoklicani osebi,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
koristoljubnosti ali glede posebno zaupnih podatkov ali
z namenom objave ali uporabe podatkov v tujini,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Za uradno tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom,
drugim predpisom, splošnim aktom ali sklepom pristojnega
organa razglašeni za uradno tajnost, kot tudi podatki, ki niso
razglašeni za uradno tajnost, ki pa bi zaradi njihove pomembnosti očitno lahko nastale hujše škodljive posledice za službo,
če bi bili izdani.
(5) Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena se uporabijo tudi proti osebi, ki izda uradno tajnost, ko neha biti uradna oseba.
Kršitev enakopravnosti občanov
186. člen
Uradna oseba, ki zaradi razlike v narodnosti, rasi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, izobrazbi ali družbenem položaju prikrajša občane za pravice, katere jim daje
ustava, zakon ali kakšen drug predpis ali splošni akt, ali jim te
pravice omeji, ali ki daje zaradi tega razločevanja občanom
posebne pravice ali ugodnosti,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Nezakonito vplivanje na samoupravne organe
188. člen
(1) Uradna oseba, ki izrabi svoj uradni položaj in vpliva na
samoupravni organ, naj sprejme sklep, s katerim se krši
ustava, zakon ali drug predpis ali splošni akt, in organ zaradi
tega zares sprejme tak sklep,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi
uradna oseba, ki izrabi svoj uradni položaj in vpliva na samoupravni organ, naj prikrije kaznivo dejanje, za katero se storilec
preganja po uradni dolžnosti, ali gospodarski prestopek, ki
sta bila storjena v organizaciji združenega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ali v državnem organu, in
zaradi tega kaznivo dejanje oziroma gospodarski prestopek
nista naznanjena.
(3) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega ali drugega
odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Kazen zaplembe premoženja
200. člen
Za kazniva dejanja iz členov: 174 četrti odstavek, 175 drugi
odstavek, 176 drugi odstavek, 177,179 prvi in drugi odstavek,
181 drugi odstavek in 183 drugi odstavek tega zakona se sme
izreči storilcu tudi kazen zaplembe premoženja.
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Neizpolnitev ukaza in odrekanje pokornosti
201. člen
(1) Vojaška oseba, ki ne izpolni ukaza nadrejenega v zvezi
s službo ali ji odreče pokornost in nastanejo zaradi tega hujše
škodljive posledice za službo ali je služba huje ogrožena,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
(2) Kdor napeljuje vojaško osebo k dejanju iz prvega
odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(3) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Vojaška oseba, ki iz malomarnosti ne izpolni ukaza
nadrejenega iz prvega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
Odklonitev sprejema in uporabe orožja
202. člen
(1) Vojaška oseba, ki noče sprejeti orožja ali ga noče uporabiti po ukazu ali po službenih pravilih,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Vojaški obveznik, ki brez opravičenega razloga noče
sprejeti od pristojnega organa orožja, ki mu je dodeljeno
v zvezi s službo v rezervnem sestavu oboroženih sil,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
Upiranje nadrejenemu
203. člen
(1) Vojaška oseba, ki se skupaj z drugimi vojaškimi osebami
upre ukazu nadrejenega v zvezi s službo in ga noče izpolniti,
ali mu odreče, da bi storila svojo dolžnost,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
organizirano,
se storilec kazunuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno z orožjem ali je pri tem kdo naklepoma ubit,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno
kaznijo.
(4) Organizator dejanja iz drugega odstavka tega člena ali
vojaški starešina, ki kakorkoli sodeluje pri dejanju iz prvega
ali drugega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(5) Kdor pripravlja dejanje iz drugega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(6) Vojaški starešina, ki v primeru dejanja iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena ne stori potrebnih ukrepov, da bi se vrnil red, se kaznuje z zaporom od enega do
petih let.
Milejše kaznovanje za dejanja iz členov 201 in 203 do 206
207. člen
Če je bil storilec dejanja iz členov: 201 prvi, drugi in četrti
odstavek, 203 prvi odstavek, 204, 205 prvi in drugi odstavek in
206 prvi in drugi odstavek tega zakona izzvan z nezakonitim
ali surovim ravnanjem vojaške osebe,
se sme kaznovati mileje ali se mu sme odpustiti kazen.
Grdo ravnanje s podrejenim ali nižjim
208. člen
(1) Vojaški starešina, ki v službi ali v zvezi s službo grdo
ravna s podrejenim ali nižjim ali ravna z njim tako, da žali
njegovo človeško dostojanstvo,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če gre pri dejanju iz prvega odstavka tega člena za več
oseb,
se storilec kaznuje z zaporom od-enega do osmih let.
Kršitev stražne, patrolne ali druge podobne službe
209. člen
(1) Vojaška oseba, ki ravna proti predpisom o stražni,
patrolni, dežurni ali kakšni drugi podobni službi in nastanejo
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zaradi tega hujše škodljive posledice za službo ali je služba
huje ogrožena,
se kazunuje z zaporom do enega leta.
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno pri
skladišču orožja, streliva, ali razstrelilnih snovi ali pri kakšnem drugem pomembnem objektu,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt kakšne osebe,
veliko premoženjsko škodo ali če so zaradi njega nastale
druge hude posledice,
se storilec kazunuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti,
se kazunuje storilec za dejanje iz prvega odstavka z zaporom šestih mesecev, za dejanje iz drugega odstavka pa
z zaporom do enega leta.
(5) Če nastane zaradi dejanja iz četrtega odstavka tega
člena posledica iz tretjega odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Kršitev predpisov o straženju državne meje
210. člen
(1) Vojaška oseba, ki pri opravljanju službe na meji ravna
proti predpisom o straženju državne meje in nastanejo zaradi
tega hujše škodljive posledice za službo ali je služba huje
ogrožena,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt kakšne osebe ali pa
veliko premoženjsko škodo ali če so zaradi njega nastale
druge hude posledice,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če nastane zaradi dejanja iz tretjega odstavka tega člena
posledica iz drugega odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Lažni reporti in lažna poročila
211. člen
(1) Vojaška oseba, ki pri opravljanju službe poda lažen
raport ali lažno poročilo ali v raportu ali poročilu zamolči
kakšno dejstvo, ki ga ne bi smela zamolčati in nastanejo
zaradi tega hujše škodljive posledice za službo ali je služba
huje ogrožena,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Če stori vojaška oseba dejanje iz prvega odstavka tega
člena s posebno pomembnim poročilom ali raportom ali če so
nastale hude posledice,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(3) Če je dejanje iz drugega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
Opustitev ukrepov za varnost vojaške enote
212. člen
(1) Vojaški starešina, ki ne stori predpisanih, ukazanih ali
drugih očitno potrebnih ukrepov za varnost življenja in
zdravja zaupanih mu ljudi, za zavarovanje in dobro vzdrževanje objektov, predmetov in sredstev za bojno pripravljenost,
za redno oskrbo zaupane mu enote s hrano, opremo ali
materialom ter za varnost in oskrbo živine ali ne ukrene
potrebnega, da se pravočasno in v redu izvedejo zavarovalna
dela ali zavarujejo zaupani mu objekti, in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi ali v hudo nevarnost zdravje ljudi ali premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt kakšne osebe ali veliko
premoženjsko škodo ali če nastanejo zaradi tega druge hude
posledice,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnost,
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se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če nastane zaradi dejanja iz tretjega odstavka tega člena
posledica iz drugega odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih
let.
Opustitev zavarovanja pri vojaških vajah
213. člen
(1) Vojaška oseba, ki pri vaji, pouku ali poskusih ne stori
predpisanih, ukazanih ali očitno potrebnih varnostnih ali previdnostnih ukrepov in spravi s tem v nevarnost življenje ljudi
ali v hudo nevarnost zdravje ljudi ali premoženje velike vrednosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico hudo telesno poškodbo ali smrt kakšne osebe ali veliko
premoženjsko škodo ali če nastanejo zaradi tega druge hude
posledice,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
(4) Če nastane zaradi dejanja iz tretjega odstavka tega člena
posledica iz drugega odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih
let.
Nepokorščina pri vpoklicu v vojaško službo in izmikanje
vojaški službi
214. člen
(1) Kdor brez opravičenega razloga ne pride ob določenem
času na nabor, k sporočitvi vojnega razporeda ali sprejemu
orožja, na odslužitev vojaškega roka, vojaške vaje ali na
kakšno drugo vojaško službo, čeprav je bil vpoklican z osebnim ali splošnim vpoklicem,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
(2) Kdor se skriva, da bi se izognil obveznosti iz prvega
odstavka tega člena, čeprav je bil vpoklican z osebnim ali
splošnim vpoklicem,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(3) Kdor odide iz države ali ostane v tujini, da bi se izognil
naboru, služenju vojaškega roka, vojaški vaji ali kakšni drugi
vojaški službi,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Kdor napeljuje več ljudi k dejanju iz prvega, drugega ali
tretjega odstavka tega člena,
se kaznuje za dejanje iz prvega odstavka z zaporom do treh
let, za dejanje iz drugega ali tretjega odstavka pa z zaporom
najmanj enega leta.
(5) Storilec dejanja iz drugega ali tretjega odstavka tega
člena, ki se prostovoljno javi pristojnemu državnemu organu,
se sme kaznovati mileje ali se mu sme odpustiti kazen.
Izmikanje vojaški službi s povzročitvijo nezmožnosti zanjo
ali s sleparijo
215 člen
(1) Kdor z namenom, da bi se izognil vojaški službi ali da bi
bil določen za lažjo službo, samega sebe poškoduje ali se
kako drugače napravi začasno nezmožnega za vojaško
službo ali dovoli drugemu, da ga napravi začasno nezmožnega, kakor tudi kdor koga z njegovim dovoljenjem ali brez
njegovega dovoljenja z istim namenom napravi začasno nezmožnega,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico trajno nezmožnost za vojaško službo,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Kdor z namenom iz prvega odstavka tega člena hlini
bolezen ali uporabi zase ali za koga drugega ponarejeno
listino ali kako drugače sleparsko ravna,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
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Samovoljna odstranitev in beg iz oboroženih sil
217. člen
(1) Vojaška oseba, ki samovoljno zapusti svojo enoto ali
službo in se vrne v petih dneh ali se v istem času ne vrne
z dovoljenega izostanka iz enote ali službe,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi
vojaška oseba, ki brez dovoljenja več kot dvakrat za manj kot
pet dni izostane iz svoje enote ali službe, in vojaška oseba, ki
samovoljno zapusti svojo enoto ali službo med izvrševanjem
pomembne naloge ali med večjo bojno pripravljenostjo enote.
(3) Vojaška oseba, ki se skriva, da bi se izognila službi
v oboroženih silah, ali ki samovoljno zapusti svojo enoto ali
službo in se ne vrne v tridesetih dneh ali se v istem času ne
vrne z dovoljenega izostanka iz enote ali službe,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(4) Vojaška oseba, ki odide iz države ali ostane v tujini, da bi
se izognila službi v oboroženih silah,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(5) Vojaška oseba, ki se pripravlja na beg v tujino, da bi se
izognila službi v oboroženih silah,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(6) Kdor napeljuje vojaško osebo k dejanju iz prvega ali
drugega odstavka tega člena,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(7) Storilec dejanja iz tretjega ali četrtega odstavka tega
člena, ki se prostovoljno javi pristojnemu državnemu organu,
se sme kaznovati mileje.
Izmikanje popisu in pregledu
218. člen
Kdor se proti obveznosti, ki mu jo nalaga zakon, brez
opravičenih razlogov ne zglasi pri popisu ali pregledu moštva
ali pri popisu ali pregledu prevoznih ali prenosnih sredstev,
živine, stavb ali drugih objektov, ki so potrebni oboroženim
silam, ali se temu upira, ali kdor da pri takem popisu ali
pregledu nepravilne izjave ali podatke,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Neizpolnitev materialne obveznosti
219. člen
Kdor proti obveznosti, ki mu jo nalaga zakon, brez opravičenih razlogov ne da vojaškim organom ob določenem času in
v predpisanem stanju na razpolago predmetov in drugih sredstev ali ne pripelje živine,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
Nevestna izdelava in nevesten prevzem vojaškega
materiala
220. člen
(1) Vojaška oseba ali odgovorna oseba v organizaciji združenega dela, drugi organizaciji, skupnosti ali zavodu, ki dela
za ljudsko obrambo, ki nevestno opravlja zaupano ji službo ali
obveznost, pa zaradi tega orožje, strelivo, razstrelivo ali
kakšno drugo bojno sredstvo ni ob pravem času izdelano ali
ne ustreza določeni kakovosti,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi
vojaška oseba, ki nevestno opravlja službo in prevzame predmete za preskrbo, opremo ali oborožitev vojske, ki ne ustrezajo predpisanim pogojem ali pogodbi.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
hude posledice,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(5) Če nastane zaradi dejanja iz četrtega odstavka tega
člena posledica iz tretjega odstavka tega člena,
še storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
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Tatvina orožja ali dela bojnega sredstva
223. člen
(1) Kdor ukrade orožje, strelivo ali del bojnega sredstva, ki
je namenjeno za ljudsko obrambo,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če vrednost stvari iz prvega odstavka tega člena presega
milijon petsto tisoč dinarjev, ali če je bila stvar ukradena
z vlomom ali vdorom v zaprto stavbo, sobo, blagajno, omaro
ali kakšen drug zaprt prostor, ali če je tatvino izvršilo več
oseb, ki so se združile v ta namen, ali na posebno nevaren ali
predrzen način, ali če je to storil nekdo, ki je imel pri sebi
kakšno orožje ali nevarno orodje za napad ali obrambo, ali je
to storil med požarom, povodnijo ali podobno nesrečo,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če vrednost stvari iz prvega odstavka tega člena presega
pet milijonov dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Izdaja vojaške tajnosti
224. člen
(1) Kdor komu drugemu neupravičeno sporoči ali izroči
podatke, ki so vojaška tajnost, ali mu kako drugače omogoči,
da pride do njih, kot tudi kdor zbira take podatke z namenom,
da jih izroči nepoklicani osebi,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
koristoljubnosti ali glede posebno zaupnih podatkov ali
z namenom objave ali uporabe podatkov v tujini,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(3) če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Za vojaško tajnost se štejejo podatki, ki so z zakonom,
drugim predpisom .splošnim aktom ali sklepom pristojnega
organa razglašeni za vojaško tajnost, kot tudi podatki, ki niso
razglašeni za vojaško tajnost, ki pa bi zaradi njihove pomembnosti očitno lahko nastale hujše škodljive posledice za oborožene sile in njihovo pripravo za obrambo države, če bi bili
izdani.
Neupravičen vstop v vojaške objekte in skiciranje ali risanje
vojaških objektov in bojnih sredstev
225. člen
(1) Kdor neupravičeno vstopi v vojaški objekt, čeprav ve, da
je to prepovedano,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Kdor neupravičeno napravi skico ali risbo vojaškega
objekta ali bojnega sredstva ali ga fotografira oziroma kako
drugače posnema,
se kaznuje z zaporom do treh let.
Kaznovanje za kazniva dejanja, storjena med vojno ali ob
neposredni vojni nevarnosti
226. člen
(1) Če je kaznivo dejanje iz členov: 201 prvi, drugi in četrti
odstavek, 202 drugi odstavek, 203 prvi, peti in šesti odstavek,
204, 205 prvi in drugi odstavek, 206 prvi in drugi odstavek, 208
prvi odstavek, 209 prvi, drugi, četrti in peti odstavek, 210 prvi,
tretji in četrti odstavek, 211 prvi in tretji odstavek, 212 prvi,
tretji in četrti odstavek, 213 prvi, tretji in četrti odstavek, 214
prvi odstavek, 217 prvi, drugi in šesti odstavek, 218, 219, 220
prvi, drugi, četrti in peti odstavek, 221 prvi, drugi, četrti in peti
odstavek, 222, 223 prvi odstavek, 224 tretji odstavek in 225
tega zakona storjeno med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če je kaznivo dejanje iz členov: 205 tretji odstavek, 208
drugi odstavek, 211 drugi odstavek, 212 drugi odstavek, 213
drugi odstavek, 214 četrti odstavek v zvezi s prvim odstavkom,
217 peti odstavek, 221 tretji odstavek, 223 drugi odstavek in
224 prvi odstavek tega zakona storjeno med vojno ali ob
neposredni vojni nevarnosti,
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se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(3) Če je kaznivo dejanje iz členov: 201 tretji odstavek, 202
prvi odstavek, 203 drugi in četrti odstavek, 206 tretji odstavek,
209 tretji odstavek, 210 drugi odstavek, 214 drugi in tretji
odstavek in četrti odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom, 215, 216, 217 tretji in četrti odstavek, 220 tretji odstavek,
223 tretji odstavek in 224 drugi odstavek tega zakona storjeno
me vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno kaznijo.
Vdaja sovražniku

227. člen
Vojaška oseba, ki med vojno prestopi k sovražniku ali se mu
vda,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let ali s smrtno kaznijo.
Neizpolnitev dolžnosti med bojem
228. člen
(1) Vojaška oseba, ki med bojem ali tik pred bojem ne stori
svoje dolžnosti in nastanejo zaradi tega škodljive posledice za
vojaško enoto ali za položaj na bojišču,
se kaznuje z zaporom najmanj enega leta.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena hude
posledice,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
s smrtno kaznijo.
Samovoljna odtegnitev od dolžnosti med bojem
229. člen
(1) Vojaška oseba, ki se med bojem ali tik pred bojem'
samovoljno ali na sleparski način odtegne svoji dolžnosti,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena hude
posledice,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
s smrtno kaznijo.
Zapustitev položaja proti ukazu
230. člen
(1) Vojaški starešina, ki proti ukazu skupaj z zaupano mu
enoto zapusti položaj, preden izčrpa vse možnosti obrambe,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena hude
posledice,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
s smrtno kaznijo.
Predčasna zapustitev poškodovane ladje ali
poškodovanega letala
231. člen
(1) Poveljnik vojne ladje, ki med vojno zapusti poškodovano
ladjo, preden izpolni svojo dolžnost po predpisih o ladijski
službi,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
(2) Član posadke vojne ladje, ki med vojno zapusti poškodovano ladjo, preden izda poveljnik ladje ukaz za zapustitev, ali
član posadke vojaškega letala, ki med vojno zapusti poškodovano vojaško letalo, preden izpolni svojo dolžnost po predpisih o letenju in uporabi letal,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
hude posledice, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih
let ali s smrtno kaznijo.
Spodkopavanje bojne morale in škodovanje položaju na
bojišču
233. člen
(1) Vojaška oseba, ki med bojem ali tik pred bojem zbeži,
vrže proč orožje ali strelivo, širi strah, dela nered ali zmedo ali
kako drugače spodkopava bojno moralo enote ali škoduje
položaju na bojišču, se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
(2) Vojaški starešina, ki ne ukrene vsega, kar je potrebno
proti podrejenemu ali nižjemu, ki med bojem ali tik pred
bojem širi strah med vojaki, dela nered ali zmedo v enoti ali
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kako drugače spodkopava njeno bojno moralo ali škoduje
položaju na bojišču, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
hude posledice, se storilec kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo.
Opustitev zavarovanja vojaške enote
234. člen
(1) Vojaški starešina, ki med vojno opusti zavarovanje enote
in ima to zanjo škodljive posledice, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.
(2) če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za enoto
hude posledice, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih
let ali s smrtno kaznijo.
(3) če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.
(4) Če nastane zaradi dejanja iz tretjega odstavka tega člena
posledica iz drugega odstavka tega člena, se storilec kaznuje
z zaporom najmanj treh let.
Neizpolnitev dolžnosti pri mobilizaciji
236. člen
(1) Vojaška ali uradna oseba, ki pri mobilizaciji v vojni ali ob
neposredni vojni nevarnosti kljub temu, da bi bila to njena
dolžnost ne poskrbi za prevzem, razvrstitev in nastanitev
mobiliziranega moštva, prevoznih in drugih sredstev ter živine
ali ne poskrbi za preskrbo mobiliziranih ljudi in živine ali
v zvezi z mobilizacijo ne izpolni kakšne druge dolžnosti,
zaradi česar nastanejo ali bi lahko nastale škodljive posledice,
se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena hude
posledice, se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
s smrtno kaznijo.
(3) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če nastane zaradi dejanja iz tretjega odstavka tega člena
posledica iz drugega odstavka tega člena, se storilec kaznuje
z zaporom od treh mesecev do petih let.
Kazen zaplembe premoženja
237. člen
Za kaznivo dejanje iz členov 202, 203 drugi, tretji in četrti
odstavek, 206 tretji in četrti odstavek, 214 drugi in tretji
odstavek, 215 drugi odstavek, 216, 217 tretji in četrti odstavek,
223 drugi in tretji odstavek, 224 drugi odstavek in 226 do 236
tega zakona se sme storilcu izreči tudi kazen zaplembe premoženja.
Ogrožanje varnosti letala med letom
241. člen
(1) Kdor s tem, da položi ali prinese v letalo eksplozivne ali
druge podobne naprave ali snovi, da uniči ali poškoduje
navigacijske naprave ali napravi na letalu kakšno drugo
škodo, da da kriva obvestila v zvezi z letom, da letala ne vodi
po predpisih ali ga ne vodi pravilno, da opusti kakšno dolžnost ali nadzorstvo v zvezi z varnostjo zračnega prometa ali
kako drugače spravi v nevarnost njegov let, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(2) Če ima dejanje iz prvega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb ali uničenje letala, se storilec
kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih
let.
(3) Če je pri dejanju iz prvega odstavka tega člena komu
naklepoma vzeto življenje, se storilec kaznuje z zaporom
najmanj desetih let ali s smrtno kaznijo.
(4) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(5) Če ima dejanje iz četrtega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb ali uničenje letala, se storilec
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Neupoštevanje zdravstvenih predpisov med epidemijo
242. člen
Kdor med epidemijo kakšne nevarne nalezljive bolezni ne
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ravna po odredbah, izdanih na podlagi zveznih predpisov,
s katerimi so določeni ukrepi za njeno zatiranje ali preprečevanje,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
Neupravičena proizvodnja in promet z mamili
245. člen
(1) Kdor neupravičeno proizvaja, predeluje, prodaja ali
ponuja naprodaj ali kupuje za prodajo, hrani ali prenaša, ali
posreduje pri prodaji ali nakupu ali kako drugače neupravičeno daje v promet substance ali preparate, ki so razglašeni
za mamila ali psihotropne substance,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(2) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena več oseb,
ki so se združile za izvrševanje takih dejanj, ali če je storilec
tega dejanja organiziral mrežo prekupčevalcev ali posrednikov, ali če je dejanje storjeno s posebno nevarnim mamilom
ali psihotropno substanco,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Mamila in psihotropne substance ter sredstva za njihovo
izdelovanje se vzamejo.
Omogočanje uživanja mamil
246. člen
(1) Kdor napeljuje drugega k uživanju mamila ali psihotropne substance ali mu daje mamilo ali psihotropno substanco, da jo uživa on ali kdo drug, ali kdor da na razpolago
prostore za uživanje mamila ali psihotropne substance ali
kako drugače omogoča drugemu, da uživa mamilo ali psihotropno substanco,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno
proti mladoletniku ali proti večjemu številu oseb, ali
s posebno nevarnim mamilom ali psihotropno substanco, ali
če je imelo posebno hude posledice,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
(3) Mamila in psihotropne substance se vzamejo.
Neravnanje po predpisih za zatiranje bolezni pri živalih in
rastlinah
247. člen
(1) kdor med epidemijo kakšne živalske bolezni, ki lahko
spravi v nevarnost živinorejo v vsej državi, ne ravna po odločbi
pristojnega organa, izdani na podlagi zveznega predpisa,
s katero so določeni ukrepi za zatiranje ali preprečevanje
bolezni,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje tudi,
kdor med trajanjem nevarnosti za bolezen ali škodljivce, ki
lahko spravijo v nevarnost rastlinski svet v vsej državi, ne
ravna po določbi pristojnega organa, izdani na podlagi zveznega predpisa, s katero so določeni ukrepi za zatiranje ali
preprečevanje bolezni oziroma škodljivcev.
(3) Če ima dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
za posledico znatno škodo,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
(4) Če je dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do
enega leta.
Prepovedan prehod čez državno mejo
249. člen
(1) Kdor brez predpisanega dovoljenja prestopi ali poskusi
prestopiti mejo SFRJ v organizirani skupini, oborožen ali
nasilno,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Kdor se ukvarja s prepovedanim spravljanjem drugih čez
mejo SFRJ ali kdor iz koristoljubnosti omogoči drugemu
prepovedan prehod čez mejo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let, lahko
pa se kaznuje tudi z zaplembo premoženja.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah
z osnutkom zakona (ESA-739)
SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Komisija za proučitev kazenske zakonodaje
Komisija Skupščine SR Slovenije za proučitev kazenske
zakonodaje je na seji dne 23. 3. 1989 določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVI
ZAKONA O NOTRANJIH ZADEVAH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki ga pošiljamo v obravnavo na podlagi drugega
odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.

Komisija predlaga Skupščini SR Slovenije, da se prva in
druga faza zakonodajnega postopka združita tako, da se
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in
zakonski osnutek. Gre za manj zahtevno dopolnitev, ki ne
posega v temeljne rešitve zakona.
Kot predstavniki komisije bodo v skladu s prvim in
drugim odstavkom 269. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije pri delu delovnih teles zborov in skupščine sodelovali:
- Valerija ŠKERBEC, predsednica komisije,
- Eva NAGLIČ, članica komisije,
- Mitja DAISINGER, član komisije.

PRELOG ZA IZDAJO ZAKONA
o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona
■ o notranjih zadevah je podana v 3. točki 321. člena ustave SR
Slovenije, po kateri Skupščina SR Slovenije z zakonom med
drugim ureja razmerja na področju državne in javne varnosti
ter sistema družbene samozaščite.
Dopolnitev zakona temelji tudi na določbi 220. člena ustave
SR Slovenije, po kateri ima vsakdo pravico do enakega varstva svojih pravic v postopku pred sodiščem ter državnimi in
drugimi organi ter organizacijami, ki odločajo o njegovih
pravicah, obveznostih in interesih.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Zakon o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80 in 38/
88) v III. poglavju - Pooblastila delavcev organov za notranje
zadeve - določa pravice in obveznosti oziroma pooblastila
pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve, ki jih
imajo ti pri izvrševanju svojih nalog, določenih s tem zakonom
in z drugimi predpisi, zlasti z zakonom o kazenskem postopku
in s predpisi o prekrških. V okviru svojih pooblastil pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve nastopajo
tudi z represivnimi ukrepi, s katerimi se omejujejo z ustavo
zajamčene pravice in svoboščine posameznikov.
Z vidika pravne države je izredno pomemben občutek
pravne varnosti posameznika v postopkih pred državnimi
organi. Glede tega je še posebej občutljiv tisti del predhodnega postopka po določbah zakona o kazenskem postopku,
ki ga vodijo organi za notranje zadeve.
Zakon sicer ne prepoveduje sodelovanja odvetnika pri izvrševanju uradnih dejanj organov za notranje zadeve, ki jih ti
opravljajo pred uvedbo kazenskega postopka oziroma v predhodnem postopku po določbah zakona o kazenskem
postopku in po drugih predpisih, vendar pav praksi navedeni
organi tako sodelovanje oziroma navzočnost odvetnika večinoma odklanjajo.
Zato je Odvetniška zbornica Slovenije dala pobudo, da se
z ustrezno spremembo oziroma dopolnitvijo zakona zagotovi
udeležba odvetnika pri izvrševanju uradnih dejanj organov za
notranje zadeve, ki jih ti opravljajo pred uvedbo kazenskega
postopka v skladu s pooblastili po zakonu o kazenskem
postopku, pa tudi po predpisih o prekrških in zakonu o notranjih zadevah.
Za ureditev navedenega vprašanja kot procesne pravice
stranke ali drugega udeleženca v postopku bi potrebovali več
časa glede na to, da so ustrezni procesni predpisi v zvezni
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pristojnosti. V okviru pristojnosti republike pa ga je mogoče
urediti z dopolnitvijo zakona o notranjih zadevah, in sicer kot
dolžnost pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje
zadeve pri izvrševanju njihovih pooblastil.
III. Poglavitne rešitve, ki naj bi jih vseboval
zakon
Glede na naravo nalog organov za notranje zadeve pri
odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev, ni mogoče
vselej oziroma pri vseh dejanjih ali ukrepih organov za notranje zadeve po zakonu o kazenskem postopku in po drugih
predpisih zagotoviti prisotnosti odvetnika, saj bi to zmanjševalo operativnost in učinkovitost organov za notranje zadeve
pri opravljanju njihovih nalog. Nujno in smiselno pa je, da se
zagotovi navzočnost odvetnika ali vsaj omogoči osebi, na
katero se nanaša ukrep oziroma uradno dejanje organa za
notranje zadeve, da pokliče oziroma obvesti odvetnika v najbolj občutljivih primerih, ko se z uradnim dejanjem (čeprav
v okviru zakonskih pooblastil) posega v pravice in svoboščine, zajamčene z ustavo.
Zakon bi bilo treba dopolniti tako, da bi nalagal pooblaščeni uradni osebi organa za notranje zadeve, da v primerih
odvzema prostosti, pripora in pridržanja ter hišne ali osebne
preiskave omogoči osebi, na katero se uradno dejanje oziroma ukrep nanaša, da si, če to želi, vzame odvetnika po lastni
jzbiri. V tem primeru bi moral pristojni organ oziroma pooblaščena uradna oseba odložiti vsa dejanja, povezana z izvrševanjem ukrepa, dokler ni zagotovljena navzočnost odvetnika. Izvzeti naj bi bili le nujni primeri hišne in osebne preiskave po 210. členu zakona o kazenskem postopku. V teh
primerih imajo pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve pravico, da tudi brez odredbe vstopijo v tuje
stanovanje ali druge prostore in po potrebi opravijo preiskavo, in sicer, če imetnik stanovanja to želi, če kdo kliče na
pomoč, če je treba, da se prime storilec kaznivega dejanja, ki
je bil zasačen pri samem dejanju, ali če je to potrebno za
varnost ljudi in premoženja, če je v stanovanju ali kakšnem
drugem prostoru kdo, ki ga je treba po odredbi pristojnega
državnega organa pripreti ali prisilno privesti ali se je zaradi
pregona sam zatekel, ali če je očitno, da se drugače ne bi
mogli zavarovati dokazi. Za nujne primere osebne preiskave
po navedeni določbi zakona o kazenskem postopku pa gre
tedaj, ko pooblaščene uradne osebe izvršujejo sklep o privedbi ali ko komu vzamejo prostost, če je podan sum, da ima
ta orožje za napad, ali sum, da bo odvrgel, skril ali uničil
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predmete, ki mu jih je treba vzeti kot dokazilo v kazenskem
postopku.
IV. Finančne in druge posledice, ki bodo nastale
s sprejetjem zakona
Za izvajanje zakona ne bodo potrebna finančna sredstva.

Zakon tudi ne nalaga novih nalog, ki bi vplivale na povečan
obseg dela organov za notranje zadeve.
Da bi bilo mogoče novo zakonsko določbo v praksi vedno
dosledno izvajati, ne da bi bilo pri tem ovirano delo organov
za notranje zadeve, pa bo potrebno v okviru Odvetniške
zbornice Slovenije zagotoviti evidenco odvetnikov na posameznih območjih in organizirati njihovo dežurstvo.

OSNUTEK ZAKONA
o dopolnitvi zakona o notranjih zadevah
1. člen
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80 in
38/88) se za 50. členom doda nov 50. a člen, ki se glasi:
»50. a člen
Pooblaščena uradna oseba, ki mora pri izvrševanju dolžnosti in pravic, določenih v zakonu o kazenskem postopku,
v predpisih o prekrških in v tem zakonu, opraviti odvzem
prostosti, pripor, pridržanje ter hišno ali osebno preiskavo,
razen v primerih iz 210. člena zakona o kazenskem postopku,

mora poučiti osebo, na katero se ukrep nanaša, da ima
pravico, da si vzame odvetnika, ter ji na njeno zahtevo to
omogočiti. V takem primeru ima odvetnik pravico, da je navzoč pri izvševanju ukrepa, pooblaščena uradna oseba pa
mora do prihoda odvetnika odložiti vsa dejanja v zvezi z izvrševanjem ukrepa.«
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

Obrazložitev:
Odvetniška zbornica Slovenije je dala pobudo, da se
z ustrezno spremembo oziroma dopolnitvijo zakona zagotovi
udeležba odvetnika pri izvrševanju uradnih dejanj organov za
notranje zadeve, ki jih ti opravljajo pred uvedbo kazenskega
postopka v skladu s pooblastili po zakonu o kazenskem
postopku, pa tudi po predpisih o prekrških in po zakonu
o notranjih zadevah.
Rešitev, po kateri bi zakon izrecno predvidel udeležbo
odvetnika v določenih primerih, bi bistveno utrdila občutek
pravne varnosti posameznika. Zaupanje v državne organe,
zlasti v primerih, ko imajo ti po zakonu pravico nastopati
z represivnimi ukrepi, pa je pomembna sestavina pravne države.
Za ureditev navedenega vprašanja kot procesne pravice
stranke ali drugega udeleženca v postopku bi bilo potrebno
več časa glede na to, da so ustrezni procesni predpisi v zvezni
pristojnosti. V okviru pristojnosti republike pa ga je mogoče
urediti z dopolnitvijo zakona o notranjih zadevah, in sicer kot
dolžnost pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje
zadeve pri izvrševanju njihovih pooblastil.
Glede na naravo nalog organov za notranje zadeve pri
odkrivanju kaznivih dejanj in njihovih storilcev ni mogoče
vselej oziroma pri vseh dejanjih ali ukrepih organov za notranje zadeve po zakonu o kazenskem postopku in po drugih
predpisih zagotoviti prisotnosti odvetnika, saj bi to zmanjševalo operativnost in učinkovitost organov za notranje zadeve
pri opravljanju njihovih nalog. Nujno in smiselno pa je, da se
zagotovi navzočnost odvetnika, ali vsaj omogoči osebi, na
katero se nanaša ukrep oziroma uradno dejanje organov za
notranje zadeve, da prikliče oziroma obvesti odvetnika v najbolj občutljivih primerih, ko se z uradnim dejanjem (čeprav
v okviru zakonskih pooblastil) posega v pravice in svoboščine, zajamčene z ustavo.
Glede na navedeno predlagana dopolnitev zakona o notranjih zadevah nalaga pooblaščeni uradni osebi organa za
notranje zadeve, da v primerih odvzema prostosti, pripora in

pridržanja ter hišne ali osebne preiskave omogoči osebi, na
katero se uradno dejanje oziroma ukrep nanaša, da si, če to
želi, vzame odvetnika po lastni izbiri. V tem primeru mora
pristojni organ oziroma pooblaščena uradna oseba odložiti
vsa dejanja v zvezi z izvrševanjem ukrepa, dokler ni navzoč
izbrani odvetnik. Izvzeti so le nujni primeri hišne ali osebne
preiskave po 210. členu zakona o kazenskem postopku. V teh
primerih imajo pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve pravico, da tudi brez odredbe vstopijo v tuje
stanovanje ali druge prostore in po potrebi opravijo preiskavo, in sicer če imetnik stanovanja to želi, če kdo kliče na
pomoč, če je treba, da se prime storilec kaznivega dejanja, ki
je bil zasačen pri samem dejanju, ali če je to potrebno za
varnost ljudi in premoženja, če je v stanovanju ali kakšnem
drugem prostoru kdo, ki ga je treba po odredbi pristojnega
državnega organa pripreti ali prisilno privesti ali se je zaradi
pregona sam zatekel, ali če je očitno, da se drugače ne bi
mogli zavarovati dokazi. Za nujne primere osebne preiskave
po navedeni določbi zakona o kazenskem postopku pa gre
tedaj, ko pooblaščene uradne osebe izvršujejo sklep o privedbi ali ko komu vzamejo prostost, če je podan sum, da ima
ta orožje za napad, ali sum, da bo odvrgel, skril ali uničil
predmete, ki mu jih je treba vzeti kot dokazilo v kazenskem
postopku.
Glede na obveznost pooblaščene uradne osebe, da do
prihoda odvetnika odloži vsa dejanja v zvezi z izvrševanjem
ukrepa, bo potrebno v razpravi in nadaljnji pripravi zakona še
natančneje proučiti kakšne posledice za nadaljnji postopek bi
lahko nastopile v primeru, če se odvetnik brez upravičenega
razloga ne bi odzval prošnji stranke.
Da bi bilo mogoče navedeno zakonsko določbo v praksi
vedno doseledno izvajati, ne da bi bilo pri tem ovirano delo
organov za notranje zadeve, bo potrebno v okviru Odvetniške
zbornice Slovenije zagotoviti evidenco odvetnikov na posameznih območjih in organizirati njihovo dežurstvo.
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem
obveščanju (ESA-741)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 158. seji dne 6. 4.
1989 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O J A VNEM OB VEŠČANJU S TEZAMI
ZA OSNUTEK ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INFORMIRANJE
POVZETEK
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju
1. Ustavna podlaga za izdajo zakona je 14. točka 321.
člena Ustave SRS, po kateri republika ureja dejavnost
javnega obveščanja.
2. Predlog za izdajo zakona je pripravljen na podlagi
stališč in usmeritev P RK SZDL ter sklepa Skupščine SRS,
ki je ob obravnavi Poročila o uresničevanju zakona o javnem obveščanju dne 25. oktobra 1988 soglašala s pobudo
IS za spremembe in dopolnitve ZJO glede preprečevanja
zlorabe svobode obveščanja, opredelitve odgovornosti
ustanoviteljev javnih glasil za zagotavljanje pogojev za
njihovo nemoteno delovanje, ureditve bistvenih vprašanj
v zvezi s podeljevanjem Tomšičevih nagrad za novinarsko
delo ter glede natančnejše opredelitve rabe slovenskega
jezika v javnih glasilih. Poleg teh vprašanj pa je skupščina
naložila Izvršnemu svetu, da z zakonom zagotovi tudi
enakopravno odločanje ustanovitelja in organa upravljanja v OZD, ki izdaja tisk oz. oddaja RTV program pri
imenovanju glavnih in odgovornih urednikov ter določi
obveznost javnega odgovarjanja virov informacij na javno
postavljena vprašanja.
3. V skladu s stališčem skupščine SRS in Predsedstva
RK SZDL se s tem zakonom spreminjajo in dopolnjujejo
tiste določbe ZJO, glede katerih je bilo v dosedanjih razpravah o zakonu doseženo soglasje o nujnosti in utemeljenosti njihovega spreminjanja in dopolnjevanja in niso
odvisne od sprememb zvezne in druge zakonodaje.
4. Predlagane rešitve ne spreminjajo temeljnih načel in
ciljev ZJO, sprejetega decembra 1985.
Z zakonom naj bi predvideli javno odgovarjanje virov
informacij v sredstvih javnega obveščanja na v sredstvih
javnega obveščanja postavljena vprašanja, ne sicer kot
zakonsko obveznost, temveč kot enega izmed možnih
načinov odgovornejšega uresničevanja načela javnosti
dela, ki naj bi postal v praksi vse pogostejši način komuniciranja z javnostjo.
Okrepili naj bi zakonsko odgovornost ustanovitelja za
zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev
ne le za začetek dela, temveč tudi za redno in nemoteno
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poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za informiranje,
- Mirko FABČIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za informiranje.
izdajanje časopisov oz. oddajanje RTV programov.
Z zakonom naj bi zagotovili enakopravno odločanje
ustanovitelja javnega glasila in organa upravljanja tako, da
bi namesto dosedanjega mnenja predpisali soglasje
organa upravljanja in časopisnega oz. programskega
sveta k imenovanju glavnega in odgovornega urednika,
s čemer bi se okrepil vpliv novinarjev in drugih delavcev
v časopisnih in RTV organizacijah ter predstavnikov širše
družbene skupnosti v svetih na izbor glavnih in odgovornih urednikov javnih glasil.
Proces demokratizacije in z njim povezan razvoj svobode tiska kot tudi sodna praksa v SRS terjajo, da se
v zakonu skrčijo razlogi za prepoved razširjanja tiska
/tkim. zaplembe/ na smotrn in upravičen obseg, zato naj bi
bilo prepovedano le razširjanje informacij, ki vsebujejo
zakonske znake kaznivih dejanj sramotitve SRS, druge
republike ali SAP in dokumentov ali podatkov, katerih
objava bi predstavljala zakonske znake kaznivega dejanja
izdaje poslovne ali uradne tajnosti.
Z zakonom naj bi uredili status nagrad in zlatih odličij
Toneta Tomšiča kot najvišjih republiških priznanj za novinarsko delo, ki jih že vrsto let podeljuje DNS za pomembne
prispevke k razvoju slovenskega novinarstva. Zakon naj bi
tudi izrecno dopustil možnost oz. predpisal pogoje za
opravljanje novinarskega dela kot samostojne dejavnosti.
Natančneje naj bi uredili rabo slovenskega jezika v sredstvih javnega obveščanja, izhajajoč pri tem iz 212. člena
Ustave SRS, ki določa, da vsi državni organi, samoupravne
organizacije, skupnosti in posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju SRS, poslujejo v slovenskem
jeziku. Novosti se nanašajo predvsem na RTV programe:
oddajanje programov jugoslovanskih in tujih RTV organizacij brez prevoda v slovenski jezik, se omejuje zgolj na
primere, ko je to neogibno potrebno zaradi aktualnosti,
neposrednosti in avtentičnosti dogajanj Oz. če prevod iz
objektivnih razlogov ni mogoč. Posebej naj bi uredili tudi
tkim. eksperimentalne tuje satelitske programe, ki se prenašajo neposredno, brez prevoda v slovenski jezik; distribucijo teh programov na območju SRS naj bi po novem
dovolil pristojni republiški upravni organ.
5. Predlagane spremembe in dopolnitve bodo terjale, da
se glede na predvideno stalno obveznost republike, redno
zagotavljajo določena finančna sredstva za nagrade in
zlata odličja Toneta Tomšiča.
Izvajanje zakona ne bo narekovalo povečanja administrativnih del in nalog ter izdaje izvršilnih predpisov.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju
I. Ustavna podlaga Ustavna podlaga za izdajo
zakona je 314. člen tč. 29 Ustave SRS, po kateri
republika določa splošne pogoje dejavnosti
javnega obveščanja
II. Ocena stanja na področju javnega obveščanja
in razlogi za izdajo zakona
1. Skupščina SRS je dne 25. 10. 1988 obravnavala in sprejela Poročilo IS o uresničevanju zakona o javnem obveščartju
/v nadaljnjem besedilu ZJO/. Ocenila je, da poročilo celovito
prikazuje stanje na tem področju, da se temeljni cilji zakona
uresničujejo, ob tem pa je opozorila, da je potrebno hitreje
odpravljati pomanjkljivosti pri uresničevanju zakona, ki so
posledica nespoštovanja, nerazumevanja ali nezadostnega
upoštevanja temeljnih ciljev oz. zakonskih rešitev, na katere
opozarja poročilo. Podprla je tudi pobude za spremembe in
dopolnitve nekaterih zakonskih rešitev na področju javnega
obveščanja.
Predsedstvo RK SZDL je na svoji 17. seji dne 24. oktobra
1988, ob obravnavanju Poročila o uresničevanju ZJO, prav
tako med drugim ocenilo, da so se temeljni cilji zakona
uresničevali: potekale so številne aktivnosti za uskladitev
ustanovitvenih aktov javnih glasil, ustanovitvenih in samoupravnih splošnih aktov časopisnih, radijskih in TV organizacij,
s čimer so se ustrezneje uredili njihovi medsebojni odnosi,
okrepila so se prizadevanja za stabilnejši materialni položaj
javnih glasil, zagotovljeni so bili normativni, organizacijski,
institucionalni pogoji za nadaljnjo krepitev družbenega vpliva
na sistem in sredstva javnega obveščanja, oblikovani so bili
organi upravljanja, časopisni in programski sveti ter sosveti,
na novo so bili izpeljani postopki za imenovanje poslovodnih
organov, glavnih in odgovornih urednikov, okrepila se je
ustavno in zakonsko opredeljena vloga SZDL na področju
javnega obveščanja, zagotovljeni so mehanizmi za uskjajevanje in varstvo ustavnih pravic in svoboščin delovnih ljudi in
občanov, organov, organizacij in skupnosti na tem področju.
Vse bolj se dejansko uveljavlja načelo javnosti dela organov in
odprtosti virov informiranja. Dosežen je bil pozitiven razvoj
sredstev javnega obveščanja, kar se odraža tudi v njihovi večji
odprtosti in kritičnosti ter odpiranju prostora za izražanje
pestrosti stališč, mnenj in pogledov.
2. Skupščina SRS je soglašala s pobudo IS za spremembe
in dopolnitve ZJO glede preprečevanja zlorabe svobode
obveščanja, opredelitve odgovornosti ustanoviteljev javnih
glasil za zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za njihovo nemoteno delovanje, ureditve bistvenih vprašanj v zvezi
s podeljevanjem Tomšičevih nagrad kot osrednjih družbenih
priznanj za novinarsko delo ter glede natančnejše opredelitve
rabe slovenskega jezika v javnih glasilih. Poročilo po mnenju
Skupščine predstavlja ustrezno podlago za sprejetje te
pobude; poleg teh problemskih sklopov pa je skupščina, na
temelju razprav v delovnih telesih S SRS, naložila IS, da
s spremembami in dopolnitvami ZJO zagotovi tudi enakopravno odločanje ustanovitelja in organa upravljanja v sredstvih javnega obveščanja pri imenovanju glavnih in odgovornih urednikov ter določi obveznost javnega odgovarjanja na
javno postavljena vprašanja.
Skupščina je sprejela tudi predlog IS in priporočila delegatom iz SRS v zveznem zboru Skupščine SFRJ, da se zavzamejo za to, da se sočasno s poročilom o uresničevanju
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja pripravi tudi
poročilo o uresničevanju zakona o preprečevanju zlorabe
svobode tiska in drugih oblik obveščanja /Ur. list SFRJ, št. 58/
76/ ter zakona o vnašanju in razširjanju tujih sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejavnosti v Jugoslaviji /Ur. list SFRJ, št. 39/74/ in se pri tem posebej zavzamejo
za tiste spremembe zveznih zakonov, na katere opozarja
Poročilo o uresničevanju ZJO.
Tako Skupščina SRS kot Predsedstvo RK SZDL sta menila,
da je potrebno zakon dopolnjevati v dveh fazah. V prvi fazi naj
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se spremenijo in dopolnijo tiste določbe ZJO, katerih spremembe so nujne in utemeljene in niso odvisne od sprememb
zvezne in druge zakonodaje /gre za že omenjenih 6 konkretnih sklopov vprašanj/.
Skupščina SRS je tudi ugotovila, da je bilo po sprejetju ZJO
oblikovanih več pobud za spremembe in dopolnitve ZJO, ki jih
bo potrebno širše proučiti in na tej podlagi dopolniti izhodišča za morebitne globlje spremembe normativne ureditve
tega področja. Zato je priporočila socialistični zvezi, da
v skladu s svojo ustavno vlogo nadaljuje in čimprej zaključi
razpravo o omenjenih vprašanjih, zlasti pa o uresničevanju
posebnega družbenega interesa na področju javnega obveščanja in o nadaljnjem razvoju RTV dejavnosti tako na produkcijskem, še posebej pa na področju distribucije RTV programov.
Tiste predlagane spremembe ZJO, ki pomenijo poseganje
v temeljne opredelitve koncepta javnega obveščanja in ki
terjajo poglobljene razprave, naj bi bile predmet druge faze
sprememb in dopolnitev ZJO.
Pri pripravi teh celovitejših sprememb in dopolnitev oz.
dograjevanju sistema javnega obveščanja bo potrebno upoštevati naslednje usmeritve, ki jih je podprla Skupščina SRS:
- krepitev pluralizma interesov, kulture dialoga ter etike
javne besede,
- zmanjšanje represije na področju javnega obveščanja,
- krepitev profesionalne odgovornisti novinarjev in drugih
udeležencev v javnem obveščanju.
3. RK za informiranje bo sproti spremljal in proučeval
pravne posledice oz. vpliv novih sistemskih zakonov /Zakon
o podjetjih, zakon o temeljih sistema družbenega planiranja
itd./ na področje javnega obveščanja, upošteval spremembe
kazenske zakonodaje, ki zadevajo področje preprečevanja
zlorabe svobode obveščanja, posebno pozornost pa bo
namenil tudi pripravi novega republiškega zakona o telekomunikacijah /zlasti v zvezi z radiodifuzijo/ in uresničevanju
sklepa Skupščine SRS, ki zadeva analizo, spreminjanje in
dopolnjevanje zveznih zakonov na področju javnega obveščanja. Za opravljanje teh nalog je RK za informiranje na svoji 16.
seji dne 20. januarja imenoval tudi posebno širšo delovno-strokovno skupino za proučevanje in sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev normativne ureditve področja
javnega obveščanja.
O teh vprašanjih bo RK za informiranje najkasneje skupaj
s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah ZJO pripravil posebno informacijo, v kateri bo upošteval tudi rezultate razprav v okviru SZDL o pripravah tkim. druge faze
sprememb in dopolnitev ZJO.
III. Načela in predlagane rešive
Glede na že omenjeno opredelitev o dvofaznem spreminjanju in dopolnjevanju ZJO in na podlagi ugotovitev in usmeritev iz Poročila o uresničevanju ZJO je RK za informiranje,
v sodelovanju z že omenjeno delovno skupino, pripravil teze
sprememb in dopolnitev tistih zakonskih rešitev, glede katerih
je bilo v dosedanjih razpravah o zakonu doseženo soglasje
o nujnosti sprememb oz. glede katerih je skupščina izrecno
naložila Izvršnemu svetu Skupščine SRS, da pripravi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah ZJO.
Poleg že omenjenih usmeritev pa so bila pri pripravi sprememb in dopolnitev posebej upoštevana še naslednja načela:
- pogoj za krepitev in širjenje demokracije je tudi jasno
definirana zakonska ureditev kot tudi učinkovito pravno varstvo pravic in interesov delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in skupnosti pred sodišči in drugimi organi;
- v zakonodaji je potrebno odpraviti /omejiti/ možnosti za
različne razlage, nesporazume, zlorabe in samovoljo pri izvajanju predpisov;
- upoštevati je potrebno, da sta republiški ZJO in ZTSJO
sistemska celota, zato rešitve ne smejo biti v nasprotju z zveznim zakonom;
priloga poročevalca

- ni potrebno prevzemati določb iz drugih zakonov;
- nesmotrno in neučinkovito bi bilo še podrobneje in
kazuistično urejati nekatera vprašanja v tem zakonu, temveč
je treba pustiti dovolj prostora samoupravnemu urejanju
posameznih vprašanj, glede na specifične potrebe in stanje
v določenemu okolju.
Predlagane rešitve ne spreminjajo temeljnih načel in ciljev
ZJO.
1. Sklep skupščine SRS je zavezal predlagatelja, da določi
obveznost organov, da javno odgovarjajo na javno postavljena vprašanja.
1.1.
Predlagatelj se je do te pobude opredelil že v Poročilu
o uresničevanju zakona o javnem obveščanju, v skladu s sklepom Skupščine pa jo je ponovno in širše proučil. Pri tem se je
opiral na naslednje ugotovitve in izhodišča:
- občan ima pravico, da glede na 199. člen Ustave SRS,
daje predloge telesom in organom DPS in drugim pristojnim
organom in organizacijam, ter dobi odgovor nanje;
- občan ima pravico v sredstvih javnega obveščanja izražati in objavljati svoja mnenja 12. odstavek 209. člena Ustave
SRS/;
- s »predlogom« oz. »mnenjem« lahko razumemo tudi
»vprašanje«;
- tisk, radio, televizija in druga sredstva javnega obveščanja morajo objavljati za javnost pomembna mnenja in obvestila občanov, organov in organizacij /5. odstavek 209. člena
Ustave SRS/;
- delo državnih organov in organov upravljanja OZD in
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter organov
DPO, drugih družbenih organizacij in društv je javno /I. odstavek 122. člena Ustave SRS/.
- svoboščine in pravice človeka in občana se v skladu
s 249. členom Ustave SRS uresničujejo, dolžnosti pa izpolnjujejo na podlagi same Ustave. Z zakonom se lahko predpiše le
način uresničevanja posameznih svoboščin in pravic in to
edinole, kadar je z Ustavo tako predvideno ali če je za njihovo
uresničevanje to neogibno.
- Organi so dolžni odgovarjati na vloge in predloge občanov že na podlagi same ustavne doložbe. Ustava namreč ne
predvideva izrecno zakonskega urejanja uresničevanja te pravice občanov;
- Viri informacij svojo odgovornost za javno delovanje
oziroma uresničevanje v prvem odstavku 9. člena ZJO določene obveznosti /da morajo zagotavljati javnost svojega dela
z dajanjem informacij o vprašanjih s svojega delovnega
področja, ki so pomembni za življenje in delo delovnih ljudi in
občanov in o vprašanjih, pomembnih za skupnost ter dajati na
zahtevo delovnih ljudi in občanov informacijo o takšnih vprašanjih/ izpolnjujejo prek sredstev javnega obveščanja in na
druge načine določene v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja, v njihovih splošnih aktih.
1.2.
Predlagatelj meni, naj bi v zakonu, ob upoštevanju navedenih izhodišč in usmeritev, predvideli odgovarjanje organov
v sredstvih javnega obveščanja zgolj kot enega izmed možnih
načinov uresničevanja javnosti dela, predvidenih v drugem
odstavku 9. člena ZJO.
Predlagatelj s tem zasleduje tudi cilj, da bi uporaba tega
načina komuniciranja z javnostjo postala v praksi vse pogostejša, zato v variantnem dodatku predvideva tudi obveznost
glavnega in odgovornega urednika, da pošilja vprašanja, ki jih
objavi v javnem glasilu, tudi organu, v katerega delovno
področje vprašanje sodi.
V zvezi z navedeno rešitvijo /dopolnitvijo 2. odstavka 9.
člena/ je potrebno poudariti, da so organi /viri informacij/ že
na podlagi 4. odstavka 9. člena ZJO dolžni s splošnim aktom
določiti način zagotavljanja javnosti dela in način dajanja
informacij za javnost. Glede na specifiko posameznih področij/npr. pravosodje/ se torej v teh aktih lahko določi, v katerih
primerih organ prek sredstev javnega obveščanja odgovarja
na predloge in vprašanja občanov, postavljena v sredstvih
javnega obveščanja.
1.3.
Predlagatelj je pri rešitvi v zvezi z dopolnitvijo 9. člena ZJO
izhajal zlasti iz tega, da so sredstva javnega obveščanja
posebni člen povezovanja med občani, organi in organizacijami oziroma javnega komuniciranja in urejanja posamičnih,
priloga poročevalca

skupnih in splošnih /družbenih/ zadev in.da gre v obravnavanem primeru za enega izmed možnih, posebnih načinov uresničevanja ustavnih svoboščin občanov/199. člen Ustave SRS/
in ustavno določenih dolžnosti virov informacij in javnih glasil. Predlagatelj torej meni, kot je že ocenil v Poročilu o uresničevanju ZJO, da je ustavno načelo javnosti dela konkretizirano že z drugimi zakoni /zakon o temeljih sistema DSI in
o infomracijskem sistemu federacije, republiški zakon o DSI,
zakon o sistemu državne uprave itd./, zato v ZJO ni potrebno
še posebej predpisati splošne obveznosti vseh organov, da
morajo obvezno javno odgovarjati na javno postavljana vprašanja. To stališče pa nikakor ne pomeni zmanjševanja
pomena tovrstnega komuniciranja posameznih organov,
organizacij in skupnosti z javnostjo. Nasprotno, postati mora
še pomembnejša sestavina delovanja in odgovornosti vseh
organov, nikakor pa ni in ne more biti edina oblika uresničevanja načela javnosti njihovega dela, pa tudi ne edino možna,
edino sprejemljiva oblika odzivanja na kakršenkoli javni način
naslovljena vprašanja posameznim organom, organizacijam
in skupnostim. Za posamezne vrste vprašanj so celo izrecno
predpisani postopki, oblike in načini dajanja odgovorov /npr.
delegatska vprašanja/, njihova objava in seveda objava odgovorov v javnih glasilih pa je povezana predvsem s programsko
zasnovo in uredniško politiko posameznih javnih glasil. Predlagatelj torej ocenjuje, da v zakonu ni potrebno posebej
urejati tega vprašanja, ker gre za enega izmed možnih načinov uresničevanja javnosti dela organov.
2. V skladu s predlogom, naj se v zakonu uredi status
nagrad in zlatih odličij Toneta Tomšiča kot najvišjih republiških priznanj za novinarsko delo in tudi določi stabilen vir
financiranja, se zakon dopolni s posebnim poglavjem
»Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča«, v katerem je
določeno, da DNS podeljuje vsako leto eno Tomšičevo
nagrado za življenjsko delo, največ 2 nagradi Toneta Tomšiča
za vrhunske dosežke na področju novinarstva, največ tri Tomšičeve nagrade iz sklada Toneta Tomšiča za pomembne prispevke k razvoju slovenskega novinarstva ter največ dve zlati
odličji Toneta Tomšiča kot posebno priznanje novinarjem, ki
so se angažirali zlasti med NOB in prvih povojnih letih. Predvideno je, da denarni del za nagrade in odličja zagotovi SR
Slovenija, predpisana pa je tudi sestava obeh komisij DNS, ki
sprejemajo odločitve o dobitnikih Tomšičevih nagrad oz. zlatih odličij ter subjekti, ki lahko predlagajo kandidate za
nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča.
Predlogi rešitev so pripravljeni v sodelovanju z DNS ob
upoštevanju sedanje ureditve /v aktih DNS/ in izkušenj /3.
teza/.
Merila in postopek podeljevanja naj bi tudi v prihodnje
podrobneje določali s statutom in pravilnikom DNS.
3. Z zakonom naj bi natančneje uredili rabo slovenskega
jezika v sredstvih javnega obveščanja, izhajajoč pri tem v prvi
vrsti iz 212. člena Ustave SRS, ki določa, da vsi državni organi
ter drugi organi, samoupravne organizacije, skupnosti in
posamezniki, ki opravljajo družbeno službo na območju SRS,
poslujejo v slovenskem jeziku.
Veljavni zakon ne določa izrecno, da mora javno glasilo
/časopis oz. radijski ali TV program/ izhajati oz. oddajati
v slovenskem jeziku; raba slovenskega oz. italijanskega in
madžarskega jezika na narodnostno mešanih območjih temelji neposredno na ustreznih ustavnih določbah /212. člen in
251. člen ustave SRS/.
Zakon je sicer že doslej dopuščal možnost, da ustanovitelj
časopisa v ustanovitvenem aktu določi jezik, v katerem bo
časopis izhajal - torej tudi v neslovenskem jeziku, ali pa tudi
dvo - ali večjezično /npr. časopisi OZD, različne znanstvene
publikacije, tisk, namenjen tujim gostom, publikacije mednarodnih ustanov s sedežem v SRS itd /.
V predlaganih rešitvah se izrecno postavlja načelo, da časopis izhaja v slovenskem jeziku /9. teza/ oz. da se RTV program
oddaja v slovenskem jeziku ali pa mora biti preveden v slovenski jezik /15. teza/.
Novost so tudi določbe glede RTV programov: možnost
oddajanja RTV programov jugoslovanskih in tujih radijskih in
TV organizacij oziroma predvajanja na območju SRS brez
prevoda v slovenski jezik se omejuje zgolj na primere, ko je to
neogibno potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in
avtentičnosti dogajanj /npr. neposredni prenosi zborovanj,
zasedanj, drugih aktualnih dogodkov/, in če prevod iz objek35

tivnih razlogov ni mogoč. Odločitve o tem naj bi se sprejemale
tako kot za vse druge oddaje, v skladu z zakonom /ZTSJO
določa, daje glavni in odgovorni urednik odgovoren za vsako
informacijo, objavljeno v javnem glasilu, razen če je objavljena na zahtevo pristojnega organa, organizacije ali skupnosti v primerih iz 28. člena ZTSJO/, ter v skladu z uredniško
politiko, ki jo določa uredništvo v okviru programske zasnove
javnega glasila ob upoštevanju smernic sveta, ki naj bi še
posebej spremljal določbe glede rabe slovenskega jezika
v javnih glasilih. Posebno aktualno je vprašanje tkim. eksperimentalnih, satelitskih tujih TV programov, ki se prenašajo
neposredno, brez prevoda v slovenski jezik. Glede na vse
večjo odprtost evropskega komunikacijskega prostora in tudi
precejšnje število kabelskih distribucijskih omrežij v SRS,
ocenjujemo, da ne kaže z zakonom prepovedati prenosa teh
tujih programov, pač pa naj bi takšno predvajanje dovolil
pristojni republiški upravni organ.
Teze zato razlikujejo programe tujih RTV organizacij /2. ost.
15. teze/, ki jih v okviru svoje redne dejavnosti predvajajo RTV
organizacije v SRS kot sestavni del svojih programov od tkim.
tujih satelitskih programov /tuji TV programi, ki se distribuirajo prek satelitov/, pri katerih gre za programe oz. posamezne oddaje, ki niso sestavni del programov RTV organizacij v Sloveniji, temveč se distribuirajo na podlagi pogodb oz.
sporazumov med JRT in tujimi RTV organizacijami neposredno prek satelita, pred začetkom ali po končanem programu domače RTV organizacije /4. odst. 15. teze/
RTV organizacija naj bi programe, ki se bodo izjemoma
predvajali v neslovenskem jeziku, najavljala in pojasnjevala
v slovenščini. Pripominjamo, da del te materije /področje
kulture/ ureja zakon o kulturno umetniških dejavnostih in
o posredovanju kulturnih vrednot/npr. predvajanje filmov po
TV v slov-enščini ali s slovenskimi podnapisi, najavljanje,
propagiranje in pojasnjevanje kulturnih prireditev v slovenščini/, s tem zakonom, pa naj bi uredili sprecifičnosti radiodifuzije, ki terja v prvi vrsti pravočasno in avtentično informiranje
o družbeno relevantnih dogodkih.
Izvajanje zakonskih določb o rabi jezika naj bi spremljal
časopisni oz. programski svet, kar je po našem mnenju
skladno s funkcijo in pristojnostmi sveta/6. teza/. Pri tem velja
še posebej opozoriti na 249. člen ustave SRS, ki določa, da se
zagotavlja sodno varstvo svoboščin in pravic, ki so zajamčene
z ustavo.
. .
4 Z zakonom naj bi skladno z ugotovitvami in ocenami iz
Poročila in sklepom Skupščine SRS, okrepili zakonsko odgovornost ustanovitelja za zagotavljanje materialnih in drugih
pogojev ne le za začetek dela, temveč tudi za redno izdajanje
oz. oddajanje javnih glasil. Zato je izrecno določeno, da
ustanovitelj javnih glasil zagotovi materialne, kadrovske in
druge pogoje tudi za nemoteno delovanje javnih glasil, zlasti
s tem, da ob sprejemanju in spreminjanju programske zasnove določi tudi način in vire financiranja javnih glasil, redno
spremlja uresničevanje programske zasnove in uredniške
politike ter materialni položaj javnih glasil, sprejme potrebne
ukrepe za redno izdajanje javnih glasil, kadar s svojo odločitvijo glede programske zasnove, časa izdajanja, cene ali kako
drugače bistveno vpliva na njegov gmoten položaj. S takšno
dopolnitvijo 1. odstavka 52. člena zakona in upoštevaje sistem
kompenzacij, ki jih urejajo drugi predpisi, je 2. odstavek tega
člena odveč in se črta/12. teza/.
5. Skupščina SRS se je zavzela za rešitev, ki bi zagotovila
enakopravno odločanje ustanovitelja in organa upravljanja
pri imenovanju glavnih in odgovornih urednikov, P^RK SZDL
pa je predlagalo, naj ustanovitelj imenuje in razrešuje glavnega in odgovornega urednika v soglasju z organom upravljanja in svetom. Predlagatelj je sledil stališču socialistične
zveze in namesto dosedanjega mnenja organa upravljanja in
časopisnega oz. programskega sveta predvidel njuno soglasje.Tako naj bi zakon določal, da glavnega in odgovornega
urednika časopisa oz. programa imenuje in razrešuje ustanovitelj časopisa oz. programa v soglasju z organom upravljanja
časopisne ali druge organizacije, ki izdaja časopis oziroma
radijske ali televizijske organizacije ter časopisnim oz. programskim svetom. Kadar pa ustanovitelj sam izdaja časopis,
naj bi imenoval oz. razreševal glavnega in odgovornega urednika časopisa ustanovitelj v soglasju s časopisnim svetom /8.
teza/. S predlagano spremembo se bo okrepil vpliv novinarjev
in drugih delavcev v časopisnih in RTV organizacijah in predstavnikov širše družbene skupnosti prek organa upravljanja

teh organizacij oz. časopisnih /programskih/ svetov na izbor
glavnih in odgovornih urednikov javnih glasil. Potrdila oziroma uzakonila se bo, kot je bilo poudarjevno v razpravah
o Poročilu o uresničevanju ZJO pozitivna, demokratična in
prevladujoča praksa imenovanja glavnih in odgovornih urednikov na podlagi sodelovanja /in pozitivnega mnenja/ omenjenih organov.
Vloga in vpliv novinarjev in urednikov - kot objektivno se
posebej zainteresiranih — v postopku kandidiranja in imenovanja glavnih in odgovornih urednikov se, kot rečeno, s predlagano spremembo krepi, vendar še vedno ostaja vprašanje
ali sta zadostna /v organu upravljanja so delegati vseh delov
delovnega procesa/, zlasti če naj vpliv novinarjev zagotavlja
tudi spoštovanje čim višjih kakovostnih delovno strokovnih
oz. profesionalnih kriterijev v postopku kandidiranja in imenovanja glavnih in odgovornih urednikov. Po mnenju predlagatelja bi morali temu vprašanju nameniti večjo pozornost
v samoupravnih splošnih aktih časopisnih in RTV organizacij,
proučiti pa bo potrebno, kako ta vpliv tudi zakonsko urediti.
V tej zvezi bo potrebno, v okviru razprav o spremembah in
dopolnitvah zakona o temeljih sistema javnega obveščanja,
proučiti tudi določbe glede načina imenovanja oziroma določanja sestave uredništev javnih glasil /39. člen ZTSJO/.
6. Sklep Skupščine SRS zavezuje predlagatelja, da
v zakonu drugače uredi vprašanje preprečevanja zlorabe svobode obveščanja. Pri pripravi rešitev je upošteval zlasti
naslednja, tudi v Skupščini SRS verificirana izhodišča m
usmeritve:
- Kardeljeva misel, da svoboda informacij ne pomeni pravice, da lahko nekdo širi neresnico po svoji volji, ampak
pravico vsakogar, da sliši resnico ostaja /oz. se še bolj potrjuje/ eno temeljnih programskih vodil za utrjevanje in širjenje
svobode obveščanja in demokratizacije javnega komuniciranja. To pa, skupaj z mednarodnimi dokumenti in ustavo ter
zakonsko priznanimi in varovanimi vrednotami, pravicami in
interesi, opredeljuje tudi kriterije in usmeritve za določanje
oblik, sredstev in načinov preprečevanja deformacij in zlorab
te svobode;
....
u j
- Poglavitna pot za varovanje in uveljavljenje svobode
javnega obveščanja in za preprečevanje njene zlorabe je
nedvomno nadaljnje uveljavljanje družbenih, samoupravnih,
pravnih in demokratičnih mehanizmov ter uveljavljanje novinarske etike oz. etike javne besede;
- Potrebno je širše uveljavljati instrumente civilnega prava
za varovanje določenih vrednot, pravic in interesov tudi na
področju javnega obveščanja; v mnogih primerih je možnost
za osebno tožbo povsem zadostna zaščita;
- Razvoj svobode obveščanja, kot nepogrešljive sestavine
demokratizacije javnega življenja, izkušnje sone prakse jn
omejenost učinkov administrativnih posegov nasploh in se
posebej na področju javnega obveščanja narekujejo smotrno
omejitev verbalnih deliktov, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in tudi spremembe v zakonodaji, ki kakorkoli ureja
preprečevanje zlorabe svobode tiska in drugih oblik javnega
obveščanja. Niso torej utemeljene le spremembe v republiškem zakonu o javnem obveščanju, ampak so potrebne tudi
v nekaterih drugih republiških in tudi zveznih zakonih.
Z vsemi temi spremembami bi morali zagotoviti uveljavitev
enotne, sedanjim družbenim potrebam in razvojnim ciljem
prirejene kriminalnopolitične, zakonodajnotehnične in pravnoteoretične koncepcije preprečevanja zlorabe tiska in javne
besede*
- Proces demokratizacije in z njim povezan razvoj svobode
tiska ter izkušnje sodne prakse narekujejo, da se neposredno
v ZJO skrčijo razlogi za prepoved /98. člen/ na smotrn in
upravičen obseg. Izhodišče pri tem mora biti dolžnost javnih
glasil, da objavljajo resnične informacije in da spoštujejo
profesionalno etiko ter, da mora tudi zakon kot celota prispevati k ustvarjanju in utrjevanju pogojev za uresničevanje te
usmeritve. Administrativni posegi /prepovedi/ kot instument
urejanja odnosov na tem področju pa bi morali biti ze z zakonom jasneje opredeljeni, še bolj omejeni oz. omejeni le na
preprečevanje nepopravljive škode oz. da bi moral objavljeni
sestavek predstavljati vsaj kaznivo dejanje, ki bi povzročilo
neke nadaljne hujše posledice, kolikor tiskana stvar ne bi bila
zaplenjena. Seveda pa tako, kot to ureja sedanji zakon, ne
morejo predstavljati prepovednega razloga mnenja, stalisca,
kolikor ne gre za žaljivo uredniško oceno v obliki uradno
pregonljivih kaznivih dejanj.
priloga poročevalca
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Poleg teh izhodišč in ocen je predlagatelj, v skladu z usmeritvami iz poročila, upošteval rezultate analize kazenske zakonodaje oz. že opravljenih razprav o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SRS.
Skladno s tem se predlaga rešitev, po kateri naj bi bilo
prepovedano le razširjanje /in ne več tudi objavljanje/ informacij, ki vsebujejo zakonske znake kaznivih dejanj sramotitve
SRS, druge republike ali socialistične avtonomne pokrajine
po 112. členu Kazenskega zakona SRS ter dokumentov ali
podatkov, katerih objava predstavlja zakonske znake kaznivega dejanja izdaje poslovne tajnosti ali uradne tajnosti po
131. oz. 194 členu Kazenskega zakona SRS /17. teza/.
Predlagana zožitev prepovednih razlogov na sramotitev SR
Slovenije drugih socialističnih republik in pokrajin po 112.
členu kazenskega zakona SRS pomeni, da so možni prepovedni razlogi le razširjanje informacij, ki vsebujejo zakonske
znake kaznivega dejanja sramotitve SR Slovenije, druge socialistične republike ali SAP, njene zastave, grba ali himne
njenih najvišjih organov ali predstavnikov teh organov.
Za razprave o spremembah in dopolnitvah kazenskih zakonov SFRJ in SRS so predlagane tudi določene variante glede
kazensko-pravnega varstva predstavnikov SR Slovenije. Gre
za predlog, da je za pregon v primerih ko je kaznivo dejanje
storjeno zoper predstavnika varovanih organov v zvezi z njihovo funkcijo, potrebno dovoljenje oškodovanca. Sramotitev
predstavnikov najvišjih organov SRS bo po tem zakonu ostal
razlog za izrek prepovedi razširjanja le v primeru, če ne bo
spremenjen kazenski zakon SRS in se bo torej to kaznivo
dejanje preganjalo po uradni dolžnosti, brez dovoljenja oškodovanca.
V skladu z usmeritvami za pripravo sprememb in dopolnitev
98. člena ZJO še posebej glede povezovanja s spremembami
in dopolnitvami kazenske zakonodaje bo predlagatelj besedilo predloga sprememb 98. člena oblikoval v skladu s spre, membami in dopolnitvami kazenskega zakona SRS.
Pripominjamo, da so, v" skladu s sklepom Skupščine SRS,
že sprožene akcije v pristojnih zveznih organih za proučitev
ustreznosti ureditve tega področja v zakonu o preprečevanju
zlorabe svobode tiska in drugih oblik obveščanja oz. pobud
za spremembe in dopolnitve tega zveznega zakona, ki so bile
vključene v Poročilo.
7. Poleg omenjenih rešitev, ki so rezultat uresničevanja
sklepa skupščine SRS oz. stališč P RK SZDL, so predvidene
še nekatere dodatne rešitve, ki jih sicer ne bi bilo nujno
upoštevati že v prvi fazi, vendar je predlagatelj ocenil, da gre
za nekatere redakcijske in manjše vsebinske izboljšave besedila, ki bi prispevale k večji jasnosti zakonskih določb. Upošteval je tudi dva konkretna predloga delovnih teles Skupščine SRS ob razpravi o Poročilu o uresničevanju ZJO in
usmeritev Izvršnega sveta ter Skupščine SRS glede urejanja
pogojev in možnosti za opravljanje osebnega dela samostojno kot poklic.
a/ Konkretna predloga delovnih teles Skupščine SRS, ki ju
vključujemo v predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopojnitvah ZJO že v tej tkim. prvi fazi sta naslednja:
— črta naj se 23. člen ZJO, ki določa, da ustanovitelj daje
soglasje k statutu časopisne, radijske ali TV organizacije,
glede na mnenje zakonodajno-pravne komisije S SRS, daje
soglasje ustanovitelja le ena od oblik uresničevanja posebnega družbenega interesa, le-ta pa je z zakonom zagotovljen
že v zadostni meri 14. teza/;
- 53. člen ZJO naj se dopolni tako, da je potrebno zahtevi
za vpis v register časopisa na narodnostno mešanem
območju priložiti tudi mnenje SIS za prosveto in kulturo
pripadnikov italijanske oz. madžarske narodnosti, s čemer naj
bi dosegli, da bi na teh območjih v bodoče izdajali tovarniška
glasila tudi v jeziku narodnosti in zagotovili s tem ustrezen
vpliv omenjenih SIS glede informiranja delavcev tudi v jeziku
narodnosti /12. teza/.
Pripominjamo, da bodo druge pobude in mnenja, izražena
v razpravi o Poročilu o uresničevanju ZJO, ki zadevajo širše
vidike uresničevanja posebnega družbenega interesa na
področju javnega obveščanja, še posebej RTV področje,
predmet razprav v okviru SZDL oz„ v skladu s sklepom Skupščine SRS, priprav, sprememb in dopolnitev ZJO v tkim. drugi
fazi.
b/ V skladu z načelom deregulacije se predlaga tudi črtanje
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24. člena ZJO, saj prenehanje OZD ureja poseben zakon /5
teza/;
c/ Glede na načelo, da se ne ponavlja določb iz drugih
zakonov /ZTSJO - 12. člen podrobno predpisuje okvir oz.
način, kako morajo subjekti sistema javnega obveščanja,
vključno novinarji, opravljati svojo družbeno funkcijo, pa tudi
kodeks novinarjev Jugoslavije opredeljuje politične in etične
norme ter vrednote pri opravljanju novinarskih opravil v javnem glasilu/, menimo, da zadošča s tem zakonom zavezati
novinarja le s splošno določbo, da mora pri opravljanju svojega dela spoštovati ustavo, zakone /kar obvezuje sicer vse
delovne ljudi in obdane/ in kodeks novinarjev Jugoslavije in
predlagamo združitev sedanjega 11. in 12. člena zakona ter
ustrezno spremembo besedila /alternativa 2. teze/.
č/ Z zakonom naj bi, upoštevaje usmeritve IS S SRS in
S SRS glede normativnega urejanja osebnega dela, redefinirali pojem novinarja. 11. člen ZJO opredeljuje novinarja kot
»delavca, ki se poklicno ukvarja z obveščanjem". Čeprav ta
dikcija ni preprečevala opravljanja novinarskega dela s samostojnim osebnim delom kot poklic, menimo, da je potrebno
tudi izrecno v zakonu to možnost predvideti in razširiti pojem
novinarja - delavca tudi na novinarja - delovnega človeka
oz. posebej določiti, da se obveščanje javnosti lahko opravlja
tudi s samostojnim osebnim delom kot poklic /2. teza/.
V skladu s temi usmeritvami je tudi predlog, da se črta 2.
odstavek 68. člena ZJO, ki zožuje pravico javnega predvajanja
in razširjanja dokumentarno-informativnih filmov le na filmsko—informativne, kulturne in TV organizacije in s teem
izrecno onemogoča opravljanje te dejavnosti z osebnim
delom samostojno kot poklic.
V zvezi z vprašanjem statusa svobodnega novinarja velja
posebej opozoriti na 209. člen Ustave SRS, ki določa, da
imajo občani pravico v sredstvih javnega obveščanja izražati
in objavljati svoja mnenja, tisk, radio in televizija ter druga
sredstva javnega obveščanja pa morajo objavljati za javnost
pomembna mnenja občanov. To pomeni, da se lahko z obveščanjem javnosti ukvarja vsakdo in ne le poklicni novinarji.
Priznavanje statusa tkim. svobodnega novinarja torej ni pogoj
za uresničevanje te ustavne pravice, pač pa je pomembno za
uveljavljanje pravic na področju socialnega, zdravstvenega in
invalidskega zavarovanja in urejanje drugih pravic in obveznovsti, ki so povezane z opravljanjem novinarskega dela
s samostojnim osebnim delom kot poklic. To vprašanje pa je
tudi pomembni del prizadevanj za rast strokovnosti, profesionalnosti in kvalitete novinarskega dela.
Zakon naj bi zato obsegal tudi določbo, da se pravice in
obveznosti tkim. svobodnih novinarjev glede zdravstvenega,
socialnega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, otroškega varstva in drugih vprašanj urejajo v skladu s samoupravnimi splošnimi akti ustreznih interesnih skupnosti /na ta
način se to vprašanje ureja tudi v zakonu o samostojnih
kulturnih delavcih/ /2. teza/. To bi pomenilo zgolj uzakonitev
sedanje ureditve oz. prakse, /statut SPIZ npr. določa način
zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost/. OpravIjenje samostojne dejavnosti se glede na 2. odstavek 13. člena
statuta SPIZ dokazuje v primeru tkim. svobodnega novinarja
s potrdilom o članstvu v ustrezni poklicni organizaciji /DNS/
ali s potrdilom pristojne uprave za družbene prihodke, da je
oseba zavezanec za davek iz poklicne dejavnosti, ki jo opravlja v obliki stalnega poklica.
Dejstvo je torej, da lahko pridobi lastnost zavarovanca tudi
nekdo, ki ni član DNS, če to dejavnost opravlja kot poklic in
predloži o tem ustrezno dokazilo /13. člen Statuta SPIZ/. Ob
tem pa naj opozorimo, da DNS sprejema v članstvo »svobodne novinarje« oz. nekomu priznava ta status /9. člen
Statuta DNS/, če se s pisanjem pretežno preživlja, sodeluje
v enem izmed novinarskih aktivov in izpolnjuje druge pogoje
iz pravilnika o sprejemanju v članstvo DNS /le-ta določa, da
se mora tisti, kdor želi postati član DNS najmanj dve leti
ukvarjati z novinarkim delom/.
V delovni skupini za proučevanje in sodelovanje pri pripravi
sprememb in dopolnitev normativne ureditve področja javnega obveščanja pri RK za informiranje se je oblikoval tudi
konkreten možen predlog rešitve tega vprašanja, ki se opira
na dosedanjo /sicer minimalno/ dejansko prakso uporabe
zakonske ureditve glede samostojnih kulturnih delavcev tudi
za urejanje novinarskega dela, ki ga posameznik opravlja kot
poklic /zakon o samostojnih kulturnih delavcih - Ur. list SRS
št. 9/82/.
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Z zakonom naj bi po tem predlogu določili, da se pri
republiškem upravnem organu pristojnem za informiranje
vodi razvid samostojnih /svobodnih/ novinarjev, v katerega se
vpiše svobodni novinar /oz. se nekomu priznava status svobodnega novinarja/, če je s šolanjem ali delovnimi izkušnjami
pridobil usposobljenost za poklicno opravljanje novinarskega
dela, če ima stalno prebivališče v SRS, če ni v delovnem
razmerju s polnim delovnim časom oz. če ne opravlja samostojno kot poklic že druge poklicne dejavnosti in če mu ni
s pravnomočno sodno odločbo začasno prepovedano opravljanje novinarskega dela. O zahtevi za vpis v razvid bi naj
odločal republiški upravni organ, pristojen za informiranje, na
predlog posebne strokovne komisije. Predsednika in del članov te komisije bi naj imenoval republiški upravni organ,
pristojen za informiranje, del članov pa DNS in obe univerzi
v SRS.
Namen zakonskega predpisovanja pogojev za opravljanje
novinarskega dela kot samostojne dejavnosti bi bil v načelu
enak kot eventualno zakonsko urejanje obveznih /minimalnih/
pogojev za opravljenje novinarskega dela oz. mehanizmov za
družbeno preverjanje in verifikacijo strokovnosti novinarskega dela nasploh: to je krepitev kvalitete in profesionalnosti
novinarskega dela.
O tem vprašanju oz. o določanju posebnih pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti na področju javnega
obveščanja ter postopku njihovega ugotavljanja in eventuelnih pooblastilih DNS razprave še potekajo oz. bo to vprašanje

proučeno še posebej v okviru uresničevanja sklepa Skupščine SRS, da naj RK za informiranje, Društvo novinarjev
Slovenije ter ustrezna telesa RK SZDL oblikujejo skupen predlog za ureditev vprašanj glede kadrovske strukture v javnih
glasilih, s ciljem krepitve kvalitete in profesionalnosti novinarskega poklica.
DNS bo v skladu z zaključkom svojega upravnega odbora
do konca aprila 1989 pripravilo tudi konkretnejše predloge
rešitev o tem vprašanju.
Pripominjamo, da je v pripravi zakon o osebnem delu na
področju družbenih dejavnosti, na podlagi katerega bo moč
oceniti, kaj bo potrebno posebej ali konkretneje urediti z ZJO
glede opravljanja samostojne poklicne dejavnosti na
področju javnega obveščanja.
IV. Finančne in druge posledice
Predlagane spremembe in dopolnitve bodo terjale,da se
glede na predvideno stalno obveznost republike, redno zagotavljajo določena finančna sredstva za Tomšičeve nagrade in
zlata odličja Toneta Tomšiča v proračunu SRS. Sredstva za ta
namen so se sicer tudi doslej, v omejenem obsegu, zagotavljala v okviru proračuna SRS na podlagi vsakoletnih prošenj
Društva novinarjev Slovenije.
Izvajanje zakona ne bo narekovalo povečanja administrativnih del in nalog ter izdaje izvršilnih predpisov.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem obveščanju
1. teza
Po drugem odstavku 9. člena se doda nova prava alineja, ki
se glasi:
- odgovarjajo na vprašanja, postavljena v sredstvih javnega obveščanja, ki se nanašajo na njihovo delo ali zadeve iz
njihovega delovnega področja
Variantni dodatek:
Za drugim se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
Če javno glasilo objavi vprašanje, ki se nanaša na delo ali
zadeve z delovnega področja določenega organa, mora
glavni in odgovorni urednik hkrati z objavo poslati besedilo
vprašanja pristojnemu organu.
O objavi vprašanja (odgovora) odloča glavni in odgovorni
urednik v skladu s kriteriji iz 73. oz. 74. člena zakona.
Če glavni in odgovorni urednik javnega glasila objavi vprašanje, mora hkrati z objavo poslati besedilo vprašanja pristojemu organu.
2. teza
11. člen se spremeni in dopolni tako, da se za besedo
»delavec« dodajo besede »oz. delovni človek« ...
doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
Za obveščanje javnosti po tem členu se šteje:
- pisanje novinarskih besedil za tisk, radio in televizijo,
časopisne agencije in dokumentarno-informativne filme
- priprava radijskih in TV oddaj
- urejanje in redigiranje novinarskih besedil
- novinarsko sporočanje s karikaturo, fotografijo, filmom
ali drugimi oblikami objavljanja informacij za javnost s prenosom zapisa, glasu ali slike.
Črta se zadnji stavek tega člena.
Varianta 2. teze:
Črta se zadnji stavek 11. člena in dodata nova 2. in 3.
odstavek, ki se glasita:
Obveščanje javnosti se lahko opravlja tudi s samostojnim
osebnim delom kot poklic.
Za obveščanje javnosti po tem členu se šteje:
- pisanje novinarskih besedil za tisk, radio in televizijo,
časopisne agencije in dOkumentarno-informativno filme
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- priprava radijskih in TV oddaj
- urejanje in redigiranje novinarskih besedil
- novinarsko sporočanje s karikaturo, fotografijo,-filmom
ali drugimi oblikami objavljanja informacij za javnost s prenosom zapisa, glasu ali slike.
Drugi stavek 11. člena postane 3. odstavek.
Alternativa 2. teze: združita se 11. in 12. člen. Besedilo se
glasi:
Novinar je delavec oz. delovni človek, ki se poklicno ukvarja
z obveščanjem javnosti.
Za obveščanje javnosti po tem členu se šteje:
- pisanje novinarskih besedil za tisk, radio in televizijo,
časopisne agencije in dokumentarno-informativne filme
- priprava radijskih in TV oddaj
- urejanje in redigiranje novinarskih besedil
- novinarsko sporočanje s karikaturo, fotografijo, filmom
ali drugimi oblikami objavljanja informacij za javnost s prenosom zapisa, glasu in slike.
Drugi stavek 11. člena postane 3. odstavek.
Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene informacije in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o katerih
poroča. Pri opravljanju svojega dela mora spoštovati ustavo,
zakone in kodeks novinarjev Jugoslavije (načela novinarske
etike).
Variantni dodatek k 2. tezi za 11. členom se doda nov 11.
a člen, ki se glasi:
Delovni ljudje, ki se ukvarjajo z obveščanjem javnosti
s samostojnim osebnim delom kot poklic (svobodni novinar)
se vpišejo v razvid (svobodnih novinarjev). Razvid vodi republiški upravni organ, pristojen za informiranje.
»Svobodni novinar« se lahko vpiše v razvid:
- če opravlja dejavnost obveščanja javnosti iz prejšnjega
- če je s šolanjem ali delovnimi izkušnjami pridobil usposobljenost za poklicno opavljanje te dejavnosti,
- če ima stalno prebivališče v SR Sloveniji,
- če ni v delovnem razmerju s polnim delovnim časom
oziroma če ne opravlja samostojno kot poklic že druge
poklicne dejavnosti in
- če mu ni s pravnomočno sodno odločbo začasno prepovedano opravljanje te dejavnosti.
O zahtevi za vpis v razvid odloča republiški upravni organ,
pristojen za informiranje, na predlog posebne strokovne
priloga poročevalca

komisije (v nadaljnem besedilu: komisija).
Predsednika in polovico članov komisije iz prejšnjega
odstavka imenuje republiški upravni organ, pristojen za informiranje, polovico pa Društvo novinarjev Slovenije in obe
univerzi v SRS...
»Svobodni novinar« se izbriše iz razvida na svojo zahtevo
ali pa odločitvi republiškega upravnega organa, pristojnega
za informiranje, na predlog komisije, če ta ugotovi, da ne
izpolnuje več pogojev iz... člena tega zakona.
»Svobodni novinar« mora vsako spremembo pogojev iz
...člena tega zakona takoj sporočiti republiškemu upravnemu organu, pristojnemu za informiranje.
Delovni ljudje, ki se ukvarjajo z obveščanjem javnosti
s samostojnim osebnim delom kot poklic, uresničujejo pravice in obveznosti glede socialnega, zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja, otroškega varstva, stanovanjskega gospodarstva, zavarovanja zoper začasno brezposelnost, plačevanja prispevkov in drugih vprašanj v skladu
s SSA pristojnih interesnih skupnosti.
3. teza
Za 14. členom se doda novo II. poglavje, ki se glasi: Nagrade
in zlata odličja Toneta Tomšiča:

NAGRADE IN ZLATA ODLIČJA TONETA TOMŠIČA
14 a člen
Nagrade in zlata odličja, ki se imenujejo po publicistu in
novinarju, narodnem heroju Tonetu Tomšiču, so najvišja priznanja SR Slovenije za dosežke na področju novinarstva.
Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča podeljuje DNS
vsako leto na spominski slovesnosti praviloma dne 21. maja
ob obletnici smrti Toneta Tomšiča in sicer:
~ eno Tomšičevo nagrado za življenjsko delo
- največ dve Tomšičevi nagradi za vrhunske dosežke na
področju novinarstva
- največ tri nagrade iz sklada Toneta Tomšiča za pomembne
prispevke k razvoju slovenskega novinarstva
- največ dve zlati odličji Toneta Tomšiča kot posebno priznanje novinarjev, ki so se angažirali zlasti med NOB in prvih
povojnih letih.

6. teza
33. člen se dopolni tako, da se doda nova tretja alineia ki se
glasi:
- spremlja uresničevanje zakonskih določb glede rabe slovenskega jezika
Dosedanja 9. alineja se špremeni in glasi:
»Daje soglasje k imenovanju glavnega in odgovornega
urednika oz. urednikov (v skladu s 1. oz. 4. odstavkom 43.
člena) ter mnenje o njihovem delu in delu novinarjev«.
7. teza
1. odstavku 43. člena se besede »po poprejšnjem mnenju«
nadomestijo z besedama »v soglasju«; v 4. odstavku se
besede »po poprejšnjem mnenju« nadomestijo z besedama
»v soglasju«;
8. teza
Črta se 1. odstavek 48. člena.
9. teza
4& členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
časopis izhaja praviloma v slovenskem jeziku, če v aktu
o ustanovitvi ni drugače določeno.
10. teza
2. stavek 1. odstavka 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
Poleg vprašanj, določenih z ZTSJO, se v aktu o ustanovitvi
določijo tudi ime in zvrst časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdajanja in naslov časopisa, sestava časopisnega
sveta oz. drugih teles za uresničevanje posebnega družbenega interesa ter uredništva.

14 b člen
Denarni del za nagrade in odličja Toneta Tomšiča zaaotovi
SR Slovenija.

11. teza
1. odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in
druge pogoje za začetek izdajanja in njegovo nemoteno delovanje zlasti s tem, da:
- ob sprejemanju in spreminjanju programske zasnove
določi tudi način in vire financiranja časopisa,
- redno spremlja uresničevanje programske zasnove in
uredniške politike ter materialni položaj časopisa,
- sprejema potrebne ukrepe za redno izdajanje časopisa,
kadar s svojo odločitvijo glede programske zasnove, časa
izdajanja, cene ali kako drugače bistveno vpliva na gmoten
položaj časopisa.
2. odstavek 52. člena se črta.

14 c člen
Nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča se podeljujejo na
podlagi javnega razpisa.
Kandidate za nagrade in zlata odličja Toneta Tomšiča lahko
predlagajo uredništva, novinarski aktivi, sekcije, družbenopolitične organizacije, Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in posamezniki.

12. teza
V 2. odstavku 53. člena se črta točka 4.
Doda se nov 3. odstavek, ki se glasi: Če se ustanavlja
časopis na narodnostno mešanem območju mora ustanovitelj
zahtevi za vpis v register priložiti tudi mnenje samoupravne
interesne skupnosti za prosveto in kulturo pripadnikov madžarske oz. italijanske narodnosti.

14 č člen
Odločitve o dobitnikih Tomšičevih nagrad sprejme 9-članska komisija DNS za podeljevanje nagrad T. Tomšiča, v katero
imenuje UO DNS 7 članov iz vrst slovenskih novinarjev, 2 pa
10 P RK
.
SZDL. O dobitnikih zlatih odličij Toneta Tomšiča
odloča 9-članska komisija DNS za podeljevanje zlatih odličij
Toneta Tomšiča, v katero imenuje 3 člane UO DNS iz vrst
slovenskih novinarjev, 4 člane odbor aktiva partizanskih novinarjev, 2 člana pa 10 P RK SZDL.
S statutom in pravilnikom DNS se podrobneje določijo
merila in postopek za podeljevanje nagrad in odličij Toneta
Tomšiča.

13. teza
V 1. odstavku 55. člena se beseda »pred« nadomesti
z besedo »po«.

4. teza
Crta se 23. člen.
5. teza
Črta se 24. člen.
priloga poročevalca

14. teza
62. člen se dopolni oz. spremeni tako, da se za besedo
»določbe« dodajo besede »50. člena, 1. odstavka 51. člena« in
črtata besedi »prvega odstavka«.
15. teza
Za 64. členom se doda nov 64 a člen, ki se glasi:
Radijski in televizijski programi se oddajajo v slovenskem
jeziku oziroma morajo biti prevedeni v slovenski jezik.
Izjemoma se sme oddajati programe jugoslovanskih in tujih
radijskih in TV organizacij brez prevoda v slovenski jezik če je
to neogibno potrebno zaradi aktualnosti, neposrednosti in
avtentičnosti dogajanj ter če prevod iz objektivnih razloaov
ni
3
možen.
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Radijski in televizijski programi, namenjeni italijanski oz.
madžarski narodnosti, se oddajajo v italijanskem oz. madžarskem jeziku.
Ne glede na določbo iz 2. odstavka tega člena lahko republiški upravni organ, pristojen za informiranje, dovoli neposredno oddajanje tujih TV programov, ki se prenašajo prek
satelitov, brez prevoda v slovenski jezik.
Programe iz 2. in 4. odstavka tega člena je RTV organizacija
dolžna najavljati in pojasnjevati v slovenskem jeziku.
16. teza
Črta se 2. odstavek 68. člena.
17. teza
98. člen se spremeni tako, da se glasi:

Členi ZJO, ki se spreminjajo,
dopolnjujejo oz. črtajo:
9. člen
Državni organi in organi upravljanja organizacij združenega
dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter
organi družbčenopolitičnih organizacij, drugih družbenih
organizacij in društev (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo
zagotavljati javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih,
popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna za življenje in delo delovnih
ljudi in občanov, in o vprašanjih, pomembnih za skupnost, in
dajati na zahtevo delovnih ljudi in občanov informacije o takšnih vprašanjih.
Subjekti iz prejšnjega odstavka zagotavljajo javnost svoiega
dela prek sredstev javnega obveščanja zlasti s tem, da: _
- omogočajo predstavnikom sredstev javnega obveščanja
navzočnost na sejah in sestankih,
- dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge informacije o svojem
delu,
- sodelujejo na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
- zagotavljajo v skladu s svojimi možnostmi organizacijske,
materialne, tehnične in druge pogoje za menoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede
obveščanja javnosti o njihovem delu.
Dajanje podatkov in informacij o vprašanjih iz prvega
odstavka tega člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali
splošnim aktom določeni kot državna, vojaška, uradna ali
poslovna tajnost ali če bi bila njihova objava v nasprotju
z drugimi družbenimi interesi, ki jih določa zakon.
Organi, organizacije in skupnosti morajo s splošnim aktom
določiti način zagotavljanja javnosti dela in način dajanja
informacij za javnost.
Novinar ali drug.predstavnik sredstva javnega obveščanja,
ki je dobil informacijo od odgovorne osebe organa, organizacije ali skupnosti ni odgovoren, če je vsebinsko točno objavil
informacijo o sredstvih javnega obveščanja in pri tem ni imel
razloga dvomiti o njeni resničnosti.
11. člen
Novinar je delavec, ki se poklicno ukvarja z obveščanjem
javnosti. Novinar ima pravico in dolžnost preverjati dobljene
informacije in raziskovati dejstva, dogodke in pojave, o katerih poroča. Novinar je pri svojem defu odgovoren za uresničevanje programske zasnove in uredniške politike javnega obveščanja.
12. člen
Novinarji in druge osebe, ki sodelujejo v javnem obveščanju, morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati načela
novinarske etike, utrjevati socialistično samoupravno ureditev ter varovati človekovo dostojanstvo in splošne družbene
interese.
23. člen
K statutu časopisne, radijske ali televizijske organizacije
daje soglasje ustanovitelj.
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Prepovedano je razširjati:
1. informacije, ki vsebujejo zakonske znake sramotitve SH
Slovenije, druge socialistične republike ali socialistične avtonomne pokrajine po 112. členu KZ SRS.
2. dokumente ali podatke, katerih objava predstavlja
zakonske znake kaznivega dejanja izdaje poslovne tajnosti po
131. členu ali izdaje uradne tajnosti po 194. členu KZ SRS.
18. teza
V 103. členu se dopolni točka a tako, da se za besedo
»filmov« dodajo besede »videokaset in drugih videozapisov«,
ter točka b tako, da se za besedo »filmov« doda beseda
»videokaset«.
Alternativa: teza se črta.

24. člen
ČE organizacija združenega dela, ki opravlja časopisno,
radijsko ali televizijsko dejavnost kot glavno dejavnost, ne
izpolnjuje več v zakonu predpisanih pogojev ali če ni pogojev,
da bi še naprej opravljala svojo dejavnost, lahko ustanovitelj
delovne organizacije začne postopek za njeno prenehanje.
33. člen
Svet:
j -L.
- ocenjuje uresničevanje programske zasnove in uredniške
politike ter predloge za izboljšanje vsebine časopisa oziroma
programa,
- obravnava delovne programe in nacrte časopisa oziroma
radijskega ali televizijskega programa,
- obravnava in sprejema stališča v zvezi s posameznimi
objavljenimi informacijami,
- odloča o ugovorih zoper zavrnitev zahteve za objavo
informacije, mnenja oziroma odgovora,
- obravnava predloge in pripombe bralcev, poslušalcev in
gledalcev,
...
obravnava pobude, mnenja in predloge novinarjev in
urednikov, ki se nanašajo na urejanje časopisa oziroma pripravljanje in oddajanje programov,
- opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa
pri uresničevanju programske zasnove časopisa oziroma programa,
......
.
,
- obravnava ekonomski in materialni položaj časopisa oziroma programa oziroma organizacije, ki izdaja časopis ali
oddaja program,
.
- daje mnenja k imenovanju ter o delu glavnega in odgovornega urednika in urednikov kot tudi o delu novinarjev,
- spremlja izvajanje kadrovske politike in po potrebi, najmanj po enkrat letno, pisno obvešča ustanovitelja o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike časopisa
oziroma programa ter o svojem delu in problemih pri uresničevanju svojih nalog, pravic in dolžnosti,
- obravnava druga vprašanja, določena z zakonom, aktom
o ustanovitvi ali s samoupravnim splošnim aktom, časopisne,
radijske ali televizijske organizacije.
O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema svet stalisca ter
daje mnenja, pobude in priporočila ustanovitelju časopisa
oziroma programa in organov upravljanja časopisne ali druge
organizacije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organizacije. Ustanovitelj in organ upravljanja obravnavata stališča, mnenja, pobude in priporočila sveta ter ga
obveščata o svojih odločitvah.
. ..
Glavni in odgovorni urednik, uredniki in novinarji morajo
izvajati sklepe in stališča sveta, ki se nanašajo na uresničevanje programske zasnoye ter uredniške politike.
43. člen
Glavnega in odgovornega urednika časopisa oziroma programa imenuje in razrešuje ustanovitelj časopisa oziroma
programa po poprejšnjem mnenju organa upravljanja časopisne ali druge organizacije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organizacije in sveta.
O sestavi uredništva časopisa oziroma programa se od oca
na predlog glavnega in odgovornega urednika v skladu
priloga poročevalca

s samoupravnimi splošnimi akti časopisne ali druge organizacije, ki izdaja časopis, oziroma radijske ali televizijske organizacije in aktom o ustanovitvi časopisa oziroma programa.
Urednike imenuje in razrešuje organ upravljanja na predlog
glavnega in odgovornega urednika po poprejšnjem mnenju
sveta.
Kadar ustanovitelj časopisa sam izdaja časopis, imenuje in
razrešuje glavnega in odgovornega urednika ter urednike
časopisa ustanovitelj po poprejšnjem mnenju sveta.
Glavni in odgovorni urednik ter uredniki se imenujejo za
dobo štirih let, če ni z aktom o ustanovitvi časopisa oziroma
programa drugače določeno, ter so lahko ponovno imenovani.
Določbe o glavnih in odgovornih urednikih in urednikih se
smiselno uporabljajo tudi za programe časopisnih agencij, če
zakon ne določa drugače.
48. člen
V sredstvih javnega obveščanja se lahko objavljajo ekonomsko-propagandna sporočila samo v jeziku sredstva javnega obveščanja.
Obseg ekonomsko-propagandnih sporočil določi ustanovitelj v aktu o ustanovitvi časopisa oziroma programa v okviru
programske zasnove časopisa oziroma programa.
49. člen
Časopise lahko ustanavljajo organizacije združenega dela,
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, krajevne skupnosti, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge družbene organizacije, društva in druge
civilne pravne osebe ter občani.
51. člen
Ustanovitelj časopisa sprejme akt o ustanovitvi časopisa.
Z aktom o ustanovitvi časopisa se določijo predvsem: ime in
zvrst časopisa, glavni cilji in naloge časopisa, programska
zasnova časopisa, pogostost izhajanja časopisa, kraj izdajanja in naslov časopisa, jezik, v katerem bo izhajal, sestava
časopisnega sveta, viri in način financiranja ter naloge glavnega in odgovornega urednika.
Kadar je ustanovitelj časopisa skupina občanov, mora akt
o ustanovitvi obsegati še: sedež skupine občanov, osebne
podatke o osebah, ki sestavljajo skupino, pravice, dolžnosti in
odgovornosti skupine občanov kot ustanoviteljice časopisa,
zastopanje, vire finančnih in materialnih sredstev skupine
občanov, opravljanje nadzora nad temi sredstvi, prenehanje
delovanja skupine ter način zagotavljanja javnosti dela.
52. člen
Ustanovitelj časopisa zagotovi materialne, kadrovske in
druge pogoje za začetek izdajanja časopisa.
Če odločitev ustanovitelja časopisa ali drugega pristojnega
organa spremeni programsko zasnovo časopisa, čas izdajanja, ceno ali kako drugače bistveno vpliva na materialni položaj časopisa, mora ustanovitelj ali drug pristojni organ zagotoviti pogoje za redno izdajanje časopisa.
53. člen
Ustanovitelj časopsia mora vložiti zahtevo za vpis v register
časopisov pri republiškem upravnem organu, ki je pristojen
za informiranje.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
1. akt o ustanovitvi časopisa,
2. sklep o imenovanju sveta,
3. sklep o imenovanju glavnega oziroma odgovornega
urednika,
4. mnenje prisotjnega organa Socialistične zveze delovnega ljudstva o pobudi za ustanovitev časopisa.
Republilški upravni organ, pristojen za informiranje, je dolžan izdati odločbo o vpisu v časopisa v register časopisov v 15
dneh po prejemu zahteve za vpis, če ugotovi, da so izpolnjeni
z zakonom predpisani pogoji za vpis v register časopisov.
Časopis lahko začne izhajati na podlagi odločbe o vpisu
v register.
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55. člen
Ce se med izdajanjem časopisa spremenijo podatki za vpis
v register, mora ustanovitelj naznaniti vsako tako spremembo
najkasneje v osmih dneh pred njeno uveljavitvijo republiškemu upravnemu organu, ki je pristojen za informiranje.
Ce časopis preneha izhajati, mora ustanovitelj o tem obvestiti republiški upravni organ, ki je pristojen za informiranje.
62. člen
Za ustanovitev in registracijo radijskega oziroma televizijskega programa se smisleno uporabljajo določbe prvega
odstavka 52. člena ter 53. in 55. člena tega zakona.
64. člen
RTV Ljubljana ustvarja in oddaja radijske in televizijske
programe, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane
v SR Sloveniji, za slovensko narodnostno skupnost v zamejstvu, delavce na začasnem delu v tujini, izseljence ter za
italijansko in madžarsko narodnost v SR Sloveniji.
Pri ustvarjanju programov iz prejšnjega odstavka sodelujejo tudi druge radijske in televizijske organizacije v SR Sloveniji. Medsebojna razmerja pri ustvarjanju in oddajanju teh
programov se urejajo med RTV Ljubljana in druigmi radijskimi in televizijskimi organizacijami s samoupravnimi sporazumi.
68. člen
Za dokumentarno-informativni film po tem zakonu se štejejo filmi in videotrakovi, ki obsegajo informacije o posameznem dogodku, osebnosti, predmetu, pojavu ali dejavnosti
v državi ali tujini in so namenjeni obveščanju javnosti.
Dokumentarno-informativne filme lahko javno predvajajo in
razširjajo filmsko-informativne, kulturne in televizijske organizacije združenega dela.
98. člen
Prepovedano je objavljati in razširjati:
1. informacije, s katerimi se sramoti SFRJ, SR Slovenija,
druge republike ali pokrajini, njihovi najvišji organi ali predstavniki teh organov
2. informacije, s katerimi se izvršuje ali spodbuja h kaznivim dejanjem, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
3. dokumente ali podatke, ki so z zakonom, drugim predpisom ali samoupravnim splošnim aktom določeni kot državna,
vojaška, uradna ali poslovna tajnost,
4. neresnične novice in podatki, ki povzročajo ali bi lahko
povzročili hujše vznemirjenje občanov ali ki hujše ogrožajo ali
bi lahko hujše ogrozili javni red in mir,
5. informacije, ki hudo žalijo javno moralo,
6. dokumente ali podatke, s katerimi se kršijo z ustavo
zajamčene pravice v kazenskem in drugih postopkih.
103. člen
Republiški komite za informiranje:
a) izdaja dovoljenja tujim pravnim in fizičnim osebam za
snemanje televizijskih, dokumentarnih in drugih informativnih filmov na območju Socialistične republike Slovenije (16.
člen zveznegan zakona),
b) izdaja dovoljenja tujim informacijskim ustanovam za
javno predvajanje filmov in drugih video zapisov ter za organiziranje informativnih razstav, predavanj in podobnih dejavnosti zunaj svojih prostorov (55. člen zveznega zakona),
c) izdaja dovoljenja organizacijam združenega dela in drugim organizacijam za posredovanje dejavnosti tujih informacijskih ustanov (55. člen zveznega zakona)
d) izdaja dovoljenja tiskarju za razmnoževanje tuje tiskane
stvari in lahko zahteva, da mu pošlje na vpogled izvod razmnožene tuje tiskane stvari (12. člen zveznega zakona)
e) sprejema sezname z navedbo števila vnešenih izvodov
tujih tiskanih stvari, ki so namenjene za čitalnico oziroma
knjižnico tuje informacijske ustanove 51. člen zvezneaa zakona)
f) sprejema od tiskarja izvod biltena, ki ga izdaja tuja informacijska ustanova (53. člen zveznega zakona)
g) izdaja odločbe o prepovedi tujih filmov in drugega vizualnega oziroma avditivnega materiala po televiziji oziroma radiu
(21. člen zveznega zakona).
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah obrtnega zakona s predlogom zakona
(ESA- 740)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 158. seji dne 6. 4.
1989 določil besedilo:
- PREDLOGA Z/4 IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH
OBRTNEGA ZAKONA S PREDLOGOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prave alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DROBNO
GOSPODARSTVO
POVZETEK
Črtanje 119. člena obrtnega zakona ter črtanje omejitvenih določil, vsebovanih v 121. členu obrtnega zakona
glede stvari in oseb pri prevozu s plovnimi objekti, bo
ustvarilo širše možnosti za gospodarski razvoj na tem
področju.
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembi in
dopolnitvi obrtnega zakona je podana v 6. točki 321. člena
Ustave SR Slovenije po kateri se z zakonom urejajo razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane
na področju obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti in
v 81. členu Ustave SR Slovenije, po katerem je zajamčena
svoboda samostojnega osebnega dela z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, ki opravljajo gospodarsko in
negospodarsko dejavnost, če opravljanje z osebnim
delom ustreza načinu, materialni osnovi in možnostim
osebnega dela in če ni v nasprotju z načelom pridobivanja
dohodka po delu in z drugimi temelji socialistične družbene ureditve.
II PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN
RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
S spremembami in dopolnitvami obrtnega zakona v letu
1988 (Ur. I. SRS, št. 35/88) so se ustvarile širše možnosti za
razvoj drobnega gospodarstva na področju osebnega
dela. Poglavitna novost zakona je bila v tem, da se je
spremenil pristop k urejanju opravljanja dovoljenih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti
občanov, saj je možno opravljati vse dejavnosti, razen
tistih, ki so prepovedane z zveznim ali drugim republiškim
zakonom. Povečan je tudi limit zaposlovanja delavcev, saj
je možnost večjega števila zaposlenih delavcev pri samostojnem obrtniku oziroma v skupni obratovalnici (do 20
oziroma do 100 delavcev), pri čemer je tudi to število
možno preseči z dovoljenjem pristojnega občinskega
organa. Nadaljnja pomembna novost je opredelitev
namenskih sredstev, s katerimi samostojni obrtnik vstopa
v delovni proces. Namenska sredstva so bila uvedena
v zakon z namenom čimbolj izenačiti status obrtnika z drugimi gospodarskimi subjekti. Samostojnemu obrtniku pa
je prepuščeno, da se sam odloči ali bo posloval na način,
da namembnega premoženja ne izkaže posebej, ali pa bo
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za manj zahtevne spremembe zakona.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Jože STRLE, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo,
— Martina DJOKIĆ, namestnica predsednika Republiškega
komiteja za drobno gospodarstvo.
denarna sredstva in poslovanje obratovalnice vodil prek
posebnega žiro računa in blagajne obratovalnice. Ovrednotenje sredstev za opravljanje dejavnosti kot sredstev
obratovalnice, ki bo evidenčno ločeno od sredstev, namenjenih za osebno porabo in uporabo samostojnega obrtnika, je ena izmed pomembnejših novosti noveliranega
obrtnega zakona. V novem zakonu pa so opredeljene tudi
spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na ustanavljanje
skupnih obratovalnic, pogodbenih organizacij združenega dela in zadrug kjer so odpravljene vse omejitve glede
opravljanja dejavnosti teh pravno organizacijskih oblik in
sprejete druge stimulativne določbe.
Ker se v fazi sprejemanja zakona ob številnih amandmajih 119. člen vsebinsko ni spreminjal, je v njem ostala
administrativna omejitev, da samostojni avtoprevoznik
opravlja javni prevoz samo z enim od svojih vozil, ki ga
upravlja sam ali pri njem zaposleni voznik.
Zveza obrtnih združenj Slovenije je dala zahtevo oziroma pobudo za spremembo 119. člena obrtnega zakona
s predlogom, da se ta omejitev odpravi. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije navedeno pobudo Zveze obrtnih združenj Slovenije sprejema, hkrati pa predlaga tudi črtanje
omejitvene določbe glede potnikov in stvari, ki je vsebovana v 121. členu obrtnega zakona, ki ureja prevoz s plovnimi objekti.
Predlagatelj namreč meni, da gre za izredno majhen zakonodajni poseg, ki vsebinsko predstavlja odpravo nesmotrnih
administrativnih omejitev in zato ni potrebno čakati na
celotno prenovo obrtne zakonodaje po spremembi Ustave SR
Slovenije.
III. PREDLAGANE REŠITVE
Zaradi odpravljanja nesmotrnih administrativnih omejitev,
ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov, predlagamo črtanje 119.
člena obrtnega zakona ter črtanje omejitvenih določil vsebovanih v 121. členu obrtnega zakona, glede stvari in oseb pri
prevozu s plovnimi objekti.
S predlagano reštivijo bodo ustvarjene širše možnosti za
razvoj na tem področju; ob tem se načela, na katerih temelji
obrtni zakon, v ničemer ne spreminjajo.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagane spremembe zakona ne bodo zahtevale dodatnih finančnih in materialnih sredstev za njihovo izvedbo iz
proračunov družbenopolitičnih skupnosti, niti novih materialnih obveznosti za organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije. Z zakonom se ne povečuje obseg administrativnih opravil republiških upravnih organov.
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PREDLOG ZAKONA
o spremembah obrtnega zakona
1. člen
V obrtnem zakonu (Uradni list SRS, št. 35/88) se 119 člen
crta.

javnega prevoza na obalnem morju in notranjih vodah Jugoslavije.«

2. člen
121. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: »Samostojni
ladjar oziroma samostojni čolnar lahko opravlja dejavnost

3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
S predlaganimi spremembami obrtnega zakona ohranjamo
vsa temeljna načela, odpravljamo le omejitve, ki niso bile
predmet spremembe v letu 1988 glede na to, da smo obrtni
zakon spreminjali v skladu z dogovorom o usklajenem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti občanov,
pogodbenih organizacij združenega dela in združevanja
v zadruge (Ur. I. SRS., št. 37/87).
DOLOČBI OBRTNEGA ZAKONA, KI SE
SPREMINJATA (Ur. I. SRS, št. 35/88)
119. člen
Samostojni avtoprevoznik opravlja javni prevoz samo

z enim od svojih vozil, ki ga upravlja sam ali pa pri njem
zaposleni voznik.
121. člen
Samostojni ladjar oziroma samostojni čolnar lahko oravlja
dejavnost javnega prevoza na obalnem morju in notranjih
* vodah Jugoslavije in sicer:
1. potnikov: s plovnimi objekti skupne zmogljivosti do sto
potnikov,
2. stvari:
- na morju - s plovnimi objekti, ki skupaj dosežejo velikost
do 150 RT za prevoz tovora:
- na notranjih vodah - s plovnimi objekti skupne nosilnosti
do 150 ton za prevoz tovora oziroma s pogonskimi strojnimi
napravami, ki skupaj dosežejo moč na osi db 110 kW.

i
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o republiških praznikih in dela prostih dnevih
v Socialistični republiki Sloveniji

z osnutkom

zakona (ESA - 742)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 158. seji dne 6. 4.
1989 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O REPUBLIŠKIH PRAZNIKIH IN DELA PROSTIH DNEVIH V SOCIALISTIČNI REPUBLIKI SLOVENIJI Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo
zakona z osnutkom zakona glede na to, da zakon vsebuje

vsebinske določbe samo v dveh členih, v katerih je delno tudi
povzeta oziroma strnjena sedaj veljavna ureditev iz drugih
zakonov.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za delo,
- Miran KALČIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za delo.

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO
novembra, ki so bili določeni
vsak s posebnim zakonom, je kot
POVZETEK
republiški praznik določen tudi 8.
februar — Prešernov dan, slovenS predlaganim zakonom se doloski kulturni praznik. Kot dela pročajo republiški prazniki in dela
sti dnevi so določeni republiški
prosti dnevi v SR Sloveniji. Poleg
prazniki 27. april, 22. julij in 1.
dosedanjih treh republiških praznovember, ki so bili že doslej
nikov 27. aprila, 22. julija in 1.

I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona je v 9. točki prvega
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri Skupščina
SR Slovenije z zakonom ureja republiške praznike, in v 1.
točki prvega odstavka istega člena, po kateri z zakonom ureja
medsebojna razmerja v združenem delu.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA
Predsedstvo RK SZDL Slovenije je dalo Skupščini SR Slovenije pobudo, da sproži postopek za ustrezno normativno
ureditev vprašanja dela prostega dneva na 25. december.
Predsedstvo RKSZDL Slovenije tudi predlaga, da bi bil ta dan
dela prost že letos.
Predsedstvo ugotavlja, da je v zadnjih letih vprašanje praznovanja in obeleževanja božiča iz nekdaj političnega postalo
kulturno in civilizacijsko vprašanje, ki zahteva temu primerno
ureditev. Nobenega dvoma namreč ni, da božič ni le verski
pač pa tudi ljudski, družinski in občecivilizacijski praznik.
Povzemajoč v zadnjih letih vodeno razpravo in razpravo na
seji Predsedstva RK SZDL Slovenije le-ta predlaga, da naj bo
25. december - božič dela prost dan in kot tak odprt za vse
načine svobodnega obeležavanja in praznovanja.
Pobudo Predsedstva RK SZDL je možno realizirati z izdajo
zakona o republiških praznikih in o dela prostih dnevih v SR
Sloveniji.
Republiški zakoni, ki urejajo republiške praznike, so samostojno zakonodajno-pravno področje, vendar se vsebinsko
prepletajo tudi s področjem delovnih razmerij, ker se republiški zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83, 5/86
in 18/88) nanje izrecno sklicuje in s tem v zvezi tudi izpeljuje
določene pravice delavcev (100. in 111. člen). Za razliko od
obstoječe ureditve praznikov SFRJ, ki so vsi urejeni v enem
samem zakonu (Uradni list SFRJ, št. 6/73), so sedanji trije
obstoječi prazniki v naši republiki urejeni vsak v svojem
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uveljavljeni kot dela prosti dnevi.
Na pobudo Predsedstva RK
SZDL Slovenije je kot dela prost
dan določen tudi 25. december,
ki po ugotovitvah Predsedstva
RK SZDL Slovenije ni le verski
pač pa tudi ljudski, družinski in
občecivilizacijski praznik, in bo
kot dela prost dan odprt za vse
načine osebnega svobodnega
praznovanja in obeleževanja.

posebnem zakonu, od katerih časovno najstarejši sega še
v leto 1951. Razlogi celovite, pregledne in racionalne zakonodaje narekujejo, da bi bili tudi vsi republiški prazniki urejeni
skupaj v enem samem enotnem zakonu, namesto v sedaj treh
posamičnih. Hkrati pa bi s tem zakonom opredelili, kateri
republiški prazniki so dela prosti dnevi v SR Sloveniji, in
določili kot dneva prost dan tudi 25. december, skladno
s pobudo Predsedstva RK SZDL Slovenije.
III. NAČELNA VPRAŠANJA, KI NAJ SE UREDIJO
V ZAKONU, TER PREDLAGANE REŠITVE
Zakon naj bi precizno in taksativno, po letnem koledarskem
zaporedju, naštel in s tem tudi določil vse republiške praznike, ker seveda omogoča tudi razveljavitev dosedanjih treh,
ne vsebinsko, pač pa samo časovno precej odmaknjenih
zakonov, saj je bil med drugim takrat tudi uradni naziv naše
republike drugačen, kot je danes.
V tem okviru je vsebinsko možno predlagati in dodati kot
republiški praznik tudi 8. februar, dan, ko se spominjamo
velikana naše umetniške besede Franceta Prešerna, in hkrati
dan, ki ga sicer vsako leto že svečano obeležujemo, v naši
pozitivni pravni ureditvi pa kot praznik zaenkrat še ni upoštevan in določen kot praznik SR Slovenije.
Republiški prazniki naj bi se, razen 8. febaruarja s tem
zakonom določili kot dela prosti dnevi, kot so že dosedaj
uveljavljeni.
Na pobudo predsedstva Republiške konference SZDL Slovenije pa naj bi se, kot dela prost dan, določil tudi 25. december.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje tega zakona niso potrebna nova finančna in
materialna sredstva. Izvajanje tega zakona tudi ne zahteva
novih dodatnih opravil ali novih delavcev, niti ne bo potrebna
izdaja ali sprememba kakšnega izvršilnega predpisa.
priloga poročevalca

OSNUTEK ZAKONA
o republiških praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični
republiki Sloveniji
1. člen
Prazniki Socialistične republike Slovenije so:
- osmi februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik;
- sedemindvajseti april - Dan ustanovitve Osvobodilne
fronte slovenskega naroda;
- dvaindvajseti julij — Dan oborožene vstaje slovenskega
naroda in
_ prvi november - Dan spomina na mrtve.
2. člen
Dela prosti dnevi v Socialistični republiki Sloveniji so 27.
april, 22. julij, 1. november in 25. december.
3. člen
2 dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:

1. zakon o razglasitvi dvaindvajsetega julija za državni praznik Ljudske republike Slovenije (Uradni list Ljudske republike
Slovenije, št. 21/51 in 22/51);
2. zakon o razglasitvi prvega novembra za praznik (Uradni
list Ljudske republike Slovenije, št. 28/59);
3. zakon o razglasitvi sedemindvajsetega aprila za državni
praznik Socialistične republike Slovenije (Uradni list Socialistične republike Slovenije, št. 32/68).
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

Obrazložitev:
Med temeljne razloge za izdajo tega zakona spada potreba
po moderni, celoviti in pregledni zakonodaji, kar sicer velja za
vsa pravna področja. V predlaganem zakonu naj bi vprašanje
obstoječih treh posamičnih zakonov, od katerih sedaj vsak
posebej ureja po enega od treh sedanjih republiških praznikov, bilo rešeno tako, da bi vse tri združili v enem samem
novem zakonu (na zveznem nivoju, to je glede zveznih praznikov in njihovega praznovanja je bilo to storjeno že leta 1973).
Na to izhodišče se vsebinsko navezuje hkrati možnosti in
očitno že tudi potreba, da »slovenski kulturni praznik«, ko se
spominjamo pesnika Prešerna, dan ki ga v naši republiki
dejansko kot praznik že praznujemo pod navedenim nazivom,
uvrstimo tudi izrecno v zakonu med republiške praznike, kot

je predvideno v 1. členu osnutka, medtem ko ostali navedeni
prazniki v tem členu seveda niso nobena vsebinska novost.
Kot dela prosti dnevi so v 2. členu določeni vsi republiški
prazniki, ki so bili že dosedaj uveljavljeni kot dela prosti dnevi.
Na pobudo Predsedstva RK SZDL Slovenije pa je kot dela
prost dan določen 25. december. S tem se odpirajo možnosti
za vse načine osebnega, svobodnega obeleževanja in praznovanja tega dne, ki po ugotovitvah Predsedstva RK SZDL
Slovenije ni le verski, pač pa tudi ljudski, družinski in občecivilizacijski praznik.
Sprejem tega zakona omogoča tudi razveljavitev vseh treh,
v 3. členu navedenih zakonov, ker bo njihova vsebina vključena v nov zakon.
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SKLEPI
......
Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije ob obravnavi
gradiva slovensko gospodarstvo in Evropa 1992
Izvršilni odbor Gospodarske zbornice Slovenije je na svoji
seji dne 28. 3. 1989 obravnaval gradivo »Slovensko gospodarstvo in Evropa 1992« ter je ocenil, da gradivo primerno
opredeljuje naloge, ki so postavljene pred naše gospodarstvo.
Evropski gospodarski prostor predstavlja za jugoslovansko
in slovensko gospodarstvo najpomembnejši trg, na katerem
moramo naš položaj še okrepiti. V Jugoslaviji se doslej za to
nismo dovolj odločno opredelili, zato je skrajni čas za
odločne akcije, sicer bomo ostali na periferiji razvoja.
Naše gospodarstvo mora svoje razvojne povezave iskati
v Evropi in od tu dalje na ostala tržišča sveta.
Na sodelovanje z Evropo se moramo pripravljati tako, kot
da bomo že jutri član Evropske skupnosti, na reciprocitetni
osnovi, pa čeprav to nikoli ne bomo postali.
V okviru splošnih združenj bodo posamezne OZD preverile
v kakšnem stadiju so priprave glede aktivnosti in prilagajanja
novim razmeram in pogojem v njihovih panogah.
Ocenjujemo, da sedanje razmere zahtevajo hitre in učinkovite akcije tako na ravni državnih organov, gospodarske zbornice ter predvsem naših podjetij, da se razkorak z Evropo in
svetom prične zopet zmanjševati, saj zato obstaja vrsta možnosti, pa tudi skupnih interesov.
1. Za zagotovitev nadaljnjega sodelovanja z razvito Evropo
bi morali državni organi opredeliti globalne strategije naše
države do vključevanja v mednarodno menjavo ter strategije našega sodelovanja s posameznimi gospodarskimi integracijami:
- Jugoslavija mora zaprositi za članstvo v Svetu Evrope;
- Naš predlog za članstvo v EFTI morajo spremljati intenzivne priprave in aktivnosti za odpravo vseh zadržkov s strani
članic EFTE, predvsem glede enakopravnosti v odnosih.
Članstvo v EFTI bi za Jugoslavijo pomenilo najlažjo pot
v Evropo in tako tudi v ES, ki bo za nove člane zaprta vsaj do
leta 1995, z EFTO pa bo ES ob sedanjih, sprejela še vrsto
novih olajšav;
- Naše odnose s SEV-om naj bi razvijali na dosedanjih
osnovah ob aktivnostih za zagotovitev usklajenih tokov
s posameznimi članicami;
- Poseben poudarek naj bi bil v nadaljnjem razvijanju regionalnega sodelovanja, predvsem v sklopu povezav Alpe-Jadran;
- Večje sodelovanje z Evropo zahteva prilagoditev našega
ekonomskega sistema. Različnost sistema je možna le
v delih, kjer ohranjamo naš samoupravni socialistični značaj.
Z ustrezno ekonomsko politiko naj bi motivirali gospodarstvo za njegovo prenovo in nova partnerstva in povezave
s svetom;
- Potrebno bo razdelati nove poti in aktivnosti v okviru
specifičnih oblik sodelovanja naše države v Evropo, ki že
obstajajo in preko katerih je že možno razvijati oziroma
poglabljati dosedanje oblike sodelovanja.
To so: sporazum z ES, sporazumi o maloobmejnem prometu z Italijo, Osimski sporazumi z Italijo (predvsem gospodarski del, ki se slabo uresničuje), sporazume v okviru sodelovanja Alpe-Jadran;
- Jugoslovanska zakonodaja mora prilagoditi naše predpise s področja tehničnih standardov, tretmana industrijske
lastnine, blagovnih znamk, statistične metodologije in
nomenklature, druge predpise za pretok blaga, uslug kapitala
in oseb (carinske sprostitve, enoten administrativni dokument) davčni sistem, itd. predpisom, ki veljajo v Evropi.
Ta prilagoditev bi morala biti enostranska ne glede na naše
članstvo v eni ali drugi obliki in s tem pogojeno reciprociteto.
2. Naloge gospodarske zbornice, splošnih združenj in
gospodarstva pa so naslednje:
- Konstrutkivna kritika, sodelovanje in pomoč državnim
organom pri realizaciji njihovih nalog;
- Informacijska podpora gospodarstvu. Gospodarska zbornica Slovenije bo z izvedbo banke podatkov v okviru zborničnega integralnega inforamcijskega sistema zagotovila inte46

gracijo obstoječih strokovnih informacij s področja gospodarstva preko:
a) zborničnega sistema,
b) drugih specializiranih institucij,
c) tujih bank podatkov.
Na ta način bodo slovenska podjetja na enem mestu dobila
potrebne informacije za njihovo poslovno odločanje.
V inforamcijski sistem bodo vključene tudi tuje banke
podatkov za področje marketinških informacij, bonitet o tujih
partnerjih, poslovne informacije sistema Company Line. GZS
bo nadaljevala dogovore z zbornicami drugih držav o izmenjavi informacij (sklenjena je že pogodba s Cerved-om,
Državno družbo za informatiko pri italijanskih zbornicah).
Pretok informacij bo poleg računalniško podprtega inforacijskega sistema zagotovljen tudi s stalnimi rubrikami
v Gospodarskem vestniku.
GZS se bo povezala z Depozitarno dokumentacijskim centrom Slovenije (DOCES), v okviru katerega potekajo dogovori
za sodelovanje pri zagotavljanju informacij z Zavodom za
statistiko, SDK, Narodno banko Slovenije kot tudi z Institutom
za ekonomska raziskovanja (IER) ter Centrom za mednarodno
sodelovanje in razvoj (CMSR), Centralno tehnično knjižnico
ter Inštitutom za trženje, ekonomiko in organizacijo (ITEO).
3. Prilagajanje tehničnih predpisov in standardov:
- Preko GZJ. zahtevati, da se pospeši izvajanje programov
za prilagajanje standardov in drugih tehničnih predpisov
s ciljem, da so gospodarstvu sproti zagotovljene informacije
o predpisih, ki se sprejemajo na mednarodnih ali regionalnih
nivojih. Zakon o zaščiti patentov je potrebno uskladiti s priporočili in konvencijami.
- Zagotoviti aktivno sodelovanje naših predstavnikov
v mednarodnih in regionalnih institucijah za pripravo standardov in tehničnih predpisov.
- Pripraviti jugoslovanski program za atestiranje proizvodov v skladu z mednarodnimi in regionalnimi priporočili in
predpisi. Postopoma uvajati recipročno priznavanje atestov.
- Splošna združenja v sodelovanju z ustreznimi službami
GZS bodo pregledovali usklajenost naših proizvodov z evropskimi standardi in tehničnimi predpisi ter pripravili predloge
in usmeritve za njihovo usklajevanje.
4. Gospodarska zbornica Slovenije bo na osnovi ocen in
predlogov podjetij in splošnih združenj pripravila predloge za
dopolnitev rednih in dopolnilnih strokovnih izobraževanj ter
usposabljanj za pogoje v novih razmerah poslovanja v Evropi.
Predloge bosta pripravila Center za usposabljanje zunanjetrgovinskih delavcev v Radencih in Center za usposabljanje
vodilnih delavcev Brdo pri Kranju.
Gospodarska zbornica Slovenije bo tudi v bodoče nadaljevala z organizacijo seminarjev za perspektivne vodilne kadre
s področja marketinga, zunanjetrgovinskega poslovanja in
pravne ureditve v državah, ki so naše najpomembnejše partnerice (ZR Nemčija, Italija)
5. Poslovno svetovanje in pomoč pri usposabljanju novih
partnerskih odnosov.
GZS organizira posredovanje kvalitetnih tržnih informacij in
svetovalno podporo podjetjem (marketinško, finančno,
pravno in tehnološko) za iskanje najustreznejših oblik poslovnega povezovanja s tujino preko zborničnega sistema, oz.
ustreznih svetovalnih organizacij. Pri tem bodo osnova dosedanje uspešne oblike poslovnega sodelovanja ter marketinške analize in ocene možnega bodočega sodelovanja.
6. Raziskovalne dejavnosti.
Aktivnosti Gospodarske zbornice in podjetij naj bi bile pri
nosilcih poslovnega odločanja osnova za opredeljevanje
smeri in področij za katere so posebej zainteresirani. Strokovne podlage za podrobnejše raziskave in opredelitve bodo
pripravljene v okviru ekspertskih skupin pri splošnih združenjih ter znanstveno raziskovalnih organizacij. Te dejavnosti
bodo vezane na interese gospodarstva, ki bo prevzelo tudi
večino finančnih bremen za njihovo realizacijo.
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7. Organiziranost pri vključevanju pri aktivnostih v zvezi
z Evropo 1992:
- v Koordinacijski komisiji Evropa 92 v Republiškem izvršnem svetu je predsednik GZS tov. Tomaž Košir, podpredsednik GZS.
- v podkomisiji Evropa 92 pri RKMS sodelujejo Vlado Godler, Stojan Jakopič in Dušan Vujadinovič.
- v pripravah za Konferenco Evropa - 92 v okviru SZDL
Slovenije zastopa GZS tov. Vlado Godler.
- v odboru Evropa 92 sodelujejo:
- Tomaž Košir, podpredsednik GZS, vodja odbora
- Vlado Godler, namestnik vodje odbora
- Dušan Vujadinovič, vodja službe za ZT listine, zadolžen
za pretok informacij predvsem za trgovinska in carinska vprašanja
- Stojan Jakopič, sekretar Službe za ekonomske odnose
s tujino
- mag. Ivan Grebene, sekretar Službe za napredek dela in
tehnologije - zadolžen posebej za področje standardizacije
ter za povezavo s Centralno tehnično knjižnico
- Marko Stokin, svetovalec IO v Službi za napredek dela in
tehnologije
- mag. Janko Arah, sekretar Pravne službe - zadolžen
posebej za pravno problematiko
- mag. Metka Pirc-Dovidija, svetovalka IO, specialistka za
mednarodno pravo
- Zlatko Ritlop, direktor Centra za informacijski sistem
- zadolžen za organiziranje informacij v okviru zborničnega
informacijskega sistema
- Janez Kapun, sekretar Službe za izobraževanje - zadolžen za izobraževanje kadrov,

- Igor Ravnikar, sekretar Službe za informiranje
V splošnih združenjih se oblikujejo skupine izvedencev za
nuđenje strokovne podpore in tolmačenje določil posameznih direktiv iz Uradnih listov ES. Delo ekspertnih skupin
koordinira sekretar posameznega splošnega združenja,
v delo pa so vključeni specialisti iz posameznih podjetij,
strokovnjaki strokovnih služb GZS ter sodelavci znanstvenoraziskovalnih institutov in drugih organizacij, ki se ukvarjajo
z relevantnimi vprašanji.
8. Gospodarska zbornica Slovenije priporoča podjetjem da:
- pripravijo svojo strategijo razvoja in vključevanja v mednarodno menjavo na tržnih osnovah,
- pripravijo programe tehnološke prenove in novih partnerskih odnosov za doseganje večje konkurenčne sposobnosti na tujih trgih in s tem večji dohodek in dobiček,
- pospešeno razvijajo lastne poslovno informacijske
sisteme, ob sodelovanju z zborničnimi in drugimi sistemi kot
osnovo za kvalitetnejše poslovne odločitve,
- pripravijo programe kadrovske prenove, njihovega strokovnega usposabljanja ter z ustrezno politiko nagrajevanja
spodbudijo bolj učinkovito delo.
9. Gospodarska zbornica Slovenije s svojimi ocenami i
predlogi za prilagajanje in povezovanje Evropskemu gospodarskemu prostoru, nalogami, ki jih bo opravil zbornični
sistem, seznani svoje članstvo, Skupščino SR Slovenije in
Izvršni svet SR Slovenije ter SZDL Slovenije.
Gospodarska zbornica Slovenije da pobudo Gospodarski
zbornici Jugoslavije, da se razprava o sodelovanju z Evropo
ter naloge, ki naj bi jih opravil zbornični sistem, opravi tudi na
nivoju Jugoslavije.
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