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Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je v zvezi
z zaskrbljujočimi dogodki v SAP Kosovo na seji, 29. 1.
1990 sprejelo naslednjo
Izjavo
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je
Skupščina SR Slovenije na skupni seji vseh zborov 27. 11.
1989, namenjeni aktualnim političnim in ekonomskim razmeram v SAP Kosovo, pravočasno opozorila na neustreznost politike za urejanje razmer v SAP Kosovo in se zavzela za njeno prevrednotenje, za opuščanje prisile in za
pripravo novega jugoslovanskega programa za Kosovo na
povsem novih izhodiščih.
Skupščina SR Slovenije je svoja stališča, ugotovitve in
predloge posredovala pristojnim organom v federaciji in
skupščinam socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin. Niti v Zveznem zboru, niti v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ predlogi in zahteve
Skupščine SR Slovenije niso dobili nobene podpore. Tudi
drugi organi niso odgovorili na pozive, da je potrebno
neustrezno politiko za urejanje razmer v pokrajini opredeliti na novo in predvsem opustiti represijo. Predsedstvo
Skupščine SR Slovenije z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja,
da je nepripravljenost za spremembo dokazano neučinkovite politike y zadnjih dneh zahtevala nove smrtne žrtve.
Zato zahtevamo takojšnje ukrepanje najvišjih organov
oblasti, da se končno razmere v pokrajini začnejo urejati
s političnimi sredstvi, ne pa s prisilo.
Ppoudarjamo, da je položaj mogoče reševati le z enakopravnim dogovarjanjem predstavnikov vseh narodov in
narodnosti, ki žvijo v pokrajini. Zato jih pozivamo, da takoj

Potrebna je objektivna zgodovinska
ocena usode vojnih ujetnikov
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije je obravnavalo
predlog Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin in v zvezi s tem sprejelo naslednje stališče:
Vsa zgodovinska dejstva o posameznih pomembnih
dogodkih polpretekle zgodovine tudi v Sloveniji še niso
celovito ugotovljena, dokumentirana in obelodanjena. To
velja tudi za oceno vseh okoliščin, v katerih je do njih
prišlo.
V sklop takih vprašanj sodi tudi usoda vojnih ujetnikov
- domobrancev v letu 1945.
Predsedstvo Skupščine SRS je prepričano, da ne sme
biti vprašanja, ki ga ne bi smeli in morali objektivno zgodo-

SKLEP
Predsedstvo Skupščine SRS meni, da do poteka mandata delegatov Skupščine SR Slovenije sedanjega sklica
ne bi bilo smotrno v Skupščini SR Slovenije oblikovati
posebno delovno telo v skladu s predlogi delegatov Lee
Oražem in Boruta Plavšaka. Oblikovanje delovnega telesa
v navedenem sestavu bi terjalo tudi spremembo Poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Predsedstvo Skupščine SRS pa hkrati meni, da spremenjen položaj in vloga političnih subjektov v SR Sloveniji,
posebej pa njihova ustavno zagotovljena enakopravnost
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prenehajo s sovražnostjo in medsebojnim obračunavanjem. Prepričani smo, da bi k umirjanju sovraštva bistveno
prispevalo tudi Predsedstvo SFRJ, če bi nemudoma preklicalo še veljavne ukrepe v okviru intervencij v izrednih
razmerah. Dejanska volja in hotenja prebivalcev SAP
Kosovo se v sedanjih razmerah ne morejo demokratično
izraziti, to pa lahko vodi v državljansko vojno, ki bi imela
nepredvidljive razsežnosti in posledice.
Predsedstvo Skupščine Slovenije zato zavrača vse
neutemeljne in hujsaške obtožbe iz drugih okolij v SFRJ,
da je zaradi navedenih stališč za razmere v pokrajini odgovorna Slovenija, saj so se takšne obtožbe že doslej pokazale kot čisti konstrukt, da se vzroke in krivce za propad
neke politike išče izven dejanskih kreatorjev neuspešne
politike.
Predsedstvo Skupščine SR Slovenije zato ponavlja
znano javno stališče Skupščine SR Slovenije, da pri ohranjanju politike, ki ponovno zahteva žrtve, ne želimo sodelovati.

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
tovariš Dušan Šinigoj je Predsedstvo Skupščine SR Slovenije obvestil, da je republiški sekretar za notranje zadeve
prejel zahtevo za dodatni kontingent miličnikov iz Slovenije za Kosovo. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je
sklenil, da na Kosovo ne bo poslal dodatnega kontingenta
milice iz SR Slovenije in da se bo enota milice iz Slovenije,
ki je sedaj na Kosovu, vrnila v Slovenijo 5. 2. 1990, ne da bi
se sestav te enote obnovil. Predsedstvo Skupščine SR
Slovenije je tako odločitev Izvršnega sveta podprlo.
Predsednik Miran Potrč

vinsko oceniti. Upoštevaje vsa relevantna dejstva naj ne
imajo te objektivne ocene za cilj le obveščanje javnosti
o zgodovinski resnici, temveč tudi odpravo krivic ljudem,
če so jim bile povzročene.
Predsedstvo Skupščine SRS zato podpira vse predloge,
da se pripravijo in izvedejo znanstvenoraziskovalne
naloge za proučitev vseh objektivno še nepojasnjenih
dogodkov, med njimi tudi usoda vojnih ujetnikov - domobrancev v letu 1945. Za ugotavljanje vseh potrebnih dejstev morajo biti v okviru teh projektov znanstvenikov dopstopni vsi podatki in arhivi.
Predsedstvo Skupščine SRS priporoča, da se v okviru
raziskovalnega programa pripravi in izvede navedena raziskovalna naloga. Po predložitvi projekta naj se za njo
v okviru proračuna SR Slovenije zagotovijo potrebna sredstva.
terjajo, da Predsedstvo Skupščine SRS v svoji razširjeni
sestavi ne more vabiti več k sodelovanju le DPO, ki imajo
svoje delegate v DPZ Skupščine SR Slovenije.
Kadar bo P Skupščine SR Slovenije v pripravah sej
zborov skupščine razpravljajo o vprašanjih, ki imajo poseben pomen za SR Slovenijo kot državo in s tem tudi za
samoodločbo in suverenost slovenskega naroda, bo na
svojo sejo povabilo predstavnike vseh političnih organizacij v SR Sloveniji, ki so registrirane v skladu z zakonom
o političnem združevanju.
S tem bosta, v okviru nalog, ki jih ima Predsedstvo
Skupščine SRS, smiselno uveljavljeni tudi pobudi Lee
Oražem in Boruta Plavšaka.

poročevalec

PREDLOG
za izdajo zakona o spremembah določb zakonov, ki
določajo pooblastila in naloge družbenopolitičnih
organizacij s predlogom zakona (ESA 990)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. 2.
1990 določil besedilo:.
- predloga za izdajo zakona o spremembah določb
zakonov, ki določajo pooblastila in naloge
družbenopolitičnih organizacij s predlogom zakona,
- predloga za izdajo zakona o financiranju zveze
združenj borcev NOV Slovenije s predlogom zakona,
- predloga za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi
poslovodnih organov s predlogom zakona in
- predloga za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor
republik in pokrajin skupščine SFR Jugoslavije
s predlogom zakona,
ki valn jih pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije^
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga SkupšSocialistična republika Slovenija
Republiški komite za zakonodajo
Povzetek
Amandmaji k ustavi SR Slovenije so v temeljnih načelih
kot tudi v normativnem delu ustave SR Slovenije bistveno
spremenili položaj in vlogo Socialistične zveze delovnega
ljudstva, Zveze komunistov, Zveze sindikatov in drugih
družbenopolitičnih organizacij v političnem sistemu
z opredelitvijo pravice do svobodnega političnega združevanja, načela o enakopravnem sodelovanju vseh organizacij delovnih ljudi in občanov, ki delujejo v skladu z ustavo,
I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je v tistih
določbah amandmajev k ustavi SR Slover.ije, s katerimi se
v temeljnih načelih in normativnem delu ustave SR Slovenije
spreminja položaj in vloga Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih družbenopolitičnih organizacij v političnem
sistemu, in sicer:
- v 20. točki amandmaja IX, ki odpravlja posebno vlogo
Socialistične zveze delovnega ljudstva v sistemu javnega obveščanja;
- v 26. točki amandmaja IX, ki določa, da v družbenopolitičnem življenju enakopravno sodelujejo vse organizacije delovnih ljudi in občanov, ki delujejo v skladu z ustavo;
'
- v 5. točki amandmaja XIV, ki ne predvideva več, da se
posebni družbeni interes pri opravljanju dejavnosti ali zadev
posebnega družbenega pomena zagotavlja s soodločanjem
organov družbenopolitičnih organizacij v organih upravljanja.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo
zakona ter načela in cilji
Po veljavni ustavni ureditvi ima Socialistična zveza delovnega ljudstva in ostale družbenopolitične organizacije vrsto
pooblastil in nalog, ki dajejo tem organizacijam poseben
položaj, kar se odraža tudi v določbah zakonov, drugih predporočevalec

čini SR Slovenije, da obravnava navedene zakone po
skrajšanem postopku, ker gre za prenehanje veljavnosti
in manj zahtevne spremembe posameznih določb 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 bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo,
- Pavle SVETE, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za zakonodajo,
- Miha MARTELANC, namestnik predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo,
- Lojze JANKO, republiški svetovalec v Republiškem
komiteju za zakonodajo,
- Ksenija MIHOVAR-GLOBOKAR, svetovalka predsednika Republiškega komiteja za zakonodajo.
v družbenopolitičnem življenju, z odpravo posebne vloge
Socialistične zveze delovnega ljudstva v volilnem sistemu,
kadrovski politiki in sistemu javnega obveščanja, kot tudi
z odpravo pravice in dolžnosti družbenopolitičnih organizacij, da sodelujejo pri odločanju v organih upravljanja in
drugih organih organizacij, ki opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena, kot ene izmed oblik zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri opravljanju teh
dejavnosti. V skladu s temi je potrebno črtati ali spremeniti
določbe zakonov, ki določajo takšna posebna pooblastila
in naloge Socialistične zveze delovnega ljudstva in drugih
družbenopolitičnih organizacij v političnem sistemu.
S predlaganimi spremembami se ne posega v samo
vsebino zakonov, temveč se črtajo le posamezna pooblastila družbenopolitičnih organizacij.

pisov in družbenih dogovorov, v katerih so urejeni postopki
volitev oziroma imenovanj ter razrešitev nosilcev pravosodnih
funkcij ter samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij,
oblike zagotavljanja posebnega družbenega interesa pri
opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena, ter
družbenega vpliva na uresničevanje funkcije oblasti ter določanje in izvajanje politike in opravljanje drugih družberjih
zadev.
Amandmaji k ustavi SR Slovenije so v temeljnih načelih kot
tudi v normativnem delu ustave SR Slovenije bistveno spremenili položaj in vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze komunistov, Zveze sindikatov in drugih družbenopolitičnih organizacij z opredelitvijo pravice do svobodnega
političnega združevanja ter načela o enakopravnem sodelovanju vseh organizacij delovnih ljudi in občanov, ki delujejo
v skladu z ustavo, v družbenopolitičnem življenju, z odpravo
posebne vloge SZDL v sistemu javnega obveščanja, kot tudi
z odpravo pravice in dolžnosti družbenopolitičnih organizacij,
da sodelujejo pri odločanju v organih upravljanja in v drugih
organih organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena kot ene izmed oblik zagotavljanja posebnega
družbenega interesa pri opravljanju teh dejavnosti.
Glede na navedeno torej ni več ustavne podlage za to, da bi
predpisi določali posamezni družbenopolitični organizaciji
kakršnakoli posebna pooblastila in naloge. Zato je potrebno
spremeniti ali razveljaviti vse določbe zakonov, ki dajejo SZDL
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in drugih družbenopolitičnim organizacijam takšen poseben
položaj oziroma pooblastila in naloge.
17. člen ustavnega zakona za izvedbo amandmajev IX do
XC k ustavi SR Slovenije določa, da se republiški zakoni, ki
niso v skladu z amandmaji, uskladijo z njimi do 31. decembra
1990. Kljub temu, da bo v skladu z navedeno določbo ustavnega zakona tudi iz drugih razlogov, kot so navedeni v tem
predlogu, večino zakonov potrebno uskladiti še v tem letu,
predlagatelj meni, da s predlaganimi spremembami ne kaže
odlašati, saj \e potrebno že pred volitvami v skupščine družbenopolitične skupnosti zagotoviti vsem družbenopolitičnim
organizacijam pravno enak položaj.
III. Načela, na katerih temelji
predlagani zakon
Da bi bil postopek spreminjanja čimbolj pregleden in racionalen, predlagatelj predlaga, da se sprejme en zakon o spremembah, s katerim se razveljavijo oziroma spremenijo
določbe posameznih zakonov tako, da se v posameznih členih navede zakon in določbo, ki se spreminja. S predlaganimi
spremembami se ne posega v samo vsebino zakonov, temveč
se črtajo le posamezna pooblastila družbenopolitičnih organizacij. V zakonu o družbenih svetih in v zakonih o ustanovitvi
družbenih svetov za posamezna področja se razširja možnost
udeležbe pri delu družbenega sveta na vse zainteresirane
politične organizacije in sindikate. V zakonu o naravni in
kulturni dediščini se v 100. členu črta pravica Centralnega
komiteja Zveze komunistov Slovenije, da samostojno opravlja
naloge varstva za arhivsko gradivo, ki je nastalo na njegovem
delovnem področju na vsem območju SR Slovenije. S sprejemom predlagane spremembe bi bil Centralni komite Zveze
komunistov Slovenije v tem pogledu izenačen z drugimi organizacijami. V prehodni določbi zakona pa je določen rok,
v katerem mora Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
izročiti svoje arhivsko gradivo Arhivu SR Slovenije. S spremembo zakona o notranjih zadevah se predlaga v skladu
s pripravljajočimi spremembami zakona o ljudski obrambi in
družbeni samozaščiti, s katerim naj bi se ukinili komiteji za
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, tudi črta-'
nje obveznosti poročanja organov za notranje zadeve tem
komitejem.
IV. Finančne in druge posledice
Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna finančna
sredstva v proračunih družbenopolitičnih skupnosti, razen
v okviru proračuna SR Slovenije, kjer bo potrebno predvideti
posebna sredstva zaradi prenosa varovanja arhivskega gradiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v Arhiv
Slovenije. S sprejetjem zakona bo potrebno spremeniti vse
podzakonske akte in samoupravne splošne akte, v katerih so
določena posebna pooblastila in naloge družbenopolitičnih
organizacij, zlasti tudi družbene dogovore o kadrovski politiki
tako v republiki kot v občinah.
Ljubljana, dne 1/2-1990
,
il inbe
PREDLOG

zakona

o spremembah določb
zakonov, ki določajo pooblastila
in naloge družbenopolitičnih
organizacij
1. člen
V zakonu o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št.
19/76, 31/84) se v prvem odstavku 11. člena črta besedilo:
»po predhodnem kandidacijskem postopku, ki ga opravi
Socialistična zveza delovnega ljudstva«.
V tretjem odstavku 17. členu se črta besedilo: »po tem, ko
dobi mnenje Socialistične zveze delovnega ljudstva«.
Drugi odstavek 23. člena se črta.
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2. člen
V zakonu o družbenem pravobranilcu samoupravljanja
(Uradni list SRS, št. 21/75, 31/84) se v prvem odstavku 15.
člena črtajo besede: »Socialistični zvezi delovnega ljudstva«.
Drugi odstavek 17. členu se črta.
V 18. členu se besede: »Socialistične zveze delovnega ljudstva in Zveze sindikatov« nadomestijo z besedami: »družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije«.
V tretjem odstavku 24. člena se črtajo besede: »Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze sindikatov ali«.
Četrti odstavek 24. člena se črta.
Drugi odstavek 26. člena se črta.
V tretjem odstavku 26. člena se črtajo besede: »izmed
kandidatov v skladu s prejšnjim odstavkom«.
3. člen
V zakonu o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št.
38/74, 7/86, 21/86 - pb, 41/87) se v 30. členu za besedo:
»poslovnikom« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
4. člen
V zakonu o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/
77 in 4/82) se črta tretji odstavek 13. člena, v petem odstavku
pa se črta beseda: »moralnopolitično«.
3. točka 16. člena in prvi odstavek 17. člena se črtata.
5. člen
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS,
št. 17/78 in 32/89) se v 30. členu črtata besedi: »družbenopolitičnih organizacij«.
V drugem odstavku 87. člena se črtajo besede: »ter predstavnikov Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije«.
6. člen
V zakonu o zdravstvenem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80,
45/82 in 42/85) se v prvem odstavku 88. člena črtata besedi:
»družbenopolitičnih organizacij«.
V 119. členu se črtajo besede: »družbenopolitičnimi organizacijami ter«.
V 129. členu se črtata besedi: »in družbenopolitičnimi«.
V 133. členu se črtajo besede: »ter z družbenopolitičnimi
organizacijami«.
7. člen
V zakonu o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79)
se v drugem odstavku 3. člena in prvem odstavku 65. člena
črtajo besede: »in družbenopolitičnih organizacij«.
V 80. členu se črtata besedi: »in družbenopolitičnimi«.
8. člen
V zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
(Uradni list SRS, št. 18/76) se v prvem odstavku 36. člena
črtata besedi: »družbenopolitičnih organizacij«.
9. člen
V zakonu o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86 in
21/86 - popravek) se v drugem odstavku 7. člena in tretjem
odstavku 126. člena črtajo besede: »in družbenopolitičnih
organizacij«.
V drugem odstavku 136. člena se črtajo besede: »na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva«.
10. člen
V zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št.
1/80, 2/80 - popravek, 25/89 in 35/89) se v drugem odstavku
10. člena in tretjem odstavku 139. člena črtajo besede: »in
družbenopolitičnih organizacij«.
V drugem odstavku 148. člena se črtajo besede: »na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva«.
11. člen
V zakonu o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št.
35/79) se v 64. členu črtata besedi: »in družbenopolitičnimi«.
poročevalec

12. člen
V zakonu o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list
SRS, št. 5/80) se v drugem odstavku 16, člena črtajo besede:
»in družbenopolitičnih organizacij«.
V drugem odstavku 63. člena se črtata besedi: »družbenopolitičnih organizacij«.
V drugem odstavku 72. člena se črtajo besede: »na predlog
Socialistične zveze delovnega ljudstva«.
13. člen
V zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni
list SRS, št. 19/76) se v drugem odstavku 5. člena in prvem
odstavku 29. člena črtata besedi: »družbenopolitičnih organizacij«.
14. člen
V zakonu o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja (Uradni
list SRS, št. 8/78) se črta tretji odstavek 3. člena.
15. člen
V zakonu o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82 in 42/
86) se v 5. členu, 21. členu in drugem odstavku 22. člena
črtajo besede: »in družbenopolitičnih organizacij«.
16. člen
V zakonu o kulturnoumetniških dejavnostih in posredovanju kulturnih vrednot (Uradni list SRS, št. 10/84 in 42/86) se
v drugem odstavku 10. člena črtajo besede: »in družbenopolitičnih organizacij«.
17. člen
V zakonu o založništvu (Uradni list SRS, št. 25/78, 27/78
- popravek, 42/86) se v tretji alinei 4. člena črtajo besede: »in
družbenopolitičnih organizacij«.
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo: »Socialistične
zveze delovnega ljudstva in drugih zainteresiranih družbenopolitičnih organizacij«.
V drugem odstavku 23. člena se črtajo besede: »in organi
v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva«.
V prvem odstavku 28. člena se črta besedilo: »po predhodnem dogovoru z zainteresiranimi organizacijami in organi
v Socialistični zvezi delovnega ljudstva«.
18. člen
V zakonu o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št.
1/81, 42/86) se v prvem odstavku 76. člena in drugem odstavku
77. člena črtajo besede: »in družbenopolitičnih organizacij«.
V prvem odstavku 100. člena se črtajo besede: »ter Centralni komite Zveze komunistov Slovenije«.
Za 111. členom se doda 111 .a člen, ki se glasi:
»111.a člen
Centralni komite Zveze komunistov Slovenije uredi svoje
arhivsko gradivo in ga izroči v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona Arhivu SR Slovenije «.

, 22. člen
V zakonu o ustanovitvi delovne organizacije Restavratorski
center SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/82) se v drugem
odstavku 5. člena črtata prva in druga alinea.
23. člen
V zakonu o raziskovalnih dejavnostih in raziskovalnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 35/79) se v drugem odstavku 4.
člena in prvem odstavku 20. člena črtajo besede: »in družbenopolitičnih organizacij«.
24. člen
V zakonu o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS,
št. 3/81, 34/83, 1/86, 11/88) se v 6. členu besedilo:
»zainteresirane družbenopolitične organizacije in samoupravne interesne skupnosti ter njihove zveze« nadomesti
z besedo: »sindikati«.
Vdrugem odstavku 47. člena se črtajo besede: »in drtižbeno|fc>litičnih organizacij«.
25. člen
V zakonu o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78,
33/80, 16/84, 24/88)se v 3. členu črtajo besede: »Socialistična
zveza delovnega ljudstva Slovenije«.
26. člen
V zakonu o imenovanju in evidentiranju ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86) se v tretjem odstavku 7. člena
črta besedilo: »v organizaciji Socialistične zveze delovneg
ljudstva in v drugih družbenopolitičnih organizacijah ter«.
27. člen
V zakonu o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86, 42/
89) se črta 4. člen.
V drugem odstavku 5. člena se črtajo besede: »neposredno
v Socialistični zvezi delovnega ljudstva«.
V 13. členu se besede: »pri organu Socialistične zveze
delovnega ljudstva« nadomestijo z besedilom: »pri pristojnem telesu Skupščine SR Slovenije ali . pri organu, ki ga
pooblasti Skupščina SR Slovenije«.
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z
aktom o ustanovitvi se določijo uporabniki in organi družbenopolitičnih skupnosti, ki poleg ustanovitelja oziroma ustanoviteljev delegirajo delegate v organe upravljanja delovne
organizacije in temeljnih organizacij, ter njihovo število«.
V prvem odstavku 25. člena se črtata besedi: »družbenopolitičnih organizacij«.
28. člen
V zakonu o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86) se
črta 3. člen.
29. člen
V zakonu o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list
SRS, št. 20/73 in 42/86) se črta drugi odstavek 1. člena.

20. člen
V zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS,
št.
17/81, 18/81, 42/86) se v prvem odstavku 18. člena črtata
besedi: »družbenopolitične organizacije«.

30. člen
V zakonu o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77 in 18/88) se v prvem odstavku
17. člena črtajo besede: »Zveza sindikatov Slovenije ali Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije«.
V drugem odstavku 17. člena se črtajo besede: »ali organizacija sindikata v občini oziroma Socialistična zveza delovnega ljudstva v občini«.
V tretjem odstavku 17. člena se črtajo besede: »ali Socialistina zveza delovnega ljudstva v krajevni skupnosti«.
V prvem odstavku 39. člena se črtajo besede: »krajevna
organizacija Socialistične zveze delovnega ljudstva«.

21. člen
V zakonu o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št.
1/81, 42/86) se v prvem odstavku 20. člena črtajo besede:
»ter družbenopolitične organizacije«

31. člen
V zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80) se
v sedemnajsti alinei 17. člena črtajo besede: »družbenopolitičnih organizacij«.

19. člen
V zakonu o Prešernovi nagradi (Uradni list SRS, št. 1/82) se
v drugem odstavku 6. člena črta besedilo: »na predlog Socialstične zveze delovnega ljudstva Slovenije«.

poročevalec
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Tretji odstavek 21. člena se črta.
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Načelnik uprave za notranje zadeve poroča o varnostnih
razmerah in drugih notranjih zadevah na območju delovanja
uprave letno in občasno občinskim skupščinam na območju
uprave ter predlaga ukrepe, ki naj bi jih v zvezi z ugotovljenim
stanjem sprejele občinske skupščine.«.
Tretji odstavek 27. člena se črta.
V prvem odstavku 42. člena se v drugem stavku črtajo
besede: »komiteju za splošno ljudsko obrambo in družbeno
samozaščito občine in«, ter tretji stavek.
32. člen
V zakonu o Komisiji SR Slovenije za odlikovanja (Uradni list
SRS, št. 24/77) se v 6. členu črtajo šesta, sedma, osma, deveta
in deseta alinea.
33. člen
V zakonu o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/
86) se v tretjem odstavku 33. člena črtajo besede: »na predlog
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije«.
V četrti alinei 34. člena se črtajo besede: »- po prejšnjem
mnenju Republiške konference Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije«.
V 35. členu se črtajo besede: »po poprejšnjem mnenju
Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije«.
34. člen
V zakonu o družbenih svetih (Uradni list SRS, št. 5/80) se
v drugem odstavku 6. člena besedilo: »Socialistična zveza
delovnega ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije,
Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV,
Zveza socialistične mladine Slovenije« nadomesti z besedilom: »zainteresirane politične organizacije in sindikati«.
V zakonih:
- zakonu o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za
vprašanja družbene ureditve (Uradni list SRS, št. 28/80);
- zakonu o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko (Uradni list SRS, št.
28/80);
- zakonu o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za
vzgojo in izobraževanje (Uradni list SRS, št. 28/80);
- zakonu o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za
mednarodne odnose (Uradni list SRS, št. 28/80);
- zakonu o ustanovitvi Republiškega družbenega sveta za
vprašanja organizacije in delovanja administrativno strokovnih služb (Uradni list SRS, št. 8/82);
- zakonu o ustanovitvi družbenega sveta za republiško
upravo in družbene prihodke (Uradni list SRS, št. 23/82);
- zakonu o ustanovitvi družbenega sveta za upravno
področje izvrševanja kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
23/82);
- zakonu o ustanovitvi družbenega sveta za republiško
upravo za jedrsko varnost (Uradni list SRS, št. 48/87)se v 3.
členu besedilo: »Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV, Zveza socialistične mladine
Slovenije« nadomesti z besedilom:
»zainteresirane politične organizacije in sindikati«.
35. člen
Ta zakon začne valjati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OBRAZLOŽITEV
Amandmaji k ustavi SR Slovenije so v temeljnih načelih
kot tudi v normativnem delu ustave SR Slovenije bistveno
spremenili položaj in vlogo Socialistične zveze delovnega
ljudstva, Zveze komunistov, Zveze sindikatov in drugih
družbenopolitičnih organizacij z opredelitvijo pravice do
svobodnega političnega združevanja ter načela o enakopravnem sodelovanju vseh organizacij delovnih ljudi in
občanov, ki delujejo v skladu z ustavo, v družbenopolitič6

nem življenju, z odpravo posebne vloge SZDL v sistemu
javnega obveščanja, kot tudi z odpravo pravice in dolžnosti družbenopolitičnih organizacij, da sodelujejo pri odločanju v organih upravljanja in v drugih organih organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega
pomena kot ene izmed oblik zagotavljanja posebnega
družbenega interesa pri opravljanju teh dejavnosti.
Glede na navedeno torej ni več ustavne podlage za to,
da bi predpisi določali posamezni družbenopolitični organizaciji kakršnakoli posebna pooblastila in naloge. Zato je
potrebno spremeniti ali razveljaviti vse določbe zakonov,
ki dajejo SZDL in drugih družbenopolitičnim organizacijam takšen poseben položaj oziroma pooblastila in naloge.
S predlaganimi spremembami se ne posega v samo
vsebino zakonov, temveč se črtajo le posamezna pooblastila družbenopolitičnih organizacij. Pri zakonu o družbenih svetih in zakonih o ustanovitvi družbenih svetov za
posamezna področja se razširja možnost udeležbe pri
delu družbenega sveta na vse zainteresirane politične
organizacije in sindikate.

Zakoni in členi, ki se spreminjajo
Zakon o javnem pravobranilstvu
11. člen
Javnega pravobranilca imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti na predlog izvršnega sveta po predhodnem
kandidacijskem postopku, ki ga opravi Socialistična zveza
delovnega ljudstva.
17. člen
Javnega pravobranilca razreši skupščina družbenopolitične
skupnosti, ki ga je imenovala.
(Drugi odstavek izpuščeno).O razrešitvah po 3. in 5. točki
prejšnjega odstavka odloča skupščina družbenopolitične
skupnosti po tem, ko dobi mnenje Socialistične zveze delovnega ljudstva.
23. člen
Javnega pravobranilca SR Slovenije in njegove namestnike
imenuje in razrešuje Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Imenovanje se opravi po predhodnem kandidacijskem
postopku, ki ga opravi Socialistična zveza delovnega ljudstva.
Zakon o družbenem pravobranilcu
samoupravljanja
15. člen
Družbeni pravobranilec samoupravljanja daje skupščini
družbenopolitične skupnosti, Socialistični zvezi delovnega
ljudstva in Zvezi sindikatov na njihovo zahtevo ali na lastno
pobudo poročila o stanju, pojavih in problemih ter mnenja in
predloge s področja varstva samoupravnih pravic delovnih
ljudi in družbene lastnine.
(Drugi odstavek izpuščeno).
17. člen
Družbeni pravobranilec samoupravljanja je samostojni
organ družbene skupnosti, ki izvršuje pravice in dolžnosti,
določene z ustavo, z zveznim zakonom o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ter s tem in z drugimi zakoni.
Družbeni pravobranilec samoupravljanja je samostojen
v izvrševanju svoje funkcije in je odgovoren za njeno izvajanje.
V zvezi z uresničevanjem te odgovornosti lahko Socialiporočevalec

stična zveza delovnega ljudstva in Zveza sindikatov razpravljata o dejavnosti družbenega pravobranilca samopravljanja.
„
18. člen
Družbenega pravobranilca imenuje na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva in Zveze sindikatov skupščina
družbenopolitične skupnosti po opravljenem kandidacijskem
postopku izmed delavcev, ki so se v svojem dosedanjem delu
odlikovali pri graditvi samoupravljanja in dobro poznajo družbenoekonomske odnose.
24. člen
Družbeni pravobranilec samoupravljanja se razreši tudi
pred potekom časa, za katerega je imenovan: (nadaljnje besedilo izpuščeno).
(Drugi odstavek izpuščeno).
Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samoupravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega
člena prične skupščina družbenopolitične skupnosti na svojo
pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva
ali Zveze sindikatov ali družbenega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije.
Socialistična zveza delovnega ljudstva in Zveza sindikatov
dajeta mnenje o razrešitvi družbenega pravobranilca samoupravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega
člena, kadar nista sami predlagali njegovo razrešitev.
(Peti in šesti odstavek izpuščeno).

Slovenije iz vrst predstavnikov družbenopolitične skupnosti,
družbenopolitičnih organizacij, pravosodnih organov,
(nadaljnje besedilo izpuščeno).
87. člen
O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za
pogojni odpust pri Republiškem sekretariatu za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun.
Predsednika, njegove namestnike in člane komisije za
pogojni odpust ter njihove namestnike imenuje republiški
sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in proračun
izmed (nadaljnje besedilo izpuščeno) ter predstavnikov Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
Zakon o zdravstvenem varstvu
88. člen
#
V zadevah posebnega družbenega interesa sodelujejo
v delavskem svetu zdravstvene organizacije in enakopravno
odločajo skupaj z delegati delavcev zdravstvene organizacije
tudi delegati ustanoviteja, družbenopolitične skupnosti, krajevnih skupnosti, družbenopolitičinih organizacij ter drugih
samoupravnih organizacij in skupnosti in uporabnikov (v
nadaljnem besedilu: delegati družbene skupnosti).

26. člen '
Za namestnika oziroma pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja je lahko imenovan delavec z visoko
izobrazbo, ki pozna družbenoekonomske odnose na
področju samoupravljanja in družbene lastnine.Evidentiranje
kandidatov za namestnika in pomočnika opravi Socialistična
zveza delovnega ljudstva po predhodno opravljenem razpisu.
Namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti
na predlog družbenega pravobranilca samoupravljanja izmed
kandidatov v skladu s prejšnjim odstavkom.

119. člen
Pri izvajanju zdravstvenega varstva sodelujejo zdravstvene
organizacije zlasti z družbenopolitičnimi in zdravstvenimi
skupnostmi, s krajevnimi skupnostmi in družbenopolitičnimi
organizacijami ter z drugimi samoupravnimi organizacijami in
skupnostmi, s sanitetno službo Jugoslovanske ljudske
armade, s sanitarno in z drugimi inšpekcijami, z Rdečim
križem Slovenije in z Gorsko reševalno službo, z organizacijami za izobraževanje delavcev, ki opravljajo naloge zdravstvenega varstva, s strokovnimi društvi zdravstvenih delavcev
in z drugimi društvi.

Zakon o sodiščih združenega dela

129. člen
Zdravstvene skupnosti in zdravstvene organizacije se za
usklajeno in učinkovito načrtovanje dela za izjemne razmere
povezujejo z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi,
družbenimi in družbenopoltičnimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi.

30. člen
Kandidacijski postopek za volitve sodnikov izvedejo
ustrezne skupščine skladno s svojim poslovnikom in ob sodelovanju organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva
oziroma sindikata.
Zakon o samoupravnih sodiščih
13. člen
Kandidacijski postopek za izvolitev sodnikov samoupravnih
sodišč izvede Socialistična zveza delovnega ljudstva oziroma
sindikat.
Za sodnika samoupravnega socjjšča je lahko izvoljen kdor
ima potrebne izkušnje in sposoben za opravljanje sodniške
funkcije.
16. člen
Sodnik samoupravnega sodišča se razreši:3. če se ugotovi,
da je moralnopolitično neprimeren za opravljanje sodniška
funkcije;
17. člen
Socialistična zveza delovnega ljudstva daje mnenja o razrešitvi iz razlogov iz 3. do 5. točke 16. člena.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
30. člen
Člane in predsednika sveta posameznega kazenskega
poboljševalnega zavoda imenuje Izvršni svet Skupščine SR
poročevalec

133. člen
Pri načrtovanju in izvajanju dela v izjemnih razmerah sodelujejo za zdravstveno varstvo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, zdravstvenih skupnosti in zdravstvene organizacije z organizacijami Rdečega križa in z drugimi družbenimi
organizacijami in društvi ter z družbenopolitičnimi organizaZakon o socialnem skrbstvu
3. člen
Dejavnost skupnosti socialnega skrbstva in dejavnost organizacij združenega dela na področju socialnega skrbstva je
posebnega družbenega pomena.
Posebni družbeni interes se uresničuje s soglasjem organa
družbenopolitične skupnosti k samoupravnemu sporazumu
o ustanovitvi skupnosti in k statutu skupnosti, z določitvijo
pogojev in načina opravljanja socialno skrbstvene dejavnosti,
s soodločanjem uporabnikov, ustanoviteljev organizacij združenega dela na področju socilnega skrbstva, organov družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v organih upravljanja organizacij združenega dela na področju socalnega skrbstva, s soglasjem ustanovitelja k statutu organizacije združenega dela na področju
socialnega skrbstva in z drugimi oblikami družbenega vpliva
v skladu s tem zakonom.
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65. člen
Organ upravljanja centra za socialno delo je svet. V svetu
centra sodelujejo poleg delegatov delavcev centra tudi delegati ustanoviteljev centra, delegati zborov uporabnikov
skupščine skupnosti socialnega skrbstva, delegati organov
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti) pri
opravljanju in odločanju o zadevah posebnega družbenega
pomena v skladu s samoupravnim splošnim aktom centra.
80. člen
Skupnosti socialnega skrbstva in organizacije združenega
dela s področja socialnega skrbstva se za usklajeno in učinkovito načrtovanje dela za izjemne razmere povezujejo z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi, družbenimi in
družbenopolitičnimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi.
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju
invalidnih oseb
36. člen
V zavodu za usposabljanje invalidnih oseb in v invalidski
delavnici sodelujejo pri odločanju o zadevah posebnega družbenega pomena poleg delavcev tudi delegati organizacij
združenega dela, družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ter drugih zainteresiranih organizacij.
(Drugi, tretji, četrti odstavek izpuščeno).
ff
Zakon o osnovni šoli
7. člen
Dejavnost osnovne šole je posebnega družbenega pomena.
Posebni družbeni interes zagotavlja ta zakon s tem; da
določa pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela,
soodločanje delegatov uporabnikov, ustanovitelje, krajevne
skupnosti in družbenopolitičnih organizacij v svetu osnovne
šole, soglasje občinske skupščine k stautut osnovne šole in
druge oblike družbenega vpliva.
126. člen
Osnovno šolo upravljajo delavci te organizacije skupaj
s starši učencev.
O zadevah posebnega družbenega pomena, ki so določeni
s tem zakonom, enakopravno soodločajo tudi delegati občinske skupščine, krajevne skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij in delegati uporabnikov (v nadaljnjem besedilu:
delegati družbene skupnosti) v skladu z zakonom, samoupravnim sporazumom in statutom osnovne šole.
136. člen
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja osnovne šole
sestavlja enako število predstavnikov osnovne šole, sindikata
in predstavnikov družbene skupnosti.
Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na
predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva skupščina
občine, ki je ustanovitelj osnovne šole.
Zakon u usmerjenem izobraževanju
10. člen
Dejavnost izobraževalnih organizacij je posebnega družbenega pomena.
Posebni družbeni interes se uresničuje z določitvijo pogojev in načina opravljanja vzgojnoizobraževalne dejavnosti,
z določanjem načina priprave in sprejemanja vzgojnoizobraževalnih programov, pravic, obveznosti in odgovornosti udeležencev izobraževanja ter pravic, obveznosti in odgovornosti
uporabnikov, ustanoviteljev izobraževalnih organizacij ter
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij pri soodločanju v organih upravljanja izobraževalnih orga8

nizacij s soglasjem organov družbenopolitičnih skupnosti
tistim določbam samoupravnih splošnih aktov, ki jih določa ta
zakon, ter z drugimi oblikami družbenega vpliva v skladu
s tem zakonom.
139. člen
Izobraževalno organizacijo upravljajo delavci te organizacije skupaj z učenci oziroma študenti.
V zadevah posebnega družbenega pomena, določenih
s tem zakonom, enakopravno soodločajo tudi delegati ustanovitelja družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij in porabnikov (v nadaljnjem besedilu: delegati
družbene skupnosti) v skladu z zakonom, samoupravnim sporazumom in statutom izobraževalne organizacije.
148. člen
i
Razpisno komisijo za imenovanje poslovodnega organa
izobraževalne organizacije iz drugega odstavka prejšnjega
člena sestavlja enako število predstavnikov izobraževalne
organizacije in sindikata ter predstavnikov družbene skupnosti.
Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na
predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva skupščina
občine na območju katere ima sedež izobraževalna organizacija.
Zakon o družbenem varstvu otrok
64. člen
Skupnosti otroškega varstva in vzgojnovarstvene organizacije se za usklajeno in učinkovito načrtovanje dela v izjemnih
razmerah povezujejo z drugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, družbenimi in družbenopolitičnimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi.
Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih
otrok
16. člen
Dejavnost vzgojnovarstvenih organizacij je posebnega
družbenega pomena.
Posebni družbeni interes zagotavlja ta zakon s tem, da
določa pogoje za opravljanje vzgojnovarstvenega dela, soodločanje delegatov uporabnikov, ustanovitelja, organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij
v svetu vzgojnovarstvene organizacije, soglasje občinske
skupščine k statutu vzgojnovarstvene organizacije in druge
oblike družbenega vpliva.
63. člen
Vzgojnovarstveno organizacijo upravljajo delavci skupaj
s starši.
V zadevah posebnega družbenega pomena, ki so določene
s tem zakonom, enakopravno soodločajo tudi delegati organov krajevnih skupnosti, ustanovitelja, občinske skupščine,
družbenopolitičnih. organizacij in delegati uporabnikov (v
nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti) v skladu
z ustanovitvenim aktom, samoupravnimi sporazumi in statutom vzgojnovarstvene organizacije.
72. člen
Razpisno komisijo za imenovanje ravnatelja sestavlja enako
število predstavnikov vzgojnovarstvene organizacije in sindikata ter predstavnikov družbene skupnosti.
Predstavnike družbene skupnosti imenuje oziroma izvoli na
predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva skupščina
občine, na območju katere ima vzgojnovarstvena organizacija
sedež.
poročevalec

Zakon o izobraževanju in usposabljanju
otrok in mladostnikov z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju
5. člen
Dejavnost organizacij za usposabljanje je posebnega družbenega pomena.
Posebni druženi interes se uresničuje s soodločanjem ustanoviteljev, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in drugih uporabnikov ter z drugimi oblikami družbenega vpliva v sklsdu s tem zakonom, samoupravnimi sporazumi in statutom organizacije za usposabljanje.
29. člen
Organizacije za usposabljanje upravljajo delavci teh organizacij skupaj z delegati staršev, šole za poklicno izobraževanje
in srednje šole ter domove za učence teh šol, pa delavci
skupaj z delegati učencev in staršev. V zadevah posebnega
družbenega pomena, določenih s tem zakonom, enakopravno
sodelujejo pri upravljanju in soodločanju delegati ustanoviteljev zainteresiranih organizacij združenega dela, organov
družbenopolitične skupnosti, krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih uporabnikov (v
nadaljnjem besedilu: drugi delegati).
Zakon o nagradah in priznanjih Staneta
Žagarja
3. člen
Žagarjeve nagrade in priznanja podeljuje vsako leto Izobraževalna skupnosti Slovenije.
Za izbor nagrajencev imenuje skupščina Izobraževalne
skupnosti Slovenije odbor. Odbor ima predsednika in deset
članov, ki se imenujejo za dobo štirih let.
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije imenuje predsednika in tri člane odbora na predlog Socialistične zveze
delovnega ljudstva, enega člana na predlog republiškega
odbora sindikatov, enega člana na predlog Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije, enega člana
odbora na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in
štiri člane na predlog izvršnega odbora Izobraževalne skupnosti Slovenije.
Zakon o knjižničarstvu
5. člen
Posebni družbeni interes je v knjižničarski dejavnosti zagotovljen z določitvijo pogojev in načina opravljanja te dejavnosti s sodelovanjem delegatov ustanoviteljev, uporabnikov, ki
imajo dolgoročen interes za dejavnost knjižnice, organov
družbenoplitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij
pri upravljanju knjižnice ter z drugimi oblikami družbenega
vpliva v mejah in na način, ki ga določa zakon.
21. člen
Knjižnico upravljajo delavci knjižnice, v zadevah posebnega
družbenega pomena, določenih s tem zakonom, pa enakopravno soodločajo delegati ustanovitelja in uporabnikov, ki
imajo dolgoročni interes za dejavnosti knjižnice ter delegatn
organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti).
22. člen
Organ upravljanja knjižnice je svet, ki ga sestavljajo delegati delavcev knjižnice in delegati družbene skupnosti.
Število delegatskih mest v svetu, uporabnike ter organe
družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ki delegirajo v svet, določa statut knjižnice.
poročevalec

Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih
in posredovanju kulturnih vrednot
10. člen
Organ upravljanja kulturne organizacije je svet.
Svet kulturne organizacije sestavljajo delegati delavcev,
v zadevah posebnega družbenega pomena pa tudi delegati
organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij, ustanovitelja in uporabnikov, ki imajo dolgoročni
interes za delo organizacije;
Zakon o založništvu
4. člen
Poseben družbeni interes pri opravljanju založniške dejavnosti se zagotavlja:
- (izpuščeno)
- (izpuščeno)
- s sodelovanjem ustanoviteljev založniške organizacije,
organov družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij, (nadaljevanje izpuščeno)
- (izpuščeno).
23. člen
Založniška organizacija ima založniški svet, ki ga sestavljajo delegati delavcev založniške organizacije, delegati ustanovitelja, družbenopolitične skupnosti, zainteresiranih samoupravnih interesnih skupnosti, Socialistične zveze delovnega
ljudstva in drugih zainteresiranih družbenopolitičnih organizacij, zainteresiranih društev umetnikov in drugih društev,
knjižnic in drugih organizacij združenega dela, krajevnih
skupnosti in drugih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: uporabnikov).
Z aktom ustanovitelja se po predhodnem dogovoru z zainteresiranimi organizacijami in organi v okviru Socialistične
zveze delovnega ljudstva podrobneje določi, kateri uporabniki delegirajo svoje predstavnike v založniški svet in koliko
jih delegirajo. Kadar ustanavlja založniško organizacijo ustanovitelj iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona, se ta
vprašanja urede s samoupravnim sporazumom na predlog
Socialistične zveze delovnega ljudstva.
28. člen
V društvih, katerih namen oziroma naloge je zalaganje
publikacij, odloča o planu in letnem programu založniške
dejavnosti, o sklepanju samoupravnih sporazumov za uresničevanje svobodne menjave dela, o ukrepih za izpopolnjevanje
programa ter o imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika organ, v katerem so poleg delegatov članov društva,
delegati uporabnikov iz prvega odstavka 23. člena tega
zakona. S pravili društva se po predhodnem dogovoru z zainteresiranimi organizacijami in organi v Socialistični zvezi
delovnega ljudstva podrobneje določi, kateri uporabniki delegirajo svoje delegate v ta organ in koliko.
Zakon o naravni in kulturni dediščini
76. člen
Strokovno organizacijo upravljajo delavci v tej organizaciji.
V zadevah določenih s tem zakonom, pa enakopravno soodločajo delegati (besedilo izpuščeno) in družbenopolitičnih
organizacij (nadaljnje besedilo izpuščeno).
77. člen
Organ upravljanja je delavski svet. Sestavljajo ga delegati
delavcev strokovne organizacije in delegati družbenih skupnosti.
Ustanovitelj z aktom o ustanovitvi strokovne organizacije
določi število delegatskih mest v svetu in kateri uporabniki ter
organi družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij delegirajo v svet svoje delegate.
9

J
100. člen
Republiški upravni organ za ljudsko obrambo, republiški
štab teritorialne obrambe, republiški upravni organ za notranje zadeve ter Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
lahko samostojno opravljajo naloge varstva za arhivsko gradivo, ki je nastalo na njihovem delovnem področju na vsem
območju SR Slovenije.
(Drugi odstavek izpuščeno.)
Zakon o Prešernovi nagradi
6. člen
(Prvi odstavek izpuščen.)
Upravni organ ima predsednika in štirinajst članov, ki jih
imenuje Skupščina SR Slovenije na predlog Socialistične
zveze delovnega ljudstva.
(Tretji odstavek izpuščen.)
Zakon o Triglavskem narodnem parku
18. člen
V organu upravljanja organizacije za varstvo sodelujejo
delegati, ki jih delegirajo (besedilo izpuščeno) družbenopolitične organizacije (nadaljnje besedilo izpuščeno).
Zakon o spominskem parku Trebče
20. člen
V organu upravljanja organizacije za varstvo sodelujejo
delegati, ki jih delegirajo (besedilo izpuščeno) družbenopolitične organizacije (nadaljnje besedilo izpuščeno).
Zakon o ustanovitvi delovne
organizacije Restavratirski center SR
Slovenije
5. člen
(Prvi odstavek izpuščeno.)
v svet Restavratorskega centra delegirajo po enega delegata:
- Republiška konferenca Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije;
- Zveza združenj borcev NOV Slovenije; (nadaljnje besedilo izpuščeno).
Zakon o raziskovalnih dejavnostih in
raziskovalnih skupnostih
4. člen
(Prvi odstavek izpuščeno.)
Posebni družbeni interes se zagotavlja z določitvijo pogojev
in načina upravljanja raziskovalne dejavnosti, s soodločanjem
uporabnikov raziskovalnega dela, ustanoviteljev organizacij
združenega dela, ki opravljajo raziskovalno dejavnost ter
organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij v organih upravljanja raziskovalnih organizacij ter
soglasjem ustanovitelja k statutu raziskovalnih organizacij.
20. člen
Raziskovalno organizacijo združenega dela upravljajo
delavci te organizacije, v zadevah posebnega družbenega
pomena, določenih s tem zakonom, pa enakopravno soodločajo delegati ustanoviteljev, uporabnikov, ki imajo dolgoročni
interes za dejavnost te raziskovalne organizacije, ter delegati
organov družbenopolitične skupnosti in družbenopolitičnih
organizacij (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti).
(Drugi odstavek izpuščen).
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Zakon o stanovanjskem gsopodarstvu
6. člen
Z družbenim dogovorom, ki ga sklene Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, skupščine občin, zainteresirane družbenopolitične organizacije in samoupravne interesne skupnosti ter
njihove zveze, temeljne banke in Gospodarska zbornica Slovenije, se udeleženci dogovorijo o zagotavljanju in usklajevanju samoupravnega urejanja družbenoekonomskih odnosov
na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji.
47. člen
(Prvi odstavek izpuščeno).
Stanovalci v skupnosti stanovalcev, delavci v organizacijah
združenega dela in delovnih skupnostih ter delovni ljudje in
občani v krajevnih skupnostih prek svojih delegatov kot uporabniki ter delegati organov družbenopolitičnih skupnostih in
družbenopolitičnih organizacij uveljavljajo poseben družbeni
interes s tem, da enakopravno z delavci odločajo v delavskem
svetu ali njemu ustreznem organu te organizacije združenega
dela: (nadaljnje besedilo izpuščeno).
Zakon o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč
3. člen
Vrsta naravnih nesreč, za katere se lahko uporabljajo sredstva solidarnosti v SR Sloveniji, pogoji in način uporabe
sredstev ter način upravljanja s temi sredstvi se določijo
z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo (besedilo izpuščeno)
Socialistična zveza delovnega ljudstva.
Zakon o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb
7. člen
(Prvi in drugi odstavek izpuščeno.)
Pobude in predloge za imenovanje, preimenovanje, združevanje, razdruževanje in odpravljanje naselij in ulic dajejo
delovni ljudje in občani v organizaciji Socialistične zveze
delovnega ljudstva in v drugih družbenopolitičnih organizacijah ter na svojih zborih in v organih krajevne skupnosti.
Zakon o javnem obveščanju
4. člen
V Socialistični zvezi delovnega ljudstva si delovni ljudje in
občani ustvarjajo pogoje ter opredeljujejo odgovornost za
uresničevanje svobode obveščanja in pravice do obveščenosti, razvijajo in zagotavljajo stalno obveščanje, obravnavajo
stanje na področju javnega obveščanja, položaj in vlogo sredstev javnega obveščanja in novinarjev, oblikujejo in uresničujejo pravila socialističnega obnašanja vseh subjektov javnega
obveščanja ter uveljavljajo njihovo družbeno odgovornost.
5. člen
(Prvi odstavek izpuščeno).
Družbeni vpliv na dejavnosti javnega obveščanja ursničujejo delovni Ijduje in občani neposredno, v Socialistični zvezi
delovnega ljudstva, s soodločanjem v organih upravljanja
v časopisnih, radijskih in televizijskih organizacijah, v časopisnih in programskih svetih in na druge načine, določene
z zakonom.
13. člen
Če organi nočejo dati informacij, jih prikrijejo ali dajo
neresnične, nepravočasne ali nepopolne informacije, lahko
ustanovitelji, organi upravljanja, sveti ter drugi organi uresniporočevalec

čevanja družbenega interesa v javnih glasilih, glavni in odgovorni uredniki, uredniki in novinarji kot tudi drugi zainteresirani subjekti dajo pobudo za obravnavanje takšnega ravnanja
pri organu Socialistične zveze delovnega ljudstva.

organ krajevne skupnosti. Ta mora sklicati zbor, če s pismeno
vlogo to zahteva (besedilo izpuščeno), krajevna organizacija
Socialistične zveze delovnega ljudstva (v nadaljevanju besedilo izpuščeno).

19. člen
(Prvi odstavek izpuščeno.)
Z aktom o ustanovitvi se po predhodni razpravi v Socialistični zvezi delovnega ljudstva določijo uporabniki, organi
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organizacij, ki poleg ustanovitelja oziroma ustanoviteljev delegirajo
delegate v organe upravljanja delovne organizacije in temeljnih organizacij, ter njihovo število.

Zakon o notranjih zadevah

25. člen
Organ upravljanja časopisne, radijske in televizijske organizacije je delavski svet, skupščina oziroma drug delavskemu
svetu po položaju in funkciji ustrezen organ upravljanja, ki ga
sestavljajo: delegati delavcev in delegati ustanovitelja, (besedilo izpuščeno), družbenopolitičnih organizacij in uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: delegati družbene skupnosti).
(Nadaljnje besedilo izpuščeno.)
(Drugi odstavek izpuščeno.)
Zakon o društvih
3. člen
O zasnovi programa in pravil društva se v Socialistični zvezi
delovnega ljudstva organizira razprava na podlagi osnutka, ki
ga predloži ustanovitelj.
Zakon o javnih shodih in javnih
prireditvah
1. člen
Občani in njihove organizacije imajo pravico sklicevati in
prirejati zborovanja, mitinge, ulične sprevode, demonstracije,
manifestacije in druge javne shode in se jih udeleževati (svoboda zborovanja).
Občani in njihove organizacije si v Socialistični zvezi delovnega ljudstva organizirano zagotavljajo pogoje za uresničevanje pravic iz prvega odstavka tega člena.
(Tretji odstavek izpuščeno.)
Zakon o referendumu in o drugih
oblikah izjavljanja
17. člen
Razen o vprašanjih, ki so določena z zakonom, je Skupščina SR Slovenije dolžna razpisati referendum v primerih,
kadar to zahteva posamezen zbor Skupščine SR Slovenije
v zadevah svojega delovnega področja ali najmanj tretjina
delegatov vsakega zbora, najmanj tretjina občinskih skupščin, Zveza sindikatov Slovenije ali Socialistična zveza delovnega ljudstva.
Razen o vprašanjih, ki so določena z zakonom ali statutom
občine, občinska skupščina mora razpisati referendum v primerih, kadar to zahteva posamezen zbor občinske skupščine
v zadevah svojega delovnega področja ali najmanj tretjina
zborov delovnih ljudi in občanov v občini, najmanj tretjina
krajevnih skupnosti z območja občine ali organizacija Sindikatov v občini ali Socialistična zveza delovnega ljudstva v občini.
Razen o vprašanjih, ki so določena z zakonom ali statutom
krajevne skupnosti, mora krajevna skupnost razpisati referendum o posameznem vprašanju, kadar to zahtevajo vsi zbori
delovnih ljudi in občanov z območja krajevne skupnosti ali
Socialistična zveza delovnega ljudstva v krajevni skupnosti.
39. člen
Zbor delovnih ljudi in občanov sklicuje v statutu določen
poročevalec

17. člen
V izvajanju nalog iz prvega odstavka prejšnjega člena republiški sekretariat za notranje zadeve:
(od 1. do 17. alinee besedilo izpuščeno)
- skrbi za tekoče informiranje pristojnih državnih organov,
družbenopolitičnih organizacij in nosilcev družbene samozaščite o aktualnih varnostnih vprašanjih in varnostnih razmerah v republiki;
(nadaljnje besedilo izpuščeno).
21. člen
(Prvi, drugi odstavek izpuščeno).
Republiški sekretar obvešča o pomembnejših zadevah
s področja dela organov za notranje zadeve tudi Komite za
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito Socialistične republike Slovenije, svet republike in vodstva družbenopolitičnih organizacij v republiki.
27. člen
(Prvi odstavek izpuščeno.)
Načelnik uprave za notranja zadeve poroča o varnostnih
razmerah in drugih notranjih zadevah na območju delovanja
uprave letno in občasno pokrajinskemu komiteju za splošno
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito in občinskim
skupščinam na območju uprave ter predlaga ukrepe, ki naj bi
jih v zvezi z ugotovljenim stanjem sprejele občinske skupščine oziroma pokrajinski komite za splošno ljudsko obrambo
in družbeno samozaščito.
Načelnik uprave za notranje zadeve obvešča občinske in
medobčinske družbenopolitične organizacije o aktualnih varnostnih razmerah.
42. člen
Komandir postaje milice je odgovoren za svoje delo in delo
postaje milice ter njenega oddelka občinski skupščini in republiškemu sekretarju za notranje zadeve. Komandir postaje
milice poroča občinski skupščini in njenemu izvršnemu svetu,
komiteju za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občine in načelniku uprave za notranje zadeve letno, na
njihovo zahtevo ali iz lastne pobude pa tudi občasno, o varnostnih razmerah, o organizaciji in delu postaje milice oziroma oddelka. O pomembnejših zadevah s področja dela
postaje obvešča tudi družbenopolitične organizacije.
(Drugi odstavek izpuščeno.)
Zakon o komisiji SR Slovenije za
odlikovanja
6. člen
Komisijo sestavljajo delegati:
- (besedilo od prve do šeste alinee izpuščeno)
- Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
- Republiške konference Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije
- Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije
- Republiškega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije
(nadaljnje besedilo izpuščeno).
Zakon o igrah na srečo
33. člen
Za uresničevanje posebnega družbenega interesa pri
opravljanju dejavnosti Loterije Slovenije se v Loteriji Slovenije
oblikuje poseben organ: loterijski svet.
11

Loterijski svet sestavljajo delegati Skupščine SR Slovenije,
delegati socialno-humanitarnih in telesnokulturnih organizacij, delegati družbenopolitičnih organizacij ter delegatov
delavcev Loterije Slovenije.
(Tretji, četrti in peti odstavek izpuščeno).

Zakon u ustanovitvi republiškega
družbenega sveta za gospodarski razvoj
in ekonomsko politiko

34. člen
Pri uresničevanju zadev posebnega družbenega pomena
opravlja loterijski svet naslednje naloge:
(prva, druga in tretja alinea izpuščeno)
- odloča o razporeditvi sredstev za socialno-humanitarne
in telesno-kulturne dejavnosti na posamezne organizacije
- po prejšnjem mnenju Republiške konference Socialistične
zveze delovnega ljudstva Slovenije.

Zakon o ustanovitvi republiškega
družbenega sveta za vzgojo in
izobraževanje

35. člen
Sredstva za socialno-humanitarne in telesno-kulturne
dejavnosti se po četrti alinei prejšnjega člena razporejajo na
posamezne organizacije na podlagi meril in po postopku, ki
jih določi loterijski svet po poprejšnjem mnenju Republiške
konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije.
Zakon o družbenih svetih
6. člen
Izhajajoč iz svoje ustavne odgovornosti ter svojih pravic in
dolžnosti so lahko udeleženci pri delu družbenih svetov družbenopolitičnih skupnosti:
a) v družbenih svetih Socialistične republike Slovenije:
Skupščina Socialistične republike Slovenije, Predsedstvo
Socialistične republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialitične republike Slovenije, Socialistična zveza delovnega
ljudstva Slovenije, Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Zveza združenj borcev NOV, Zveza socialistične mladine Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije,
kot tudi posamezne znanstvenoraziskovalne organizacije in
druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbene
drganizacije;
(nadaljnje besedilo izpuščeno).
Zakon o ustanovitvi republiškega
družbenega sveta za vprašanja
družbene ureditve

Zakon o ustanovitvi republiškega
družbenega sveta za mednarodne
odnose
Zakon o ustanovitvi republiškega
družbenega sveta za vprašanja
organizacije in delovanja
administrativno strokovnih služb
Zakon o ustanovitvi družbenega sveta
za republiško upravo in družbene
prihodke
Zakon o ustanovitvi družbenega sveta
za upravno področje izvrševanja
kazenskih sankcij
Zakon o ustanovitvi družbenega sveta
za republiško upravo za jedrsko varnost
3. člen
Udeleženci pri delu družbenega sveta so: Skupščina Socialistične republike Slovenije, Predsedstvo Socialistične republike Slovenije, Izvršni svet Skupščine Socialitične republike
Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije,
Zveza komunistov Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije,
Zveza združenj borcev NOV, Zveza socialistične mladine Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.

PREDLOG
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o rednih sodiščih s predlogom zakona (ESA 984)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1.2.
1990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O REDNIH SODIŠČIH
S PREDLOGOM ZAKONA,
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM TOŽILSTVU
S PREDLOGOM ZAKONA IN
ki vam ju pošiljemo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika Skupščine
SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš-
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čini SR Slovenije, da navedena zakona sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve zakonov, s katerimi bi se posamezne
določbe zakonov uskladile s spremembami ustave SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta 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.

poročevalec

Socialistična republika Slovenija
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
Ljubljana
Povzetek
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o rednih sodiščih bi določbe tega zakona uskladili z določI. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rednih sodiščih je podana v 17. točki drugega
odstavka 314. člena ustave SR Slovenije in v (2) podtočki 1.
točke ustavnega amandmaja LXI k ustavi SRS, ki določata, da
Socialistična republika Slovenija po republiških organih izvršuje naloge ustavnega sodstva, sodstva in naloge javnega
tožilstva, ter jih ureja in organizira in financira naloge sodstva
in javnega tožilstva v skladu z zakonom.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo
zakona
Zakon o rednih sodiščih je Skupščina SR Slovenije sprejela
20. aprila 1977, nova organizacija rednega sodstva v naši
republiki, določena s tem zakonom, pa je pričela veljati s 1.
januarjem 1979. Zakon je bil nato večkrat spremenjen in
dopolnjen, zlasti v zvezi z vprašanjem zagotavljanja sredstev
za delo rednih sodišč. Zadnja sprememba zakona je bila
sprejeta v juniju 1988.
Po uveljavitvi zakona in zadnje novele zakona so bili sprejeti ustavni amandmaji k ustavi SFRJ in ustavni amandmaji
k ustavi SR Slovenije. Po določilu 5. točke ustavnega amandmaja XXVII k ustavi SFRJ zvezni zakon določa načela o ustanavljanju in sestavi rednih sodišč ter načela o izvolitvi in
prenehanju sodniške funkcije. Z ustavnim amandmajem LIX
k ustavi SR Slovenije pa je določeno, da sodnike rednih
sodišč voli in razrešuje Skupščina SR Slovenije in da se
sodniki reidnih sodišč volijo in razrešujejo na način, pod
pogoji in po postopku, ki zagotavljajo sposobnost za opravljanje sodniške funkcije ip neodvisnost sodnikov pri sojenju.
Z navedenim amandmajem je torej spremenjena določba
prvega odstavka 285. člena ustave SRS, po kateri sodnike
rednega sodišče voli in razrešuje skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti, ki jo določa zakon, zlasti pa tudi
določba drugega odstavka 285. člena ustave SRS, po kateri je
bil pogoj za sodnika tudi njegova moralnopolitična primernost.
Z ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slovenije je bil bistveno
spremenjen položaj in vloga Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije in je v zvezi z volilnimi in kandidacijskimi
postopki po določbah ustave ohranila le zelo omejene pristojnosti. V okviru ohranjenih pristojnosti ni najti ustavne podlage glede pristojnosti te organizacije v postopku izvolitve oz.
razrešitve sodnikov rednih sodišč. Poleg tega se je dejansko
SZDL transformirala v socialistično zvezo z značajem politične organizacije.
Veljavne določbe zakona o rednih sodiščih niso v celoti
skladne z določbami ustavnih amandmajev k ustavi SRS.
Določajo, da sodnike temeljnih sodišč volijo skupščine občin
z območja temeljnega sodišča, določajo pogoj moralnopolitične primernosti za sodnike in sodnike porotnike rednih
sodišč ter pomembno funkcijo SZDL v postopku izvolitve in
razrešitve sodnikov.
Razlogi za izdajo tega zakona so podani zaradi potrebe po
uskladitvi tistih zakonskih določb, ki so v nasprotju z določbami ustave SRS oziroma ustavnih amandmajev k ustavi SRS
in zaradi spremenjene ustavne in dejanske funkcije in položaja SZDL. Predlagatelj zakona se ob tem zaveda, da je
v zakonu treba ustrezno spremeniti in dopolniti še številne
določbe zaradi spremenjenih razmer in razlogov, ki so se
pokazali v praksi. Temeljitejši poseg v veljavni zakon pa zahporočevalec

bami ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije.
V zvezi z uskladitvijo zakonskih določb z amandmaji
k ustavi SR Slovenije bi volitve sodnikov temeljnih sodišč
prenesli na Skupščino SR Slovenije, kot pogoj za sodnika
črtali njegovo moralnopolitično primernost in iz volilnih
postopkov izločili Socialistično zvezo delovnega ljudstva
Slovenije, ki po sprejemu ustavnih amandmajev v tej zvezi
nima več nobenih ustavnih pristojnosti.
Izvajanje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih
posledic.
teva obsežnejše delo pri oblikovanju najustreznejših rešitev,
zlasti pa morajo biti predhodno znane rešitve v zveznem
zakonu o rednih sodiščih, ki pa še ni predložen v obravnavo
Skupščini SFRJ. Pri pripravi tega zakona se je zato predlagatelj omejil le na najnujnejše spremembe, ki jih zahteva veljavni
ustavni red v naši republiki, po sprejemu zveznega zakona pa
bo v rednem zakonodajnem postopku predlagal nadaljne
spremembe in dopolnitve zakona.
III. Načela, na katerih temelji zakon, in
predlagane rešitve
Predlagane spremembe zakona ne posegajo v zasnovo
zakona o rednih sodiščih in organizacijo rednega sodstva
v naši republiki. Z njimi se le usklajujejo posamezne določbe
zakona, predvsem določbe zakona, ki se nanašajo na volitve
sodnikov, sam postopek volitev in pogoje za sodnike, z določbami ustavnih amandmajev k ustavi SRS.
Tako se predlaga, da vse sodnike rednih sodišč voli Skupščina SRS. Sodnike porotnike temeljnih sodišč bi po predlaganih rešitvah v skladu z določbo 1. točke amandmaja L|X
k ustavi SRS še vedno volile občinske skupščine, da bi se
zagotovilo sodelovanje prebivalstva z območja sodišča pri
sojenju. Pogoj moralnopolitične primernosti, ki je črtan iz
ustave SRS, bo po predlagani rešitvi nadomeščen s pogojem
delovne in strokovne primernosti za opravljanje sodne funkcije, kar je v skladu z določbo 3. točke amandamaja LIX
k ustavi SRS.
Glede na spremenjen ustavni položaj in vlogo SZDL ter
njeno dejansko transformacijo v zvezo z značajem politične
organizacije, je predlagano, da ta ne sodeljuje več v postopkih volitev oziroma razrešitev sodnikov. Kandidacijske
postopke bo namesto nje izvedla sama skupščina po svojih
ustreznih delovnih telesih, v okviru tega postopka pa seveda
pribavila ustrezna mnenja pristojnih organov, da se ugotovi
strokovne in delovne kvalitete kandidata za sodnika in omogoči oblikovanje ustrezne kandidatne liste. Pri tem se predlaga, da se sodnike voli z liste kandidatov, na kateri je število
kandidatov enako številu, ki se voli. Takšna izrecna določba
v zakonu je potrebna glede na 10. točko amandmaja XXXVI
k ustavi SRS in upošteva značilnosti sodniške funkcije, ki
pomeni hkrati tudi opravljanje poklica.
IV. Finančne posledice
Izvajanje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih posledic.

Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona
o rednih sodiščih
1. člen
i
V 34. členu zakona o rednih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/
77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87 in 24/88) se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. da odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe
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rednih sodišč, če zakon ne določa drugače, in samoupravnih
sodišč, če tako določa zakon;«.
2. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število sodnikov in sodnikov porotnikov določi na predlog
sodišča Skupščina SR Slovenije. Pri predlogu sodišča upošteva obseg dela in okvirna merila za določitev delovnih mest
sodnikov.«.
V drugem odstavku se za besedo »sodnikov« postavi pika,
ostalo besedilo pa črta.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sodnike voli Skupščina SR Slovenije z liste kandidatov, na
kateri je število določenih kandidatov enako številu, ki se
voli.«.
4. člen
V prvem odstavku 62. člena se besede »skupščina ustrezne
družbenopolitične skupnosti« nadomestijo z besedami
»Skupščina SR Slovenije«.
Drugi odstavek se črta .
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besede
»Socialitična zveza delovnega ljudstva« nadomestijo z besedami »Skupščina SR Slovenije«.
Četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni
tako, da se glasi:
» V kandidacijskem postopku se obravnavajo kandidati, ki
so se prijavili v razpisnem roku.«.
Peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako
da se glasi:
» Mnenje o prijavljenih kandidatih poda sodišče, za katerega se kandidati volijo, neposredno višje sodišče in Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.«.
5. člen
V prvem odstavku 65. člena se besede »moralno politično
primeren« nadomestijo z besedami »po svojih delovnih in
strokovnih kvalitetah primeren za opravljanje sodniške funkcije«.
6. člen
Drugi odstavek 66. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.
7. člen
V 69. členu se drugi odstavek črta.
8. člen
V 72. členu se v prvem in drugem stavku črtata besedi »in
družbenopolitično«.
9. člen
Drugi odstavek 74. člena se črta.
10. člen
V 75. členu se 4. točka črta. 5. do 8. točka postanejo 4. do 7.
točka.
11. člen
V drugem odstavku 77. člena se številka »8« nadomesti
s številko »7«.
V četrtem odstavku se črtajo besede »Socialistična zveza
delovnega ljudstva in«.
Peti odstavek se črta.
Šesti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
V prvem odstavku 78. člena se besede »iz 4. do 6. točke«
nadomestijo z besedami »iz 4. in 5. točke«/
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13. člen
V 81. členu se med besedama »sodnik« in »Republiški«
vejica nadomesti z besedo »in«, besede »in Socialistično
zvezo delovnega ljudstva« pa črta.
14. člen
V prvem odstavku 83. člena se beseda » moralnopolitično«
črta.
15. člen
Za 83. členom se doda nov 83. a člen, ki se glasi:
»83. a člen
Sodnike porotnike Vrhovnega sodišča SR Slovenije in sodnike porotnike višjih sodišč voli in razrešuje Skupščina SR
Slovenije.
Sodnike porotnike temeljnih sodišč volijo in razrešujejo
skupščine občin z območja posamezne enote temeljnega
sodišča, sodnike porotnike, ki sodelujejo pri sojenju v gospodarskem sodstvu in pri sojenju mladoletnikov, pa skupščine
občin z območja temeljnega sodišča.«.
16. člen
V prvem odstavku 84. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Število predlaganih kandidatov je lahko enako številu sodnikov porotnikov, ki se volijo «.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidacijski postopek za sodnike porotnike Vrhovnega
sodišča SR Slovenije in sodnike porotnike višjih sodišč izvede
Skupščina SR Slovenije. Kandidacijski postopek za sodnike
porotnike temeljnih sodišč izvede skupščina družbenopolitične skupnosti v kateri je sedež enote temeljnega sodišča
oziroma sedež temeljnega sodišča, za katerega se sodnik
porotnik voli.«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Sodnik porotnik temeljnega sodišča da slovesno izjavo iz
66. člena tega zakona pred predsednikom skupščine tiste
občine, ki je vodila kandidacijski postopek.«.
17. člen
V 85. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Sodnik porotnik temeljnega sodišča je razrešen, če ga
razreši le ena od skupščin občin, ki so ga izvolile.«.
18. člen
V 87. členu se črtata besedi »60. člena,« in besede »drugega Odstavka 74. člena«, besede »četrtega odstavka 77.
člena« pa nadomestijo z besedami »prvega in četrtega
odstavka 77. člena«.
19. člen
V prvem odstavku 89. člena se doda nov drugi stavek, ki se
glasi:
»Vrhovno sodišče SR Slovenije ima za opravljanje visoko
zahtevnih strokovnih del tudi samostojne strokovne sodelavce, ki jih imenuje predsednik Vrhovnega sodišča SR Slovenije.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Sodišče določi sistemizacijo delovnih mest za strokovne
in administrativno-tehnične delavce ter pripravnike
v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije.«.
V četrtem odstavku se za besedo »mest« postavi pika,
ostalo besedilo pa črta.
Peti in šesti odstavek se črtata.
20. člen
Sodniki in sodniki porotniki, izvoljeni po dosedanjih predpisih, ostanejo v funkciji do izteka mandata.
Postopke za izvolitev sodnikov na prosta sodniška mesta, ki
so ob uveljavitvi zakona že začeti, končajo skupščine doslej
pristojnih družbenopolitičnih skupnosti po določbah tega zakona.
Akti o določitvi števila sodnikov in sodnikov porotnikov,
sprejeti po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi do izdaje
ustreznih aktov po določbah tega zakona.
poročevalec

21. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OBRAZLOŽITEV:
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o rednih sodiščih bodo določbe tega zakona usklajene
z ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slovenije. Ob tem bo
upoštevana spremenjena vloga Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, tako glede njenih funkcij, ki jih še ima po
ustavi, kot tudi glede na njeno transformacijo v Socialistično
zvezo z značajem politične organizacije. Bistvenejši poseg
v zakon v smeri prilagoditve posameznih njegovih določb
spremenjenim družbenim razmeram in potrebam, ki so se
pokazale ob praktični uporabi zakona, bo treba izvesti po
rednem zakonodajnem postopku po sprejemu zveznega
zakona o rednih sodiščih.
Osnovna sprememba, ki se predlaga je prenos volitev sodnikov temeljnih sodišč na republiško skupščino in ureditev
postopka volitev sodnikov rednih sodišč (3. in 4. člen predloga). V ustavnem amandmaju LIX k ustavi SRS je določeno,
da sodnike rednih sodišč voli in razrešuje Skupščina Socialistične republike Slovenije. Sodnike rednih sodišč se voli na
način, pod pogoji in po postopku, ki zagotavljajo sposobnost
za opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri
sojenju. Sodniki se volijo za dobo, ki jo določa zakon in so
lahko ponovno izvoljeni. Zaradi realizacije navedenih načel iz
amandmaja LIX je predlagana sprememba 60. člena zakona
(3. člen predloga). Po tej spremembi bo vse sodnike rednih
sodišč volila Skupščina SR Slovenije. Opravljanje sodniške
funkcije je hkrati opravljanje poklica. Pri izbiri kandidatov za
sodniško funkcijo je treba zato kot kriterij zlasti uveljaviti
ustrezno strokovnost kandidatov. To narekuje uzakonitev
izjeme od volitev drugih nosilcev funkcij v državnih organih in
se zato v 3. členu predloga predlaga, da se sodniki volijo iz
liste kandidatov, na kateri je število določenih kandidatov
enako številu, ki se voli. Če to ne bi bilo določeno v zakonu, bi
veljala osnovna rešitev iz 10. točke amandmaja XXXVI, po
kateri skupščina družbenopolitične skupnosti voli oziroma
imenuje nosilce funkcij v državnih organih na podlagi liste, na
kateri je število določenih kandidatov večje od števila, ki se
voli oziroma imenuje. V 4. členu predloga se s spremembo 62.
člena zakona ureja kandidacijski postopek za izvolitev sodnikov. Z določbo se konkretizira oziroma razdeluje določba 3.
točke ustavnega amandmaja LIX h ustavi SRS, po kateri se
sodniki rednih sodišč volijo in razrešujejo na način, pod
pogoji in po postopku, ki zagotavljajo sposobnost za opravljanje sodniške funkcije in neodvisnost sodnikov pri sojenju.
Opravljanje sodniške funkcije je po eni strani opravljanje
funkcije v državnem organu, po drugi strani pa tudi opravljanje poklica. Zato predlagatelj meni, da ni primerno, da kandidacijski postopek v zvezi z volitvijo sodnikov opravljajo družbenopolitične organizacije. To tudi ni več v skladu z ustavno
opredeljeno vlogo in pristojnostmi SZDL in tudi ne z njenim
značajem zveze kot ene od političnih organizacij. Pri izbiri
kandidatov mora, kot je bilo že povedano, v največji meri
prevladati kandidatova strokovnost. Zato je predlagano, da
kandidacijski postopek izvede sama skupščina, ki sodnike
voli, pri tem pa pribavi mnenje o kandidatih od sodišča, za
katerega se sodnik voli, neposredno višjega sodišča in Republiškega sekratariata za pravosodje in upravo.
Po rešitvi iz 3. točke ustavnega amandmaja LIX k republiški
ustavi pogoj za izvolitev sodnika ni in ne more več biti njegova
moralnopolitična primernost. Zaradi tega se v 5. členu predloga predlaga črtanje tega pogoja oziroma njegova nadomestitev s pogojem, da je kandidat za sodnika po svojih delovnih
in strokovnih kvalitetah primeren za opravljanje sodniške
funkcije.
Prenos volitev sodnikov temeljnih sodišč z občinskih na
republiško skupščino narekuje nekatere redakcijske spremembe posameznih določb zakona, pa tudi nekatere vsebinske spremembe v zakonu. Že z novelo zakona iz leta 1987
(Uradni list SRS, št. 41/87) je bilo financiranje temeljnih sodišč
preneseno na republiko, ostale funkcije občin z območja
temeljnega sodišča, zlasti volitve sodnikov, pa so ostale
nespremenjene. Že takrat se je ugotavljalo, da rešitev, po
kateri sredstva za delo temeljnih sodišč zagotavlja SR Sloveporočevalec

nija, vrsta pristojnosti, s katerimi se neposredno ali posredno
vpliva na obseg potrebnih sredstev, pa ostaja občinam, ni
povsem ustrezna. Iz tega razloga je bilo z novelo zakona v letu
1988 (Uradni list SRS, št. 24/88) določeno, da skupne osnove
za določanje sistemizacij del in nalog v delovnih skupnosti
sodišč določa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Sedaj po
sprejemu rešitve, po kateri republiška skupščina voli tudi
sodnike temeljnih sodišč, je po mnenju predlagatelja treba
rešiti tudi s tem in s financiranjem sodišč povezana vprašanja.
Gre za določitev števila sodnikov in sodnikov porotnikov ter
dajanje soglasja k sistemizaciji delovnih mest za strokovne,
administrativno- tehnične delavce in pripravnike. Predlagana je rešitev, po kateri število sodnikov in sodnikov porotnikov pri vseh rednih sodiščih določi Skupščina SR Slovenije
(2. člen predloga), soglasje k sistemizaciji delovnih mest pa
daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (19. člen predloga).
Dodatno se predlaga, da lahko predsednik Vrhovnega
sodišča SR Slovenije imenuje za opravljanje visoko zahtevnih
del pri tem sodišču določeno število samostojnih strokovnih
sodelavcev. Vrhovno sodišče SR Slovenije ima že sedaj,
enako kot ostala sodišča, strokovne sodelavce. Vendar pa
strokovni sodelavci pri Vrhovnem sodišču SRS opravljajo
strokovno izjemno zahtevna dela, kar je potrebno ustrezno
odraziti v samem njihovem nazivu in s postopkom njihovega
imenovanja (19. člen predloga).
Spremembe, predlagane v 6., 7. in 9. členu predloga so
potrebne zaradi uskladitve 66., 69. in 74. člena zakona z rešitvijo, po kateri sodnike rednih sodišč voli republiška skupščina.
Sprejete rešitve v ustavnih amandmajih (črtanje določb
o moralnopolitični primernosti) narekujejo tudi spremembo
določbe o razrešitvi sodnikov (75. člen zakona). Predlaga se
črtanje razloga za razrešitev po 4. točki 75. člena zakona (10.
člen predloga). S predlaganim črtanjem 4. točke 75. člena se
opušča razrešitveni razlog moralnopolitične neprimernosti.
Ob opustitvi pogoja moralnopolitične primernosti se zastavlja
tudi vprašanje utemeljenosti dela določbe 72. člena zakona,
po kateri se morajo sodniki družbenopolitično izobraževali.
Predlagatelj meni, da takšne obveznosti ni mogoče ohraniti
v zakonu in zato predlaga njeno črtanje (8. člen predloga).
Iz razlogov, kot so bili že navedeni v zvezi s spremembo
poteka kandidacijskega postopka za volitve sodnikov, se
predlaga tudi opustitev vpliva družbenopolitičnih organizacij
pri razrešitvah sodnikov rednih sodišč in s tem v zvezi predlaga sprememba v četrtem odstavku 77. člena zakona ter
črtanje petega odstavka te določbe (11. člen predloga).
V 12. členu predlagana sprememba 78. člena zakona je
potrebna zaradi uskladitve te določbe s spremembo določbe
75. člena zakona.
Sprememba 81. člena (13. člen predloga) iz že navedenih
razlogov iz postopka v zvezi z volitvami in razrešitvami sodnikov izloča Socialistično zvezo delovnega ljudstva.
Ustavni amandmaji k ustavi SR Slovenije ne določajo
obveznega prenosa volitev sodnikov porotnikov rednih sodišč
na republiško skupščino, temveč urejanje teh vprašanj prepuščajo zakonu. Predlagatelj meni, da je pri volitvah sodnikov
porotnikov'temeljnih sodišč (v njihovem primeru ne gre hkrati
z opravljanjem funkcije sodnika porotnika tudi za opravljanje
poklica) potrebno obdržati ustrezen vpliv okolja, v katerem
bodo sodniki porotniki opravljali svojo funkcijo. Zato se ohranja dosedanji sistem volitev sodnikov porotnikov, po katerem
sodnike porotnike temeljnih sodišč volijo skupščine občin
z območja temeljnega sodišča (15. člen predloga). Iz razloga
racionalnosti je predlagano, da sodnike porotnike volijo
skupščine občin z območja enote temeljnega sodišča, le tiste
sodnike porotnike, ki sodelujejo pri sojenju v zadevah, za
katere je za celotno območje temeljnega sodišča pristojna
enota sodišča na sedežu sodišča, pa vse občine z območja
sodišča. V zvezi s pogoji, ki jih mora izpolnjevati sodnik
porotnik, pa je iz istih razlogov kot pri sodnikih izpuščen
pogoj moralnopolitične primernosti (14. člen predloga).
Spremembe določb, ki se nanašajo na sodnike, ob dejstvu,
da sodnike porotnike temeljnih sodišč še vedno volijo skupščine občin z območja temeljnega sodišča, narekujejo nekatere dopolnitve določb zakona, ki se nanašajo na sodnike
porotnike, ker ni več možna analogna uporaba določb o sodnikih. Tako je predlagana dopolnitev 84. člena zakona
z določbo o tem, katera skupščina družbenopolitične skupno15

sti izvede kandidacijski postopek za sodnike porotnike posameznih vrst sodišč in pred katerim predsednikom občinske
skupščine da izvoljeni sodnik porotnik temeljnega sodišča
slovesno izjavo (16. člen predloga), ter o razrešitvi sodnika
porotnika, če ga razreši le ena od skupščin občin (17. člen
predloga). Sprememba 87. člena (18. člen predloga) je redakcijske narave in je potrebna zaradi uskladitve te določbe
s spremembami predhodnih določb.
Ustavni amandmaja LXXXVII k ustavi SRS določa pristojnost Vrhovnega sodišča SR Slovenije, da odloča tudi o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe samoupravnih sodišč, če
tako določa zakon. Uskladitev z navedeno amandmajsko
določbo je predlagana v 1. členu predloga.
Predlaga se še ustrezna ureditev prehodnega obdobja po
uveljavitvi sprememb zakona (20. člen predloga) s tem, da bi
sodniki oziroma sodniki porotniki, ki so bili izvoljeni po dosedanjih predpisih, ostali v funkciji do izteka mandata in pa
ohranitev veljavnosti aktov o določitvi števila sodnikov in
sodnikov porotnikov, dokler ne bodo sprejeti novi akti po
določbah tega zakona. Že začete volilne postopke naj dokončajo skupščine do sedaj pristojnih družbenopolitičnih skupnosti, vendar po določbah predlaganega zakona (torej brez
sodelovanja Socialistične zveze delovnega ljudstva).
Predlagan je običajni rok za uveljavitev zakona (21. člen
predloga).
Predlagane spremembe zakona ne bodo imele finančnih
posledic.
DOLOČBE ZAKONA O REDNIH SODIŠČIH (Uradni list SRS,
št. 10/77, 4/82, 37/82, 7/86, 41/87 in 24/88, KI SE
SPREMINJAJO:
34. člen
Vrhovno sodišče SR Slovenije je pristojno:
1. da sprejema načelna stališča in načelna pravna mnenja,
ki so pomembna za enotno uporabo zakonov pri rednih sodiščih;
2. da odloča o izrednih pravnih sredstvih zoper pravnomočne odločbe sodišč, če zakon ne določa drugače;
3. da odloča na tretji stopnji o pritožbah zoper sodbe, ki jih
izdajo višja sodišča ter senati vrhovnega sodišča na drugi
stopnji v primerih, ki jih določa zakon;
4. da odloča na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe
višjih sodišč in pritožbah zoper odločbe svojih senatov;
5. da odloča o podaljšanju pripora prek treh mesecev;
6. da odloča v sporih o pristojnosti med temeljnimi sodišči
z območja različnih višjih sodišč in višjimi sodišči ter med
rednimi in samoupravnimi sodišči;
7. da odloča o prenosu krajevne pristojnosti med temeljnimi
sodišči z območja različnih višjih sodišč in med višjimi sodišči;
8. da odloča v upravnih in upravno-računskih sporih, razen
v zadevah, za katere je pristojno Zvezno sodišče;
9. da odloča o zahtevi za varstvo z ustavo zajamčenih
svoboščin in pravic, če je bila taka svoboščina ali pravica
kršena z dokončnim posamičnim aktom, ni pa zagotovljeno
drugačno sodno varstvo;
10. da odloča o zahtevah za sodno varstvo v postopku za
prekrške zoper odločbe Republiškega senata za prekrške;
11. da opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon.
59. člen
Število sodnikov in sodnikov porotnikov določi na predlog
sodišča skupščina družbenopolitične skupnosti, ki jih voli. Pri
predlogu sodišča upošteva obseg dela in okvirna merila za
določitev delovnih mest sodnikov.
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo daje mnenje
k predlogu za določitev števila sodnikov temeljnih sodišč.
Sodišče mora z mnenjem seznaniti skupščine občin iz tretjega odstavka tega člena.
Za temeljna sodišča določijo število sodnikov in sodnikov
porotnikov sporazumno vse občinske skupščine z območja
sodišča.
60. člen
Sodnike temeljnega sodišča volijo vse skupščine občin
z območja temeljnega sodišča.
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Sodnike višjega sodišča in sodnike Vrhovnega sodišča SR
Slovenije voli Skupščina SR Slovenije.
62. člen
Prosto sodniško mesto objavi skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti po lastni pobudi, na predlog sodišča ali
na predlog Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun najmanj 30 dni pred volitvami
sodnikov. Objava se priobči v Uradnem listu SR Slovenije.
Prosto sodniško mesto pri temeljnem sodišču objavi skupščina občine, ki jo z dogovorom določijo skupščine občin
z območja temeljnega sodišča.
Z objavo se začne kandidacijski postopek, ki ga izvede
Socialistična zveza delovnega ljudstva.
V kandidacijskem postopku se obravnavajo kandidati, ki so
se na objavo sami prijavili in kandidati, ki jih je evidentirala
Socialistična zveza delovnega ljudstva.
Socialistična zveza delovnega ljudstva sporoči skupščini
ustrezne družbenopolitične skupnosti mnenje o vseh prijavljenih in evidentiranih kandidatih.
65. člen
Za sodnika je lahko izvoljen jugoslovanski državljan, ki je
diplomirani pravnik in izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev
delovnega razmerja ter je moralnopolitično primeren in izpolnjuje pogoje o strokovni sposobnosti, določene s posebnim
zakonom.
Sodnik ne more biti delegat v skupščini družbenopolitične
skupnosti, ki ga voli.
66. člen
Pred nastopom sodniške funkcije da sodnik slovesno izjavo
pred predsednikom skupščine družbenopolitične skupnosti,
ki ga je izvolila..
Sodnik temeljnega sodišča da slovesno izjavo pred predsednikom skupščine tiste občine, ki jo z dogovorom določijo
skupščine občin z območja temeljnega sodišča.
Besedilo slovesne izjave se glasi:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom varoval
družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Z vsemi svojimi močmi se bom boril za razvoj socialističnih
samoupravnih odnosov, za oblast delavskega razreda in uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov ter za
napredek in razvoj Socialistične republike Slovenije in Socialistične federativne republike Jugoslavije.«
69. člen
Sodnika ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga
je dal pri odločanju na sodišču, in ne pripreti brez dovoljenja
pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti, če se uvede
zoper njega postopek zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil
pri opravljanju sodniške funkcije.
Za sodnika temeljnega sodišča da to dovoljenje skupščina
občine, ki jo z dogovorom določijo skupščine občin
z območja temeljnega sodišča.
72. člen
Sodniki se morajo strokovno in družbenopolitično izobraževati. Dolžni so sodelovati pri organiziranih oblikah dela za
strokovno in družbenopolitično izobraževanje, ki se v ta
namen organizirajo.
74. člen
Sodnika razreši skupščina družbenopolitčne skupnosti, ki
gaje izvolila.
Če je za razrešitev pristojnih več skupščin, je sodnik razrešen, če ga razreši le ena od njih.
75. člen
Sodnik se razreši:
1. če sam zahteva razrešitev;
2. če je izvoljen ali imenovan na drugo dolžnost ali sklene
drugo delovno razmerje;
poročevalec

3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora šest mesecev ali na hujšo kazen;
4. če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren za
opravljanje sodniške funkcije;
5. če se ugotovi, da je huje kršil sodniško dolžnost ali njen
ugled ali če je s svojim delom pokazal, da ni sposoben
opravljati sodniške funkcije;
6. če se ugotovi, da ni imel pogojev za izvolitev:
7. če se ukine sodišče, za katero je bil izvoljen;
8. če se na podlagi mnenja pristojnega organa ugotovi, da
zaradi zdravstvenega stanja ni več sposoben za opravljanje
sodniške funkcije.
77. člen
Če sodnik sam zahteva razrešitev, vloži predlog za razrešitev pri pristojni skupščini družbenopolitične skupnosti in
o tem obvesti predsednika sodišča.
Če je treba razrešiti sodnika iz razlogov 2. do 8. točke 75.
člena tega zakona, predlaga razrešitev pristojni skupščini
družbenopolitične skupnosti predsednik sodišča.
Razrešitev predsednika sodišča iz razlogov po prejšnjem
odstavku predlaga predsednik višjega sodišča.
Predlog za razrešitev sodnika ali predsednika sodišča lahko
poda tudi Socialističa zveza delovnega ljudstva in Republiški
sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun.
Postopek za razrešitev lahko uvede pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti tudi na lastno pobudo.
Socialistična zveza delovnega ljudstva daje mnenja o razrešitvi iz razlogov iz 4. do 6. točke 75. člena.
O predlogu oziroma uvedbi postopka na lastno pobudo
obvesti skupščina družbenopolitične skupnosti predsednika
sodišča in Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo
uprave in proračun.
78. člen
O razrešitvi sodnika iz razlogov iz 4. do 6. točke 75. člena
tega zakona je mogoče odločiti samo, če je pristojni organ
ustrezne skupščine družbenopolitične skupnosti poprej izvedel postopek za ugotovitev utemeljenosti razlogov za razrešitev v skladu s svojim poslovnikom in če je bilo v tem postopku
sodniku omogočeno, da se izjavi o predlogu.
O uvedbi postopka za razrešitev se obvesti organ iz tretjega
odstavka 73. člena tega zakona zaradi morebitne odstranitve
sodnika od opravljanja sodniške funkčije.
81. člen
O razrešitvi obvesti skupščina družbenopolitične skupnosti
razrešenega sodnika sodišče, pri katerem je bil sodnik, Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun in Socialistično zvezo delovnega ljudstva.

PREDLOG

83. člen
Za sodnika porotnika je lahko izvoljen polnoletni jugoslovanski državljan, ki je sposoben in moralnopolitično primeren
za opravljanje sodniške funkcije.
Za sojenje mladoletnikom ali za sojenje v drugih določenih
zadevah se volijo za sodnike porotnike osebe, ki imajo
potrebne izkušnje na določenem strokovnem področju.
84. člen
Sodniki porotniki se volijo za štiri leta in so po poteku te
dobe lahko ponovno izvoljeni.
Kandidacijski postopek za volitve sodnikov porotnikov
izvede Socialistična zveza delovnega ljudstva ob sodelovanju
Zveze sindikatov in svoj predlog da pristojni skupščini družbenopolitčne skupnosti.
85. člen
Sodnik porotnik se razreši iz razlogov 75. člena tega
zakona, razen iz razlogov 2. točke navedenega člena.
87. člen
Določbe 60. člena, drugega odstavka 61. člena, 66. člena,
67. člena, 69. člena, 70. člena, drugega odstavka 74. člena,
četrtega odstavka 77. člena in 79. člena tega zakona se
primerno uporabljajo tudi glede sodnikov porotnikov.
89. člen
Za opravljanje strokovnih in administrativno tehničnih del
ima sodišče potrebno število strokovnih in administrativno
- tehničnih delavcev.
Sodišče določi sistemizacijo delovnih mest za strokovne in
administrativno - tehnične delavce ter pripravnike s samoupravnim splošnim aktom v soglasju z izvršnim svetom skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti oziroma od njega
pooblaščenim organom.
Pri sistemizaciji delovnih mest sodišče upošteva okvirna
merila, ki jih določi Republiški sekretariat za pravosodje,
organizacijo uprave in proračun.
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo daje mnenje
k sistemizaciji delovnih mest temeljnega sodišča. Sodišče
mora z mnenjem seznaniti izvršni svet iz petega odstavka tega
člena.
K sistemizaciji delovnih mest temeljnega sodišča daje
soglasje izvršni svet skupščine občine, ki jo z dogovorom
določijo skupščine občin z območja temeljnega sodišča.
Izvršni svet skupščine SR Slovenije ureja skupne osnove za
določanje sistemizacij del in nalog v delovnih skupnostih
sodišč.

•

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnem tožilstvu s predlogom zakona (ESA 983)
Socialistična republika Slovenija
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo
Ljubljana
Povzetek
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o javnem tožilstvu bodo določbe tega zakona usklajene
z določbami ustavnih amandmajev k ustavi SR Slovenije.
V zvezi s tem se zlasti prenaša imenovanje in razrešitev

poročevalec

temeljnih javnih tožilcev in njihovih namestnikov na republiško skupščino. V skladu s spremenjenimi ustavnimi
določbami se kot pogoj za javnega tožilca oziroma njegovega namestnika opušča moralnopolitična primernost in
nadomešča z ustreznimi delovnimi in strokovnimi kvalitetami.
V skladu s sprememnjeno vlogo Socialistične zveze
delovnega ljudstva, tako po ustavi, kot dejansko, se iz
zakonskih določb opušča njena vloga v postopku imenovanja in razrešitve javnih tožilcev in njihovih namestnikov.
Izvajanje zakona ne bo imelo finančnih posledic.
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I. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem tožilstvu je podana v 17. točki drugega odstavka 314. člena ustave SR Slovenije in v (2) podtočki
I. točke ustavnega amandmaja LXI k ustavi SRS, ki določata,
da Socialistična republika Slovenija po republiških organih
izvršuje naloge ustavnega sodstva, sodstva in naloge javnega
tožilstva, ter jih ureja in organizira in tinancira naloge sodstva
in javnega tožilstva v skladu z zakonom.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo
zakona
Zakon o javnem tožilstvu je Skupščina SR Slovenije sprejela 28. aprila 1977, nova organizacija javnega tožilstva v naši
republiki, določena s tem zakonom, pa je pričela veljati s 1.
januarjem 1979. Zakon je bil nato dvakrat spremenjen in
dopolnjen v zvezi z vprašanjem zagotavljanja sredstev za delo
javnih tožilstev. Zadnja sprememba zakona je bila sprejeta
oktobra 1987.
Po uveljavitvi zakona in zadnje novele zakona so bili sprejeti ustavni amandmaji k ustavi SFRJ in ustavni amandmaji
k ustavi SR Slovenije. Po določilu 7. točke ustavnega amandmaja XXVII k ustavi SFRJ zvezni zakon določa načela o ustanavljanju javnih tožilstev ter načela o imenovanju in prenehanju funkcije javnega tožilca. Z 2. točko ustavnega amandmaja
LIX k ustavi SR Slovenije pa je določeno, da javne tožilce in
njihove namestnike imenuje in razrešuje Skupščina SR Slovenije. Z navedenim amandmajem je torej spremenjena določba
prvega odstavka 296. člena ustave SRS, ki je določala, da
javnega tožilca imenuje in razrešuje z zakonom določena
skupščina družbenopolitične skupnosti.
Z ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slovenije je bil bistveno
spremenjen položaj in vloga Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije in je v zvezi z volilnimi in kandidacijskimi
postopki po določbah ustave ohranila le zelo omejene pristojnosti. V okviru ohranjenih pristojnosti ni najti ustavne podlage glede pristojnosti te organizacije v postopku imenovanja
oz. razrešitve javnih tožilcev in njihovih namestnikov. Poleg
tega se je dejansko SZDL transformirala v socialistično zvezo
z značajem politične organizacije.
Veljavne določbe zakona o javnem tožilstvu niso v celoti
skladne z določbami ustavnih amandmajev k ustavi SRS.
Določajo, da javne tožilce temeljnega javnega tožilstva in
njihove namestnike imenujejo in razrešujejo pristojne skupščine občin na predlog javnega tožilca SR Slovenije. Razen
tega določajo pogoj moralnopolitične primernosti za javne
tožilce in njihove namestnike, za kar v ustavnih določbah ni
podlage, ter pomembno funkcijo SZDL v postopku imenovanja in razrešitve javnih tožilcev in njihovih namestnikov.
Razlogi za izdajo tega zakona so podani zaradi potrebe po
uskladitvi tistih zakonskih določb, ki so v nasprotju z določbami ustavnih amandmajev k ustavi SRS in zaradi spremenjene ustavne in dejanske funkcije in položaja SZDL. Predlagatelj zakona se ob tem zaveda, da je v zakonu treba ustrezno
spremeniti in dopolniti še nekatere druge določbe.Vendar
temeljitejši poseg v veljavni zakon zahteva obsežnejše delo
pri oblikovanju najustreznejših rešitev, zlasti pa morajo biti
predhodno znane rešitve v zveznem zakonu o javnem tožilstvu, ki pa še ni predložen v obravnavo Skupščini SFRJ. Pri
pripravi tega zakona se je zato predlagatelj omejil le na
najnujnejše spremembe, ki jih zahteva veljavni ustavni red
v naši republiki, po sprejemu zveznega zakona pa bo v rednem zakonodajnem postopku predlagal nadaljne spremembe
in dopolnitve zakona.
III. Načela, na katerih temelji zakon, in
predlagane rešitve
Predlagane spremembe zakona ne posegajo v zasnovo
zakona o javnem tožilstvu in organizacijo javnega tožilstva
v naši republiki. Z njimi se le usklajujejo posamezne določbe
zakona, predvsem določbe zakona, ki se nanašajo na imenovanje javnih tožilcev in njihovih namestnikov, sam postopek
imenovanja in pogoje za opravljanje javnotožilske funkcije,
z določbami ustavnih amandmajev k ustavi SRS.
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Tako se predlaga, da vse javne tožilce in njihove namestnike imenuje in razrešuje Skupščina SRS. Pogoj moralnopolitične primernosti, za katerega ni podlage v veljavnih ustavnih
določbah, bo po predlagani rešitvi nadomeščen s pogojem
delovne in strokovne primernosti za opravljanje javnotožilske
funkcije, kar je vsebinsko enaka rešitev, kot se predlaga za
sodnike rednih sodišč.
Glede na spremenjen ustavni položaj in vlogo SZDL ter
njeno dejansko transformacijo v zvezo z značajem politične
organizacije, je predlagano, da ta ne sodeljuje več v postopkih imenovanja oziroma razrešitev javnih tožilcev in njihovih
namestnikov. Kandidacijske postopke bo namesto nje izvedla
sama Skupščina SR Slovenije po svojih ustreznih delovnih
telesih, v okviru tega postopka pa seveda pribavila ustrezna
mnenja pristojnih organov, da se ugotovi strokovne in
delovne kvalitete kandidata za opravljanje javnotožilske funkcije in omogoči oblikovanje ustrezne kandidatne liste. Pri tem
se predlaga, da se javne tožilce in njihove namestnike imenuje z liste kandidatov, na kateri je število kandidatov enako
številu, ki se imenuje. Takšna izrecna določba v zakonu je
potrebna glede na 10. točko amandmaja XXXVI k ustavi SRS
in upošteva značilnosti javnotožilske funkcije, ki pomeni
hkrati tudi opravljanje poklica.
IV. Finančne posledice
Izvajanje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih posledic.

Predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem tožilstvu

1. člen
V zakonu o javnem tožilstvu (Uradni list SRS, št. 10/77, 7/86
in 41/87) se 27. člen spremeni tako, da se glasi:
»Javnega tožilca SR Slovenije imenuje in razrešuje Skupščina SR Slovenije.
Namestnike javnega tožilca SR Slovenije, javne tožilce višjih in temeljnih javnih tožilstev in njihove namestnike imenuje
in razrešuje Skupščina SR Slovenije na predlog javnega
tožilca SR Slovenije.
Javni tožilci in njihovi namestniki se imenujejo z liste kandidatov, na kateri je število določenih kandidatov enako številu,
ki se imenuje.«.
2. člen
V drugem odstavku 29. člena se besede »skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, ki so jih imenovale« nadomesti
z besedami »Skupščini SR Slovenije«.
3. člen
V 31. členu se besedi » moralnopolitično primeren « nadomestita z besedami » po svojih delovnih in strokovnih kvalitetah primeren za opravljanje javnotožilske funkcije«.
4. člen
Drugi odstavek 32. člena se črta.
Tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
V 33. členu se črta četrta alinea.
6. člen
V drugem odstavku 35. člena se številka »9« nadomesti
s številko »8«.
V tretjem odstavku se črta prvi stavek.
Peti odstavek se črta.
poročevalec

7. člen
V prvem odstavku 37. člena se črtajo besede »zaradi moralnopolitične neprimernosti ali«.
8. člen
V 39. členu se med besedama »tožilca« in »javnega« vejica
nadomesti z besedo »in«, besede »in Socialistično zvezo
delovnega ljudstva« pa črta.
9. člen
V prvem odstavku 41. člena se besede »pristojne skupščine
družbenopolitične skupnosti« nadomestijo z besedami
»Skupščine SR Slovenije«.
Drugi odstavek se črta.
10. člen
V drugem odstavku 44. člena se črtajo besede »s samoupravnim splošnim aktom«, besede »izvršnim svetom skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti oziroma od njega
pooblaščenim organom« pa se nadomestijo z besedami
»Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije«.
V četrtem odstavku se črta drugi stavek.
Peti odstavek se črta.
11. člen
Javni tožilci in njihovi namestniki, imenovani po dosedanjih
predpisih, ostanejo v funkciji do izteka mandata.
Postopke za imenovanje javnih tožilcev in njihovih namestnikov, ki so ob uveljavitvi zakona že začeti, končajo skupščine
doslej pristojnih družbenopolitičnih skupnosti po določbah
tega zakona.
Akti o določitvi števila namestnikov javnega tožilca, sprejeti
po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi do izdaje ustreznih
aktov po določbah tega zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OBRAZLOŽITEV:
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona
o javnem tožilstvu bodo določbe tega zakona usklajene
z ustavnimi amandmaji k ustavi SR Slovenije. Ob tem bo
upoštevana spremenjena vloga Socialistične zveze delovnega
ljudstva Slovenije, ki po ustavi nima več pristojnosti v zvezi
z postopki imenovanja in razrešitve javnih tožilcev in njihovih
namestnikov.
Osnovne spremembe zakona o javnem tožilstvu, ki so predlagane, se nanašajo na realizacijo rešitev iz amandmaja LIX
k ustavi SR Slovenije. Po tem amandmaju javne tožilce in
njihove namestnike imenuje in razrešuje Skupščina socialistične republike Slovenije. Takšna rešitev je predlagana tudi
v 1. členu predloga zakona. Ker 10. točka ustavnega amandmaja XXXVI k ustavi SRS določa, da skupščina družbenopolitične skupnosti voli oziroma imenuje nosilce funkcija državnih organih na podlagi liste, na kateri je število določenih
kandidatov večje od števila, ki se voli oziroma imenuje, če za
posamezne funkcije ni z zakonom oziroma statutom drugače
določeno, je po mnenju predlagatelja potrebno v zakonu
o javnem tožilstvu izrecno predvideti za javne tožilce in njihove namestnike izjemo. Zato je v 1. členu predloga zakona
predlagano, da Skupščina SR Slovenije imenuje javne tožilce
in njihove namestnike z liste kandidatov, na kateri je število
določenih kandidatov enako številu, ki se imenuje. Opravljanje funkcije javnega tožilca ali njegovega namestnika je hkrati
tudi opravljanje poklica in mora pri imenovanju teh funkcionarjev prevladati strokovni kriterij. Zato mora ustrezno usposobljeni predlagatelj, ki ima vpogled v strokovno delo javnega
tožilstva po strokovnih kriterijih predlagati delegatom
v skupščini v imenovanje kandidata oziroma kandidate, ne pa
skupščini prepustiti izbiro izmed večih kandidatov in pri tem
le preverjati formalno izpolnjevanje pogojev za imenovanje.
Predlagatelj meni, da je pogoj moralnopolitične primernosti
kandidata za javnega tožilca ali njegovega namestnika nedopusten. Tega pogoja, glede na sprejete dopolnitve ustave SR
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Slovenije tudi ni mogoče zahtevati za druge funkcije v državnih organih. Zato se v 3. členu predloga predlaga črtanje tega
pogoja in njegovo nadomestitev z zahtevo, da je kandidat po
svojih delovnih in strokovnih kvalitetah primeren za opravljanje javnotožilske funkcije.
Predlagana sprememba določbe zakona, po kateri imenuje
tudi temeljnega javnega tožilca in njegove namestnike republiška skupščina, ne vnaša sprememb v sam postopek predlaganja kandidatov. Kandidate tako kot po veljavnih določbah
predlaga v izvolitev javni tožilec SRS. Ker pa mora, kot je bilo
Že povedano, pri izbiri kandidatov prevladovati kriterij njihove
strokovnosti in pa zlasti zaradi spremenjene vloge Socialistične zveze delovnega ljudstva, ni več predvideno njeno
sodelovanje v tem postopku. Po mnenju predlagatelja je tudi
sicer treba izločiti vpliv družbenopolitičnih organizacij na
delovanje državnih organov. Javni tožilci in njihovi namestniki
kot funkcionarji v javnem tožilstvu, ki je državni organ, morajo
delati po ustavi in zakonih in v skladu z usmeritvami skupščin
družbenopolitičnih skupnosti, zlasti Skupščine SR Slovenije
kot najvišjega organa oblasti. Zato morajo biti v postopku
njihovega imenovanja aH razrešitve odstranjeni možni vplivi
družbenopolitičnih organizacij (1., 6. in 8. člen predloga).
Predlagana sprememba drugega odstavka 29. člena zakona
(2. člen predloga) o odgovornosti vseh javnih tožilcev Skupščini SR Slovenije je posledica prenosa imenovanja vseh javnih tožilcev s strani Skupščine SR Slovenije. Iz istega razloga
je predlagana tudi sprememba v 32. členu zakona (4. člen
predloga) in 41. členu zakona (9. člen predloga).
V določbah, ki se nanašajo na razrešitev javnih tožilcev
oziroma njihovih namestnikov, so predlagane določene spremembe glede razlogov za razrešitev (5., 6. in 7. člen predloga).
Kot razlog za razrešitev ni več predvidena moralnopolitična
neprimernost.
Iz razlogov, navedenih v zvezi s postopkom imenovanja
javnega tožilca oziroma namestnika javnega tožilca, se
v predlogu zakona predlaga izločitev Socialistične zveze
delovnega ljudstva tudi v v zvezi s postopkom njihove razrešitve (8. člen predloga).
Predlagana sprememba 44. člena zakona (10. člen predloga) je potrebna zaradi prenosa imenovanja javnih tožilcev in
njihovih namestnikov in že prej izvedenega prenosa financiranja na republiško skupščino.
V prehodni določbi (11. člen predloga) se ureja vprašanja
v zvezi s statusom javnotožilskih funkcionarjev, ki so bili
izvoljeni pred uveljavitvijo zakona in jim še ni potekel mandat,
ter akti o določitvi števila namestnikov javnega tožilca do
izdaje novih aktov po določbah tega zakona. Glede začetih,
pa še ne končanih postopkov imenovanja je predlagano, da
jih dokončajo skupščine do sedaj pristojnih družbenopolitičnih skupnosti, vendar po določbah predlaganega zakona brez
sodelovanja Socialistične zveze delovnega ljudstva.
v 12. členu predloga je predlagan običajni rok uveljavitve
zakona.
Izvajanje predlaganega zakona ne bo imelo finančnih
posledic.
DOLOČBE ZAKONA O JAVNEM TOŽILSTVU (Uradni list
SRS, št. 10/77, 7/86 in 41/87), KI SE SPREMINJAJO:
27. člen
Javnega tožilca SR Slovenije imenuje in razrešuje Skupščina SR Slovenije. Namestnike javnega tožilca SR Slovenije,
javne tožilce višjih javnih tožilstev in njihove namestnike imenuje in razrešuje Skupščina SR Slovenije na predlog javnega
tožilca SR Slovenije.
Javnega tožilca temeljnega javnega tožilstva in njegove
namestnike imenujejo in razrešujejo na predlog javnega
tožilca SR Slovenije pristojne skupščine občin. Če je za razrešitev pristojnih več skupščin, je javni tožilec in namestnik
razrešen, če ga razreši le ena od njih. Javni tožilec SR Slovenije da predlog za imenovanje javnih tožilcev in njihovih
namestnikov iz prvega in drugega odstavka tega člena po
predhodno priskrbljenem mnenju Socialistične zveze delovnega ljudstva.
29. člen
Javni tožilec SR Slovenije je za svoje delo in delo javnega
tožilstva SR Slovenije odgovoren Skupščini SR Slovenije.
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Javni tožilci temeljnih in višjih javnih tožilstev so za svoje
delo in delo javnega tožilstva, katero vodijo, odgovorni skupščinam družbenopolitičnih skupnosti, ki so jih imenovale, in
višjemu javnemu tožilcu.
Namestniki javnih tožilcev so za svoje delo odgovorni javnemu tožilcu in skupščini družbenopolitične skupnosti, ki jih
je imenovala.
31. člen
Za javnega tožilca in namestnika javnega tožilca je lahko
imenovan jugoslovanski državljan, ki je diplomirani pravnik in
izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja ter
je moralnopolitično primeren in izpolnjuje pogoje o strokovni
sposobnosti, določene s posebnim zakonom.
32. člen
Pred nastopom dolžnosti dajo javni tožilci in njihovi
namestniki slovesno izjavo pred predsednikom skupščine
družbenopolitične skupnosti, ki jih je imenovala. Če temeljno
javno tožilstvo deluje za območje več občin, dajo javni tožilec
in njegovi namestniki slovesno izjavo pred predsednikom
skupščine občine, ki jo z dogovorom določijo skupščine
občin z območja temeljnega javnega tožilstva.
besedilo slovesne izjave se glasi:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi in zakonih ter da bom varoval
. družbeni red Socialistične federativne republike Jugoslavije.
Z vsemi svojimi močmi se bom boril za razvoj socialističnih
samoupravnih odnosov, za oblast delavskega razreda in uresničevanje skupnih interesov delovnih ljudi in občanov ter za
napredek in razvoj Socialistične republike Slovenije in Socialistične federativne republike Jugoslavije.«
33. člen
Javni tožilec ali namestnik javnega tožilca se razreši pred
potekom časa. za katerega je bil imenovan:
- če sam zahteva razrešitev,
- če je izvoljen ali imenovan na drugo dolžnost ali je sklenil
drugo delovno razmerje,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora šestih mesecev ali hujšo kazen,
- če se , ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren za
opravljanje svoje funkcije,
- če se ugotovi, da je storil hujšo kršitev dolžnosti oziroma
ugleda funkcije, ki jo opravlja, aH če je s svojim delom pokazal, da je ni sposoben opravljati,
- če se ugotovi, da ni imel pogojev za imenovanje,
- če njegovo postopanje ni v skladu s politiko, ki je začrtana v splošnih aktih skupščin družbenopolitičnih skupnosti,
- če se ukine javno tožilstvo, za katero je bil imenovan,
- če se na podlagi mnenja pristojnega organa ugotovi, da
zaradi zdravstvenega stanja ni več sposoben za opravljanje
funkcije.
35. člen
Če javni tožilec ali njegov namestnik sam zahteva razrešitev, vloži predlog za razrešitev pri pristojni skupščini družbenopolitične skupnosti in o tem obvesti javnega tožilca SR
Slovenije.
Če je treba razrešiti javnega tožilca ali njegovega namestnika iz razlogov po 2. do 9. alinei 33. člena tega <zakona,
predlaga razrešitev pristojni skupščini družbenopolitične
skupnosti javni tožilec SR Slovenije.
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Predlog za razrešitev javnega tožilca ali njegovega namestnika lahko da tudi Socialistična zveza delovnega ljudstva.
Postopek za razrešitev lahko uvede pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti tudi na lastno pobudo.
O predlogu oziroma pred uvedbo postopka na lastno
pobudo obvesti skupščina družbenopolitične skupnosti javnega tožilca SR Slovenije in si priskrbi njegovo mnenje.
Socialistična zveza delovnega ljudstva daje mnenje o razrešitvi iz razlogov po 4. do 7. alinei 33. člena.
37. člen
O razrešitvi javnega tožilca ali namestnika javnega tožilca
zaradi moralnopolitične neprimernosti ali zaradi ravnanja, ki
ni v skladu s politiko, začrtano v splošnih aktih skupščin
družbenopolitičnih skupnosti, je mogoče odločiti samo, če je
bil poprej opravljen postopek, da se ugotovi razlog za razrešitev in če je bilo v tem postopku javnemu tožilcu oziroma
namestniku javnega tožilca omogočeno, da se izjavi o predlogu za razrešitev.
Postopek po prejšnjem odstavku se uporablja tudi, kadar
naj bi bil razrešen javni tožilec ali namestnik javnega tožilca
zaradi hujše kršitve dolžnosti oziroma ugleda funkcije, ki jo
opravlja.
39. člen
O razrešitvi obvesti skupščina družbenopolitične skupnosti
razrešenega javnega tožilca oziroma namestnika javnega
tožilca, javnega tožilca SR Slovenije in Socialistično zvezo
delovnega ljudstva.
41. člen
Javnega tožilca ali namestnika javnega tožilca ni mogoče
pripreti brez dovoljenja pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti, če se uvede zoper njega postopek zaradi
kaznivega dejanja, ki ga je storil pri opravljanju javno - tožilske funkcije. ;
Za javnega tožilca ali namestnika javnega tožilca temeljnega javnega tožilstva da to dovoljenje skupščina občine, ki
jo z dogovorom določijo skupščine občin z območja temeljnega javnega tožilstva.
44. člen
Za opravljanje strokovnih in administrativno-tehnični del
ima vsako javno tožilstvo potrebno število strokovnih sodelavcev in administrativno-tehničnih delavcev. Pri temeljnih in
višjih javnih tožilstvih pa so lahko tudi pripravniki.
Javno tožilstvo določi sistemizacijo delovnih mest za strokovne sodelavce in administrativno-tehnične delavce ter pripravnike s samoupravnim splošnim aktom v soglasju z izvršnim svetom skupščine ustrezne družbenopolitične skupnosti
oziroma od njega pooblaščenim organom.
Pri sistemizaciji delovnih mest temeljna in višja javna tožilstva upoštevajo okvirna merila, ki jih določi javni tožilec SR
Slovenije.
Javni tožilec SR Slovenije daje mnenje k sistemizaciji delovnih mest temeljnega javnega tožilstva. Temeljno javno tožilstvo mora z mnenjem seznaniti izvršni svet iz petega odstavka
tega člena.
Če temeljno javno tožilstvo deluje za območje več občin,
daje soglasje iz drugega odstavka tega člena izvršni svet
skupščine občine, ki jo z dogovorom določijo skupščine
občin z območja temeljnega javnega tožilstva.
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PREDLOG
za izdajo zakona o financiranju zveze združenj borcev
NOV Slovenije s predlogom zakona (ESA 991)
Socialistična republika Slovenije
Republiški komite za zakonodajo
Povzetek
Sredstva za financiranje delovanja Zveze borcev NOV
Slovenije so se že doslej zagotavljala v proračunih družbenopolitičnih skupnosti v okviru sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije. Po zakonu o političnem
združevanju bodo po konstituiranju skupščin družbenopolitičnih skupnosti, izvoljenih na volitvah v letu 1990,
politične organizacije upravičene do sredstev iz proračuna ustrezne družbenopolitične skupnosti sorazmerno

I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo predlaganega zakona je
v naslednjih določbah ustave SR Slovenije:
- v 238. členu, ki določa, da borci narodnoosvobodilne
vojne uživajo posebno družbeno varstvo,
- v 20. točki drugega odstavka 314. člena, ki določa, da
republika zagotavlja in skrbi za varstvo borcev narodnoosvobodilne vojne,
- v 7. točki prvega odstavka 321. člena, ki določa, da
Skupščina SR Slovenije v zakonu ureja sistem financiranja
družbenopolitičnih skupnosti,
- v 15. točki prvega odstavka 321. člena, ki določa, da
Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja varstvo borcev
narodnoosvobodilne vojne.
II. Ocena stanja, razlogi za izdajo
zakona, načela in cilji
Sredstva za financiranje delovanja Zveze združenj borcev
NOV Slovenije so se že doslej zagotavljala v proračunih družbenopolitičnih skupnosti v okviru sredstev za družbenopolitične in družbene organizacije. Po 21. členu zakona o političnem združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89) bodo po konstituiranju skupščin družbenopolitičnih skupnosti, izvoljeni na
volitvah v letu 1990, politične organizacije upravičene do
sredstev iz proračuna ustrezne družbenopolitične skupnosti
sorazmerno številu njihovih delegatov v družbenopolitičnem
zboru ustrezne družbenopolitične skupnosti. Zveza združenj
borcev NOV Slovenije kot organizacija, ki po svojih programskih načelih združuje borce NOV ne glede na politično pripadnost, ne bo nastopila na volitvah s svojimi kandidati. Financiranje delovanja Zveze združenj borcev NOV Slovenije iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti je zato treba urediti
s posebnim zakonom.
III. Poglavitne rešitve
V predlogu zakona je predvideno, da se v proračunih družbenopolitičnih skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje
dejavnosti Zveze združenj borcev NOV Slovenije,
ki jih ta opravlja v skladu s svojimi programskimi načeli in
nalogami na naslednjih področjih:
- delovanje za mir, varnost, demokracijo in obrambo,
- ohranjanje in razvijanje zgodovinskih izročil,
- skrb za uresničevanje posebnega družbenega varstva
borcev,
poročevalec

številu njihovih delegatov v družbenopolitičnem zboru
ustrezne družbenopolitične skupnosti. Zveza združenj
borcev NOV Slovenije kot organizacija, ki po svojih programskih načelih združuje borce NOV ne glede na politično pripadnost, ne bo nastopila na volitvah s svojimi
kandidati. Zato je treba financiranje delovanja Zveze zdru-i
ženj borcev NOV Slovenije iz proračunov družbenopolitičnih skupnosti urediti s posebnim zakonom.
V predlogu zakona je predvideno, da se v proračunih
družbenopolitičnih skupnosti zagotavljajo sredstva za
financiranje dejavnosti Zveze združenj borcev NOV Slovenije, ki jih ta opravlja v skladu s svojimi programskimi
načeli in nalogami. Sredstva se zagotavljajo na podlagi
letnega programa dela zveze za namene, kot je to določeno za sredstva za delo organov, ki se financirajo iz
proračuna.

- mednarodno sodelovanje.
Sredstva se zagotavljajo na podlagi letnega programa dela
zveze za namene, za katere se v proračunu zagotavljajo sredstva za delo organov, ki se financirajo iz proračuna.
IV. Finančne in druge posledice
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti
za proračune družbenopolitičnih skupnosti, ker se bodo sredstva za financiranje delovanja Zveze združenj borcev NOV
Slovenije zagotavljala v okviru že določenih sredstev za delo
družbenopolitičnih in družbenih organizacij. Za izvrševanje
tega zakona niso potrebni izvršilni predpisi niti ne bo izvrševanje tega zakona povzročilo novih administrativnih in drugih
opravil.
Predlog zakona o financiranju zveze
združenj borcev
narodnoosvobodilne vojne
Slovenije

1. člen
Sredstva za delovanje Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (v nadaljevanju: zveza) se zagotavljajo
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti.
Sredstva po prejšnjem odstavku se zagotavljajo za financiranje dejavnosti zveze, ki jih v skladu s svojimi programskimi
načeli in nalogami kot organizacija, ki združuje borce narodnoosvobodilne vojne ne glede na politično pripadnost, opravlja na naslednjih področjih:
- delovanje za mir, varnost, demokracijo in obrambo,
- ohranjanje in razvijanje zgodovinskih izročil,
- skrb za uresničevanje posebnega družbenega varstva
borcev,
- mednarodno sodelovanje.
2. člen
Sredstva za financiranje delovanja zveze se zagotavljajo na
podlagi letnega programa dela zveze za namene, kot je to
določeno za sredstva za delo organov družbenopolitičnih
skupnsti.
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3. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OBRAZLOŽITEV
Sredstva za financiranje delovanja Zveze borcev NOV Slovenije so se že doslej zagotavljala v proračunih družbenopolitičnih skupnosti v okviru sredstev za družbenopolitične in
družbene organizacije. Po 21. členu zakona o političnem
združevanju (Uradni list SRS, št. 42/89) bodo po konstituiranju skupščin družbenopolitičnih skupnosti, izvoljeni na volitvah v letu 1990, politične organizacije upravičene do sredstev
iz proračuna ustrezne družbenopolitične skupnosti soraz-

merno številu njihovih delegatov v družbenopolitičnem zboru
ustrezne družbenopolitične skupnosti. Zveza združenj borcev
NOV Slovenije kot organizacija, ki po svojih programskih
načelih združuje borce NOV ne glede na politično pripadnost,
ne bo nastopila na volitvah s svojimi kandidati. Financiranje
delovanja Zveze združenj borcev NOV Slovenije iz proračunov
družbenopolitične skupnosti je zato treba urediti s posebnim
zakonom.
V predlogu zakona je predvideno, da se v proračunih družbenopolitičnih skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje
dejavnosti Zveze združenj borcev NOV Slovenije, ki jih ta
opravlja v skladu s svojimi programskimi načeli in nalogami.
Sredstva se zagotavljajo na podlagi letnega programa dela
zveze za namene, kot je to določeno za sredstva za delo
organov, ki se financirajo iz proračuna.

PREDLOG
za izdajo zakona o prenehanju veljavnosti zakona
o volitvah in odpoklicu delegatov za zbor republik in
pokrajin skupščine SFR Jugoslavije s predlogom zakona
(ESA 993)
Socialistična republika Slovenija
r>
.
v:
,
, J.
Republiški komite za zakonodajo
Dnvciotol/
r 0VZ6I6K
Glede na spremenjeno vlogo SZDL v volilnem sistemu

Ustava SFRJ določa v 292. členu, da volijo in odpokličejo
delegacijo v Zboru republik in pokrajin vsi zbori skupščine
republike na skupni seji s tajnim glasovanjem. Ustava SR
Slovenije sicer ne ureja teh volitev, vendar je Skupščina SR
Slovenije na podlagi teh izhodišč v zvezni ustavi z zakonom
uredila to vprašanje.
Volitve in odpoklic delegatov v Zboru republik in pokrajin
so sedaj urejene v zakonu o volitvah in odpoklicu delegatov
za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (Uradni list SRS,
št. 7/74, 24/77 in 36/85). Zakon ureja zlasti postopek kandidiranja, pogoje za izvolitev ter odpoklic delegatov ter nekatera
vprašanja glede postopka glasovanja na skupni seji zborov
Skupščine SR Slovenije. Podrobneje po zakonu postopek
kandidiranja predpiše RK SZDL s svojim pravilnikom. Podrobnejše določbe o delu Skupščine SR Slovenije pri glasovanju
ifn odpoklicu teh delegatov pa se sprejmejo s poslovnikom
Skupščine SR Slovenije.
V veljavnem zakonu je kandidiranje delegatov v celoti prepuščeno SZDL, ki pa po zadnjih ustavnih spremembah ne
more več opravljati te funkcije. Zato bi bilo treba kandidacijski
postopek na novo urediti. Prav tako bi bilo treba tudi način
glasovanja in pogoje za izvolitev uskladiti z ustavnimi spremembami. Kot rečeno, veljavni zakon ni bil sprejet na izrecni
ustavni podlagi. Niti zvezna niti republiška ustava nikjer
Izrecno ne določata, da je potrebno te volitve urediti z zakonom. Volitve se v caloti opravijo v skupščini, zato tudi ni
potrebno sodelovanje posebnih volilnih organov. Glede na to
bi bilo primerno, da se te volitve v prihodnje v celoti uredijo
v poslovniku Skupščine SR Slovenije, kjer so delno urejene že
sedaj. Zaradi tega se predlaga ukinitev sedaj veljavnega zakona.
BO'
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo novih finančnih sredstev niti posebej povečevalo obsega administrativnih del in
nalog.
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po ustavnih amandmajih k ustavi SR Slovenije^niI več
podlage, da SZDL ureja in opravlja kandidacijski postopek
republik in pokrajin Skupščine

za v0|jtve delegatov v zbor
SFRJ kot t0 doloCeno v

'
i®se v celoti opravijo
obstoječem
zakonu.
teh
delegatov
v Skupščini
SR Volitve
Slovenije.
Ustava ne določa, da se volitve v celoti uredijo s poslovnikom Skupščine SR Slovenije in obstoječi zakon odpravi.

Zakon o prenehanju veljavnosti
zakona o volitvah in odpoklicu
deletatov za zbor republik in
pokrajin skupščine socialistične
federativne republike Jugoslavije
1. člen
Zakon o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in
pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (Uradni list SRS, št. 7/74, 24/77 in 36/85) preneha
veljati.
2. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OBRAZLOŽITEV
Sedaj so volitve in odpoklic delegatov v Zboru republik in
pokrajin urejene v zakonu o volitvah in odpoklicu delegatov
za Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ (Uradni list SRS,
št. 7'/74, 24/77 in 36/85). Zakon ureja zlasti postopek kandidiranja, pogoje za izvolitev ter odpoklic delegatov ter nekatera
vprašanja glede postopka glasovanja na skupni seji zborov
Skupščine SR Slovenije. Podrobneje po zakonu postopek
kandidiranja predpiše RK SZDL s svojim pravilnikom. Podrobnejše določbe o delu Skupščine SR Slovenije pri glasovanju
in odpoklicu teh delegatov pa se sprejmejo s poslovnikom
Skupščine SR Slovenije.
Kandidiranje delegatov je sedaj v celoti prepuščeno SZDL,
ki pa po zadnjih ustavnih spremembah ne more več opravljati
poročevalec

te funkcije. Zato bi bilo treba kandidacijski postopek na novo
urediti. Prav tako bi bilo treba tudi način glasovanja in pogoje
za izvolitev uskladiti z ustavnimi spremembami. Kot rečeno,
veljavni zakon ni bil sprejet na izrecni ustavni podlagi. Niti
zvezna niti republiška ustava nikjer izrecno ne določata, da je
potrebno te volitve urediti z zakonom. Volitve se v celoti
opravijo v skupščini, zato tudi ni potrebno sodelovanje poseb-

nih volilnih organov. Glede na to bi bilo primerno, da se te
volitve v prihodnje v celoti uredijo v poslovniku Skupščine SR
Slovenije, kjer so delno urejene že sedaj. Zaradi tega se
predlaga ukinitev sedaj veljavnega zakona.
Izvajanje tega zakona ne bo zahtevalo novih finančnih sredstev niti posebej povečevalo obsega administrativnih del in
nalog.

PREDLOG
za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih
organov s predlogom zakona (ESA 992)

Socialistična republika Slovenija
Republiško komite za zakonodajo
Povzetek
Skladno z določbo 5.točke amandmaja XIV k ustavi SR
Slovenije se s predloženim zakonom ureja imenovanje in

I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga za izdajo zakona o imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov je podana v drugem odstavku 5.
točke amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije, po katerem
zakon lahko določi, da organ družbenopolitične skupnosti
imenuje in razrešuje poslovodni organ v organizacijah, katerih dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo
občanov ali za delo drugih organizacij na določenem
območju, oziroma daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in razrešitev.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo
zakona
Zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega
dela, ki je bil sprejet v letu 1977 in spremenjen leta 1988 in
1989, ureja med drugim volitve in odpoklic delegatov v delavskem svetu organizacije združenega dela ter volitve in odpoklic organov upravljanja v drugih oblikah združevanja dela in
sredstev. V splošnih določbah je zakon določil, da sta nosilca
in organizatorja družbenopolitične dejavnosti pri volitvah sindikat in Socialistična zveza delovnega ljudstva, ki v sodelovanju z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami omogočata
delavcem in drugim delovnim ljudem najširšo pobudo in
udeležbo v celotnem procesu volitev delegatov v delavske
svete organizacij združenega dela ter organov upravljanja
v drugih oblikah združevanja dela in sredstev (4. člen zakona).
Zakon v 5. in E^členu tudi določa, da organizacije sindikata in
Socialistične zveze delovnega ljudstva organizirajo in izvajajo
kandidacijski postopek in da delavci in drugi delovni ljudje
predlagajo in določajo kandidate za delegate v organih upravljanja v organizacijah sindikata in Socialistične zveze delovnega ljudstva. Posebna pooblastila in vloga navedenih družbenopolitičnih organizacij pa so določena nadalje v postopku
kandidiranja - 15., 16. in 17. člen zakona - in pri odpoklicu
organov upravljanja - 34. člen.
Amandmaji k ustavi SR Slovenije so v temeljnih načelih kot
tudi v normativnem delu ustave SR Slovenije bistveno spremenili položaj in vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze komunistov, Zveze sindikatov in drugih družbenopolitičnih organizacij z opredelitvijo pravice do svobodnega
političnega združevanja ter načela o enakopravnem sodelovanju vseh organizacij delovnih ljudi in občanov, ki delujejo
v skladu z ustavo, v družbenopolitičnem življenju kot tudi
poročevalec

razrešitev poslovodnih organov v javnih podjetjih ter
v drugih podjetjih in organizacijah, katerih dejavnost je
nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za
delo drugih organizacij na določenem območju. Obenem
se predlaga prenehanje veljavnosti zakona o volitvah in
odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela.

z odpravo pravice in dolžnosti družbenopolitičnih organizacij,
da sodelujejo pri odločanju v organih upravljanja in v drugih
organih organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena kot ene izmed oblik zagotavljanja posebnega
družbenega interesa pri opravljanju teh dejavnosti.
Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88 in 40/89) je
prinesel bistveno drugačen vsebinski pristop pri uresničevanju samoupravnih pravic delavcev. Določil je, da te pravice
uresničujejo delavci v skladu z zakonom o podjetjih in statutom podjetja, v podjetju v mešani in zasebni lastnini pa tudi
v skladu s kolektivno pogodbo. V 47. členu je predpisal, da
delegate v delavski svet oziroma po položaju in funkciji njemu
ustrezen organ upravljanja v podjetju v družbeni lastnini izvolijo delavci s tajnim glasovanjem. Določbe o sestavi,izvolitvi in
odpoklicu organa upravljanja ter o njegovi odgovornosti pa
se po 65. členu zakona o podjetjih določijo s statutom
podjetja v družbeni lastnini. Določbe zakona o podjetjih, ki se
nanašajo na delavski svet podjetja v družbeni lastnini, se
glede načina izvolitve, načina odločanja in trajanja mandata
nanašajo tudi na delavski svet v podjetju v mešani lastnini, pri
čemer 131. člen zakona o podjetjih posebej določa, da člani
upravnega odbora ne morejo biti izvoljeni v delavski svet.
V podjetju v zasebni lastnini pa delavci uresničujejo svoje
samoupravne pravice v skladu s kolektivno pogodbo.
Glede na navedeno torej ni več ustavne podlage za to, da bi
predpisi določali posamezni družbenopolitični organizaciji
kakršnakoli posebna pooblastila in naloge. Zato je potrebno
razveljaviti vse določbe navedenega zakona, ki daje SZDL,
Zvezi sindikatov in drugim družbenopolitičnim organizacijam
takšen poseben položaj. S tem pa odpade, upoštevaje tudi
določbe zakona o podjetjih, potreba po podrobnejšem zakonskem urejanju razpisa volitev, volilnih organov, postopka kandidiranja, glasovanja in ugotavljanja volilnega izida, nadomestnih volitev in odpoklica organov upravljanja v podjetjih in
drugih organizacijah. Po drugi strani pa je treba oceniti, da je
po več kot desetih letih veljavnosti zakona o volitvah in
odpoklicu organov upravljanja in imenovanju poslovodnih
organov v organizacijah združenega dela delovanje organov
upravljanja v podjetjih in drugih organizacijah v praksi v tem
času toliko uveljavljeno, da ne potrebuje več posebnega
zakonskega normiranja izvolitve in odpoklica.
Z drugim odstavkom 2. točke amandmaja XXXIV k ustavi SR
Slovenije je bil razveljavljen 129. člen republiške ustave, ki je
določal imenovanje in razrešitev individualnega poslovodnega organa in članov kolegijskega poslovodnega organa
v organizacijah združenega dela. Tako ima ustava SR Slovenije določbe glede imenovanja in razrešitve poslovodnega
organa le še v zvezi z zagotavljanjem pogojev in načina
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opravljanja dejavnosti ali zadev posebnega družbenega
pomena. V drugem odstavku 5. točke amandmaja XIV k ustavi
SR Slovenije je določeno, da lahko zakon predpiše posebne
pogoje in način imenovanja in razrešitve ter posebne pravice
in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Zakon lahko določi, da organ družbenopolitične skupnosti
imenuje in razrešuje poslovodni organ v takih organizacijah
oziroma daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in
razrešitev.
Zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega
dela v 52. členu določa sestav razpisne komisije za imenovanje poslovodnega organa v organizaciji združenega dela, ki
opravlja dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega
pomena. V 53. členu določa, da predstavnike družbene skupnosti v razpisni komisiji imenuje oziroma izvoli na predlog
Socialistične zveze delovnega ljudstva skupščina občine,
v kateri ima sedež organizacija združenega dela. Obenem
zakon določa, da se te njegove določbe ne uporabljajo za
imenovanje poslovodnega organa v tistih organizacijah združenega dela, ki opravljajo dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, glede katerih so z zakonom predpisani posebni pogoji in način imenovanja in razrešitve poslovodnega organa.
Upoštevaje določbe zakona o podjetjih, ki je podrobno
uredil imenovanje in razrešitev poslovodnega organa
v podjetju v družbeni lastnini v določbah 54., 55., 56. in 58.
člena, ni potrebe za ohranjanje določb 52. do 55. člena
zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega
dela.
Potrebno pa je z zakonom urediti imenovanje in razrešitev
poslovodnega organa v podjetjih in organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju,
v skladu z drugim odstavkom 5. točke XIV. amandmaja
k ustavi SR Slovenije.
III. Vprašanj, ki naj se uredijo v zakonu
in poglavitne rešitve
Glede na opisano stanje in položaj so izpolnjeni pogoji za
ukinitev zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in
o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela.
Organi upravljanja v podjetjih se bodo volili in odpoklicali
po postopku in na način kot je to določeno v zakonu o podjetjih in v statutih podjetij. Organizacije združenega dela in
druge oblike združevanja dela in sredstev, za katere se po
določbi drugega odstavka 196. člena zakona o podjetjih še
nadalje uporabljajo določbe zakona o združenem delu, pa
bodo volile in odpoklicale organe upravljanja v skladu
z določbami zakona o združenem delu in določb posebenih
zakonov, s katerimi se urejajo posamezne dejavnosti, ter na
njihovi podlagi sprejetih statutov.
S predloženim zakonom naj bi uredili zgolj način imenovanja in razrešitve poslovodnih organov v organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Kolikor gre za javna podjetja, ki jih ustanovi družbenopolitična skupnost, se predlaga, da poslovodni organ imenuje in
razrešuje izvršni svet družbenopolitične skupnosti. Če pa je
javno podjetje družba z omejeno odgovornostjo ali delniška
družba v družbeni lastnini oziroma v mešani lastnini, torej ko
je javno podjetje ustanovila družbenopolitična skupnost in
druge pravne osebe, naj bi izvršni svet družbenopolitične
skupnosti dajal soglasje k imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa.
V drugih podjetjih in organizacijah, katerih dejavnost je
z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določena kot nenadomestljiv pogoj
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na
dcHočenem območju, pa bi s predloženim zakonom prepustili
v skladu s 5. točko amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije
ureditvi v posebnih zakonih, s katerimi se urejajo posamezne
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dejavnosti, ali bo izvršni svet družbenopolitične skupnosti
imenoval in razreševal poslovodni organ oziroma dajal
soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in razrešitev.
Slednja rešitev se nanaša tudi na zatečeno stanje in
pomeni, da organizacije, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve
posebnega družbenega pomena, imenujejo in razrešujejo
poslovodni organ na način in po postopku kot je določen
v veljavnih republiških zakonih.
IV. Finančne in druge posledice
Izvajanje tega zakona ne bo terjala novih finančnih in materialnih sredstev niti izdaje novih izvršilnih predpisov, prav
tako pa ne bo povečalo obsega administrativno-strokovnih in
drugih opravil v državnih organih in v podjetjih ter drugih
organizacijah.
Predlog zakona o imenovanju
in razrešitvi poslovodnih organov
1. člen
V javnih podjetjih, ki jih ustanovi družbenopolitična skupnost, imenuje in razrešuje poslovodni organ izvršni svet družbenopolitične skupnosti.
Če je javno podjetje družba z omejeno odgovornostjo ali
delniška družba v družbeni lastnini oziroma v mešani lastnini,
daje izvršni svet družbenopolitične skupnosti k imenovanju in
razrešitvi poslovodnega organa soglasje.
2. člen
V drugih podjetjih in organizacijah, katerih dejavnost je
z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določena kot nenadomestljiv pogoj
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na
določenem območju, imenuje in razrešuje poslovodni organ
oziroma daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in
razrešitev izvršni svet družbenopolitične skupnosti, če tako
določa zakon.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela (Uradni list
SRS, št. 23/77, 18/88 in 15/89).
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
OBRAZLOŽITEV
Amandmaji k ustavi SR Slovenije so v temeljnih načelih kot
tudi v normativnem delu ustave SR Slovenije bistveno spremenili položaj in vlogo Socialistične zveze delovnega ljudstva, Zveze komunistov, Zveze sindikatov inf/rugih družbenopolitičnih organizacij z opredelitvijo pravici do svobodnega
političnega združevanja ter načela o enakopravnem sodelovanju vseh organizacij delovnih ljudi in občanov, ki delujejo
v skladu z ustavo, v družbenopolitičnem življenju kot tudi
z odpravo pravice in dolžnosti družbenopolitičnih organizacij,
da sodelujejo pri odločanju v organih upravljanja in v drugih
organih organizacij, ki opravljajo dejavnost posebnega družbenega pomena kot ene izmed oblik zagotavljanja posebnega
družbenega interesa pri opravljanju teh dejavnosti.
Zakon o podjetjih (Uradni list SFRJ, št. 77/88 in 40/89) je
prinesel bistveno drugačen vsebinski pristop pri uresničevanju samoupravnih pravic delavcev. Določil je, da te pravice
uresničujejo delavci v skladu z zakonom o podjetjih in statutom podjetja, v podjetju v mešani in zasebni lastnini pa tudi
v skladu s kolektivno pogodbo.
Glede na navedeno torej ni več ustavne podlage za to, da bi
poročevalec

predpisi določali posamezni družbenopolitični organizaciji
kakršnakoli posebna pooblastila in naloge. Zato je potrebno
razveljaviti vse določbe zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela, ki dajejo SZDL, Zvezi sindikatov in
drugim družbenopolitičnim organizacijam takšen poseben
položaj. S tem pa odpade, upoštevaje tudi določbe zakona
o podjetjih, potreba po podrobnejšem zakonskem urejanju
razpisa volitev, volilnih organov, postopka kandidiranja, glasovanja in ugotavljanja volilnega izida, nadomestnih volitev in
odpoklica organov upravljanja v podjetjih in drugih organizacijah. Po drugi strani pa je treba oceniti, da je po več kot
desetih letih veljavnosti zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela delovanje organov upravljanja
v podjetjih in drugih organizacijah v praksi v tem času toliko
uveljavljeno, da ne potrebuje več posebnega zakonskega
normiranja izvolitve in odpoklica.
Z drugim odstavkom 2. točke amandmaja XXXIV k ustavi SR
Slovenije je bil razveljavljen 129. člen republiške ustave, ki je
določal imenovanje in razrešitev individualnega poslovodnega organa in članov kolegijskega poslovodnega organa
v organizacijah združenega dela. Tako ima ustava SR Slovenije določbe glede imenovanja in razrešitve poslovodnega
organa le še v zvezi z zagotavljanjem pogojev in načina
opravljanja dejavnosti ali zadev posebnega družbenega
pomena. V drugem odstavku 5. točke amandmaja XIV k ustavi
SR Slovenije je določeno, da lahko zakon predpiše posebne
pogoje in način imenovanja in razrešitve ter posebne pravice
in dolžnosti poslovodnega organa v organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Zakon lahko določi, da organ družbenopolitične skupnosti
imenuje in razrešuje poslovodni organ v takih organizacijah
oziroma daje soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in
razrešitev.
Upoštevaje določbe zakona o podjetjih, ki je podrobno
uredil imenovanje in razrešitev poslovodnega organa

v podjetju v družbeni lastnini v določbah 54., 55., 56. in 58.
člena, ni potrebe za ohranjanje določb 52. do 55. člena
zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega
dela.
Potrebno pa je z zakonom urediti imenovanje in razrešitev
poslovodnega organa v podjetjih in organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju,
v skladu z drugim odstavkom 5. točke XIV. amandmaja
k ustavi SR Slovenije.
Glede na opisano stanje in položaj so izpolnjeni pogoji za
ukinitev zakona o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in
o imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega dela.
S predloženim zakonom naj bi uredili zgolj način imenovanja in razrešitve poslovodnih organov v organizacijah, katerih
dejavnost je nenadomestljiv pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Kolikor gre za javna podjetja, ki jih ustanovi družbenopolitična skupnost, se predlaga, da poslovodni organ imenuje in
razrešuje izvršni svet družbenopolitične skupnosti. Če pa je
javno podjetje družba z omejeno odgovornostjo ali delniška
družba v družbeni lastnini oziroma v mešani lastnini, torej ko
je javno podjetje ustanovila družbenopolitična skupnost in
druge pravne osebe, naj bi izvršni svet družbenopolitične
skupnosti dajal soglasje k imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa.
V drugih podjetjih in organizacijah, katerih dejavnost je
z zakonom ali odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, ki temelji na zakonu, določena kot nenadomestljiv pogoj
za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na
določenem območju, pa bi s predloženim zakonom prepustili
v skladu s 5. točko amandmaja XIV k ustavi SR Slovenije
ureditvi v posebnih zakonih, s katerimi se urejajo posamezne
dejavnosti, ali bo izvršni svet družbenopolitične skupnosti
imenoval in razreševal poslovodni organ oziroma dajal
soglasje ali predlog za njegovo imenovanje in razrešitev.

PREDLOG
zakona o državni upravi z osnutkom zakona (ESA 955)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 1. 2.
1990 določil besedilo:
-PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI
Z OSNUTKOM ZAKONA,
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O FUNKCIONARJIH
V DRŽAVNIH ORGANIH Z OSNUTKOM ZAKONA IN
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DELAVCIH
V DRŽAVNIH ORGANIH Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267.
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE
IN UPRAVO
Povzetek
Zakonski osnutek sledi načelu deregulacije predpisov in
opušča vse deklarativne in napotilne norme. Prav tako
opušča povzemanje določb, ki jih vsebujejo ustava,
ustavni amandmaji in drugi predpisi ter preveč podrobno
normiranje posameznih vprašanj.
Zakon se omejuje na ureditev nujnih sistemskih osnov
za organizacijo republiških in občinskih upravnih organov
in njihovo vodenje, opredeljuje pa tudi kategorije delavcev
poročevalec

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije In na podlagi 220. In 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški
sekretar za pravosodje in upravo,
- Jelka PEČAR, republiška svetovalka v Republiškem
sekretariatu za pravosodje in upravo,
- Viktor ISTENIČ, svetovalec republiškega sekretarja
za pravosodje in upravo.

v upravnih organih. Zakon vsebuje tudi določbe o razmerjih republiških upravnih organov do občinskih, določbe
o delovnem času upravnih organov in ureja nekatere pristojnosti, ki jih mora v skladu z zakonom o splošnem
upravnem postopku določiti republiški zakon.
Kot edino organizacijsko obliko, ki se ustanovi kot
samostojni republiški resorni upravni organ, zakon predvideva sekretariat. Že v njegovi sestavi pa se lahko ustanavljajo drugi upravni organi. V skladu z načelom koncentracije nalog in hierarhične povezanosti upravnega organa za
temeljno področje z organi v njegovi sestavi zakon krepi
pooblastila republiškega sekretarja.
Poleg upravnih organov predvideva zakon še obliko
samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine
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SR Slovenije, pri katerih gre predvsem za specializirane
strokovne naloge, katerih zahtevnost narekuje samostojen
položaj. Izvršni svet pa si v okviru svojega sekretariata
lahko oblikuje še druge, predvsem operativne službe.
V statusnem pogledu zakonski osnutek razmejuje tiste
delavce, ki dejansko izvršujejo pooblastila upravnega
organa, torej upravne delavce, od delavcev v spremljajočih dejavnostih, ki v smislu oblastnega odločanja niso
nosilci nikakršnih pooblastil. Zakon sledi ureditvi, ki je
glede državnih uslužbencev uveljavljena v vrsti držav z razvito in moderno upravo, kjer je kategoriji upravnih delavcev dan relativno visok družbeni status, seveda ob
ustrezni odgovornosti.
V drugem delu zakon določa organizacijo republiške
uprave. Pri tem zakon sledi načelu resorne organizacije in
koncentracije nalog na posameznem področju ob združevanju področij s sorodno problematiko. S tem bo zagotovljena enotnost v delu vseh organov in služb na posameznem področju in celovito uveljavljanje odgovornosti resornega organa in njegovega predstojnika za stanje na določenem področju, za katerega je ustanovljen republiški
sekretariat. Zato zakon predvideva vključitev drugih organov v republiške sekretariate; nekateri od teh so že doslej
bili v sestavi ustreznih resornih organov, drugi pa so imeli
samostojen položaj.
Področja s sorodno oziroma med seboj povezano problematiko se združujejo. Povezava specifičnih področij
v širše zasnovani resorni organ naj bi predvsem prispevala
k celovitejšem obvladovanju problematike in kvalitetnejšemu obravnavanju vseh vprašani z delovnega področja

I. Ustavna podlaga
Ustavna podlaga je podana v 8. točki 321. člena Ustave SR
Slovenije v zvezi s 5. točko prvega odstavka amandmaja LXVII
k Ustavi SR Slovenije, po katerih se z zakonom ureja organizacija republiških organov in njihovih služb ter sistem
državne uprave. Ustavno podlago predstavlja tudi 404. člen
Ustave SR Slovenije, po katerem se z zakonom ustanavljajo
republiški upravni organi in republiške organizacije, ter 9. in
II. alinea 396. člena Ustave SR Slovenije, po katerih izvršni
svet ustanavlja strokovne in druge službe za svoje potrebe,
skupne službe za potrebe republiških upravnih organov in
zavode za proučevanje in pripravo zadev iz svoje pristojnosti.
II. Ocena stanja in razlogi za izdajo
zakona
Obstoječa uprava družbenopolitičnih skupnosti - republiška in občinske, kaže v svoji ureditvi, in sicer v organizacijski
strukturi in pri svojem funkcioniranju - tolikšne disfunkcije,
da brez temeljite preureditve od nje ne bi bilo mogoče pričakovati zadovoljivega poslovanja celo v primeru, če bi razpolagala z dovolj kvalitetnim vodilnim in strokovnim kadrom.
Izvršni svet se je s tem problemom ukvarjal že dalj časa,
zlasti pa v razdobju zadnjih dveh let. Namen tega proučevanja
je bil zagotoviti takšne rešitve, ki bodo omogočale uspešno
funkcioniranje uprave in s tem tudi države.
V letu 1989 je Izvršni svet skoraj istočasno s spremembami
Ustave sprejel dokument,s katerim je opredelil osnovna izhodišča za nadaljnji razvoj državne uprave, upoštevajoč zlasti
novo vlogo države na političnem in gospodarskem področju.
Opredelitvam, ki izhajajo iz tega dokumenta zlasti pa rešitvam, ki so predmet tega zakona so trdna podlaga ocene in
analize dosedanjega dela. Če strnemo ugotovitve o dosedanjem delu uprave, zato da bo mogoče čimbolj oprijemljivo
opredeliti predlagane rešitve, se pokaže, da so bile pomanjkljivosti zlasti naslednje:
- paralelizem upravne organiziranosti in upravnega delovanja, ki je obstojal in deloma še obstaja zaradi sistema
samoupravnih interesnih skupnosti, zlasti na področjih materialne infrastrukture in na področjih družbenih dejavnosti;
- organiziranje in vodenje uprave v organizacijskih oblikah, ki ne ustrezajo naravi upravnega dela, zlasti pa v obliki
komitejev;

resornega sekretariata
Vrsta dosedanjih upravnih organov in organizacij, ki
niso imela klasičnih upravnih pristojnosti (zakonodaja,
družbeno planiranje), temveč so delali predvsem za
potrebe Izvršnega sveta oziroma vseh resornih organov,
naj bi se preoblikovale v samostojne strokovne službe
Izvršnega sveta.
Predlagana organizacija je odraz sedanjih pristojnosti
republiške uprave, vendar je v teku proces oblikovanja
nove sistemske zakonodaje na posameznih področjih, ki
bo zahteval nadalnje posege v organiziranost (preoblikovanje nekaterih upravnih organov v javne ustanove), ko
bodo dane pravne podlage (zvezni zakon o zavodih,
področni zakoni).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati
določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organih, razen posameznih določb, ki ostajajo v veljavi,
dokler ne bosta sprejeta zakona, ki bosta urejala sistemska vprašanja inšpekcij oziroma pridobivanje in delitev
sredstev za osebne dohodke ter delovna razmerja. Prav
tako preneha veljati zakon o organizaciji in delovnem
področju republiških upravnih organov in republiških
organizacij ter posamezne določbe zakona o določitvi
nalog, ki jih od 1.1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnostih, in o ustanovitvi določenih
republiških upravnih organov, saj so določbe tega zakona
o delovnih področjih novo ustanovljenih republiških
upravnih organov vključene v ta zakon.

- predpisani postopki in delovne metode za delo uprave in
celo za delo Izvršnega sveta, ki ovirajo te organe pri poslovanju jim jemljejo samostojnost in samostojno odgovornost
(npr. obvezno konzultiranje družbenih svetov, predpisane
oblike kontaktiranja z družbenopolitičnimi organizacijami,
itd.);
- samoupravni paralelizem znotraj upravnih organov
s samoupravljanjem delovnih skupnosti upravnih organov, ki
je posegalo tudi v sfero službenega odločanja teh organov;
- neustrezna organizacijska struktura, republiške uprave,
ki je brez jasne koncepcije glede medsebojne povezanosti
organov in odgovornosti za posamezna področja.
Sistem samoupravnih interesnih skupnosti za upravo ni
pomenil le golega paralelizma, zaradi katerega se je fizično
podvojil upravni aparat na vsakem področju posebej, pač pa
je ustvarjal kaotičnost v kompetencah na integralnih upravnih
področjih, in zaradi tega tudi nejasnosti glede odgovornosti
za stanje in razmere na teh področjih, kar pa je dejansko
pomenita neodgovornost. Najtežji problem SIS z vidika ideala
urejene države pa je neobvladljivost stvari; osrednji organi
države (skupščina in vlada) so pri taki organizaciji izgubljali
neposredno zvezo s terenom, in so morali odločati brez
povratnih informacij, takorekoč na slepo, po splošnem
občutku, da stvari ne funkcionirajo v redu. Prizadeta torej ni
bila le uprava, pač pa predvsem Izvršni svet in Skupščina, ki
stvari nista mogla imeti v rokah, morala pa sta plačevati vse
stroške za vsakovrstne primanjkljaje, ki so zmeraj prihajali
pred »vlado«; ta je morala plačevati vse račune, ne da bi imela
kakšno besedo oziroma kakšen vpliv na njihovo strukturo in
višino. To, kar se v končni posledici tiče uprave po likvidaciji
Sisov, pa je njena invalidnost; uprava pri obstoječem stanju
niti ni usposobljena za ponovni prevzem resornih nalog niti
ne ustreza njena mikroorganizacija, ker je bila ta konstruirana
z oporo na SlS-e.
Druga disfunkcija, ki je temeljito razrahljala upravo navznoter, in jo težko ovirala pri delu, je bila pretežno uveljavljena
organizacijska oblika komitejev kot kolektivnih organov
uprave v republiki, pa tudi v občini. Ta organizacijska oblika je
v direktnem nasprotju z naravo uprave in upravnega odločanja, ki zahteva individualno odločanje, individualno odgovornost, ekspeditivnost in zanesljivost. Komiteji so se morali, in
so se tudi dejansko izkazali kot zavora upravnega delovanja in
kot zamegljevalec odgovornosti. V ozadju ideje o komitejih je
bilo t.i. »podružabljanje« uprave, ki pa je zgrešeno, ker je
uprava strokovni izvajalec v skupščini določene politike in
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zakonov, in zato v sferi izvajanja ni mesta za nobeno podružbIjanje več.
Nadaljnjo oviro za učinkovito, ekspeditivno in zlasti odgovorno delo uprave pomeni predpisovanje raznih posebnih
organizmov, ki naj prispevajo k »podružbljanju« uprave, kot
so npr. družbeni sveti za upravo, pa tudi predpisovanje različnih delovnih postopkov in metod, v katerih se mora uprava in
celo Izvršni svet - pri svojih akcijah in postopkih obvezno
povezovati in upoštevati mnenja in stališča različnih organizacij, zlasti pa družbenopolitičnih organizacij. Vse to znižuje
nivo uprave ter jo strokovno in moralno potiska v vlogo
odvisne administracije.
Nadaljnja disfunkcija obstoječe ureditve je v sferi t.i. internega samoupravljanja delovnih skupnosti v upravi. To »samoupravljanje« je posledica velikega pretiravanja in tudi nerazumevanja bistva ideje samoupravljanja, ki ni mogla imeti pravega mesta v državnih organih. Povzročila pa je drugi paralelni tir upravljanja (in celo financiranja) znotraj uprave, ker so
delovne skupnosti sprejemale vrste samoupravnih aktov in
drugih odločitev, s katerimi so posegale v odločanje oziroma
soodločanje v sferi službe, zlasti na področju delovnih razmerij in notranje organizacije. Čeprav to samoupravljanje ni
imelo nobene prave vsebine, pa je ustvarjalo zgrešene interese, angažiralo veliko družbene energije in oviralo poslovanje uprave.
In končno še sama struktura konkretne organizacije republiške uprave. V strukturi te organizacije ni videti pravega
koncepta glede primernosti organizacijskih oblik uprave za
posamezna področja, pa tudi ne zadostne jasnosti glede
njihove medsebojne povezanosti in medsebojnih odnosov in
glede pokrivanja posameznih upravnih področij. Zato tudi ni
dovolj jasno, kateri organ komu in zakaj odgovarja spričo take
organiziranosti.
III. Načela, na katerih temelji zakon
in poglavitne rešitve
1. Težišče določb predloženega zakona je na organizaciji
republiške uprave, z njimi pa je povezan še minimum določb
splošno sistemskega pomena, ki so neobhodno potrebne po
eni strani zaradi vzpostavitve te nove organizacije republiške
uprave po drugi strani pa tudi zaradi potreb občinske uprave.
Tako bi se materija, ki je sedaj urejena v dveh zakonih, in sicer
v (sistemskem) zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organih in v (organizacijskem) zakonu o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in organizacij,
združila v en sam, in to bistveno krajši zakon. Iz prvega
(sistemskega) bi izpadlo tri četrtine vseh njegovih določb, kar
bi pomenilo bistveni prispevek k deregulaciji tega področja.
To je mogoče storiti brez škode, kajti večina določb tega
zakona je odveč, ker gre pri njem bodisi za prepisovanje
ustavnih določb ali za prepisovanje določb zveznega zakona
ali za prepodrobno normativno razpletanje postopkov, ki naj
bi veleli za delo upravnih organov in celo izvršnega sveta
samega; razen tega pa lahko brez škode izpadejo iz tega
zakona vse mnogoštevilne določbe, ki urejajo t.i. samoupravljanje delovnih skupnosti v upravi; odveč so tudi določbe
o financiranju uprave, ker je to stvar predpisov o proračunskem poslovanju.
Na ta način ostanejo v zakonu samo še tiste norme pretežno
organizacijskega značaja, ki se neposredno povezujejo
s samo organizacijsko strukturo uprave; to pa so določbe
o organizacijskih oblikah upravnih organov, o predstojnikih,
ki vodijo upravne organe, o njihovih pravicah in dolžnostih,
o medsebojnih odnosih, in sicer med upravnimi organi znotraj upravnih resorjev ter med predstojniki teh organov; in
končno še nekaj določb o upravnih delavcih in o njihovih
nazivih.
Delovna razmerja in nagrajevanje upravnih delavcev naj bi
se urejevala posebej s posebnim zakonom (zakon o delavcih
v državnih organih). V okvir tega zakona je treba zajeti le še
določbe o odnosih med republiško in občinsko upravo,
določbe o delovnem času v upravi in pa sklop določb o izvajanju upravnega postopka. Določbe iz prvega dela zakona
veljajo tudi za občinsko upravo, in sicer vse tiste določbe, ki
ne govore izrecno o republiški upravi.
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Iz tega zakona so izpadle tudi vse številne določbe o Izvršnem svetu. Sedanji sistemski zakon na drobno obravnava
izvršni svet - tako kot upravo oziroma administracijo. Tako
normativno tretiranje izvršnega sveta pa ne ustreza naravi
njegove funkcije, ki je sicer neposredno funkcionalno povezana z upravo, je pa v bistvu politično koordinativna in usmerjevalna (vladna) funkcija; ta funkcija se ne more urejati
z zakoni; normativno se lahko določijo le njene okvirne
dimenzije, njen maneverski prostor; to pa praviloma z ustavo
samo.
2. Jedro predloženega zakona je torej v novi organizaciji
republiške uprave. Ta je postavljena dosledno na resornem
načelu organiziranja, ker je na ta način lahko v največji meri
zagotovljena odgovornost celotne uprave pred vlado in
skupščino. Resorno organiziranje omogoča popolno pokritost družbenih področij iz pristojnosti republike oziroma
občine z ustrezno močnimi temeljnimi upravnimi organi, znotraj katerih pa so lahko drugi specializirani organi za posamezna področja - povezani med seboj z jasno linijo odgovornosti. Vsak organ spada v določeni upravni resor, vsi resorji
skupaj pa pokrivajo vsa družbena področja na vrhu vsakega
resorja je republiški sekretar (minister), ki odgovarja pred
vlado in parlamentom za vse, kar se dogaja v resorjih, pa tudi
za vse, kar se ne dogaja, pa bi se moralo dogajati. Resor je
seveda lahko samo organ, ki pokriva določeno družbeno
področje (npr. gospodarstvo, zdravstvo, notranje zadeve ipd.)
ne pa organ, ki opravlja zgolj določeno strokovno delo (kot
npr. planiranje, pripravo predpisov, informiranje itd.) za posamezne resorje ali skupno za vse resorje oziroma za vlado. Taki
strokovni organi, ki imajo po sedanji organiziranosti položaj
republiškega upravnega organa, so po tem zakonu postavljeni v sklop izvršnega sveta kot njegove samostojne strokovne službe; izvršni svet pa ima možnost, da da predstojniku
posamezne take službe glede na pomen te službe ob imenovanju položaj člana izvršnega sveta. Resorno načelo
s poudarjeno odgovornostjo ministra za vse, kar se dogaja na
ustreznem področju, je narekovalo, da v tej organizaciji
nimajo več prostora organizacijske oblike kot so republiške
organizacije, ki ne spadajo nikamor.
3. Predložena shema nove organizacije republiške uprave
predstavlja šele osnovno ogrodje nove republiške uprave, ki
se bo morala začeti na tej osnovi razvijati v sodobno javno
upravo, in sicer tako v vsebinskem kakor tudi v strukturalnem
smislu. Dosedaj je uprava DPS funkcionirala pretežno kot
oblast v svoji klasični vlogi policijske uprave, ki nič ne »dela«,
pač pa zgolj spremlja in nadzoruje. Vse operativne naloge
neposrednega izvajanja dejavnosti so bile - razen v resorju
notranjih zadev in ljudske obrambe - deetatizirane in so se
izvajale »samoupravno« pod okriljem SIS brez prave povezanosti z državo in njeno upravo, vendar pa na račun družbe
oziroma države.
V bodoče bo uprava morala biti aktivna in bo morala neposredno delovati na vseh družbenih področjih, na katerih ima
država neposredne naloge; morala bo začeti delovati kot
javna uprava in ne zgolj kot policijska uprava. Uprava bo
morala začeti razmišljati, s kakšnimi prijemi, s kakšnimi organizacijskimi oblikami, metodami in sredstvi je mogoče čim
bolj učinkovito in čim ceneje izvajati dejavnosti, npr. na
področju družbenih dejavnosti, na področju materialne infrastrukture, na področju kmetijstva itd. Vsak resor zase bo
moral najti stik s terenom in organizirati ustrezno službo na
terenu, pri čimer bodo lahko uporabljene različne organizacijske oblike in različni prijemi od neposrednega upravljanja
dejavnosti v upravi sami, do sofinanciranja raznih privatnih ali
humanitarnih institucij ali pa izvajanje v okviru javnih zavodov, javnih podjetij ali koncesioniranih javnih služb, ki jih
lahko opravljajo tudi zasebniki ali družbeni podjetniki
v skladu z zakonom. Na ta način bo moral vsak resor izgrajevati svojo organizacijsko strukturo na svojem najbolj zunanjem robu. Ta stik s terenom bo lahko dokončno vzpostavljen
šele v skladu z novimi oziroma noveliranimi zakoni, ki bodo
urejali posamezne dejavnosti (npr. zdravstvo, posamezne
oblike šolstva, socialne dejavnosti, itd.), možne načine njihovega operativnega izvajanja ter pravice in dolžnosti resornih
organov v zvezi z delovanjem navedenih neposrednih operativnih izvajalskih enot. Ta skrajni zunanji krog resornih organov bo šele omogočal obvladovanje celotnega področja vsakega upravnega resorja.
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Pri tem izgrajevanju resorjev se bo na posameznih področjih kmalu pokazala potreba po teritorialni dekonctraciji republiških nalog, ker bo prihajalo do preobremenjevanja nekaterih resorjev. Treba bo misliti na ponovno vzpostavitev okrajev,
najprej kot republiških (državnih) teritorialnih enot, ki pa se
pozneje lahko osnujejo tudi kot lokalne samoupravne skupnosti za širša območja. Okraji bodo neobhodni najpozneje ob
reorganizaciji občin v lokalne samoupravne skupnosti, pri
čemer bo moralo priti do jasne razmejitve med nalogami
države (republike) in nalogami lokalne samouprave. Do ustanovitve okrajev pa se bo problem razbremenjevanja republiških organov v določeni meri lahko reševal z ustanavljanjem
območnih teritorialnih enot za opravljanje posameznih republiških nalog, ki jih predvideva ta zakon.
S tem zakonom bo tako začet proces, v katerem se bo dosedanja pretežno oblastveno orientirana državna uprava, ki ji je
na skrbi v prvi vrsti ohranitev sistema, začela izgrajevati kot
javna uprava, ki ji je na skrbi javna blaginja - kot v sodobnih
državah t.i. blaginje.
IV. Finančne in druge posledice
Z uveljavitvijo zakona ne bodo nastale finančne posledice
za republiški proračun, temveč bo po reorganizaciji mogoče
učinkovitejše delo republiških upravnih organov, kar bo
posredno vplivalo na bolj racionalno porabo sredstev proračuna. Ob vzpostavitvi nove organizacije je mogoče pričakovati zmanjšanje števila zaposlenih, še posebej tistih, ki ne
bodo izpolnjevali predpisanih pogojev. Vendar bo presežku
delavcev potrebno iz sredstev proračuna zagotoviti eno izmed
pravic iz dela, ki jim gredo po zakonu o temeljnih pravicah iz
delovnega razmerja.
Osnutek zakona o državni upravi
PRVI DEL
I. Splošne določbe
1. člen
Upravne naloge iz pristojnosti družbenopolitičnih skupnosti opravljajo upravni organi družbenopolitičnih skupnosti.
Določene strokovne naloge v zvezi z izvajanjem nalog republiških organov opravljajo samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Upravni organi družbenopolitičnih skupnosti in samostojne
strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: upravni organi) opravljajo svoje naloge
samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov.
2. člen
Delo upravnih organov je javno. Način zagotavljanja javnosti urejajo ti organi s svojimi internimi akti v skladu s splošnimi predpisi; obvestila in podatke o delu upravnega organa
daje predstojnik upravnega organa ali upravni delavec, ki ga
on za to določi.
3. člen
Upravni organi poslujejo v slovenskem jeziku; pri tem
morajo zagotavljati enakopravnost jezikov in pisav narodov in
narodnosti Jugoslavije v skladu z ustavo in zakonom ter
statutom občine.
Upravni organ je stranko, ki v postopku uporablja svoj jezik
in pisavo, dolžan seznaniti z gradivom in s svojim delom
v njegovem jeziku in mu omogočiti, da spremlja potek
postopka po tolmaču.
Na območjih, na katerih je z zakonom ali statutom občine
določena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega
jezika, morajo organi poslovati, voditi postopke in izdajati
odločbe in druge akte tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
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Kadar republiški upravni organ odloča o pravnih sredstvih
v zadevah, v katerih je upravni organ prve stopnje vodil
postopke tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda
odločbo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
II. Organizacijske oblike upranvih
organov
4. člen
Kot upravni organi za posamezna upravna področja ali za
več upravnih področij v republiški upravi se ustanavljajo republiški sekretariati; v njihovem okviru se lahko ustanovijo za
opravljanje določenih nalog z ustreznega področja kot
upravni organi v sestavi: uprave, zavodi, direkcije, inšpektorati, komisije, uradi in druge oblike republiških upravnih organov v sestavi.
5. člen
Uprava se lahko ustanovi za opravljaoje določenih upravnih
nalog, ki zahtevajo posebej organizirano službo in samostojnost pri delu.
Zavod se lahko ustanovi za opravljanje določenih strokovnih nalog, zlasti za proučevanje, raziskovanje in strokovno
obdelavo posameznih vprašanj, kakor tudi za izvrševanje
upravnih pooblastil, kadar so ta pooblastila neposredno povezana z njegovimi strokovnimi nalogami.
Direkcija se lahko ustanovi za opravljanje določenih upravnih in z njimi povezanih gospodarskih nalog, kadar opravljanje teh nalog zahteva posebej organizirano službo in samostojnost pri poslovanju.
Inšpektorat se lahko ustanovi za opravljanje nadzorstva nad
izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov
v skladu s posebnimi predpisi.
Komisija se lahko ustanovi za opravljanje določenih nalog,
ki po svoji naravi zahtevajo kolegijsko odločanje ali imajo
pomen za več upravnih organov.
Urad se lahko ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali specializiranih strokovnih zadev, ki zahtevajo posebej organizirano službo in samostojnost pri delu.
6. člen
Republiški sekretariat nadzoruje delo upravnega organa
v sestavi; pri opravljanju tega nadzorstva ima pravico in dolžnost, da spremlja delo upravnega organa v sestavi, da nadzoruje izvrševanje predpisov, ki jih neposredno izvršuje organ
v sestavi, da odloča v upravnem postopku o pravnih sredstvih
zoper upravne akte organa v sestavi, če ni z zakonom določeno, da o teh aktih odloča drug organ, da daje upravnemu
organu v sestavi obvezna navodila za delo, da mu odreja
izvršitev posameznih nalog v mejah njegovega delovnega
področja, da zahteva poročila in podatke o opravljanju njegovih nalog in da izvaja nasproti njemu druge pravice in dolžnosti, za katere je pooblaščen po tem zakonu ali po drugem
predpisu.
t
Pred Skupščino SR Slovenije in njenim izvršnim svetom
predstavlja upravni organ v sestavi republiški sekretar, v drugih odnosih pa predstojnik upravnega organa.
7. člen
Republiški upravni organi se ustanavljajo in odpravljajo
z zakonom; z zakonom se določa tudi njihovo delovno področje.
8. člen
Samostojne strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije se ustanavljajo, odpravljajo in njihovo delovno
področje določa s splošnim aktom Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije; z zakonom se jim lahko poverijo posamezna
upravna pooblastila. Samostojne strokovne službe imajo
v republiškem proračunu posebej zagotovljena finančna sredstva v okviru predračuna Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko za opravljanje
strokovnih in drugih nalog za svoje potrebe ustanovi tudi
druge službe.
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9. člen
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določa
predstojnik upravnega organa z internim aktom upravnega
organa; notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest
za organe v sestavi se določa posebej v okviru organizacije in
sistemizacije republiškega sekretariata.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi skupne osnove
za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
nomenklaturo nazivov za skupine delovnih mest, enotne zahteve glede strokovne izobrazbe in druge pogoje, potrebne za
opravljanje del v upravnih organih.
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo ugotavlja
skladnost internih aktov republiških upravnih organov s predpisom iz prejšnjega odstavka tega člena.
Predpisana sistemizacija delovnih mest in dejanska
zasedba teh mest sta prilogi vsakoletnega proračuna SR
Slovenije.
10. člen
Z aktom upravnega organa o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je lahko določeno, da se posamezne
vrste nalog z delovnega področja upravnega organa opravljajo v območnih enotah upravnega organa, ki se organizirajo
za posamezna območja SR Slovenije.
Z zakonom o posamezni dejavnosti se lahko predpiše
ustanovitev območnih organizacijskih enot, v katerih se izvajajo določene upravne naloge iz republiške pristojnosti za
posamezna območja SR Slovenije; takšnim organizacijskim
enotam se obenem lahko prizna določena organizacijska
samostojnost in samostojnost za odločanje.
III. Posebne določbe za občinski
upravo
11. člen
Organizacijo občinske uprave določa občinska skupščina
v skladu z obsegom in naravo upravnih nalog iz občinske
pristojnosti.
Za izvajanje upravnih nalog na področjih, kjer gre pretežno
za izvrševanje zveznih in republiških zakonov ter drugih zveznih in republiških predpisov, ustanovi občinska skupščina
oddelke kot temeljne upravne organe, če ni za posamezna
upravna področja z zakonom predpisana drugačna organizacija občinske uprave.
V občinah, v katerih zaradi manjšega obsega nalog ni
pogojev za oblikovanje temeljnih upravnih organov za posamezna področja, se lahko ustanovi enoten občinski upravni
organ za opravljanje vseh upravnih nalog; v takem primeru se
za upravno področje splošnega pomena za republiko, za
katero je z zakonom predpisana ustanovitev posebnega
upravnega organa v občini, ustanovi posebna notranja organizacijska enota v enotnem občinskem upravnem organu.
IV. Republiški sekretarji in drugi
predstojniki republiških upravnih
organov
12. člen
Republiški sekretariat predstavlja in vodi republiški sekretar; republiški upravni organ v sestavi vodi predstojnik tega
organa, in sicer: zavod, direkcijo in upravo vodi direktor,
inšpektorat glavni inšpektor, urad pa vodja urada; z aktom
o imenovanju se lahko za predstojnika posameznega upravnega organa določi tudi drug ustrezen naziv.
•
13. člen
Predstojnika upravnega organa v sestavi imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na predlog republiškega sekretarja.
Predstojnik upravnega organa v sestavi je imenovan za
4 leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan na to
funkcijo.
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Za predstojnika upravnega organa v sestavi je lahko imenovana le oseba z visoko strokovno izobrazbo, ki ustreza nar&vi
dela upravnega organa.
14. člen
Predstojnika samostojne strokovne službe in predstojnika
druge službe imenuje in razrešuje Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določi ob imenovanju, da je predstojnik posamezne samostojne strokovne
službe po svojem položaju član Izvršnega sveta. Predstojnik
samostojne strokovne službe ima glede delovnih razmerij
delavcev v strokovni službi položaj predstojnika republiškega
upravnega organa.
15. člen
Republiški sekretar je osebno odgovoren pred Izvršnim
svetom SR Slovenije in Skupščino SR Slovenije za delo republiškega sekretariata in za delo upravnih organov v njegovi
sestavi, kakor tudi za stanje stvari na področjih, ki jih obsega
republiški sekretariat skupaj z vsemi organi v njegovi sestavi.
Republiški sekretar odloča o vseh zadevah iz pristojnosti
republiškega sekretariata, za odločanje o posameznih vrstah
zadev pa lahko pooblasti vodje notranjih organizacijskih enot
ali posamezne upravne delavce.
16. člen
Predstojnik upravnega organa v sestavi organizira in vodi
delo organa in je osebno odgovoren republiškemu sekretarju
in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije za delo organa
v sestavi, kakor tudi za stanje stvari na področju, ki ga obsega
organ v sestavi.
Predstojnik upravnega organa v sestavi odloča o vseh zadevah iz pristojnosti organa v sestavi, za odločanje o posameznih* vrstah upravnih zadev pa lahko pooblasti vodje notranjih
organizacijskih enot ali posamezne upravne delavce.
V. Delavci v upravi
17. člen
Za pomoč pri vodenju dela v upravnih organih in za opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog se imenujejo višji
upravni delavci.
Za opravljanje strokovnih del, s katerimi se na delovnem
področju upravnega organa zagotavlja izvrševanje funkcij
upravnega organa, se imenujejo upravni delavci.
Dela, s katerimi se zagotavljajo splošni, tehnični in drugi
pogoji za delo upravnega organa (spremljajoča dejavnost),
opravljajo strokovno tehnični delavci.
18. člen
Višji upravni delavci v republiških upravnih organih so:
podsekretar, pomočnik predstojnika (varianta: vodja sektorja), republiški svetovalec (svetovalec Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije), svetovalec republiškega sekretarja
(predstojnika republiškega upravnega organa) in višji svetovalec.
19. člen
Višji upravni delavci v občinskih upravnih organih in upravnih organih posebnih družbenopolitičnih skupnosti so
pomočnik in svetovalec predstojnika ter višji svetovalec.
Vrste višjih upravnih delavcev v drugih državnih organih
določa sistemizacija delovnih mest tega organa.
20. člen
Upravni delavci so: svetovalec, višji referent, višji sodelavec, sodelavec in referent.
21. člen
V republiških upravnih organih se kot upravni delavci
s posebnimi pooblastili imenujejo republiški Inšpektorji in
drugi upravni delavci, za katere so s sistemizacijo določena
posebna pooblastila; imenuje jih republiški sekretar s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
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22. člen
Strokovno tehnični delavci so: strokovni sodelavec,
finančni referent, pisarniški referent, administrativni sodelavec, administrator in manipulant.
23. člen
Delovna razmerja in druga vprašanja v zvezi z delavci
v državnih organih ureja poseben zakon.
VI. Razmerja med republiškimi
in občinskimi upravnimi organi
24. člen
Republiški upravni organi spremljajo delo občinskih upravnih organov sodelujejo z njimi pri opravljanju njihovih nalog
in jim nudijo strokovno pomoč ter jih opozarjajo na nezakonitosti ali nepravilnosti pri njihovem delu.
25. člen
Republiški upravni organi lahko v zadevah splošnega
pomena za republiko, ki jih opravljajo občinski upravni
organi, zadržijo izvršitev nezakonitih aktov občinskih upravnih organov, izdanih izven upravnega postopka; republiški
upravni organ, ki je zadržal izvršitev takega akta, mora takoj
predložiti pristojnemu organu, da odloči o njegovi zakonitosti.
26. člen
Pri uresničevanju nadzorstva na delom občinskih upravnih
organov v zadevah splošnega pomena za republiko republiški
upravni organi v mejah svojega delovnega področja spremljajo tudi organiziranost ustreznih občinskih upravnih organov, njihovo usposobljenost za opravljanje nalog, učinkovitost dela, reševanje zadev v predpisanih ali določenih rokih
ter odnos do občanov pri uresničevanju njihovih pravic in
obveznosti ter jim pri tem nudijo ustrezno strokovno pomoč.
27. člen
Če občinski upravni organ v zadevah splošnega pomena za
republiko, ne izvršuje zakonov in drugih predpisov ima republiški upravni organ pri opravljanju nadzorstva pravico in
dolžnost:
- opozoriti občinski upravni organ in mu določiti rok za
izvršitev ustreznih nalog,
- obvestiti izvršni svet občinske skupščine in mu predlagati
ustrezne ukrepe,
- predlagati uvedbo postopka za ugotovitev odgovornosti
predstoj nika in drugih odgovornih oseb.
Če občinski upravni organ kljub opozorilu ne izvršuje zakonov in drugih predpisov v zadevah splošnega pomena za
republiko, lahko republiški upravni organ na stroške občine
neposredno zagotovi njihovo izvrševanje; v ta namen lahko
določi tudi delavca občinskega upravnega organa, da po
nalogu republiškega upravnega organa izvrši te naloge.

Če je v republiškem upravnem organu za določeno upravno
področje ustanovljen organ v sestavi, odloča o pritožbah
zoper odločbo iz tega upravnega področja organ v sestavi.
Kadar je zoper odločbo, ki jo na prvi stopnji izda republiški
upravni organ, dovoljena pritožba, odloča o njej Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije oziroma ustrezni republiški upravni
organ, če je odločbo na prvi stopnji izdal organ v njegovi
sestavi.
30. člen
V sporih o pristojnostih za odločanje o upravnih stvareh
„ med upravnimi organi iste družbenopolitične skupnosti
odloča izvršni svet.
V sporih o pristojnosti med upravnimi organi raznih občin
z istega upravnega področja odloča republiški upravni organ
z ustreznega upravnega področja.
V sporih o pristojnosti med upravnimi organi raznih občin
z raznih upravnih področij odloča republiški upravni organ,
pristojen za občo upravo.
V sporih o pristojnosti, ki niso našteti v prejšnjih odstavkih
tega člena, odloča Vrhovno sodišče SR Slovenije v senatu za
upravne spore.
31. člen
O izločitvi uradne osebe republiškega upravnega organa
odloča predstojnik tega organ.
O izločitvi predstojnika upravnega organa v sestavi, odloča
republiški sekretar.
O izločitvi republiškega sekretarja odloča Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije.
O izločitvi člana republiške komisije odloča republiška
komisija; o izločitvi predsednika republiške komisije odloča
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
O izločitvi uradne osebe oziroma predstojnika občinskega
upravnega organa ter predsednika ali člana občinske komisije odloča organ, določen z odlokom občinske skupščine.
32. člen
Upravnemu delavcu, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, se lahko da pooblastilo za opravljanje dejanj v upravnem postopku; za dejanja v upravnem postopku na prvi stopnji iz občinske pristojnosti v enostavnih upravnih zadevah pa
se lahko da pooblastilo tudi upravnemu delavcu, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.
S predpisom republiškega upravnega organa, pristojnega
za občo upravo, se glede na vrsto in zahtevnost ter druge
značilnosti upravnih stvari podrobneje določi strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti upravni delavci za opravljanje
dejanj v upravnem postopku. S posebnim zakonom se določi
način preizkusa strokovne usposobljenosti za opravljanje
dejanj v upravnem postopku.
33. člen
Republiški upravni organ, pristojen za občo upravo predpiše vsebino evidenc in način spremljanja podatkov o reševanju upravnih stvari, ki so pomembne za republiko.

VII. Delovni čas
28. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi razporeditev
delovnega časa v upravnih organih v SR Sloveniji.
Razpored delovnega časa mora biti objavljen in na primeren način označen v poslovnih prostorih upravnega organa.
VIII. Izvajanje predpisov o upravnem
postopku
29. člen
Republiški upravni organ, pristojen za določeno upravno
področje, odloča o pritožbi zoper odločbo, ki jo je v upravni
stvari iz tega upravnega področja na prvi stopnji izdal občinski upravni organ.
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DRUGI DEL
Organizacija republiških upravnih
organov
34. člen
*
Republiški upravni organi so:
1. Republiški sekretariat za finance;
2. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo;
v njegovi sestavi so:
- Kazenski poboljševalni zavodi, ustanovljeni s posebnim
zakonom;
3. Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje;
v njegovi sestavi je:
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- Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje;
4. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo;
v njegovi sestavi so:
- Republiška uprava za požarno varnost,
- Republiški inšpektorat za ljudsko obrambo,
- Republiški inšpektorat za požarno varnost;
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve;
6. Republiški sekretariat za urejanje prostora in varstvo
okolja;
v njegovi sestavi so:
- Zavod SR Slovenije za urejanje prostora,
- Hidrometeorološki zavod SR Slovenije,
- Republiška geodetska uprava,
- Republiška uprava za varstvo okolja,
- Republiška vodna uprava,
- Republiška uprava za jedrsko varnost,
- Republiški inšpektorat za okolje in prostor;
7. Republiški sekretariat za gospodarstvo;
v njegovi sestavi so:
- Seizmološki zavod SR Slovenije,
- Republiški energetski inšpektorat,
- Republiški rudarski inšpektorat;
8. Republiški sekretariat za trgovino in turizem;
v njegovi sestavi sta:
- Direkcija SR Slovenije za rezerve,
- Republiški tržni inšpektorat;
9. Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
v njegovi sestavi so:
- Republiška veterinarska uprava,
- Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva,
- Republiški inšpektorat za kmetijstvo in gozdarstvo;
10.Republiški sekretariat za promet in zveze;
v njegovi sestavi sta:
- Luška kapitanija v Kopru,
- Republiški prometni inšpektorat;
11.Republiški sekretariat za gradnje in javna dela;
v njegovi sestavi je:
- Republiška uprava za ceste;
12.Republiški sekretariat za kulturo;
v njegovi sestavi sta:
- Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine,
- Arhiv SR Slovenije;
13.Republiški sekretariat za šolstvo in šport;
v njegovi sestavi je:
- Republiški šolski inšpektorat;
14.Republiški sekretariat za znanost in visoko šoistvo;
15.Republiški sekretariat za družino in mladino;
16.Republiški sekretariat za socialno skrbstvo;
Varianta: Točka 15 in 16 se nadomestita z novo točko, ki se
glasi:»Republiški sekretariat za družino, mladino in socialno
varstvo«,
17.Republiški sekretariat za delo; v njegovi sestavi sta:
- Republiški zavod za zaposlovanje,
■ N
- Republiški inšpektorat za delo;
18.Republiški sekretariat za zdravstvo;
v njegovi sestavi so:
- Republiški zavod za preventivno medicino,
- Republiška uprava za zdravstveno varstvo,
- Republiški sanitarni inšpektorat.
19. Republiški sekretariat za zadeve borcev;
Variantni doatek:
19.a Republiški sekretariat za informiranje;
v njegovi sestavi je:
- Uprava za informatiko.
Delovna področja republiških upravnih organov
35. člen
Republiški sekretariat za finance opravlja zadeve, ki se
nanašajo na sistem financiranja družbenopolitičnih skupnosti: na financiranje funkčij republike preko republiškega proračuna oziroma skladov; na sistem in davčno politiko; na
obračunski sistem in sistem finančnega poslovanja; na
denarni in kreditni sistem, na sistem bank in drugih finančnih
organizacij; na sistem zavarovanja premoženja in oseb in na
poročevalec

druge zadeve, ki so povezane s sistemi financiranja; na nadzorstvo nad izvrševanjem republiškega proračuna in skladov
(proračunska inšpekcija) ter nad izvajanjem finančnega in
materialnega poslovanja republiških organov.
36. člen
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo opravlja
zadeve, ki se nanašajo na organizacijo sodišč, javnih tožilstev,
javnih pravobranilstev in organov za postopek o prekrških; na
poslovanje in druga vprašanja pravosodne uprave rednih in
samoupravnih sodišč ter organov za postopek o prekrških; na
izvrševanje kazenskih sankcij in na kazenske poboljševalne
zavode: na pravno pomoč in na mednarodno pravno pomoč;
na pomilostitve; na sistem organizacije in na delovanje upravnih organov; na sistem sredstev za delo državnih organov: na
izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev v upravnih in
pravosodnih organih; na območja občin; na nadzorstvo nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na druge
zadeve obče uprave; na informatiko za državne organe; na
razlastitev in druge prisilne posege v pravice glede nepremičnin v upravnem postopku, razen kmetijskih prostorskih ureditvenih operacij.
Kazenski poboljševalni zavodi opravljajo zadeve, ki se
nanašajo na neposredno izvrševanje kazenskih sankcij.
37. člen
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje opravlja zadeve, ki se nanašajo na politične, ekonomske in druge
mednarodne odnose SR Slovenije ter na mednarodne odnose
SFRJ z vidika republiške pristojnosti; na stike SR Slovenije
s tujimi diplomatskimi, konzularnimi in drugimi predstavništvi; na slovensko narodno skupnost v zamejstvu; na izseljence: na pravno varstvo delavcev na začasnem delu in drggih občanov SR Slovenije v tujini; na pravno varstvo tujcev
v SR Sloveniji; na obmejno gospodarsko sodelovanje in
obmejni osebni promet; na delovno skupnost Alpe Jadran; na
regionalno sodelovanje v Evropi; na vključevanje SR Slovenije in SFRJ v proces nastajanja enotnega evropskega trga in
skupnega evropskega ekonomskega prostora; na sistem ekonomskih odnosov s tujino; na sistem deviznega poslovanja;
na sištem kreditnih odnosov s tujino; na zaščitno politiko; na
opravljanje gospodarske dejavnosti v tujini, vlaganje sredstev
tujih oseb v domača podjetja, dolgoročno proizvodno kooperacijo, ter na poslovno tehnično sodelovanje s tujino.
Zavod SR Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje opravlja strokovne
naloge s področja znanstvenega, tehničnega, prosvetnega in
kulturnega sodelovanja s tujino.
38. člen
Republiški sekretariat ?a ljudsko obrambo opravlja
zadeve, ki se nanašajo na obrambni načrt Socialistične republike Slovenije; na obrambne priprave; na pravice in obveznosti občanov, organizacij in skupnosti na področju ljudske
obrambe; na naloge v sistemu družbene samozaščite, ki so
povezane z ljudsko obrambo; na vojne zveze in kriptografsko
zavarovanje podatkov družbenopolitičnih skupnosti: na
civilno zaščito in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; na strokovna opravila za Republiški štab za civilno
zaščito; na strokovna opravila v zvezi s pripravami operativnih
enot družbenih organizacij za zaščito in reševanje ter v vzezi
s solidarnostnim odpravljanjem posledic naravnih in drugih
nesreč: na službo za opazovanje, javljanje, obveščanje in
alarmiranje; na obrambno usposabljanje; na usmerjanje mladine v obrambne in vojaške poklice; na vojaško obveznost in
vojaško mobilizacijo iz republiške pristojnosti in na druge
zadeve s področja ljudske obrambe.
Republiška uprava za požarno varnost opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na strokovne podlage za organiziranje,
delovanje in usklajen razvoj požarnega varstva kot dela
sistema za zaščito in reševanje; na nadzorstvo nad izvajanjem
republiških programov na tem področju ter na druge strokovne naloge v zvezi s požarnim varstvom.
Republiški inšpektorat za ljudsko obrambo opravlja
inšpekcijsko nadzorstvo nad izdelavo obrambnih načrtov in
nad izvajanjem obrambnih priprav iz pristojnosti Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
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Republiški inšpektorat za požarno varnost nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo varstvo pred požarom.
39. člen
Republiški sekretariat za notranje zadeve opravlja zadeve,
ki se nanašajo na varstvo ustavne ureditve; na varovanje
življenja ljudi in premoženja; na vzdrževanje javnega reda in
mira; na varnost cestnega prometa: na preprečevanje in
odkrivanje kaznivih ravnanj, odkrivanje ter prijemanje storilcev kaznivih ravnanj in drugih iskanih oseb ter njihovo izročanje pristojnim organom; na kontrolo prehajanja čez državno
mejo; na združevanje občanov, zborovanja in drugo javno
zbiranje; na potne listine; na prebivanje tujcev; na posest in
nošenje orožja in streliva, ter eksplozivnih snovi; na osebne
izkaznice, gibanje in nastanitev občanov; na registracijo vozil
in opravljanje vozniških izpitov; na državljanstva, matične
knjige in osebna imena ter druge zadeve, določene z zveznimi
in republiškimi zakoni.
40. člen
Republiški sekretariat za urejanje prostora in varstvo okolja opravlja zadeve, ki se nanašajo na prostorsko planiranje,
urbanistično načrtovanje ter usmerjanje za smotrno rabo prostora: na urejanje naselij in druge posege v prostor; na gradbeno upravne zadeve, na varovanje naravnega in ustvarjenega človekovega okolja; na varovanje vodnih virov, varstvo
voda, zraka in tal pred onesnaževanjem; na varstvo pred
hrupom; na ravnanje z odpadki; na stanovanjsko in komunalno gospodarstvo.
Zavod SR Slovenije za urejanje prostora opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje urbanistično in pokrajinsko načrtovanje, ter na informacijski sistem
na področju urejanja prostora.
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na osnovno mrežo meteoroloških,
hidroloških, agroloških in ekoloških postaj; na merjenje, opazovanje, kontolo in obdelavo meteoroloških, hidroloških in
agrometeoroloških elementov in pojavov, onesnaženosti
zraka in voda ter jia druge specialne meritve; na evidence
o stanju okolja; na opazovalni telekomunikacijski in računalniški sistem; na meteorološke, hidrološke in ekološke analize;
na kratkoročne in srednjeročne napovedi vremena in vpliva
meteoroloških parametrov na poljedelske kulture; na sodelovanje pri meteorološki zaščiti pomorske plovbe in cestnega
prometa; na opozarjanje pred hidrometeorološkimi elementarnimi havarijami; na radarsko meteorologijo; na obrambo
pred točo; na mednarodne konvencije in pogodbe na tem
področju.
Republiška geodetska uprava opravlja zadeve, ki se nanašajo na geodetsko službo; na geodetske mreže, geodetske
načrte in karte; na katastre in druge evidence o zemljiščih,
drugih nepremičninah in naravnih danostih; na evidentiranje
prostorskih enot in režimov; na imenovanje in evidentiranje
naselij, ulic in stavb: na geodetska dela pri komasacijah
zemljišč: na geodetsko dokumentacijo in na informacijsko
dejavnost geodetske službe.
Republiška uprava za varstvo okolja opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na obvezno presojo vplivov na okolje;
na gospodarjenje s posebnim ekološkim skladom ter na
druge strokovne naloge s področja varstva okolja.
Republiška vodna uprava opravlja strokovne naloge, ki se
nanašajo na gospodarjenje z vodami; na financiranje vodnega gospodarstva; na nadzorstvo nad fizičnim, kvalitativnim
in vrednostnim uresničevanjem programov gospodarjenja
z vodami; na urejanje vodnega režima; na povračila in tarife
na podlagi zakona o vodah ter na predhodna mnenja po
zakonu o vodah.
Republiška uprava za jedrsko varnost opravlja zadeve, ki
se nanašajo na varnost jedrskih objektov in nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov.
Republiški inšpektorat za okolje In prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo prostorsko in urbanistično urejanje, graditev objektov, varstvo nepremične naravne in kulturne dediščine, varstvo voda, zraka in tal ter ravnanje z odpadki.
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41. člen
Republiški sekretariat za gospodarstvo opravlja zadeve, ki
se nanašajo na industrijo; na gradbeništvo; na industrijo
gradbenega materiala; na investicijska dela v tujini; na ener.
getiko; na geologijo; na drobno gospodarstvo; na tehnologijo
ter na druge zadeve na gospodarskih področjih, če niso te
zadeve v delovnem področju drugega republiškega upravnega organa.
Seizmološki zavod SR Slovenije opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na instrumentalno registracijo potresov; na določanje elementov potresov; na podatke o makroseizmičnih, mikroseizmičnih, seizmotektonskih, seizmoloških
in podobnih pojavih; na omrežje seizmičnih postaj; na seizmološki arhiv in seizmično dokumentacijo; na analitično ocenjevanje seizmične varnosti pomembnih gradbenbih objektov; na ocenjevanje potresne nevarnosti na ozemlju Slovenije
in na predvidenih lokacijah pomembnejših objektov; na vključevanje v jugoslovansko in svetovno seizmološko mrežo; na
strokovno izpopolnjevanje kadrov, ter na izpopolnjevanje tehnične materialne baze seizmološke službe.
Republiškji energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo elektroenergetiko, proizvodnjo elektrotehničnih materialov in opreme, termoenergetiko in tlačne
posode.
Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst
rudnin.
42. člen
Republiški sekretariat za trgovino in turizem opravlja
zadeve, ki se nanašajo na trgovinsko dejavnost (promet blaga
in storitev na domačem trgu in s tujino); na ukrepe ekonomske politike; na pojave in razmerja na trgu; na preskrbljenost
trga, intervencijski uvoz in intervencije v preskrbi; na tekoče
materialne bilance; na sistem družbene kontrole cen; na cene
blaga in storitev; na varstvo potrošnikov: na kompenzacije ali
druge oblike nadomestil pri cenah; na blagovne rezerve ter na
turistično posredovanje in gostinstvo.
Direkcija SR Slovenije za rezerve opravlja zadeve, ki se
nanašajo na zagotavljanje in skladiščenje stalnih in tržnih
blagovnih rezerv v SR Sloveniji, ter na intervencije z rezervami
na tržišču. Dirkecija je pravna oseba.
Republiški tržni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojnosti, ki urejajo pojave in razmerja na trgu blaga in storitev.
43. člen
Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijstvo; na gozdarstvo; na živilsko industrijo; na veterinarstvo; na lovstvo in
ribištvo; na kmetijska zemljišča in gozdove, zlasti na njihovo
izkoriščanje, urejanje, varstvo in združevanje; na varstvo tal;
na prehrano z vidika proizvodnih, predelovalnih in oskrbnih
možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno neoporečnih
kmetijskih pridelkov in živinorejskih proizvodov ter izdelkov
živilske industrije; na povezovanje družbenih in zasebnih proizvajalcev v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; na druge
zadeve v zvezi z družbenoekonomskim položajem kmetijstva,
gozdarstva, ribištva, živilske industrije ter veterinarstva.
Republiška veterinarska uprava opravlja zadeve, ki se
nanašajo na veterinarsko službo ter nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške
pristojnosti, ki urejajo zdravstveno varstvo živali, promet
z zdravili, mamili in s strupi, ki se uporabljajo v veterini, ter
zdravstveno neoporečnost živil živalskega izvora. •
Republiška uprava za pospeševanje kmetijstva opravlja
zadeve, ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno in selekcijsko službo, ter na prenos tehnologije ,v prakso.
Republiški inšpektorat za kmetijstvo in gozdarstvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov
iz republiške pristojnosti, ki urejajo kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo, morsko in sladkovodno ribištvo, ter kakovost mineralnih gnojil, zaščitnih sredstev, semena, sadilnega materiala,
vina, krmil, gozdnih semen in gozdnega sadilnega materiala.
poročevalec

44. (len
Republiški sekretariat za promet in zveze opravlja nadeve,
ki se nanašajo na železniški, pomorski in zračni promet; na
promet na notranjih vodah; na prekladalne storitve; na cestni
promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na
poštni, telegrafski in telefonski promet: na druge žične in
brezžične zveze in sisteme zvez; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Luška kapitanija v Kopru opravlja zadeve, ki se nanašajo
na varnost plovbe na morju in notranjih vodah, na katerih se
opravlja plovba z ladjami. Luška kapitanija ima položaj
uprave.
Republiški prometni inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zako nov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pri
stojnosti, ki urejajo železniški in cestni promet, poštni, telegrafski in telefonski promet, obratovanje žičniških naprav in
sisteme zvez.
'
45. člen
Republiški sekretariat za gradnje in javna dela opravlja
zadeve, ki se nanašajo na investitorske posle pri izvajanju
investicij za potrebe republike oziroma investicij, ki se financirajo iz sredstev republike; na gospodarjenje in vzdrževanje
republiških objektov; na upravljanje nepremičnin, ki jih uporabljajo republiški državni organi, in drugih nepremičnin SR
Slovenije; na urejanje stavbnih, zemljišč.
Republiška uprava za ceste opravlja strokovne naloge, ki
se nanašajo na gospodarjenje s cestami; na financiranje cest
nega gospodarstva; na nadzorstvo nad fizičnim, kvalitativnim
in vrednostnim izvrševanjem programov gospodarjenja
s cesta mi; na investitorske posle pri gradnjah, rekonstrukcijah in obnovah cest; na programe štetja prometa; na evidence
o cestah ter na povračila za uporabo cest.
46. člen
Republiški sekretariat za kulturo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na kulturne dejavnosti, razen inšpekcijskega nadzorstva na področju varstva nepremične naravne in kulturne
dediščine.
Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine opravlja razvojne, nadzorne, usklajevalne in druge strokovne naloge v zvezi z uresničevanjem pravic in obveznosti
SR Slovenije na področju varstva naravne in kulturne dediščine.
Arhiv SR Slovenije opravlja razvojne, nadzorne, usklajevalne in druge strokovne naloge na področju arhivske dejavnosti ter naloge varstva arhivksega gradiva republiških, nacionalnih in drugih z zakonom določenih ustvarjalcev arhivskega gradiva.
47. člen
Republiški sekretariat za šolstvo in šport opravlja zadeve,
ki se nanašajo na vzgojo in varstvo predšolskih otrok in
njihovo pripravo za vstop v šolo; na osnovno in srednje
šolstvo; na domove za učence; na izobraževanje odrastlih; na
izobraževanje in vzgojo pripadnikov italijanske in madžarske
narodnosti, pripadnikov slovenske narodnostne skupnosti
v zamejstvu ter otrok delavcev na začasnem delu v tujini; na
strokovno izpopolnjevanje pedagoških delavcev; na športno
vzgojo in rekreacijo; na preventivno in korektivno športno
dejavnost; na selektivni in vrhunski šport, športno in šolsko
infrastrukturo ter na uresničevanje mednarodnih obveznosti
na šolskem in športnem področju.
Republiški šolski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo predšolsko
vzgojo in varstvo otrok, osnovno in srednje šolstvo ter šport.
48. člen
Republiški sekretariat za znanost in visoko šolstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na izobrazbeno strukturo in na
znanja, ki so podlaga družbenega razvoja; na raziskovalno
dejavnost; na višje in visokošolsko izobraževanje; na študentski standard; na podiplomsko izobraževanje in na druga vprašanja, ki se nanašajo na prenos znanj iz znanosti v prakso.
poročevalec

49. člen
Republiški sekretariat za družino in mladino opravlja
zadeve, ki se nanašajo na položaj in celovito družbeno zaščito
otrok, mladine in družine kot posebnih družbenih skupin; na
programe in ukrepe, ki delujejo v smeri zagotavljanja pogojev
za nastanek družine, njeno stabilizacijo in ohranitev ter izboljševanje kvalitete njenega življenja; na varstvo matere in novorojenca; na materialne pomoči družinam z otroki (otroški
dodatki in drugo); na organizacijo, normative in standarde ter
kriterije za financiranje vzgojno varstvenih dejavnosti predšolskih otrok; na zagotavljanje sredstev za izvajanje zagotovljenega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok (vzgojni
program in subvencija k ceni); na zakonsko, starševsko in
drugo svetovanje oziroma izobraževanje; na varovanje pravic
in interesov otrok in mladostnikov; na ukrepe in dejavnosti, ki
zagotavljajo večjo mobilnost mladih (regresiranje potovanj,
podpora založniški in izdajateljski dejavnosti, vključevanje
v programe mednarodnih izmenjav), stabilne pogoje za razvoj
prostočasnih dejavnosti mladih ter pogoje za neformalne
oblike izobraževanja mladih.
50. člen
Republiški sekretariat za socialno skrbstvo opravlja
zadeve, ki se nanašajo na zakonsko zvezo in ukrepe socialnega skrbstva na področju družinskih razmerij; na usposabljanje predšolskih otrok z motnjami v razvoju; na varstvo
starejših; na varstvo invalidov in posebnih skupi-n prebivalstva; na sistem socialnih pomoči, razen otroškega dodatka;
na normative in standarde za izvajanje dejavnosti in na nadzorstvo nad izvajanjem dejavnosti na tem področju.
Varianta:
49. in 50. člen se nadomestita z novim členom, ki se glasi:
»Republiški sekretariat za družino, mladino In socialno
varstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na oblikovanje družinske politike; na zagotavljanje pogojev za nastanek in razvoj
družine ter kvaliteto življenja družine; na varstvo materinstva;
na vzgojo in varstvo otrok ter na usposabljanje predšolskih
otrok z motnjami v razvoju; na družbeno varstvo zakonske
zveze in družinskih razmerij; na oblikovanje osnov sistema
socialnega varstva; na varstvo invalidov; na varstvo starejših;
na sistem socialnih pomoči; na organizacijo, normative in
standarde za izvajanje dejavnosti; na strokovne in tehnične
pogoje za opravljanje storitev in na nadzorstvo nad izvajanjem dejavnosti.«
51. člen
Republiški sekretariat za delo opravlja zadeve, ki se nanašajo na delovna razmerja delavcev v organizacijah in pri
delodajalcih; na osebne dohodke in druge prejemke delavcev; na pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb; na zaposlovanje delavcev
doma in v tujini ter na varstvo pri delu.
Republiški zavod za zaposlovanje opravlja strokovne
naloge, ki se nanašajo na pravice iz zavarovanja za primer
brezposel nosti, na posredovanje dela in zaposlitev; na
ukrepe aktivne politike zaposlovanja; na poklicno usmerjanje
in štipendira nje; na odločanje o posamičnih pravicah do
denarnega nadome stila, denarne pomoči, priprave za zaposlitev brezposelnih oseb, usposabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb in o dodelitvi štipendij iz združenih sredstev.
Republiški inšpektorat za delo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške pristojno sti, ki urejajo delovna razmerja delavcev v organizacijah in pri delodajalcih, predpisov s področja varstva pri delu
ter predpisov o zaposlovanju delavcev doma in v tujini.
52. člen
Republiški sekretariat za zdravstvo opravlja zadeve, ki se
nanašajo na organizacijo zdravstvenih dejavnosti; na zasebno
zdravstvo; na normative in standarde za zdravstvene storitve;
na planiranje in financiranje zdravstvenega sistema; na zdravstveno informacijski sistem; na nadzorstvo nad delom zdravstvenih organizacij in zdravstvenih delavcev; na pripravništvo,
specializacijo in strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih
delavcev; na uresničevanje mednarodnih sporazumov za
področje zdravstva in zdravstvenega zavarovanja; na mobili33

zacijo zdravstvenih delavcev in na druge ukrepe družbene
intervencije ob naravnih ali drugih hudih nesrečah in večjih
epidemijah nalezljivih bolezni.
Republiški zavod za preventivno medicino opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na izboljšanje zdravja prebivalstva, na razvoj zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ter druge strokovne naloge s področja epidemiologije nalez Ijivih bolezni in zdravstvene ekologije, usmerja,
usklajuje in povezuje dejavnost regionalnih zavodov za socialna medi cino in higieno.
Republiška uprava za zdravstveno varstvo opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na izvajanje programov zdravstvenega varstva; na evidence občanov za potrebe zdravstvenega varstva, pokojninsko-invalidskega zavarovanja in zaposlova nja; na pogodbe z izvajalskimi zdravstvenimi organizacijami v SR Sloveniji; na finančno-operativna dela; na nadzorstvo nad izvajanjem predpisov in splošnih aktov o pravicah in
obvezno stih ter postopkih in načinih uresničevanja pravic do
zdrav stvenega varstva ter nad racionalno porabo sredstev; na
opravljanje določenih nalog zdravstveno informacijskega
sistema ter na izvajanje mednarodnih sporazumov.
Republiški sanitarni inšpektorat nadzoruje izvrševanje
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo sanitarno-tehnično, higiensko in epidemiološko varstvo občanov
ter izvajanje ukrepov za uresničevanje zdravstvenega varstva
po posebnih predpisih.
»53. člen
Republiški sekretariat za zadeve borcev opravlja zadeve,
ki se nanašajo na varstvo borcev narodnoosvobodilne vojne
in vojaških invalidov; na varstvo španskih borcev, predvojnih
revolucionarjev, borcev za severno mejo in slovenskih vojnih
dobrovoljcev ter na varstvo civilnih invalidov vojne.
Variantni dodatek:
53. a člen
Republiški sekretariat za informiranje opravlja zadeve, ki
se nanašajo na izgradnjo, razvoj in delovanje sistema javnega
obveščanja; na sredstva javnega obveščanja; na dejavnost
tujih informacijskih ustanov in sredstev javnega obveščanja
ter tujih dopisništev in dopisnikov slovenske narodnostne
skupnosti v zamejstvu; na mednarodne odnose SR Slovenije
na področju informiranja.
Uprava za informatiko opravlja strokovne naloge, ki se
nanašajo na razvoj, izgradnjo in delovanje informacijskih
sistemov za zadovoljevanje skupnih družbenih informacijskih
potreb; na usklajevanje dejavnosti informatike in informacijskih sistemov; na opredeljevanje in spremljanje realizacije
skupnih temeljev informacijskih sistemov (enotne metodologije, klasifikacije itd ); na zaščito podatkov in informacij, programskih orodij, računalniške izdelave in izmenjave poslovnih dokumentov; na usklajevanje večnamenskih baz podatkov; na standarde s področja informatike; na razvoj javne
mreže za prenos podatkov, informacij in sporočil (JUPAK,
ISND); na skupne baze podatkov in na druga sistemska vprašanja v zvezi z informacijskimi sistemi.
Prehodne določbe
54. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na javnost dela in na
uporabo jezika (2. in 3. člen tega zakona), se smiselno uporabljajo tudi za organe, organizacije in skupnosti ter posameznike, ki so jim poverjena javna pooblastila.
55. člen
Delavci, ki jim je bilo dano pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku pred izdajo odločbe po
11. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS,
št. 37/87), lahko opravljajo ta dejanja najdlje do 24/9-1992.
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56. člen
Predpis iz drugega odstavka 9. člena tega zakona mora biti
izdan najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
57. člen
Predstojniki upravnih organov morajo izdati akte o organizaciji in delu ter o sistemizaciji v skladu s tem zakonom
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz prejšnjega člena tega zakona.
Delavci, ki ne bodo razporejeni po aktih iz prejšnjega
odstavka, uveljavljajo pravice iz dela v skladu z zakonom
o delavcih v državnih organih.
58. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se odpravijo in prenehajo
z delom:
- Republiški komite za družbeno planiranje,
- Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno
kul turo,
.
- Republiški komite za energetiko,
- Republiški komite za industrijo in gradbeništvo,
- Republiški komite za tržišče in splošne gospodarske
zadeve,
- Republiški komite za turizem in gostinstvo,
- Republiški komite za drobno gospodarstvo,
- Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo,
- Republiški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo,
- Republiški komite za borce in vojaške invalide, (varianta:
se črta)
- Zavod SR Slovenije za cene,
- Zavod SR Slovenije za šolstvo,
- Republiški kmetijski inšpektorat,
- Republiški gozdarski inšpektorat,
- Republiški vodnogospodarski inšpektorat,
- Republiški urbanistični inšpektorat,
- Republiški gradbeni inšpektorat.
59. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom s položajem, z imenom in delovnim področjem, določenim s tem
zakonom naslednji republiški upravni organi in republiške
organizacije:
1. Republiški sekretariat za finance,
2. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo s kazensko poboljševalnimi zavodi,
3. Republiški komite za mednarodno sodelovanje kot Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje z Zavodom SR
Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in
kulturno sodelo vanje,
4. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo z Republiško
upravo za požarno varnost, Republiškim inšpektoratom za
ljudsko obrambo in Republiškim inšpektoratom za požarno
varnost,
5. Republiški sekretariat za notranje zadeve,
6. Republiški kohnite za urejanje prostora in varstvo okolja
kot Republiški sekretariat za urejanje prostora in varstvo
okolja s Hidrometeorološkim zavodom SR Slovenije, z Republiško geodetsko upravo, z Republiško vodno upravo, z Republiško upravo za jedrsko varnost ter z Zavodom SR Slovenije
za urejanje prostora, z Republiško upravo za varstvo okolja in
z Republiškim inšpekto ratom za okolje in prostor, ustanovljenimi s tem zakonom,
7. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
kot Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z Republiško veterinarsko upravo ter z Republiško
upravo za pospeševanje kmetijstva in Republiškim inšpektoratom za kmetij stvo in gozdarstvo, ustanovljenima s tem
zakonom,
8. Republiški komite za promet in zveze kot Republiški
sekretariat za promet in zveze z Luško kapitanijo v Kopru in
Republiškim prometnim inšpektoratom,
9. Republiški komite za kulturo kot Republiški sekretariat za
kulturo z Arhivom SR Slovenije in Zavodom SR Slovenije za
varstvo naravne in kulturne dediščine.
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10.Republiški komite za delo kot Republiški sekretariat za
delo z Republiškim zavodom za zaposlovanje in Republiškim
inšpektoratom za delo,
11. Republiški komite za borce in vojaške invalide kot
Republiški sekretariat za zadeve borcev,
Variantni dodatek:
11.a Republiški komite za informiranje kot Republiški
sekretariat za informiranje z Upravo za informatiko, ustanovljeno s tem zakonom.
60. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona začnejo delo s položajem in
delovnim področjem, ki ga določa ta zakon:
1. Republiški sekretariat za gospodarstvo s Seizmološkim
zavodom SR Slovenije, z Republiškim energetskim inšpektoratom in z Republiškim rudarskim inšpektoratom,
2. Republiški sekretariat za trgovino in turizem z Direkcijo
SR Slovenije za rezerve in z Republiškim tržnim inšpektoratom,
3. Republiški sekretariat za šolstvo in šport z Republiškim
šolskim inšpektoratom, ustanovljenim s tem zakonom,
4. Republiški sekretariat za znanost in visoko šolstvo,
5. Republiški sekretariat za družino in mladino,
6. Republiški sekretariat za socialno skrbstvo,
7. Republiški sekretariat za gradnje in javna dela z Republiško upravo za ceste,
8. Republiški sekretariat za zdravstvo z Republiško upravo
za zdravstveno varstvo, z Republiškim sanitarnim inšpektoratom ter z Republiškim zavodom za preventivno medicino,
ustanovljenim s tem zakonom.
Varianta:
Točka 5 in 6 se nadomestita z novo točko, ki se glasi:
»Republiški sekretariat za družino, mladino in socialno
varstvo«.
61. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se odpravijo kot republiški
upravni organi oziroma republiške organizacije in nadaljujejo
z delom z dosedanjim delovnim področjem in z ustreznim
nazivom kot samostojne strokovne službe Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije:
- Republiški komite za zakonodajo,
- Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje,
- Zavod SR Slovenije za statistiko,
- Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi,
- Republiški komite za informiranje. (Varianta: se črta).
62. člen
Republiška uprava za družbene prihodke nadaljuje do uveljavitve zveznega zakona, ki bo urejal položaj in temelje delovanja služb družbenih prihodkov z delom z dosedanjim delovnim področjem kot upravni organ v sestavi Republiškega
sekretariata za finance.
Končne določbe
63. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih
(Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) razen:
- členov 62 do 79 in 83 do 85, ki ostanejo v veljavi do uvelja
vitve zakona, ki bo urejal inšpekcije,
- členov 99 do 109, ki ostajajo v veljavi do uveljavitve
zakona, ki bo urejal financiranje družbenopolitičnih skupnos
ti,
- členov 110 do 133 in 155 do 192, ki ostajajo v veljavi do
uveljavitve zakona, ki bo urejal osebne dohodke in delovna
razmerja delavcev v upravnih organih.
2. Zakon o organizaciji in delovnem področju republiških
upravnih organov in republiških organizacij (Uradni list SRS,
št. 5/80, 12/82, 9/85, 14/86, 37/87);
3. Določbe drugega odstavka 19. člena, drugega in tretjega
odstavka 20. člena, drugega odstavka 21. člena, drugega
odstavka 22. člena in drugega odstavka 23. člena zakona
poročevalec

o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi
samoupravnih interes nih skupnosti in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov (Uradni list SRS, št. 42/89);
4. Določbe zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št.
28/80, 38/88 in 27/89), ki se nanašajo na upravne in inšpekcijske naloge na področju požarnega varstva.
64. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS, uporablja pa se od ...
OBRAZLOŽITEV
I.
Zakonski osnutek sledi načelu deregulacije predpisov in
opušča vse deklarativne in napotilne norme. Prav tako opušča
povzemanje določb, ki jih vsebujejo ustava, ustavni amandmaji in drugi predpisi ter preveč podrobno normiranje posameznih vprašanj. Vrsta vprašanj, ki so bila doslej urejena
v zakonu o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije bo urejena z drugimi zakoni, ki so
hkrati predloženi (delovna razmerja, osebni dohodki) ali pa
bodo pripravljeni pozneje (inšpekcije, nadzorstvo nad predpisi o upravnem postopku, sredstva za financiranje upravnih
organov).
Zakon se omejuje na ureditev nujnih sistemskih osnov za
organizacijo republiških in občinskih upravnih organov in
njihovo vodenje. Zakon ne posega na širši krog javnih služb, 1
ki niso sestavni del državne uprave, delujejo pa ob njej in pod
njenim nadzorstvom. Oblikovanje tega kroga bo predmet
področne zakonodaje. Zakon opredeljuje tudi kategorije
delavcev v upravnih organih, vsebuje določbe o razmerjih
republiških upravnih organov do občinskih ter določbe
o delovnem času upravnih organov. V posebnem poglavju
določa zakon pristojnosti glede reševanja pritožb, sporov
o pristojnosti in izločitve uradnih oseb ter evidence o upravnih zadevah, kar mora v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku določiti republiški zakon. Ureditev v zakonskem osnutku ni v nasprotju z zveznim zakonom o temeljih
sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu in zveznih upravnih organih.
V drugem delu zakona je določena organizacija republiških
upravnih organov.
II.
Zakon izhaja iz načela odgovornosti upravnih organov za
njihovo strokovno delo ter za izvrševanje njihovih nalog ter
neodvisnosti od drugih dejavnikov izven institucij državnega
sistema. Zato opušča oblike organiziranosti in vodenja, preko
katerih je možen vpliv drugih dejavnikov na opravljanje zadev
državne uprave (komiteji, družbeni sveti). Zakon predvideva le
oblike individualno vodenih upravnih organov, ki omogočajo
polno uveljavljanje odgovornosti predstojnika upravnega
organa za delo upravnega organa in za stanje na področju, za
katerega je ustanovljen upravni organ. Taka opredelitev, ki
zagotavlja strokovno samostojnost upravnega organa v pluralističnem političnem sistemu je nujna, če naj postanejo
upravni organi aktivni subjekti, katerih naloga je skrb za
izvrševanje zakonov in drugih predpisov za predlaganje razvojne politike in za stanje na posameznih področjih.
Kot edino organizacijsko obliko, ki se ustanovi kot samostojni republiški resorni upravni organ, zakon predvideva
sekretariat. Le v njegovi sestavi pa se lahko ustanavljajo drugi
upravni organi. V skladu z načelom koncentracije nalog in
hierarhične povezanosti upravnega organa za temeljno
področje z organi v njegovi sestavi zakon krepi pooblastila
republiškega sekretarja.
Poleg upravnih organov predvideva zakon še samostojne
strokovne službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kot
oblike v katerih se organizira opravljanje strokovnih nalog za
potrebe republiških organov, zlasti Izvršnega sveta. Medtem,
ko so upravni organi pretežno nosilci upravnih pooblastil naj
bi se samostojnim strokovnim službam poverila le posamezna
upravna pooblastila, če so ta povezana z njihovo pretežno
strokovno dejavnostjo.
Kot tretjo možno obliko v upravi predvideva zakon stro35

kovne službe, ki jih ustanovi Izvršni svet za svoje potrebe,
organizirane pa so znotraj njegovega sekretariata.
V statusnem pogledu zakonski osnutek razmejuje tiste
delavce, ki dejansko izvršujejo pooblastila upravnega organa,
torej upravne delavce, od delavcev v spremljajočih dejavnostih, ki v smislu oblastnega odločanja niso nosilci nikakršnih
pooblastil. Zakon sledi ureditvi, ki je glede državnih uslužbencev uveljavljena v vrsti držav z razvito in moderno upravo, kjer
je kategoriji upravnih delavcev dan relativno visok družbeni
status, seveda ob ustrezni odgovornosti.
Zakonski osnutek določa le vrste delavcev v upravnih organih in daje osnovne opredelitve. Tako bodo predstojniku
bodo pri vodenju dela v upravnem organu pomagali višji
upravni delavci, ki bodo vodili posamezna področja dela
oziroma opravljali strokovno najzahtevnejše naloge. Zakon
opušča funkcijo namestnika predstojnika kot posebnega
funkcionarja, ki ga imenuje isti organ kot predstojnika, saj je
le predstojnik osebno odgovoren za delo upravnega organa.
Te odgovornosti predstojnik ne more prenesti na nikogar,
z imenovanjem namestnika pa mu je ne more odvzeti ali
zmanjšati niti organ, ki ga imenuje. Poseben zakon bo urejal
druga vprašanja v zvezi z delavci v državnih organih, zlasti pa
njihove naloge, delovna razmerja in osebne dohodke.
V zakonu so opredeljena le razmerja republiških do občinskih upravnih organov, upoštevajoč njihovo odgovornost za
izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov republiških in
zveznih organov. Vsa druga razmerja (npr. do skupščine in
izvršnega sveta) so namreč že urejena v ustavi in jih v zakonu
ni potrebno ponavljati.
Zakon v skladu z amandmaji k ustavi SR Slovenije omogoča
republiškim upravnim organom, da ukrepajo zoper občinske
upravne organe oziroma njihove predstojnike in delavce, če ti
ne izvršujejo zakonov in drugih predpisov ter aktov republiških in zveznih organov. Pri tem gre predvsem za vsebino in
pooblastila pri opravljanju nadzorstva nad delom občinskih
upravnih organov v zadevah, ki so splošnega pomena za
republiko.
III.
V drugem delu zakon v skladu z opredelitvami v prvem delu
določa organizacijo republiške uprave. Pri tem sledi načelu
resorne organizacije in koncentracije nalog na posameznem
področju ob združevanju področij s sorodno problematiko.
S tem bo zagotovljena enotnost v delu vseh organov in služb
na posameznem področju in celovito uveljavljanje odgovornosti resornega organa in njegovega predstojnika za stanje
na določenem področju, za katerega je ustanovljen republiški
sekretariat. Zato zakon predvideva vključitev drugih organov
v republiške sekretariate; nekateri od teh so že doslej bili
v sestavi ustreznih resornih organov, drugi pa so imeli samostojen položaj. Z zakonom se ustanavljajo tudi štirje novi
organi v sestavi (Zavod SRS za urejanje prostora, Republiška
uprava za varstvo okolja, Republiška uprava za pospeševanje
kmetijstva in Republiški zavod za preventivno medicino).
Predlagatelj je proučeval vrsto različnih možnosti in kombinacij, za katere obstoje določeni razlogi (npr. povezava
kadrovske dejavnosti in uprave, zdravstva tn varstva okolja,
dela in socialnega varstva). Glede na sedanje potrebe in
možnosti pa se je odločil za predlagane rešitve. Poseben
problem pri koncipiranju nove organizacije republiške
uprave, ki mora izhajati predvsem iz pristojnosti upravnih
organov oziroma nalog, predstavlja dejstvo, da se na večini
področij šele oblikujejo zasnove sistemske zakonodaje. Šele
področni zakoni, oblikovani na novih osnovah, ki izhajajo iz
amandmajev k Ustavi SR Slovenije bodo pokazali, na katerih
področjih se bo vloga države in njenih organov lahko zmanjšala oziroma kje bodo javni interesi narekovali, da državni
organi dobijo večja pooblastila predvsem kot dejavniki javnih
služb, ki skrbijo za razvoj in pospešujejo določene dejavnosti.
Prav tako so šele v pripravi zvezni predpisi, ki bodo urejali
pravni položaj in oblike zavodov - ustanov, v katere bi bili
lahko preoblikovani nekateri sedanji republiški upravni
organi (zlasti tisti, nastali iz nekdanjih strokovnih služb SIS,
kot so npr. službe na področju zaposlovanja in zdravstva) ali
specializirane službe (npr. statistika). Zato nova organizacija
republiške uprave temelji pretežno na sedanjem obsegu pristojnosti vendar pa upošteva tudi njihove bodoče naloge, ki
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bodo predstavljale težišče dela upravnih organov v prihodnjem obdobju.
Bistvene spremembe so predvidene na področju gospodarstva, kjer se v dva sekretariata združujejo področja industrije,
gradbeništva, tehnologije, energetike, drobnega gospodarstva, trgovine ter turističnega posredovanja in gostinstva, ki
so se doslej opravljali v šestih republiških komitejih. Zakon
predvideva tudi oblikovanje novega organa za gradnje in
javna dela, ki bo zajemal celotno sfero gradenj in javnih del
ter nastopal kot investitor pri investicijah, ki jih bo financirala
republika. Glede na družbene potrebe po povečani skrbi za
varovanje človekovega okolja bodo v republiškem sekretariatu za urejanje prostora in varstvo okolja združeni vsi organi
iz tega področja, na novo pa bodo oblikovane naloge ekološke inšpekcije.
V skladu z dosedanjimi razpravami in pobudo ZSMS je
predviden tudi nov resorni organ za družino in mladino, ki bo
opravljal zadeve, ki se nanašajo na položaj in celovito zaščito
družine, otrok in mladine kot posebnih družbenih skupin,
koordiniral pa tudi programe in ukrepe glede družbene skrbi
na tem področju, ki se izvajajo v drugih organih. Poseben
sekretariat pa naj bi pokrival področje socialnega skrbstva.
Variantno je predvidena možnost, da se za področje mladine,
družine in socialnega varstva oblikuje le en skupen sekretariat. Variantna možnost je predvidena, ker so se v dosedanjih
razpravah zainteresiranih dejavnikov pojavljala tudi docela
nasprotujoča si stališča in mnenja o organizaciji republiških
upravnih organov na teh področjih.
Zaradi specifične problematike in medsebojne povezave
znanosti in visokega ter višješolskega študija naj bi bil za to
področje oblikovan poseben organ. Naloge, ki zadevajo
osnovno in srednje šolstvo vključno s predšolsko vzgojo pa bi
opravljal drug resorni sekretariat, ki bi vključeval tudi upravne
naloge na področju športa. V sestavi tega sekretariata naj bi
se na novo oblikovala tudi ustrezna šolska inšpekcija, ki bi
poleg drugega nadzorovla zlasti uresničevanje vzgojno izobraževalnih programov s stališča zaščite pravic učencev;
opravljala pa bi tudi nadzor nad sredstevi namenjenimi za
vzgojno izobraževalne programe.
Na področju kulture je predviden tako kot doslej samostojen resorni organ. Vanj pa sta vključena Zavod SR Slovenije
za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki je kot strokovni
organ zadolžen in organiziran za naloge na področju varovanja nepremične naravne in kulturne dediščine, vsaj formalno
pa tudi za premično naravno in kulturno dediščino, ter Arhiv
SR Slovenije, ki opravlja predvsem naloge varstva republiškega arhivskega gradiva, hkrati pa se šele organizira za
opravljanje drugih nalog. Podobne naloge za knjižničarstvo
so zaenkrat s področno zakonodajo deloma prepuščene
Narodni in univerzitetni knjižnici kot nacionalni knjižnici, kar
pa je vsebinsko nepopolno in v pristojnostih ne dovolj izpeljano. V prihodnosti bo treba v okviru Republiškega sekretariata za kulturo zagotoviti izvrševanje upravno strokovnih nalog
za vse štiri dejavnosti: varstvo nepremične dediščine, muzejsko dejavnost, arhivsko dejavnost in knjižničarstvo. Za varstvo arhivskega gradiva republiškega pomena pa bo primerna
organizacijska oblika javni zavod, kar velja tudi za druge
arhive in vse muzeje.
Povezava strokovnih organov v širše zasnovani resorni
organ naj bi predvsem prispevala k celovitejšem obvladovanju problematike in kvalitetnejšemu obravnavanju vseh vprašanj z delovnega področja resornega sekretariata (npr. premik Republiškega inšpektorata za požarno varnost iz
področja notranjih zadev v področje ljudske obrambe).
V zvezi s tem pa se kaže potreba po oblikovanju delovnih teles
Izvršnega sveta (za turizem kot integralno dejavnost več
gospodarskih panog). Na drugih področjih ni bistvenih sprememb.
Vrsta dosedanjih upravnih organov in organizacij, ki niso
imela klasičnih upravnih pristojnosti (zakonodaja, družbeno
planiranje), temveč so delali predvsem za potrebe Izvršnega
sveta oziroma vseh resornih organov, naj bi se preoblikovale
v samostojne strokovne službe Izvršnega sveta. Enak status
naj bi dobili dosedanji upravni organizaciji Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in Zavod SR Slovenije za statistiko
ter Komisija SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi.
V samostojni strokovni službi Izvršnega sveta naj bi bilo
organizirano tudi področje javnega obveščanja, kjer sicer
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čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, razen
posameznih določb, ki ostajajo v veljavi, dokler ne bosta
sprejeta zakona, ki bosta urejala sistemska vprašanja inšpekcij oziroma pridobivanje in delitev sredstev za osebne
dohodke ter delovna razmerja. Prav tako preneha veljati
zakon o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter posamezne določbe
zakona o določitvi nalog, ki jih od 1. 1. 1990 začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnostih, in o ustanovitvi določenih republiških upravnih organov, saj so določbe
tega zakona o delovnih področjih novo ustanovljenih republiških upravnih organov vključene v ta zakon.

obstoje tudi določene pristojnosti, ki pomenijo upravno odločanje, (razna dovoljenja, soglasja) kar bi sicer sodilo
v domeno upravnih organov. Vendar dejavnosti na tem
področju ni smotrno deliti na več organov, zato bi morala ta
služba imeti tudi tovrstna pooblastila razen, če bo sprejeta
variantna rešitev - Republiški sekretariat za informiranje . Na
področju javnega obveščanja je že oblikovan koncept, ki
zajema tudi druge dejavnike javnih služb (agencija, tiskovno
središče, dokumentacijsko analitski in informativno-referalni
center za potrebe države in sploh za javne potrebe).
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš-

PREDLOG
za izdajo zakona o funkcionarjih v državnih organih
z osnutkom zakona (ESA 988)
POVZETEK
Zakon ureja osebne dohodke funkcionarjev v državnih
organih, pravice funkcionarjev po prenehanju mandata in
druge pravice ter delovna razmerja funkcionarjev.
Predlagani zakon daje osnove za uveljavitev enotnega
sistema urejanja osebnih dohodkov ter za zagotovitev ustreznejše ravni pri osebnih dohodkih funkcionarjev v državnih
organih. Zato zakon razvršča funkcije v državnih organih
v več skupin v odvisnosti od njihovega pomena, značaja in
zahtevnosti.
Zakon vzpostavlja avtomatizem pri usklajevanju osebnih
dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu.
Osebni dohodek posameznega funkcionarja se določi tako,
da se osnova za obračun osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za določanje osebnih dohodkov ter poveča za odsto-

I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga je podana v četrtem odstavku 32. člena
Ustave SR Slovenije, po katerem se pravice in odgovornosti
delavcev v organih družbenopolitične skupnosti urejajo z zakonom.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Za sedanje stanje na področju osebnih dohodkov je značilno, da se osebni dohodki oseb na vodilnih položajih
v državnih organih določajo na podlagi osnov in meril, opredeljenih v družbenem dogovoru o skupnih osnovah in merilih
za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji. Glede na to, da ta družbeni dogovor
ureja tako osebne dohodke funkcionarjev v državnih organih
kakor tudi v družbenopolitičnih organizacijah, se v praksi vse
pogosteje pojavlja problem razvrščanja funkcij po pomenu,
zahtevnosti in obsegu del in s tem v zvezi ustreznega vrednotenja ter usklajevanja osebnih dohodkov. Pogosto prihaja do
neustreznega primerjanja in vrednotenja in to v škodo funkcij
v državnih organih. Glede na drugačno vlogo družbenopolitičnih organizacij ni sprejemljivo, da se osebni dohodki funkcionarjev teh organizacij in funkcionarjev v državnih organih
urejajo v istem aktu in na enakih osnovah.
Glede na pomembnost in zahtevnost funkcij ter funkcionarjevo osebno odgovornost pri opravljanju funkcije, ki se opravlja v specifičnih pogojih, ter v primerjavi z osebnimi dohodki
vodilnih delavcev v gospodarstvu raven osebnih dohodkov
funkcionarjev ni ustrezna.
Zakon je predlagan z namenom, da se odpravijo problemi
poročevalec

tek za vrednotenje delovnih izkušenj in za odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti. Osebni dohodek funkcionarja
določa organ, pristojen za njegovo izvolitev oziroma imenovanje. Takšen način določanja osebnih dohodkov je v pogojih
inflacije edina možna rešitev.
Zakon razvršča funkcije na republiški ravni v šest skupin in
določa najvišje vrednosti koeficientov za določanje osebnih
dohodkov za te skupine. Za funkcije v občinah in posebnih
družbenopolitičnih skupnostih določa zakon le zgornjo vrednost koeficientov.
Za funkcionarje, ki jim je prenehala funkcija in so prejemali
osebni dohodek za poln delovni čas, določa zakon, da lahko
uveljavljajo pravico do osebnega dohodka in druge pravice iz
dela, do nastopa nove zaposlitve oziroma do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar najdalj toliko časa, kot so opravljali
funkcijo (po varianti: najdalj 24 mesecev).

v zvezi z določanjem osebnih dohodkov funkcionarjev, da se
vzpostavi enoten sistem nagrajevanja funkcionarjev v vseh
državnih organih, da se zagotovi načelo smotrnosti in ustreznejšega nagrajevanja po delu ter da se zagotovi sprotno in
ustreznejše usklajevanje osebnih dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Zakon pa je predlagan tudi z namenom, da se uredijo tudi druga vprašanja, ki so
povezana z opravljanjem funkcije ter delovna razmerja funkcionarjev.
III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI
ZAKON, IN POGLAVITNE REŠITVE
Predlagani zakon naj bi uveljavil enoten sistem urejanja
osebnih dohodkov za funkcionarje v državnih organih ter
zagotovil ustreznejšo raven osebnih dohodkov. Zakon naj bi
zato razvrstil funkcije v državnih organih v več skupin v odvisnosti od njihovega pomena, značaja in zahtevnosti. Zakon naj
bi vzpostavil avtomatizem pri usklajevanju osebnih dohodkov
v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Zato
naj bi določil, da je osnova za obračun osebnih dohodkov
funkcionarjev povprečni osebni dohodek na delavca, izplačan
v gospodarstvu SR Slovenije za pretekli mesec.
Osebni dohodek posameznega funkcionarja naj bi se določil tako, da bi se osnova za obračun osebnih dohodkov
pomnožila s koeficientom za določanje osebnih dohodkov in
povečala za odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj ter za
odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti. Osebni dohodek
funkcionarja naj bi določil organ, pristojen za njegovo imenovanje, vrednotenje delovne uspešnosti pa organ, v katerem
opravlja funkcijo.
Določanje osebnih dohodkov na podlagi povprečnega
osebnega dohodka in koeficientov naj bi bilo le prehodnega
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značaja. Ko bi zaustavili inflacijo, naj bi zakon določil osebne
dohodke v nominalnem znesku s tem, da bi pristojni organ
družbenopolitične skupnosti te zneske enkrat letno preveril
ter po potrebi uskladil.
Zakon naj bi funkcije na republiški ravni razvrstil v šest
skupin,.pri čemer naj bi v glavnem sledil dosedanji razvrstitvi.
Za funkcije v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih naj bi zakon določil le zgornjo mejo. Pri tem pa naj bi
se ohranilo sedanje razmerje med funkcijami v občinah in
posebnih družbenopolitičnih skupnostih ter funkcijami
v republiki. Po kriterijih iz zakona naj bi Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije razvrstila občine in posebne družbenopolitične skupnosti
v posamezne skupine in določila za posamezno skupino
koeficient za najvišje vrednoteno funkcijo. Glede na velike
razlike v obsegu dela posameznih višjih in temeljnih sodišč, ki
narekujejo predsednikom teh sodišč, oziroma vodjem njihovih organizacijskih enot, večji ali manjši obseg dela, povezanega z vodenjem, naj bi zakon določil razpon koeficienta za
vrednotenje tega dela. Prav tako naj bi bila dana možnost, da
se dodatno vrednotijo zahtevnejše naloge sodnikov temeljnih
sodišč.
Z zakonom naj bi bilo tudi določeno, da lahko funkcionar
uveljavlja pravico do osebnega dohodka in druge pravice iz
dela do nove zaposlitve oziroma do izpolnitve pogojev za
upokojitev. Te pravice naj bi vezali na čas, ko je funkcionar
opravljal funkcijo, možno pa je, da je ta čas tudi krajši, tako da
bi funkcionar te pravice lahko uveljavljal največ dve leti.
Osnovna rešitev je pravičnejša zlasti v primerih, ko je funkcionar dalj časa opravljal to dolžnost. Takšna rešitev daje funkcionarju večjo materialno odgovornost in s tem tudi neodvisnost pri opravljanju svojega dela v okviru državnega organa.
Nadomestila osebnega dohodka, prejemke iz sredstev
skupne porabe, povračila in nadomestila materialnih stroškov
v zvezi z opravljanjem funkcije, naj bi funkcionarji uveljavljali
v skladu z zakonom, ki ta vprašanja ureja za delavce v državnih organih. Prav tako naj bi se tudi za delovna razmerja
funkcionarjev uporabljal isti predpis, kot za delavce v državnih organih. Le za letni dopust funkcionarjev ni mogoče
uporabljati istih kriterijev kot za delavce, kar velja zlasti za
socialne kriterije in pogoje dela, zato naj bi ga določal ta
zakon.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje tega zakona bo potrebno zagotoviti sredstva
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi vzpostavitve ustreznejših razmerij v osebnih dohodkih in zagotovitve
ustreznejše ravni osebnih dohodkov v državnih organih, bo
potrebno v okviru proračunskih sredstev takoj ali pa postopoma zagotoviti večji delež za osebne dohodke.
Z uveljavitvijo tega zakona naj bi državni organi za urejanje
osebnih dohodkov in drugih pravic funkcionarjev prenehali
uporabljati dosedanji družbeni dogovor. Državni organi, ki so
udeleženci družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke
funkcionarjev v SR Sloveniji, naj bi odstopili kot udeleženci
tega družbenega dogovora.
OSNUTEK
ZAKONA O FUNKCIONARJIH
V DRŽAVNIH ORGANIH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vodilni državni delavci so osebe, ki jih na vodilni položaj (v
nadaljnjem besedilu: funkcije) v državnem organu voli oziroma imenuje skupščina družbenopolitične skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: funkcionarji). Kot funkcionarji se štejejo
tudi osebe, ki jih v skladu z zakonom imenuje na funkcije
izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ali drug
državni organ.
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2. člen
Funkcionarji prejemajo osebni dohodek, prejemke iz sredstev skupne porabe, nadomestila osebnega dohodka ter
povračila stroškov, ki jih imajo pri delu in v zvezi z delom,
v organu, v katerem opravljajo funkcijo.Osebne dohodke
funkcionarjev in višino drugih prejemkov določa organ, pristojen za njihovo izvolitev oziroma imenovanje, ali od njega
pooblaščeno delovno telo, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
3. člen
Pravice, določene v tem zakonu, imajo funkcionarji od
dneva izvolitve ali imenovanja.
II. OSEBNI DOHODKI
4. člen
Osebni dohodek se določi tako, da se osnova za obračun
osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za določanje
osebnih dohodkov in poveča za odstotek za vrednotenje
delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne
uspešnosti.
5. člen
Osnova za obračun osebnega dohodka je povprečni osebni
dohodek na delavca, izplačan v gospodarstvu SR Slovenije za
pretekli mesec po uradnih podatkih Zavoda SR Slovenije za
statistiko.
Koeficienti za določanje osebnih dohodkov za posamezne
skupine funkcij so določeni v razponu; najvišji koeficient je 8.
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se osebni dohodek
funkcionarja v mesečnem znesku poveča za 0,5 % za vsako
začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20 %. Odstotek
0,5 se za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča
še za 0,25 % za vsako začeto leto delovne dobe.
O vrednotenju delovne uspešnosti funkcionarjev odločajo
organi, v katerih funkcionarji opravljajo funkcijo. Višino sredstev, ki se namenijo za vrednotenje delovne uspešnosti funkcionarjev, določi izvršni svet.
6. člen
Osebni dohodek se med letom ugotavlja in izplačuje kot
mesečna akontacija; akontacija se lahko izplačuje tudi večkrat mesečno, vendar le za že opravljeno delo.
Ob izplačilu akontacije in ob ugotovitvi osebnega dohodka
za preteklo leto se funkcionarju vroči pismen obračun po
vseh kriterijih, po katerih so se delila sredstva za osebne
dohodke.
Podatki o osebnih dohodkih posameznika niso javni.
7. člen
Za posamezne skupine funkcij se določijo naslednji najvišji
koeficienti za določanje osebnih dohodkov:- 8 (varianta: do
vključno 8) za predsednika in člana Predsedstva SR Slovenije,
predsednika Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Ustavnega sodišča SR Slovenije in Vrhovnega sodišča SR Slovenije;- do vključno 7,5 za podpredsednika Skupščine SR Slovenije, predsednika zbora Skupščine
SR Slovenije, podpredsednika in člana Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, sodnika Ustavnega sodišča SR Slovenije, javnega tožilca SR Slovenije, predsednika Sodišča
združenega dela SR Slovenije, predstojnika samostojnega
republiškega upravnega organa in samostojne strokovne
službe Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, predsednika
republiškega družbenega sveta in druge enako zahtevne
funkcije; - do vključno 7 za predsednika komisije Skupščine
SR Slovenije, generalne sekretarje Predsedstva SR Slovenije,
Skupščine SR Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije, sodnika Vrhovnega sodišča SR Slovenije, namestnika javnega tožilca SR Slovenije, predsednika oziroma vodje
delovnega telesa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije,
predstojnika republiškega organa v sestavi ter za druge enako
zahtevne funkcije;- do vključno 6.5 za predsednika odbora
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Zbora Skupščine SR Slovenije, predsednika Republiškega
senata za prekrške, sodnika višjega sodišča, sodnika Sodišča
združenega dela SR Slovenije, namestnika višjega javnega
tožilca, druge voljene in imenovane funkcionarje Skupščine
SR Slovenije, predstojnika strokovne službe Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, druge funkcionarje pravosodnih
organov na ravni republike in regije, ter za druge enako
zahtevne funkcije;- do vključno 6, vendar ne manj kot 4,5 za
sodnika temeljnega sodišča, namestnika temeljnega javnega
tožilca, za druge funkcionarje pravosodnih organov na ravni
regij (variantni dodatek: kakor tudi za glavnega republiškega
inšpektorja in upravnika kazenskega poboljševalnega zavoda
s pravico do dodatka za delo v posebnih pogojih in s posebno
odgovornostjo);- do vključno 4,8, vendar ne manj kot 4,3 za
funkcionarje pravosodnih organov na ravni občin.
8. člen
Koeficient za predsednika višjega in temeljnega sodišča se
določi po koeficientu za sodnika ustreznega sodišča in se
glede na obseg dela sodišča poveča do 1, koeficient za
funkcionarje, ki vodijo druge pravosodne organe in organizacije in organizacijske enote teh organov, pa do 0,5.
Nosilcu pravosodne funkcije, ki opravlja najzahtevnejše
strokovne naloge, se po 15 letih opravljanja te funkcije koeficient lahko na predlog predstojnika pravosodnega organa
poveča do 1.
9. člen
Najnižji koeficient za skupine funkcij, določenih v prvi do
četrti alinei 7. člena tega zakona, je lahko do 0,25 nižji od
najvišjega koeficienta naslednje skupine.
10. člen
Organi, ki so pristojni za izvolitev ali imenovanje funkcionarjev, oziroma njihova pristojna telesa, določijo v okviru
koeficientov iz 7. člena tega zakona koeficient za posamezno
funkcijo.
11. člen
Koeficient za določanje osebnega dohodka za najvišje vrednoteno funkcijo v občini znaša do vključno 6,5.
Koeficient za določanje osebnega dohodka za najvišje vrednoteno funkcijo v posebni družbenopolitični skupnosti znaša
do vključno 7.
12. člen
Koeficient za najvišje vrednoteno funkcijo v posamezni
občini oziroma posebni družbenopolitični skupnosti določi
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve.
Komisija iz prejšnjega odstavka upošteva pri razvrščanju
funkcij v okvirne skupine občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti:- družbeno in gospodarsko razvitost družbenopolitične skupnosti,- družbeni bruto proizvod na prebivalca,- število zaposlenih v družbenopolitični skupnosti.
13. člen
Funkcionarju, ki neprofesionalno opravlja funkcijo, se
lahko za opravljanje funkcije prizna del osebnega dohodka, ki
je sorazmeren obsegu opravljenih del. Ta del osebnega
dohodka lahko znaša največ 25 % osebnega dohodka, ki bi
pripadal funkcionarju za profesionalno opravljanje funkcije in
za poln delovni čas.
'
III. PRAVICE FUNKCIONARJEV PO
PRENEHANJU MANDATA
14. člen
Funkcionar, ki mu je prenehala funkcija z iztekom mandata
ali pred iztekom mandata in je prejemal osebni dohodek za
poln delovni čas, ima pravice iz dela in pravico do nadomestila v višini osebnega dohodka, ki bi ga prejemal, če bi
opravljal funkcijo.
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Pravice iz prejšnjega odstavka ima funkcionar do nastopa
nove zaposlitve ali izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar
največ toliko časa, kot je opravljal funkcijo (varianta: najdalj
24 mesecev).
O pravicah iz prvega odstavka odloča organ, ki je pristojen
za izvolitev ali imenovanje funkcionarja oziroma od njega
pooblaščeno delovno telo (varianta: ta odstavek se črta).
IV. DRUGE PRAVICE
15. člen
Funkcionarju pripada 35 dni letnega dopusta, za dopolnjenih 50 let starosti pa še 5 dni.
16. člen
Funkcionar ima pravico do nadomestila za čas odsotnosti
z dela, pravico do prejemkov iz sredstev skupne porabe in
povračil za stroške, ki jih ima pri opravljanju funkcije ter
druge pravice iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ki
ureja ta vprašanja za delavce v državnih organih.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Državni organi so dolžni svoje splošne akte uskladiti v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Po uskladitvi splošnih
aktov s tem zakonom prenehajo državni organi uporabljati
družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za oblikovanje in delitev sredstev za osebne dohodke funkcionarjev v SR
Sloveniji (prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št. 32/87).
18. člen
Organi morajo na podlagi pooblastil iz tega zakona najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi zakona:- razvrstiti občine in
posebne družbenopolitične skupnosti po stopnjah razvitosti,
- razvrstiti posamezne funkcije in določiti koeficiente za
določanje osebnih dohodkov.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati zakon o delu in
pravicah republiških poslancev in funkcionarjev, ki jim je
prenehala funkcija (Uradni list SRS, št. 16/67 in 36/67).
20. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

OBRAZLOŽITEV
Zakon ureja osebne dohodke funkcionarjev v državnih
organih, pravice funkcionarjev po prenehanju mandata in
druge pravice ter delovna razmerja funkcionarjev.
Predlagani zakon daje osnove za uveljavitev enotnega
sistema urejanja osebnih dohodkov ter za zagotovitev ustreznejše ravni osebnih dohodkov funkcionarjev v državnih organih. Zato zakon razvršča funkcije v državnih organih v več
skupin v odvisnosti od njihovega pomena, značaja in zahtevnosti.
Zakon vzpostavlja avtomatizem pri usklajevanju osebnih
dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Zato določa,da je osnova za obračun osebnih dohodkov
funkcionarjev povprečni osebni dohodek na delavca, izplačan
v gospodarstvu SR Slovenije za pretekli mesec.
Osebni dohodek posameznega funkcionarja se določi tako,
da se osnova za obračun osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za določanje osebnih dohodkov ter poveča za odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj in za odstotek za vrednotenje delovne uspešnosti. Osebni dohodek funkcionarja
določa organ, pristojen za njegovo izvolitev oziroma imenova39

nje. Takšen način določanja osebnih dohodkov je v pogojih
inflacije edina možna rešitev.
Zakon razvršča funkcije na republiški ravni v šest skupin in
določa najvišje vrednosti koeficientov za določanje osebnih
dohodkov za te skupine. Koeficient za posamezno funkcijo pa
določi organ, pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja oziroma njegovo delovno telo. O vrednotenju delovne
uspešnosti funkcionarja pa v okviru sredstev, ki se namenijo
za ta namen, odloči organ v katerem funkcionar dela. Višino
sredstev, ki se namenijo za nagrajevanje delovne uspešnosti
funkcionarjev določi izvršni svet.
Za funkcije v občinah in posebnih družbenopolitičnih skupnostih določa zakon le zgornjo vrednost koeficientov. Pri tem
ohranja obstoječa razmerja med funkcijami v občinah in
posebnih družbenopolitičnih skupnostih ter funkcijami
v republiki. Po kriterijih iz zakona pa bo Komisija za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve Skupščine SR Slovenije razvrstila občine in posebne družbenopolitične skupnosti
v posamezne skupine in določila za te skupine koeficient za
najvišje vrednoteno funkcijo.
Glede na velike razlike v obsegu dela posameznih višjih in
temeljnih sodišč, ki narekujejo predsednikom teh sodišč oziroma vodjem njihovih organizacijskih enot, večji ali manjši

obseg dela, povezanega z vodenjem, zakon doioča razpon
koeficienta za vrednotenje tega dela. Prav tako pa tudi daje
možnost, da se dodatno vrednotijo zahtevnejše naloge sodnikov temeljnih sodišč.
Za funkcionarje, ki jim je prenehala funkcija in so prejemali
osebni dohodek za poln delovni čas, določa zakon, da lahko
uveljavljajo pravico do osebnega dohodka in druge pravice iz
dela, do nastopa nove zaposlitve oziroma do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar najdalj toliko časa, kot so opravljali
funkcijo (po varianti: najdalj 24 mesecev).
Zakon določa, da nadomestilo osebnega dohodka, prejemke iz sredstev skupne porabe ter povračila in nadomestila
materialnih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije, uveljavlja
funkcionar v skladu z zakonom, ki ureja ta vprašanja za
delavce v državnih organih. Prav tako se tudi za delovna
razmerja funkcionarjev uporablja isti predpis kot za delavce
v državnih organih. Zakon določa le letni dopust funkcionarjev, ker za funkcionarje ni mogoče uporabljati istih kriterijev
kot za delavce, kar velja zlasti za socialne kriterije in pogoje
dela.
V tabeli je podana razvrstitev tipičnih funkcij v posamezne
skupine, količniki za te skupine ter sedanje število točk.

PREDLOG
za izdajo zakona o delavcih v državnih organih
z osnutkom zakona (ESA 989)
POVZETEK
Zakon ureja vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji in statusom delavcev v državnih organih, osebnimi dohodki, prejemki
iz sredstev skupne porabe ter nadomestili osebnega dohodka
in povračili določenih stroškov pri opravljanju del.
Glede delovnih razmerij zakon ureja le tiste posebnosti, ki
izvirajo iz narave nalog državnih organov in postavljajo
delavce v teh organih v drugačen položaj kot delavce v drugih
dejavnostih ali pri delodajalcih.
Zakon določa, da predstojniku pri vodenju dela v upravnem
organu pomagajo višji upravni delavci, ki vodijo posamezna
področja dela oziroma opravljajo strokovno najzahtevnejše
naloge; te delavce imenuje izvršni svet. Zakon tudi določa
vrste drugih višjih upravnih delavcev v upravnih organih, vrste
tem primerljivih delavcev v drugih državnih organih pa določijo ti organi sami.
Prav tako zakon v skladu z zakonom o državni upravi
določa, da upravne delavce, ki izvršujejo naloge, ki izhajajo iz
funkcij državnega organa v bodoče imenuje predstojnik. Strokovno tehnični delavci ne bodo imenovani, temveč bodo le
sklenili delovno razmerje v državnem organu.
Predlagani zakon daje osnove za uveljavitev enotnega
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga je podana v četrtem odstavku 32. člena
Ustave SR Slovenije, po katerem se pravice in odgovornosti
delavcev v organih družbenopolitične skupnosti urejajo z zakonom.
II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Delovna razmerja delavcev v upravnih organih dosedaj urejajo kar štirje zakoni; poleg zakona o združenem delu in
zveznega zakona o temeljih sistema državne uprave tudi republiški zakon o delovnih razmerjih in zakon o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, na njihovi podlagi pa še samoupravni splošni akti. Pri tem gre pogosto za ponavljanje in
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sistema urejanja osebnih dohodkov delavcev vseh državnih
organov za zagotovitev ustreznejše ravni osebnih dohodkov
ter za vzpostavitev ustreznejših razmerij pri zagotavljanju in
delitvi sredstev za osebne dohodke.
Vzpostavlja se avtomatizem pri usklajevanju osebnih
dohodkov v dVžavnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu.
Osebni dohodek posameznika se določi tako, da se osnova
za obračun osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za
določanje osebnih dohodkov ter poveča za odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj in za odstotek za vrednotenje
delovne uspešnosti.
Za delavce zakon določa le skupine delovnih mest in najvišje vrednosti koeficientov za določanje osebnih dohodkov
za te skupine. Koeficiente za nazive delovnih mest v okviru
posamezne skupine pa bo določil Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v skladu z nomenklaturo nazivov za skupine delovnih mest.
Za delo v državnih organih postavlja zakon ostrejše zahteve
za strokovno izobrazbo, saj delavcu za delo v temeljni dejavnosti državnega organa ni več mogoče priznavati z delom
pridobljeno delovno zmožnost. Glede na sedanjo kvalifikacijsko sestavo v državnih organih se bo pojavil presežek delavcev zlasti nižjih kvalifikacijskih stopenj.
podrobnejše razčlenjevanje vprašanj, ki so že urejena z drugim zakonom. Takšna prenormiranost, ki ni v skladu z zakonodajno politiko, vnaša zmedo v praktično izvajanje zakonskih določb.
Dosedanji predpisi enako obravnavajo delavce, katerih delo
pomeni izvrševanje funkcij državnega organa in delavce, ki
opravljajo spremljajoča dela. Prav prvi kategoriji delavcev pa
bi bilo potrebno zagotoviti ustrezen status in posvečati večjo
skrb spremljanju njihovega razvoja. ,
Pod močnim vplivom rešitev, ki so se oblikovale za združeno delo, so bile tudi v državne organe uvedene delovne
skupnosti kot vzporedna oblika organiziranja delavcev s skoraj vsemi atributi samostojnega subjekta (samoupravni
splošni akti, organi, pridobivanje dohodka ob smiselni uporabi načel svobodne menjave dela in tako dalje).
Urejanje pravic, dolžnosti in odgovornosti delavcev v državnih organih na vsebinsko enakih osnovah kot delavcev v druporočevalec

gih dejavnostih ter njihova organiziranost v delovnih skupnostih je povzročala dvojnost njihovega položaja. Dejstvo je, da
delovna skupnost v državnih organih ni bila nikoli, tako kot
v delovnih organizacijah, oblika, v kateri bi se delavci organizirali za opravljanje del, ki predstavljajo njihovo lastno dejavnost, saj so dela, ki jih opravljajo, s predpisi določene naloge
državnega organa. Dosedanja zakonska ureditev vzbuja vtis
o velikem obsegu samoupravnih pravic delavcev in njihovem
vplivu na delo državnega organa, čeprav gre v bistvu za
navidezne pravice, omejene pretežno na dajanje mnenj inpredlogov predstojniku in sprejemanje samoupravnih splošnih aktov. V državnih organih gre za izpolnitev programa, za
katerega zagotavlja sredstva država, zato določbe o samoupravljanju v državnih organih niso mogle zaživeti. Za izvedbo
programa dela državnega organa odgovarja predstojnik, ki
mora imeti odločilni vpliv na trošenje sredstev ob ustrezni
kontroli skupščine. Prav tako je imel predstojnik premalo
vpliva na osebne dohodke delavcev, njihovo napredovanje
oziroma kadrovsko izbiro, kar je bistven pogoj za uspešno
uresničevanje nalog državnega organa.
Vprašanja v zvezi z oblikovanjem sredstev za osebne
dohodke delavcev v državnih organih ureja zakon o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih. Ta zakon določa, da
delavci v upravnem organu pridobivajo sredstva za osebne
dohodke in skupno porabo primemo načelom svobodne
menjave dela na podlagi samoupravnega sporazuma, ki ga
sklenejo z upravnim organom. Udeleženca sporazuma sta
tudi izvršni svet in sindikat. Delitev sredstev za osebne
dohodke in skupno porabo pa urejajo v skladu z družbenim
dogovorom o skupnih osnovah in merilih za samoupravno
urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR
Sloveniji, panožni sporazum, ki ga sklenejo vse delovne skupnosti državnih organov, ter samoupravni splošni akti. S takšnim sistemom često ni možno realizirati ciljev, ki jih je skušal
doseči financer z določeno politiko zagotavljanja sredstev za
osebne dohodke, saj dopušča možnost, da se sredstva za
osebne dohodke delijo po drugačnih kriterijih, kot so bili
uporabljeni za zagotavljanje teh sredstev. To se tudi v praksi
pogosto dogaja. Takšen način urejanja osebnih dohodkov je
zapleten in neučinkovit ter ni v skladu z naravo dela in
položajem delavcev v državnih organih.
Sedanja raven osebnih dohodkov v državnih organih ne
ustreza zahtevnosti in pomembnosti nalog državnih organov
vter specifičnim pogojem, v katerih se opravljajo. Večletno
zaostajanje ravni osebnih dohodkov v državnih organih za
osebnimi dohodki v drugih dejavnostih ima za posledico
veliko fluktuacijo delavcev na najzahtevnejših delovnih
mestih ter neustrezno kadrovsko strukturo. Takšno stanje pa
je tudi eden izmed vzrokov neučinkovitosti državnih organov.
V državnih organih obstajata tudi ločena sistema osebnih
dohodkov, in sicer sistem, ki velja za funkcionarje, in sistem,
ki velja za delavce. Takšno stanje pa vodi pogosto do neskladij med osebnimi dohodki funkcionarjev in osebnimi dohodki
delavcev, še zlasti v občinah. Osebni dohodki funkcionarjev
se namreč usklajujejo z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu SR Sloveni)e, osebni dohodki delavcev v občinskih
upravnih organih pa v večini primerov z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu občine.
Zakon je predlagan z namenom, da se odpravijo problemi
v zvezi z določanjem osebnih dohodkov delavcev, da se
vzpostavi enoten sistem nagrajevanja, da se zagotovi načelo
smotrnosti in ustreznejšega nagrajevanja po delu ter da se
zagotovi sprotno in ustreznejše usklajevanje osebnih dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu.
Zakon pa je predlagan tudi z namenom, da se vprašanja
v zvezi z delovnimi razmerji in pravice, ki izhajajo iz delovnega
razmerja, uredijo neposredno z zakonom, ne da bi jih še
nadalje podrobneje urejali kolektivna pogodba in splošni akti,
kar bo tudi zagotavljalo potrebno enotnost v izvajanju.
III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI
ZAKON, IN POGLAVITNE REŠITVE
Delovna razmerja urejata zvezni in republiški zakon o delovnih razmerjih, ki veljata tudi za državne organe. Ker se nekatere določbe teh zakonov lahko neposredno uporabljajo, naj
poročevalec

bi ta zakon uredil le specifičnosti, ki jih je potrebno zaradi
položaja državnih organov v družbenopolitičnem sistemu
drugače urediti, in konkretiziral tiste določbe zakona o delovnih razmerjih, ki jih je potrebno konkretizirati v kolektivni
pogodbi oziroma splošnem aktu. O pravicah, obveznostih in
odgovornostih delavcev naj bi odločal predstojnik organa, ki
je tudi osebno odgovoren za delo, brez mnenja delovne skupnosti, ki ga je odpravil že zvezni zakon o temeljih sistema
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih
upravnih organih.
Zakon naj bi določil posebne pogoje za sklenitev delovnega
razmerja,primere in pogoje za razporejanje delavcev in disciplinske organe. Zakon naj bi določil tudi kriterije za delo za
določen čas, za delo, krajše in daljše od polnega delovnega
časa, za predhodni preizkus usposobljenosti, za poskusno
delo, za dopuste in odsotnosti z dela, odpovedne roke, kršitve
delovnih obveznosti in dolžnosti, pa tudi kriterije za ugotavljanje presežkov delavcev, kar se sicer ureja s kolektivno
pogodbo in splošnimi akti. Ob taki ureditvi in neposredni
uporabi teh zakonskih določb za delavce v državnih organih,
za katere naj bi veljal zakon, ne bo potrebno sklepati kolektivne pogodbe niti sprejemati splošnih aktov posameznih
, organov.
V statusnem pogledu naj bi zakon razmejil tiste delavce, ki
dejansko izvršujejo pooblastila upravnega organa, torej
upravne delavce, od drugih delavcev v spremljajočih dejavnostih, ki v smislu oblastvenega odločanja niso nosilci nikakršnih pooblastil in določil njihove vrste. Zlasti pri prvi kategoriji
delavcev naj bi bil dan poudarek njihovi profesionalnosti,
strokovnemu izpopolnjevanju in zato tudi sistematičnem
vodenju kadrovske politike, pogojene z uspešnostjo dela.
V bodoče naj bi te delavce imenoval predstojnik upravnega
organa in jih ob pogojih, določenih v zakonu, lahko tudi
razrešil. Zakon naj bi sledil ureditvi, ki je glede državnih
uslužbencev uveljavljena v vrsti držav z razvito in moderno
upravo, kjer je kategoriji upravnih delavcev dan relativno
visok družbeni status, seveda ob ustrezni odgovornosti.
Predstojniku naj bi pri vodenju dela v upravnem organu
pomagali višji upravni delavci, ki bi vodili posamezna
področja dela oziroma opravljali strokovno najzahtevnejše
naloge. V republiških sekretariatih naj bi naloge, ki se nanašajo na nemoteno delovanje takega organa in njegovo tekoče
' delo, opravljal republiški podsekretar. Ta delavec naj bi bil
v bistvu organizacijski vodja v upravnem organu, ki bi pri
določenih vprašanjih po pooblastilu nadomeščal sekretarja.
Pomočniki (vodje sektorjev) naj bi neposredno vodili posamezna področja dela in v teh zadevah zastopali republiškega
sekretarja. Zakon bi določil vrste drugih višjih upravnih delavcev v upravnih organih, vrste tem primerljivih delavcev v drugih državnih organih pa bi določili ti organi sami.
Zakon naj bi uveljavil tudi sistem stalnega spremljanja in
ocenjevanja strokovnosti in sposobnosti tistih delavcev, ki
izvršujejo funkcije organa (višji in drugi upravni delavci). Na
tej podlagi naj bi vzpostavil sistem napredovanja teh delavcev
ter zagotovil sistematično vodenje kadrovske politike v državnih organih.
Predlagani zakon naj bi uveljavil enoten sistem urejanja
osebnih dohodkov za delavce vseh državnih organov ter
zagotovil ustreznejšo raven osebnih dohodkov in ustreznejša
razmerja pri zagotavljanju in delitvi sredstev za osebne
dohodke. Zakon naj bi zato razvrstil delovna mesta v državnih
organih v več skupin v odvisnosti od njihove zahtevnosti.
Zakon naj bi vzpostavil avtomatizem pri usklajevanju osebnih
dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu. Glede na pomembnost nalog, zahtevnost in odgovornost dela, specifične delovne pogoje ter nevtralnost - nepolitičnost strokovnega dela v državnih organih, naj bi zakon
zagotovil, da bi bili osebni dohodki v državnih organih usklajeni z osebnimi dohodki delavcev uspešnih podjetij. To pa bi
omogočilo, da bi v državnih organih ostajali oziroma se zaposlovali visoko usposobljeni delavci z obsežnim teoretičnim in
praktičnim znanjem, ki je potrebno za delo v teh organih. Ker
se uradno objavljajo le podatki o povprečnih osebnih dohodkih, naj bi zakon določil, da je osnova za obračun osebnih
dohodkov delavcev povprečni osebni dohodek na delavca,
izplačan v gospodarstvu SR Slovenije za pretekli mesec.
S korekcijo osnove s koeficienti za posamezna delovna mesta
pa bi dosegli ustrezno raven osebnih dohodkov.
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Osebni dohodek posameznika naj bi se torej določil tako,
da bi se osnova za obračun osebnih dohodkov pomnožila
s koeficientom za določanje osebnih dohodkov in povečala za
odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj ter za odstotek za
vrednotenje delovne uspešnosti. Tako bi zakon vzpostavil
enoten sistem določanja osebnih dohodkov za delavce in
funkcionarje v državnih organih.
Za delavce naj bi zakon določil le skupine delovnih mest in
koeficiente zanje. Glede na to, da je z zakonom o državni
upravi predvideno, da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
določil nomenklaturo nazivov za delovna mesta iz posameznih skupin, naj bi mu ta zakon nalagal, da določi t^jdi koeficiente za ta delovna mesta.
Zahtevnost posameznih delovnih mest po načinu opravljanja in odgovornosti odstopa od drugih delovnih mest v isti
izobrazbeni skupini, zato naj bi zakon predvidel za ta namen
posebna sredstva v skladu z dosedanjo ureditvijo v področnih
zakonih in jo uveljavil tudi za inšpektorje.
Zakon naj bi urejal tudi sredstva skupne porabe, nadomestila ter druge prejemke. Višina sredstev za posamezne
namene skupne porabe ter višina nadomestil in povračil določenih materialnih stroškov naj bi bila praviloma določena po
enakih kriterijih, kot veljajo za delavce v gospodarstvu.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje tega zakona bo potrebno zagotoviti sredstva
v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi vzpostavitve ustreznejših razmerij v osebnih dohodkih in zagotovitve
ustreznejše ravni osebnih dohodkov v državnih organih, bo
potrebno v okviru proračunskih sredstev takoj ali pa postopoma zagotoviti večji delež za osebne dohodke.
Z uveljavitvijo tega zakona naj bi državni organi prenehali
uporabljati Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi
dohodkov v SR Sloveniji.
Zakon ne predvideva več priznavanja z delom pridobljene
delovne zmožnosti. Zato se bo glede na sedanjo kvalifikacijsko sestavo v državnih organih, ko precejšnje število delavcev
nima predpisane stopnje ali vrste strokovne izobrazbe, po
sprejemu novih aktov o sistemizaciji delovnih mest (predvidoma v drugi polovici leta) pojavil presežek delavcev, zlasti
nižjih kvalifikacijskih stopenj. Tem delavcem bo potrebno jz
proračunov družbenopolitičnih skupnosti zagotoviti eno
izmed pravic, ki gredo delavcem, katerih delo postane nepotrebno, že po zakonih, ki urejajo delovna razmerja.
Zakon poenostavlja dosedanjo ureditev, saj bo potrebno
izdati le en splošni akt, ki bo podrobneje urejal osebne
dohodke, medtem ko se bodo določbe o delovnih razmerjih
neposredno uporabljale in torej ne bo potrebna niti kolektivna
pogodba niti poseben splošni akt.
OSNUTEK
ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH
ORGANIH
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Delovna razmerja in osebni dohodki delavcev v državnih
organih se urejajo v skladu z zakonom o temeljnih pravicah iz
delovnega razmerja, z zakonom o delovnih razmerjih in s tem
zakonom, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.
II. DELOVNA RAZMERJA
Sklenitev delovnega razmerja
2. člen
V državnem organu lahko sklene delovno razmerje, kdor
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
tele posebne pogoje:
- da je državljan SFRJ,

- da je polnoleten,
- da ni bil obsojen na kaznivo dejanje, ki je po zakonu ovira
za sklenitev delovnega razmerja v državnem organu,
- da ima predpisano strokovno izobrazbo,
- da aktivno obvlada slovenski jezik; na območjih, na
katerih je določena enakopravnost italijanskega oziroma
madžarskega jezika, pa tudi jezike teh narodnosti.
- da izpolnjuje druge posebne pogoje, določene v sistemizaciji delovnih mest.
Pisarniško-tehnična in pomožna dela lahko opravlja tudi
delavec, ki je dopolnil 15 let starosti.
3. člen
Delavci, ki jih imenuje ali daje soglasje k njihovemu imenovanju izvršni svet, sklenejo delovno razmerje brez razpisa ali
javne objave z dnem imenovanja, če z aktom o imenovanju ni
drugače določeno.
Brez objave se lahko sklene delovno razmerje tudi v drugih
primerih, določenih z zakonom.
4. člen
Za imenovane delavce izdaja odločbe v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja organ, pristojen za njihovo imenovanje.
Za druge delavce izdaja odločbe, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, funkcionar, ki vodi upravni organ (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), če z zakonom nI drugače določeno.
5. člen
Če predstojnik glede na obseg del, ki jih mora državni
organ opraviti v zvezi z izvrševanjem svojih funkcij, ugotovi,
da je potrebno nadomestiti delavce, ki so prenehali z delom
v državnem organu, ali sprejeti nove, ker opravljanja del
zaradi povečanega obsega ni mogoče zagotoviti z drugačno
razporeditvijo del ali na drug način, odloči, da se v skladu
s sistemizacijo delovnih mest sklene delovno razmerje
z novimi delavci, in določi število in vrsto potrebnih delavcev.
Pred odločitvijo o zasedbi prostega sistemiziranega delovnega mesta z novimi delavci mora predstojnik ugotoviti, ali je
mogoče na tako delovno mesto razporediti delavca iz drugega državnega organa iste družbenopolitične skupnosti.
6. člen
V državnem organu se lahko sklene delovno razmerje za
določen čas:
- če se začasno poveča obseg dela državnega organa,
- če je treba nadomestiti začasno odsotnega delavca, ker
je nujno, da se opravijo določena dela in naloge,
- če gre za dela, ki so projektno organizirana,
- če gre za delavca, ki sklene delovno razmerje zaradi
izpopolnje vanja in usposabljanja,- v drugih primerih, ko izvršitev del po svoji naravi traja
določen čas.
7. člen
Kadar gre za dela, katerih opravljanje ne zahteva polnega
delovnega časa, zaradi njihove narave in zahtevnosti pa jih ni
mogoče združevati z deli drugih delovnih mest, se lahko
sklene delovno razmerje za delovni čas, krajši od polnega
delovnega časa. Taka dela se določijo v sistemizaciji delovnih
mest.
8. člen
V sistemizaciji delovnih mest se določijo dela, za katera je
potrebno opraviti predhodni preizkus kandidatove usposobljenosti za delo.
Kandidatovo usposobljenost za delo se lahko preizkusi
s pisno nalogo, s testom, z vprašalnikom s področja dela, ki
naj bi ga kandidat opravljal po sklenitvi delovnega razmerja,
ali na drug primeren način, ki ga določi predstojnik.
9. člen
Poskusno delo se lahko določi za delovna mesta, za katera
se zahteva visoka, višja ali štiriletna srednja strokovna izobrazba.
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Poskusno delo sme trajati najmanj en in največ tri mesece,
kar se za posamezna delovna mesta določi v sistemizaciji
delovnih mest.
Poskusno delo spremlja in ocenjuje tričlanska komisija,
imenovana za vsak primer posebej. V času poskusnega dela
komisija usmerja delavca pri njegovem delu ter spremlja in
nadzoruje njegovo delo.
Člani komisije morajo imeti najmanj enako stopnjo izobrazbe kot delavec na poskusnem delu.
10. člen
V primerih, ko z ustrezno organizacijo in delitvijo dela ter
z razporeditvijo delovnega časa in delavcev ni mogoče
v okviru rednega delovnega časa opraviti določenih del, ki
morajo biti opravljena brez prekinitve oziroma določenega
dne ali v določenem roku, lahko predstojnik odredi, da se taka
dela opravijo v času, daljšem od polnega delovnega časa.
Delo v smislu prejšnjega odstavka se lahko odredi:
- v primerih, ko je določena nepredvidena dela potrebno
opraviti v določenem roku, vendar samo, če tega dela ne
morejo opraviti drugi delavci v okviru polnega delovnega časa
ali če nastane potreba po takšnem cjelu zaradi nepredvidenega izostanka delavca, ki bi moral opraviti tako delo;
- če je potrebno dokončati začeta dejanja v postopku pred
uprav nimi organi ali če je potrebno neprekinjeno opraviti
druga dela;
- če je potrebno opraviti nujno inšpekcijsko zadevo ali
drugo nujno dejanje v upravnem postopku;
- če gre za dokončanje tehničnih opravil oziroma storitev
v primeru, ko jih zaradi tehnologije začetega procesa brez
škode ali dodatnih stroškov ni mogoče prekiniti;
- če so potrebni neprekinjeni ukrepi za zavarovanje oseb in
premoženja oziroma za vzdrževanje javnega reda in miru.
Delavec lahko opravlja delo, daljše od polnega delovnega
časa, največ 10 ur na teden; če je v državnem organu organizirana dežurna služba ali stalna pripravljenost za delo, se kot
delo, daljše od polnega delovnega časa, šteje le čas, ko je
delavec dejansko opravljal dela iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Delo, daljše od polnega delovnega časa, dežurna služba in
stalna pripravljenost za delo se štejejo kot poseben delovni
pogoj. Način in pogoji za opravljanje del ter obseg dela,
daljšega od polnega delovnega časa, se upošteva pri odmerjanju drugih pravic, odvisnih od dolžine in narave delovnega
časa.
12. člen
Za opravljanje začasnih ali občasnih del, ki so potrebna le
od časa do časa in se opravljajo največ 60 dni v posameznem
koledarskem letu, se lahko sklene pogodba o delu.
Naloge delavcev
13. člen
Višje upravne delavce imenuje izvršni svet na predlog predstojnika; imeti morajo visoko strokovno izobrazbo ustrezne
smeri in daljše delovne izkušnje.
Višji upravni delavci so za svoje delo osebno odgovorni
predstojniku oziroma vodji organizacijske enote in izvršnemu
svetu.
14. člen
Višji upravni delavci opravljajo naslednje naloge:
- podsekretar neposredno organizira delo v republiškem
sekretariatu, skrbi za uresničevanje sprejete kadrovske politike in opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti sekretar;
- pomočnik predstojnika (varianta: vodja sektorja) vodi
delo na ožjem področju upravnega organa ter neposredno
opravlja posamezne naloge na tem področju;
- republiški svetovalec (varianta: svetovalec Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije) opravlja najzahtevnejše
naloge, ki zahtevajo visoko strokovnost in samostojnost pri
delu in se določijo z aktom o imenovanju;
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- svetovalec predstojnika opravlja za predstojnika upravnega organa naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost;
- višji svetovalec opravlja zahtevna dela iz ožjega delovnega področja upravnega organa.
15. člen
Upravnega delavca imenuje v naziv, ki je za ustrezna
delovna mesta predpisan v sistemizaciji delovnih mest, predstojnik upravnega organa s soglasjem organa, ki ga določi
izvršni svet.
Upravni delavci so za svoje delo odgovorni vodji organizacijske enote in predstojniku.
16. člen
Višjega upravnega delavca in upravnega delavca razreši
dolžnosti organ, pristojen za njegovo imenovanje:
1. če pisno zaprosi za razrešitev,
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje,
zaradi katerega ni primeren za opravljanje dolžnosti, na
katero je bil imenovan,
3. če mu je v disciplinskem postopku izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja zaradi hujše kršitve dolžnosti in
delovne obveznosti.
Predstojnik lahko predlaga razrešitev višjega upravnega
delavca tudi, če oceni, da je to potrebno za uspešnejše delovanje upravnega organa.
17. člen
V postopku za razrešitev se omogoči delavcu iz prejšnjega
odstavka, da se izjavi o dejstvih, ki so pomembna za odločitev.
Če organ, pristojen za imenovanje, ugotovi, da ni razlogov
za razrešitev, izda o tem sklep.
Zoper odločbo o razrešitvi je dopusten upravni spor.
18. člen
Strokovno tehničnega delavca sprejme v delovno razmerje
in se ga razporedi na delovno mesto, za katero je ustrezen
naziv predpisan v
aktu o sistemizaciji delovnih mest, predstojnik upravnega
organa oziroma višji upravni delavec, ki ga za to pooblasti
predstojnik upravnega organa. Strokovno tehnični delavec je
za svoje delo odgovoren predstojniku oziroma vodji organizacijske enote.
19. člen
Delavci v državnem organu se morajo med trajanjem delovnega razmerja strokovno izpopolnjevati.
Strokovno izpopolnjevanje delavcev ureja poseben zakon.
20. člen
Upravni delavec lahko po treh letih napreduje v višji naziv,
če izpolnjuje pogoje glede strokovne izobrazbe in delovnih
izkušenj ter druge pogoje, določene v sistemizaciji delovnih
mest, če se strokovno izpopolnjuje in če se odlikuje po svoji
strokovnosti, sposobnosti, po rezultatih dela in prizadevnosti
pri delu.
Strokovnost in uspešnost višjih in drugih upravnih delavcev
ugotavlja predstojnik praviloma ob zaključku leta.
Postopek in način ocenjevanja ter način vodenja kadrovske
evidence in drugih podatkov, potrebnih za izvajanje kadrovske politike v državnih organih, določi Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije.
Ocena predstojnika se upošteva pri razporejanju višjih in
drugih upravnih delavcev v nazive.
Če je ocena negativna, se šteje, da upravni delavec ni
zmožen opravljati dela, ki mu je zaupano, in se v skladu s 26.
členom tega zakona razporedi na drugo delovno mesto.
Pripravniki
21. člen
Pripravnik sklene delovno razmerje v državnem organu
praviloma za čas, ki je potreben za pridobitev delovnih izkušenj, ki so pčgoj za samostojno opravljanje dela v njegovi
stroki.
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22. člen
Organizacija, trajanje in potek pripravniške dobe, program
in vodstvo pripravništva, način preizkušanja pridobljenih
delovnih izkušenj med trajanjem pripravniške dobe ter program in način opravljanja strokovnega izpita določa poseben
zakon.
Razporejanje
23. člen
Razporejanje delavcev v državnih organih se izvaja na podlagi ugotovljenih delovnih potreb, zlasti pa če je to potrebno
za izvršitev nalog državnega organa, za izboljšanje organizacije dela, za smotrnejšo razporeditev delavcev glede na njihovo znanje in usposobljenost, če se spremenijo pristojnosti
državnega organa ali če se ukine delovno mesto, za katero je
delavec sklenil delovno razmerje v državnem organu.
24. člen
Delavca je mogoče razporediti z njegovo privolitvijo iz
enega v drug državni organ iste družbenopolitične skupnosti,
če je to potrebno zaradi nemotenega opravljanja nalog državnega organa, in sicer:
- če državni organ za nemoteno delo potrebuje delavca
z določenim znanjem in strokovno izobrazbo, drug državni
organ, v katerem je v delovnem razmerju delavec, ki izpolnjuje
te pogoje, pa lahko opravljanje svojih nalog zagotovi z drugačno organizacijo dela;
- če zaradi spremenjene organizacije in razporeditve del
delo delavca v posameznem državnem organu ni več
potrebno, v drugem državnem organu pa je nezasedeno
delovno mesto, ki ustreza znanju in strokovni izobrazbi delavca.
Delavca je mogoče v primerih iz prejšnjega odstavka razporediti tudi v državni organ v drugem kraju, če se zaradi dela
v drugem kraju bistveno ne poslabšajo pogoji glede varstva in
šolanja otrok, prevoza, stanovanjski pogoji in drugi življenjski
pogoji delavca in njegove družine.
V primerih iz prvega odstavka tega člena sklene delavec
delovno razmerje brez objave.
0 razporeditvi delavca v smislu prvega odstavka tega člena
sporazumno odločita predstojnika.
Kot državni organi iste družbenopolitične skupnosti v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo tudi državni organi
posebne družbenopolitične skupnosti in državni organi
občine, ki je združena v to posebno družbenopolitično skupnost.
25. člen
Delavec je v izjemnih okoliščinah dolžan opravljati delo, ki
ne ustreza njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim:
1. v primeru višje sile, ki je že nastopila ali se neposredno
pričakuje (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne
nesreče),
2. v drugih primerih, ko so ogrožena človeška življenja in
zdravje ljudi,
3. če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi državnemu organu.
Delavec je dolžan opravljati dela iz prejšnjega odstavka le
toliko časa, dokler trajajo izjemne okoliščine, dokler se ne
odpravijo posledice takšnih okoliščin in dokler se ne vzpostavi nemoten potek dela v državnem organu.
26. člen
Delavec, ki ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje del delovnega mesta, in delavec, za katerega se ugotovi, da ni zmožen opravljati dela, ki mu je
zaupano, se razporedi na drugo delovno mesto, ki ustreza
njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim.
Dejstva iz prejšnjega odstavka ugotovi komisija, ki jo imenuje predstojnik.
Ce delavec odkloni ponujeno delovno mesto, ki ustreza
njegovi strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, ali če mu
takega delovnega mesta ni mogoče zagotoviti v istem ali
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drugem državnem organu iste družbenopolitične skupnosti,
mu po preteku odpovednega roka preneha delovno razmerje.
27. člen
Višjega upravnega delavca in upravnega delavca, ki je razrešen dolžnosti, vendar mu hkrati ne preneha delovno razmerje, razporedi organ, pristojen za njegovo imenovanje, brez
objave v isti ali drug organ družbenopolitične skupnosti na
delovno mesto, ki ustreza njegovemu znanju in strokovni
izobrazbi; če ga ni mogoče razporediti, se mu ponudi delovno
mesto v organizaciji in skupnosti, ki ustreza njegovemu znanju in strokovni sposobnosti.
Če delavec ne sprejme razporeditve oziroma delovnega
mesta po prejšnjem odstavku, mu preneha delovno razmerje
po preteku odpovednega roka.
Dopusti in odsotnosti z dela
28. člen
Dolžina letnega dopusta je odvisna od zahtevnosti delovnega mesta, delovne dobe, delovne uspešnosti, delovnih
pogojev, socialnih in zdravstvenih razmer in starosti.
29. člen
Za zahtevnost dela pripada:
- višjim upravnim delavcem - pet dni letnega dopusta,
- delavcem na drugih delovnih mestih, za katera se zahteva
visoka strokovna izobrazba - štiri dni letnega dopusta,
- delavcem na delovnih mestih, za katera se zahteva višja
strokovna izobrazba - tri dni letnega dopusta,
- delavcem na drugih delovnih mestih - dva dni letnega
dopusta.
30. člen
Delavcem pripada glede na delovno dobo največ 24 dni
letnega dopusta, in sicer:
- do 3 let delovne dobe 16 dni,
- nad 3 do 7 let delovne dobe 17 dni,
- nad 7 do 10 let delovne dobe 18 dni,
- nad 10 do 15 let delovne dobe 20 dni,
- nad 15 do 20 let delovne dobe 22 dni,
- nad 20 do 25 let delovne dobe 23 dni,
- nad 25 let delovne dobe 24 dni.
31. člen
Glede na delovno uspešnost pripadajo delavcu največ trije
dnevi letnega dopusta.
32. člen
Delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta:
- za delo v hrupu, vročini, prahu in vlagi oziroma pod
vplivom vremenskih razmer,
- za vodenje notranje organizacijske enote,
- za njegove socialne in zdravstvene razmere, kot so kronična in druga daljša bolezen, skrb za otroke do 10 leta
starosti in druge razmere, v katerih delavec živi.
Delavcu pripadajo po prejšnjem odstavku največ trije dnevi
dodatnega letnega dopusta.
33. člen
Delavcu, ki je dopolnil 50 let starosti, ter delovnemu invalidu, se letni dopust poveča za pet dni.
34. člen
V dneve letnega dopusta se ne vštevajo sobote, ko upravni
organ ne dela, oziroma drugi dnevi tedenskega počitka delavca.
Pravica do posameznih dni letnega dopusta po kriterijih iz
30., 32. in 33. člena tega zakona se prizna delavcu v koledarskem letu, ko izpolni pogoje za njihovo pridobitev.
35. člen
Delavec je lahko odsoten z dela s pravico do nadomestila
največ sedem dni v posameznem koledarskem letu, in sicer:
- do sedem dni zaradi nege ožjega družinskega člana
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v primerih, ko nima pravice do nadomestila osebnega
dohodka za odsotnost zaradi nege družinskega člana po
predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaradi aktivnega
sodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah;
- tri dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka,
smrti ožjega družinskega člana in selitve v drugo stanovanje;
- en dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica
k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov.
36. člen
Delavec je lahko odsoten z dela brez pravice do nadomestila osebnega dohodka največ 30 dni v posameznem koledarskem letu zaradi sodelovanja na seminarjih, kongresih in
podobnih prireditvah, katerih vsebina ni povezana z delom
v organu, zaradi zdravljenja v zdravilišču na lastne stroške in
v primerih iz prejšnjega člena tega zakona, če posebne okoliščine zahtevajo daljšo odsotnost.
Disciplinska odgovornost
37. člen
Delavec je disciplinsko odgovoren za kršitve delovnih
obveznosti in dolžnosti.
Kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti so lažje in hujše.
38. člen
Lažje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti so:
1. nepravočasno prihajanje na delo in odhajanje z dela pred
koncem delovnega časa ali neupravičena odsotnost z dela
v času obvezne prisotnosti,
2. nevestna hramba spisov ali podatkov,
3. neopravičen izostanek z dela do dveh delovnih dni zaporedoma,
4. opustitev obvestila o pomanjkljivostih v zvezi z varstvom
pri delu,
5. opustitev obvestila o razlogih za odsotnost z dela.
Za kršitve iz prejšnjega odstavka se lahko izreče javni opomin ali denarna kazen.
Denarno kazen je mogoče izreči največ v višini do 15
% akontacije mesečnega osebnega dohodka delavca in sme
trajati od enega meseca do šestih mesecev. Akontacija osebnega dohodka delavca, dosežena v mesecu, v katerem je
izrečen disciplinski ukrep, se vzame za osnovo za odmero
višine denarne kazni.
39. člen
Kot hujše kršitve delovnih obveznosti se določijo zlasti:
1. dejanje, ki pomeni kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, drugo kaznivo dejanje, storjeno na delu ali v zvezi
z delom ali storjeno iz nečastnih nagibov, in drugo kaznivo
dejanje ali prekršek, s katerim se krni ugled državnega organa,
2. neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malomarno oprav Ijanje delovnih in drugih obveznosti,
3. nedostojno, žaljivo ali drugače neprimerno obnašanje do
posamez nikov, pravnih oseb ter drugih strank v postopku pri
državnem organu,
4. odrekanje podatkov ali dajanje nepravilnih podatkov
državnim organom, drugim organizacijam in skupnostim ter
občanom, če je dajanje podatkov določeno z zakonom ali
predpisom, izdanim na njegovi podlagi,
5. zloraba položaja ali prekoračitev pooblastila,
6. nezakonito razpolaganje z družbenimi sredstvi,
7. dejanja, ki ovirajo posameznike, pravne osebe in druge
stranke pri uresničevanju njihovih pravic in interesov pri
državnem organu,
B. odklonitev del, za katera je delavec sklenil delovno razmerje, ali odklonitev delovnega naloga predstojnika ali višjega uprav nega delavca brez opravičenih razlogov,
9. nedoseganje pričakovane delovne uspešnosti tri mesece
zaporedoma iz neopravičenih razlogov,
10.kršitev predpisov o varovanju državne, uradne, vojaške
ali poslovne tajnosti,
11.kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požarom, eksplozijo ali drugimi naravnimi nesrečami,
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12.povzročitev večje materialne škode, če je povzročena
namenoma ali iz hude malomarnosti,
13.opravljanje poklicne dejavnosti oziroma opravljanje dela
v drugem organu, organizaciji ali skupnosti ali pri posamezniku brez predhodnega dovoljenja predstojnika razen za delo,
za katerega tako dovoljenje po zakonu ni potrebno;
14.dajanje nepravilnih podatkov, s katerimi se spravi
delavca v zmoto glede uveljavljanja pravic iz dela ali onemogočanje vpogleda v listine, če je to delavcu potrebno za
uveljavljanje njegovih pravic,
15.neopravičeni izostanek z dela pet delovnih dni v obdobju
šestih mesecev ali neopravičeni izostanek z dela tri dni zaporedoma,
16.zloraba odsotnosti z dela zaradi bolezni,
17.kršitve pravic delavcev,
18.odklonitev zdravstvenega pregleda,
19.ponavljanje lažjih kršitev delovnih obveznosti.
Za hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti iz 1. do 13.
točke prejšnjega odstavka se obvezno izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja; za ostale hujše kršitve se lahko izreče
ukrep prenehanja delovnega razmerja, če so s storitvijo ali
opustitvijo dejanja nastale hujše posledice za življenje in
zdravje ljudi oziroma za delo državnega organa, ali denarna
kazen.
40. člen
Disciplinske ukrepe izrekajo predstojnik in disciplinska
komisija prve in druge stopnje, ki ju imenuje izvršni svet.
Za več državnih organov iste družbenopolitične skupnosti
se lahko oblikuje skupna disciplinska komisija prve stopnje.
Varianta prvega odstavka:Disciplinske ukrepe izrekata
predstojnik in disciplinska komisija prve stopnje, ki jo imenuje predstojnik.
41. člen
Predstojnik odloča o disciplinski odgovornosti delavcev za
storjene lažje kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti.
O disciplinski odgovornosti delavcev za storjeno hujšo kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti odloča disciplinska komisija prve stopnje.
42. člen
Zoper odločitev predstojnika in disciplinske komisije prve
stopnje ima delavec pravico do ugovora na disciplinsko komisijo druge stopnje (variantni dodatek: ki jo imenuje izvršni
svet).
43. člen
Disciplinski postopek se začne na zahtevo predstojnika,
višjega upravnega delavca ali drugega delavca.
44. člen
Delavca je mogoče začasno odstraniti z delovnega mesta in
ga prerazporediti na drugo delovno mesto oziroma začasno
odstraniti z dela v državnem organu, če je zoper njega uveden
kazenski postopek za dejanje, ki ga je storil na delu ali v zvezi
z delom, ali če je zoper njega uveden disciplinski postopek
zaradi hujše kršitve delovne obveznosti in dolžnosti, za katero
se izreče prenehanje delovnega razmerja.

Odškodninska odgovornost
45. člen
Delavec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je pri
delu oziroma v zvezi z delom v državnem organu namenoma
ali iz hude malomarnosti povzročil državnemu organu ali
komu drugemu.
Oškodninsko odgovornost delavca ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje predstojnik upravnega orgna. Če natančnega zneska odškodnine ni mogoče ugotoviti ali bi njegovo
ugotavljanje povzročilo nesorazmerne stroške, določi komisija višino odškodnine v pavšalnem znesku na podlagi ocene
komisije.
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46. člen
Kadar gre za škodo, povzročeno iz hude malomarnosti, je
lahko delavec oproščen plačila dela odškodnine, če bi bilo
zaradi plačila celotne odškodnine ogroženo preživljanje
delavca in njegove družine.
Prenehanje delovnega razmerja
47. člen
Delavcu preneha delovno razmerje v državnem organu
v primerih, določenih z zakonom.
Odpovedni rok, ki se določi v aktu o sistemizaciji delovnih
mest traja najmanj en mesec in največ štiri mesece.
48. člen
Če je delavec obsojen za kaznivo dejanje, ki je po zakonu
ovira za sklenitev delovnega razmerja v državnem organu, mu
delovno razmetrje preneha z dnem, ko je delavcu vročena
pravnomočna sodba.
Delavcu, ki sklene delovno razmerje v državnem organu
s pogojem, da opravi v določenem roku strokovni izpit ali
drug predpisan preizkus strokovne usposobljenosti, preneha
delovno razmerje, če tega izpita oziroma preizkusa ne opravi.
49. člen
Če se državni organ odpravi, prevzame državni organ,
v katerega delovno področje preidejo naloge odpravljenega
državnega organa, tudi delavce, ki so opravljali ta dela.
V primeru iz prejšnjega odstavka pripravnik konča pripravniško dobo in dela strokovni izpit v drugem upravnem organu
iste družbenopolitične skupnosti.
50. člen
če so zaradi spremenjenih pristojnosti državnega organa,
zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela ali zaradi tehnoloških, organizacijskih in drugih izboljšav posamezna dela
postala nepotrebna, se delavci, ki so opravljali taka dela,
razporedijo na prosta delovna mesta, ki ustrezajo njihovi
strokovni izobrazbi, znanju in zmožnostim, v isti oziroma drug
državni organ iste družbenopolitične skupnosti.
Pri razporejanju delavcev po prejšnjem odstavku imajo
prednost delavci, katerih vrsta in smer strokovne izobrazbe
ter trajanje in vrsta delovnih izkušenj najbolj ustrezajo zahtevam, ki so predpisane za prosto delovno mesto. Ob enakih
pogojih delavcev se pri razporejanju upoštevajo po vrstnem
redu naslednji kriteriji: delovna uspešnost delavca, skupna
delovna doba in delovna doba v državnih organih, kakor tudi
socialne in zdravstvene razmere, v katerih delavec živi.
51. člen
Delavci, ki jih ni mogoče razporediti v smislu prejšnjega
člena in katerih delo ne bo več potrebno, se dajo na razpolago, dokler jim ni zagotovljena ena izmed pravic iz dela
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, vendar najdalj dve
leti. Delavci, ki so dani na razpolago, imajo pod enakimi
pogoji prednost pri sklepanju delovnega razmerja v državnih
organih.
Do prenehanja delovnega razmerja je delavec dolžan opravljati posamezna dela v istem ali drugem državnem organu.
III. OSEBNI DOHODKI
52. člen
Sredstva za osebne dohodke se določajo na podlagi povprečnega osebnega dohodka, izplačanega v gospodarstvu SR
Slovenije, koeficientov za določanje osebnih dohodkov,
odstotka za vrednotenje delovnih izkušenj in odstotka, ki se
nameni za vrednotenje delovne uspešnosti.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sredstva za
osebne dohodke delavcev oblikujejo najmanj v višini z zakonom določenih zajamčenih osebnih dohodkov.
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53. člen
Osnova za obračun osebnega dohodka je povprečni osebni
dohodek na delavca, izplačan v gospodarstvu SR Slovenije za
pretekli mesec po uradnih podatkih Zavoda SR Slovenije za
statistiko.
Koeficienti za določanje osebnih dohodkov za posamezne
skupine delovnih mest so določeni v razponu; najvišji koeficient je 7,5.
Delovne izkušnje se vrednotijo tako, da se osebni dohodek
delavca v mesečnem znesku poveča za 0,5 % za vsako začeto
leto delovne dobe, vendar največ do 20 %. Odstotek 0,5 se za
ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, poveča še za
0,25 % za vsako začeto leto delovne dobe.
Višino sredstev, ki se namenijo za vrednotenje delovne
uspešnosti v državnih organih, določi izvršni svet.
53. člen
Osebni dohodek se določi tako, da se osnova za obračun
osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za določanje
osebnih dohodkov in poveča za odstotek za vrednotenje
delovnih izkušenj ter za odstotek za vrednotenje delovne
uspešnosti.
54. člen
Osebni dohodek se med letom ugotavlja in izplačuje kot
mesečna akontacija; akontacija se lahko izplačuje tudi večkrat mesečno, vendar le za že opravljeno delo.
•
Ob izplačilu akontacije in ob ugotovitvi osebnega dohodka
za preteklo leto se delavcu vroči pismen obračun po vseh
kriterijih, po katerih so se delila sredstva za osebne dohodke.
Podatki o osebnih dohodkih posameznika niso javni.
55. člen
Za delovna mesta delavcev, ki jih imenuje Skupščina SR
Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi republiški državni organi (višji upravni delavci), se določi koeficient od 5 do vključno 7,5.
Za delovna mesta delavcev, ki jih imenuje skupščina občine
in posebne družbenopolitične skupnosti oziroma njen izvršni
svet, se določi koeficient do vključno 5.
56. člen
Za skupine delovnih mest upravnih in strokovno tehničnih
delavcev se določijo naslednji najvišji koeficienti:
- do vključno 5,5 za delovna mesta, za katera se zahteva
končan program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
(VII/1) ali program za izpopolnjevanje, ki omogoča specializacijo ali program za pridobitev magisterija (VII/2) ali program
za prido bitev doktorata znanosti (VIII) ter od enega do pet let
delovnih izkušenj;
- do vključno 4 za delovna mesta, za katera se zahteva
končan program za pridobitev višje strokovne izobrazbe (VI/1)
ali program za izpopolnjevanje, ki omogoča specializacijo (VI/
2), ter od devet mesecev do treh let delovnih izkušenj;
- do vključno 3,1 za delovna mesta, za katera se zahteva ,
končan štiriletni program srednjega izobraževanja (V) ali program za izpopolnjevanje v srednjem izobraževanju, ki omogoča specia lizacijo, oziroma nadaljevalni program srednjega
izobraževanja ter delovne izkušnje od šest mesecev do dveh
let;
- do vključno 2,5 za delovna mesta, za katera se zahteva
končan triletni program srednjega izobraževanja ter šest
mesecev delovnih izkušenj;
- do vključno 1,9 za delovna mesta, za katera se zahteva
dveletni program srednjega izobraževanja (III);
- do vključno 1,6 za delovna mesta, za katera se zahteva
skrajšan program srednjega izobraževanja (II) ali usposobitev
za opravljanje določenih del;
- do vključno 1,3 za delovna mesta, za katera se zahtevajo
enostavna praktična znanja.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu z nomenklaturo nazivov za skupine delovnih mest določi koeficiente za
nazive delovnih mest v okviru posamezne skupine iz prejšnjega odstavka.
Najnižji koeficient za skupine delovnih mest iz prvega
poročevalec

odstavka tega člena je lahko do 0,25 nižji od najvišjega koeficienta naslednje skupine.
57. člen
Za posamezna delovna mesta iz 55. in 56. člena tega
zakona, ki zahtevajo posebna znanja oziroma, ki imajo poseben pomen za delo državnega organa, lahko izvršni svet
izjemoma določi višji koeficient.
i
58. člen
V okviru sredstev za osebne dohodke se državnemu organu
posebej zagotavljajo:
- sredstva za vrednotenje posebnih pogojev in odgovornosti v višini do 20 % od vrednosti del delovnih mest, za operativna dela na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite, notranjih zadev in izvrševanja kazenskih sankcij ter
inšpekcij skega nadzorstva, ki se vsakodnevno opravljajo pod
posebnimi pogoji in zahtevajo posebno odgovornost,
- dodatek za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa: delo prek polnega delovnega časa,
nočno delo, delo ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih
dnevih, delo v deljenem delovnem času, stalno pripravljenost
in dežurstva.
Višino sredstev iz prejšnjega odstavka določi izvršni svet.
59. člen
Sredstva za osebne dohodke pripravnikov se zagotavljajo
v višini 70% od vrednosti delovnega mesta, na katerega se
pripravnika lahko razporedi po zaključku pripravništva.
V aktu državnega organa se kot kriteriji za delitev osebnih
dohodkov določijo zahtevnost del delovnega mesta, delovna
uspešnost in delovne izkušnje delavca.
Zahtevnost se določi v okviru vrednosti, ki se državnemu
organu zagotavlja za utrezno skupino delovnih mest po 64.
členu tega zakona. Izvršni svet določi, za koliko se lahko
vrednost del posameznega delovnega mesta razlikuje od
vrednosti del drugih delovnih mest v isti skupini.
Delovno uspešnost delavca ugotovi predstojnik glede na
obseg in kakovost opravljenega dela.

IV. NADOMESTILA TER DRUGI
PREJEMKI IN POVRAČILA
61. člen
Delavci imajo pravico do nadomestila osebnega dohodka
za čas odsotnosti z dela, pravico do prejemkov iz sredstev
skupne porabe ter do povračil za določene stroške pri opravljanju dela v skladu s splošnim aktom organa, v katerem
delajo.
62. člen
Delavci uporabljajo sredstva skupne porabe za regres za
letni dopust, priznanja ob delovnih jubilejih, nagrade ob upokojitvi, izobraževanje, rekreacijo, kulturno življenje, preventivno zdravstveno varstvo in za druge namene.
Višino sredstev za posamezne namene skupne porabe
določi izvršni svet najmanj v višini, določeni na podlagi kriterijev, ki veljajo za delavce v gospodarstvu.
Ne glede na prejšnji odstavek znaša nagrada ob upokojitvi
oziroma smrti tri (varianta: pet) zadnje osebne dohodke delavca.
63. člen
Višina nadomestil, določenih materialnih stroškov in drugih
prejemkov se določi po dejanskih stroških, in sicer:
1. Dnevnica za službeno potovanje v državi brez stroškov za
preno čevanje najmanj 8 % povprečnega čistega osebnega
dohodka na delavca, izplačanega v gospodarstvu SR Slovenije (varianta: SFRJ) v prejšnjih treh mesecih.
Stroški za prenočišče se priznajo po predloženem računu.
Višino dnevnice za službeno potovanje v tujino se določi
najmanj v višini, ki velja za delavce v gospodarstvu.
poročevalec

2. Povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila
v službene namene najmanj 30 % prodajne cene litra super
bencina za prevoženi kilometer.
3. Nadomestilo za ločeno življenje od ožje družine najmanj
70 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na
delavca, izplačanega v gospodarstvu SR Slovenije v prejšnjih
treh mesecih (varianta: v višini predloženega računa za stanarino, za prehra no pa najmanj 40 % povprečnega mesečnega
čistega osebnega dohodka na delavca, izplačanega v gospodarstvu SR Slovenije v prejšnjih treh mesecih).
4. Povračilo stroškov za selitev iz kraja stalnega prebivališča v kraj, v katerem delavec opravlja delo, do višine predloženih računov in dokumentacije pod pogoji, določenimi
v splošnem aktu organa.
5. Povračilo prevoznih stroškov za prevoz na delo in z dela
v višini stroškov za prevoz z javnimi prometnimi sredstvi.
6. Nadomestilo za družbeno prehrano najmanj 20 % povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na delavca,
izplačanega v gospodarstvu SR Slovenije v prejšnjih treh
mesecih.
Višino povračil in nadomestil iz prejšnjega odstavka določi
izvršni svet.
V.VARSTVO PRAVIC
64.člen
Delavec ima pravico vložiti zahtevo za uveljavljanje svojih
pravic iz delovnega razmerja ter pravico do ugovora zoper
odločitve o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
Ugovor vloži delavec predstojniku oziroma drugemu
organu, ki je odločil o njegovih pravicah, obveznostih in
odgovornostih.
Ce delavec ni zadovoljen z odločitvijo o ugovoru ali če
pristojni organ ne odloči v določenem roku o zahtevi za
varstvo pravic, lahko delavec zahteva varstvo svojih pravic pri
pristojnem sodišču.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
65.člen
Državni organi so dolžni svoje akte uskladiti z določbami
tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Po uskladitvi splošnih aktov s tem zakonom prenehajo
državni organi uporabljati Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (prečiščeno besedilo,
Uradni list SRS, št. 20/87).
66. člen
Določbe zakona o ljudski obrambi in družbeni samozaščiti
(Uradni list SRS, št. 35/82, 22/83), zakona o notranjih zadevah
(Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89) in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78), ki se nanašajo na vrednotenje posebnih pogojev dela in posebne odgovornosti, je potrebno uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
67. člen
Določbe o pravicah delavcev iz delovnega razmerja, ki se
odmerjajo enkrat letno, se uporabljajo že za leto 1990, če so
za delavce ugodnejše.
68. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
110. do 133. člena in 155. do 192. člena zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79,
12/82, 39/85, 37/87 in 18/88).
69. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
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OBRAZLOŽITEV
Zakon ureja vprašanja v zvezi z delovnimi razmerji in statusom delavcev v državnih organih, osebnimi dohodki, prejemki
iz sredstev skupne porabe ter nadomestili osebnega dohodka
in povračili določenih stroškov pri opravljanju del.
Glede delovnih razmerij zakon ureja le tiste posebnosti, ki
izvirajo iz narave nalog državnih organov in postavljajo
delavce v teh organih v drugačen položaj kot delavce v drugih
dejavnostih ali pri delodajalcih.
Zvezni zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja in
bodoči republiški zakon o delovnih razmerjih, ki se uporabljata praviloma tudi za urejanje teh vprašanj v državnih organih vsebujeta vrsto določb, ki se neposredno uporabljajo in ki
v znatni meri ne terjajo specifične ureditve za državne organe.
Zato zakon ureja le posamezna vprašanja, kot so pogoji za
sklenitev delovnega razmerja, primeri za razporejanje delavcev, disciplinska odgovornost in organi za odločanje o posameznih pravicah. Pravice odločanja o posameznih pravicah
so dane predstojniku organa že po zveznem zakonu o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter
zveznih upravnih organih, ki tudi ne predvideva več udeležbe
delavcev pri odločanju o teh vprašanjih (predhodna mnenja).
Le za izrekanje disciplinskih ukrepov za težje kršitve delovnih
obveznosti in kot inštanca je predvidena disciplinska komisija
kot poseben organ.
Prej navedeni zakoni o delovnih razmerjih prepuščajo
podrobnejše urejanje vprašanj s področja delovnih razmerij
kolektivni pogodbi in splošnim aktom. Glede na položaj
državnih organov v družbenopolitičnem sistemu, urejanje
delovnih razmerij s kolektivno pogodbo ni ustrezno. Z urejanjem delovnih razmerij s splošnimi akti pa ni mogoče zagotoviti enotnega načina urejanja teh vprašanj v vseh državnih
organih. Zakon zato določa tudi posebne pogoje za sklenitev
delovnega razmerja, primere in pogoje za razporejanje delavcev in disciplinske organe. Zakon prav tako določa tudi kriterije za delo za določen čas, delo, krajše od polnega delovnega
časa, delo prek polnega delovnega časa, predhodni preizkus
usposobljenosti, poskusno delo, dopuste in odsotnosti z dela,
odpovedne roke, kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti,
odškodninsko odgovornost delavcev pa tudi kriterije za ugotavljanje presežkov delavcev.
Zakon določa, da predstojniku pri vodenju dela v upravnem
organu pomagajo višji upravni delavci, ki vodijo posamezna
področja dela oziroma opravljajo strokovno najzahtevnejše
naloge; te delavce imenuje izvršni svet. Zakon tudi določa
vrste drugih višjih upravnih delavcev v upravnih organih, vrste
tem primerljivih delavcev v drugih državnih organih pa določijo ti organi sami.
Prav tako zakon v skladu z zakonom o državni upravi
določa, da upravne delavce, ki izvršujejo naloge, ki izhajajo iz
funkcij državnega organa v bodoče imenuje predstojnik. Strokovno tehnični delavci ne bodo imenovani, temveč bodo le
sklenili delovno razmerje v državnem organu.
Predlagani zakon daje osnove za uveljavitev enotnega
sistema urejanja osebnih dohodkov delavcev vseh državnih
organov, za zagotovitev ustreznejše ravni osebnih dohodkov
ter za vzpostavitev ustreznejših razmerij pri zagotavljanju in
delitvi sredstev za osebne dohodke.
Vzpostavlja se avtomatizem pri usklajevanju osebnih
dohodkov v državnih organih z osebnimi dohodki v gospodarstvu, zato je določeno, da je osnova za obračun osebnih
dohodkov povprečni osebni dohodek na delavca, izplačan
v gospodarstvu SR Slovenije za pretekli mesec.
Osebni dohodek posameznika se določi tako, da se osnova
za obračun osebnih dohodkov pomnoži s koeficientom za
določanje osebnih dohodkov ter poveča za odstotek za vrednotenje delovnih izkušenj in za odstotek za vrednotenje
delovne uspešnosti.
Za delavce zakon določa le skupine delovnih mest in najvišje vrednosti koeficientov za določanje osebnih dohodkov
za te skupine. Koeficiente za nazive delovnih mest v okviru
posamezne skupine pa bo določil Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije v skladu z nomenklaturo nazivov za skupine delovnih mest.
Izvršni svet skupščine posamezne družbenopolitične skupnosti bo določil višino sredstev, ki se namenijo za vrednotenje
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rezultatov dela državnih organov, ki se financirajo iz proračuna te družbenopolitične skupnosti.
Ker zahtevnost posameznih operativnih delovnih mest na
področju ljudske obrambe in družbene samozaščite, notranjih zadev, izvrševanja kazenskih sankcij in inšpekcijskega
nadzorstva po načinu opravljanja in odgovornosti odstopa od
drugih delovnih mest v isti izobrazbeni skupini, zakon predvideva za ta namen posebna sredstva. V zvezi s tem bo
potrebna uskladitev področnih zakonov s tem zakonom.
Zakon ureja tudi sredstva skupne porabe, nadomestila ter
druge prejemke. Višina sredstev za posamezne namene
skupne porabe ter višina nadomestil in povračil, določenih
materialnih stroškov bo praviloma določena najmanj v višini,
določeni na podlagi kriterijev, ki veljajo za delavce v gospodarstvu.
Za delo v državnih organih postavlja zakon ostrejše zahteve
za strokovno izobrazbo, saj delavcu za delo v temeljni dejavnosti državnega organa ni več mogoče priznavati z delom
pridobljeno delovno zmožnost. Glede na sedanjo kvalifikacijsko sestavo v državnih organih se bo pojavil presežek delavcev zlasti nižjih kvalifikacijskih stopenj.
V tabeli so prikazane skupine delovnih mest s količniki iz
zakona ter številom točk, ki jih za posamezne skupine delovnih mest zagotavlja republiški proračun. Število točk je preračunano na točkovni sistem, ki velja za funkcionarje.
PREGLED SKUPIN DELOVNIH MEST
S ŠTEVILOM TOČK TOČKOVNEGA
SISTEMA, KI VELJA ZA FUNKCIONARJE
Skupina delovnih mest

štev. točk, ki jih količnik, ki ga določa
zagotavlja rep. zakon (55 in 56. čl.)
proračun po točkov.
sistemu, ki velja za
funkcionarje
1. Višji upravni delavci
598 - 895
do 7,5
Delovna mesta, za katerase zahteva:
2. visoka izobrazba (VII/
445 - 558
do 5,5
1, VII/2, VIII)
3. višja izobrazba (VI/1
343 - 400
do 3,6 i
in VI/2)
4. štiriletna srednja
304 - 317
do 3,1
izobrazba (V)
5. triletna srednja
256
do 2,2
izobrazba (IV)
6. dvoletna srednja
208
do 1,9
izobrazba (III)
7. skrajšan program
(11)176
do 1,6
sred. izobraževanja
8. enostavna praktična
166
do 1,3
znanja
PREGLED FUNKCIJ PO SKUPINAH IZ ZAKONA S ŠTEVILOM
TOČK PO SEDAJ VELJAVNEM TOČKOVNEM SISTEMU
I. skupina: količnik 8 (varianta do 8) = 1.000 točk
predsednik Predsedstva SR Slovenije
1.000 točk
predsednik Skupščine SR Slovenije
1.000 točk
predsednik IS Skupščine SRS
1.000 točk
predsednik Ustavnega sodišča SRS
960 točk
predsednik Vrhovnega sodišča SRS
920 točk
član Predsedstva SR Slovenije
900-950 točk
II. skupina: količnik do 7,5 = do 938 točk
podpredsednik Skupščine SR Slovenije
900 točk
predsednik Zbora Skupščine SR Slovenije
900 točk
podpredsednik IS Skupščine SR Slovenije
900 točk
član IS Skupščine SRS
850,870,890 točk
sodnik Ustavnega sodišča SRS
910 točk
javni tožilec SRS
900 točk
predsednik Sodišča združenega dela SRS
900 točk
predstojnik samostojne strokovne službe
Izvršnega sveta Skupščine SRS
787-889 točk
predsednik Republiškega družbenega sveta
900 točk
poročevalec

III. skupina: količnik do 7 = do 875 točk
predsednik komisije skupščine SRS
800-850 točk
generalni sekretar Predsedstva SRS
820 točk
generalni sekretar Skupščine SRS
850 točk
generalni sekretar IS Skupščine SRS
870 točk
sodnik Vrhovnega sodišča SRS
780 točk
predsednik delovnega telesa IS Skupščine SRS 883 -905 točk
predstojnik republiškega organa v sestavi
(Zavod za šolstvo)
796 točk
namestnik javnega tožilca SRS
780 točk
IV. skupina: količnik do 6,5 = do 813 točk
predsednik odbora zbora Skupščine SRS
730- 850 točk
predsednik Republiškega senata za prekrške
780 točk

sodnik višjega sodišča
sodnik sodišča združenega dela SRS
namestnik višjega javnega tožilca
predstojnik strokovne službe IS Skupščine SRS
V. skupina: količnik 6 do 4,5 = 750 do 563
sodnik temeljnega sodišča
namestnik temeljnega javnega tožilca
glavni republiški inšpektor
načelnik uprave RSNZ
627upravniki KPD
663VI. skupina: količnik 4,25 do 4 = 531 do 500 točk
funkcionarji pravosodnih organov
na ravni občine (sodnik za prekrške)

740 točk
780 točk
740 točk
796 točk
685 tbčk
685 točk
663 točk
672 točk
751 točk
640 točk

PREDLOG
zakona o varstvu osebnih podatkov (ESA 788)
Izvršni svet Skupščine Slovenije je na seji dne 25/11990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika SkupšSocialistična republika Slovenija
republiški komite za informiranje
Povzetek
1. Ustavno podlago za izdajo zakona o varstvu osebnih
podatkov predstavljata amandma XLIV, s katerim je dopolnjeno IV. poglavje drugega dela Ustave SR Slovenije, in
sedma podtočka prve točke amandmaja LXVII, s katero je
dopolnjena 14. točka prvega odstavka 321. člena Ustave
SR Slovenije. Amandmaja XLIV določa, da je zajamčeno
varstvo osebnih podatkov, zbiranje, obdelovanje in namen
uporabe osebnih podatkov pa določa zakon. Določa tudi,
da je prepbvedana uporaba osebnih podatkov v nasprotju
z namenom zbiranja. V sedmi podtočki prve točke amandmaja LXVII pa je Skupščini SR Slovenije dano pooblastilo,
da z zakonom ureja varstvo osebnih podatkov.
2. Predlog zakona izhaja iz načel, ki so bila opredeljena
v predlogu za njegovo izdajo in v osnutku ter potrjena
v širši razpravi. Gre za načela, ki so vsebovana v t. i.
smernicah OECD iz leta 1980 (Guidlines on the Protection
of Privacy and Transborder Flovvs of Personal Data, Organization for Economis Cooperation and Development,
Pariš, 1980) in v Konvenciji Evropskega sveta o varstvu
posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih
podatov iz leta 1981, ki je začela veljati v letu 1985 (Convention for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data, Council of
Europe, Strasbourg, 28 January 1981.)
3. Temeljni cilj zakona je urediti varstvo osebnih podat-

1. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih
v zbirkah podatkov in njihovo zavarovanje, evidence za
potebe varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja,
pravice posameznika, njihovo varstvo in omejitve, iznos osebnih podatkov iz države, nadzor in spremljanje izvrševanja
določb zakona.
poročevalec

čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za informiranje,
- Jože ŠANTAVEC, namestnik predsednika Republiškega komiteja za informiranje,
- Janez CEBULJ, pomočnik predsednika Republiškega komiteja za informiranje.
kov in v tem okviru določiti pravice, načela in ukrepe,
s katerimi se bodo preprečevali nezakoniti posegi v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelav, shranjevanja in
posredovanja podatkov, ki se nanašajo nanj, ter njihove
uporabe. Cilj varstva osebnih podatkov torej ni varstvo
podatkov samih, temveč posameznika, na katerega se ti
podatki nanašajo. Da bi bil dosežen ta cilj, pa je nujno
zagotovili tudi zavarovanje osebnih podatkov. To obsega
določitev ustreznih organizacijskih in logično tehničnih
postopkov in ukrepov, s katerimi se preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov strojne in
programske opreme, slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba,
kakor tudi nepooblaščen pristop, obdelava in posredovanje teh podatkov ter njihova uporaba.
Cilj zakona je tudi zagotovitev ustreznega evidentiranja
dejstev, ki so pomembna za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter zagotavljanja
javnosti na področju zbiranja, obdelovanja in uporabe
osebnih podatkov, kakor tudi za omogočanje ustreznega
nadzora.
Ostali cilji zakona so zlasti urediti postopek za varstvo
pravic posameznika v primeru kršitev njegovih pravic iz
okvira varstva osebnih podatkov, urediti iznos osebnih
podatkov iz države in urediti inšpekcijsko nadzorstvo.
4. Pri pripravi predloga zakona so bila upoštevana stališča, pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles zborov
in Skupščine, skupin delegatov in pripombe delegatov na
sejah zborov, kar je ustrezno obrazloženo v posebnem
poglavju obrazložitve.

2. člen
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načela in
ukrepe, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni
posegi v integriteto človekove osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s kate49

rimi se prepečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do
prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali
namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava
in posredovanje teh podatkov ter njihova uporaba.
3. člen
Zbirke podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, se lahko
vzpostavijo, vodijo in vzdržujejo samo na podlagi zakona ali
na podlagi pisne privolitve posameznikov, na katere se
podatki nanašajo.
4. člen
Ob izpolnjenem pogoju vzajemnosti imajo tuji državljani
enake pravice glede varstva osebnih podatkov kot domači.
5. člen
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. osebni podatek - je podatek, ki kaže na lastnosti, stanja
ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri je
izražen;
2. posameznik - je določena ali določljiva fizična oseba, na
katero se nanaša osebni podatek (subjekt podatkov);
3. zbirka podatkov - je zbirka, ki v celoti ali delno vsebuje
osebne podatke (npr. evidenca, register, baza podatkov), ki se
vodi s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov ali s klasičnimi sredstvi in je namenjena za opravljanje nalog iz okvira ali
v zvezi z dejavnostjo upravljalca zbirke ali drugega uporabnika podatkov;
4. upravljalec zbirke podatkov - subjekt, ki je z zakonom ali
pisno privolitvijo posameznika pooblaščen vzpostaviti, voditi,
vzdrževati in nadzorovati zbirko podatkov, ki vsebuje osebne
podatke in v ta namen zbirati, obdelovati, shranjevati in posredovati osebne podatke, vsebovane v njej ter jih uporabljati;
5. uporabnik podatkov - subjekt, različen od upravljalca
zbirke podatkov, ki je z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika pooblaščen za uporabo osebnih podatkov.
2. Varstvo osebnih podatkov
6. člen
Upravljalec zbirke podatkov lahko zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje tiste osebne podatke, za katere je pooblaščen z zakonom ali pisno privolitvijo posameznika, na katerega
se nanašajo podatki.
Upravljalec zbirke podatkov lahko posamezna opravila
v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem in posredovanjem osebnih podatkov poveri drugi pravni ali fizični osebi,
ki je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti.
Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka sme opravljati samo servisne storitve za potrebe zbiranja, obdelovanja,
shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov v okviru
naročnikovih pooblastil in jih ne sme uporabljati za noben
drug namen. Medsebojne pravice in obveznosti se uredijo
s pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, in mora
vsebovati tudi pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.
7. člen
Osebni podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na
katerega se nanašajo.
Za posamezne primere lahko zakon določi, da se osebni
podatki lahko zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že
obstoječih zbirk podatkov.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora zakon določiti
osebe, od katerih se lahko zbirajo osebni podatki oziroma
zbirke podatkov, iz katerih se osebni podatki lahko pridobivajo.
Če zakon ne določi drugače, mora biti posameznik, na
katerega se podatki nanašajo, predhodno seznanjen s tem, da
se bodo podatki o njem pridobili iz že obstoječe zbirke podatkov.
8. člen
Osebni podatki se smejo zbirati, obdelovati, shranjevati in
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posredovati samo za namene, določene v zakonu, ali z|
namene, razvidne iz privolitve posameznika in ne smejo bi'
uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za primere povezC
vanja osebnih podatkov, vsebovanih v različnih zbirkah po
datkov.
9. člen
Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliki
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katc
rega so bili zbrani, obdelovani in shranjeni.
Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se oseb"1
podatki zbrišejo iz zbirke podatkov, če zakon ne določa drU'
gače (npr. naravna in kulturna dediščina).
10. člen
Upravljalec zbirke podatkov sme posredovati osebn'
podatke drugim uporabnikom samo, če so za njihovo upe
rabo pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve a'
privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
Uporabniki iz prejšnjega odstavka tega člena ne smeji)
posredovati dobljenih osebnih podatkov drugim osebarr
uporabljajo pa jih lahko samo za namene, določene v skladu
s tem zakonom.
Če nameravajo uporabniki uporabljati osebne podatke z>
statistične, znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali drug'
tem podobne namene, lahko takšnim osebam upravljale^
zbirke podatkov posreduje zahtevane osebne podatke, ven*
dar na način in v obliki, ki ne omogoča identifikacije posa'
meznikov, na katere se nanašajo.
Upravljalec zbirke podatkov mora za vsako posredovanj«
osebnih podatkov po prvem in tretjem odstavku zagotoviti, d>
je mogoče naknadno ugotoviti, kateri osebni podatki so bil'
posredovani, komu ter za kakšne namene in sicer za obdobja
za katero se posamezni podatki shranjujejo.
3. Zavarovanje osebnih podatkov
11. člen
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacij'
ske in ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se:
- varujejo prostori, aparaturna in sistemsko programska
oprema;
- varuje aplikativno programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov;
- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav
na katerih se obdelujejo osebni podatki in njihovih zbirk;
- omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni
podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov, in kdo je t o
storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki
shranjujejo.
12. člen
Postopke in ukrepe iz prejšnjega člena določajo upravljale'
zbirk podatkov in drugi subjekti, ki v skladu s tem zakonorf
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo ali uporabljajo
osebne podatke, v svojih notranjih aktih.
4. Katalogi podatkov in katalog zbirk
podatkov
13. člen
Upravljalec zbirke podatkov za vsako zbirko zagotovi, da j«
iz kataloga podatkov, ki ga vodi v skladu z zakonom, razvidno:
1. naziv zbirke podatkov,
2. upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež,
3. pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov,
4. kategorije posameznikov, na katefe se nanašajo osebni
podatki, shranjeni v zbirki,
5. vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki,
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6. pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
7. način zbiranja osebnih podatkov,
8. namen zbiranja, 'Obdelave, shranjevanja in uporabe
osebnih podatkov ter pravna podlaga namena,
9. časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih
podatkov,
10. omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki
in pravna podlaga omejitev,
11. uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov,
12. ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in
pravna podlaga iznosa.

Dopolnite^ popravo ali izbris podatkov po prvem odstavku
mora upravljalec zbirke podatkov opraviti nemudoma ali pa
v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, posameznika obvestiti o razlogih, zaradi katerih tega ne bo storil.
O dopolnitvi, popravi ali izbrisu osebnih podatkov mora
upravljalec zbirke podatkov nemudoma obvestiti uporabnike,
katerim je osebne podatke posredoval.
Stroške v zvezi z dopolnitvijo, popravo in izbrisom podatkov
ter obvestilom nosi upravljalec zbirke podatkov.
Dopolnitev, poprava ali izbris podatkov upravljalca zbirke
podatkov ne rešuje morebitne kazenske in materialne odgovornosti.

14. člen
Podatke iz prejšnjega člena posreduje upravljalec zbirke
podatkov republiškemu upravnemu organut ki v skladu
z zakonom vodi katalog zbirk podatkov (skupni katalog
podatkov), in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke podatkov
ali pred vnosom osebnih podatkov, ki še niso vsebovani
v zbirki.
Upravljalec zbirke podatkov posreduje organu iz prejšnjega
odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena in
sicer v roku 5 dni od dneva spremembe.
Republiški upravni organ iz prvega odstavka objavi katalog
zbirk podatkov na način in v obdobjih, določenih s predpisom, ki v skladu z zakonom ureja metodologijo njegovega
vodenja.

6. Varstvo pravic posameznika

5. Pravice posameznika

20. člen
O predlogu odloča pristojno sodišče v nepravdnem postopku.

15. člen
Republiški upravni organ, pristojen za vodenje in vzdrževanje kataloga zbirk podatkov, mora vsakomur dovoliti vpogled
v katalog zbirk podatkov in prepis podatkov, ki so v njem
vsebovani.
16. člen
Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo posameznika:
1. posamezniku omogočiti vpogled v podatke, ki so vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo nanj, kakor tudi njihovo
* prepisovanje;
2. posamezniku posredovati izpis podatkov, ki so vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo nanj;
3. posamezniku skladno s četrtim odstavkom 10. člena
posredovati seznam subjektov, katerim so bili v določenem
obdobju posredovani podatki, ki so vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo nanj.
Upravljalec zbirke podatkov mora posamezniku omogočiti
vpogled in prepis podatkov po prvi točki prejšnjega odstavka
takoj, najkasneje pa v 7 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo,
ali pa ga v istem roku obvestiti o razlogih, zaradi katerih
vpogleda in prepisa ne bo omogočil.
Izpis iz druge točke in seznam iz tretje točke prvega
odstavka mora upravljalec zbirke posredovati posamezniku
v 15 dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali pa ga v istem roku
obvestiti oo razlogih, zaradi katerih mu izpisa oziroma seznama ne bo posredoval.
Izpis iz druge točke prvega odstavka je mogoče uporabiti
samo za uresničevanje varstva osebnih podatkov, kar se
označi na izpisu.
Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podatkov,
stroške izpisa in seznama pa vlagatelj zahteve.
17. člen
Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo posameznika:
1. dopolniti ali popraviti podatke, za katere posameznik, na
katerega se podatki nanašajo, izkaže, da so nepopolni,
netočni ali neažurni;
2. zbrisati podatke, za katere posameznik, na katerega se
podatki nanašajo, meni, da so bili zbrani v nasprotju z določbami tega zakona.
V primeru, ko upravljalec zbirke podatkov zve, da so osebni
podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora nemudoma
dopolniti ali popraviti in o tem obvestiti posameznika, na
katerega se nanašajo. ,
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18. člen
Posameznik, ki meni, da so kršene njegove pravice iz tega
zakona, lahko s predlogom zahteva sodno varstvo.
Predlog se lahko vloži ves čas, dokler kršitev traja.
19. člen
V predlogu, vloženem zaradi kršitev 17. člena tega zakona,
lahko posameznik zahteva od sodišča, da za čas do pravnomočnosti odločitve o njegovem predlogu, naloži upravljalcu
zbirke podatkov, da prepreči vsakršno uporabo spornih podatkov.

21. člen
Postopek, v katerem se odloča o predlogu, |e nujen.
22. člen
V postopku, v katerem se odloča o predlogu, je javnost
izključena.
23. člen
Glede na okoliščine primera sme sodišče odločiti o predlogu takoj, ne da bi prej zahtevalo izjavo nasprotnega udeleženca, če ima v podatkih iz predloga za to zanesljivo podlago.
24. člen
Če je bila posamezniku zaradi uporabe podatkov, ki se
nanašajo nanj in ki so bili zbrani na način ali za namen, ki ni
v skladu z določbami tega zakona, povzročena škoda, lahko
od povzročitelja zahteva odškodnino v skladu z zakonom.
7. Omejitve pravic posameznika
25. člen
/
Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov
je mogoče'mejiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa
zakon in v obsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi
katerega se določa omejitev.
Ne glede na prejšnji odstavek ni mogoče omejiti pravice do
vpogleda v katalog zbirk podatkov in pravice vložiti predlog,
S katerim se zahteva sodno varstvo.
8. Iznos osebnih podatkov iz države.
26. člen
upravljalec zbirke podatkov, lahko iznese osebne podatke
iz države in jih posreduje tujim uporabnikom, če ima država,
v katero se iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov, ki
obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem izda republiški
upravni organ, pristojen za mednarodno sodelovanje
Ob izpopolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredovanje osebnih podatkov tujim uporabnikom dopustno, če
gre za podatke, ki se posredujejo na podlagi mednarodnih
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pogodb in sporazumov ter pogodb o znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem podobnem sodelovanju.
Ne glede na prvi in drugi odstavek je iznos osebnih podatkov iz države in njihovo posredovanje tujim uporabnikom
dopustno, če v to pisno privoli posameznik, na katerega se
podatki nanašajo.
Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno
z določbami 13. in 14. člena tega zakona.
27. člen
Ne glede na določbe 26, člena iznos osebnih podatkov in
njihovo posredovanje tujim uporabnikom nista dopustna, če
tako določa zakon.
28. člen
Posameznik, ki meni, da se z iznosom podatkov, ki se
nanašajo nanj, in njihovim posredovanjem tujim uporabnikom, kršijo njegove pravice, lahko vloži predlog iz 18. člena
tega zakona.
9. Inšpekcijsko nadzorstvo
29. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
zakona opravlja republiški upravni organ, pristojen za družbeni sistem intormiranja.
Republiški upravni organ iz prejšnjega odstavka:
- nadzoruje zakonitost zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredovanja in uporabe osebnih podatkov,
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podajkov, določenih v notranjih aktih subjektov iz
12. člena tega zakona, ter njihovo ustreznost,
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge podatkov, katalog zbirk podatkov in evidentiranje prenosa podatkov posameznim uporabnikom,
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporabnikom.
30. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je republiški
inšpektor upravičen:
- pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na zbiranje,
obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim
uporabnikom,
- pregledovati vsebino katalogov podatkov in kataloga,
zbirk podatkov,
- pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov,
- pregledovati prostore, v katerih se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo, posredujejo in uporabljajo osebni podatki ter
računalniško in drugo opremo,
- preverjati ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov ter
njihovo izvajanje.
Osebne podatke, za katere republiški inšpektor zve pri
izvajanju inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot
uradno tajnost.
31. člen
Republiški inšpektor ima pravico z odločbo:
1 odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo
v roku, ki ga določi,
2. odrediti prepoved zbiranja, obdelave, shranjevanje,
posredovanje in uporabe osebnih podatkov subjektom i5 12.
člena tega zakona, ki niso zagotovili ali ne izvajajo ukepov in
postopkov za zavarovanje osebnih podatkov,
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali
njihovega posredovanja tujim uporabnikom, če se iznašajo ali
posredujejo v nasprotju z določbami tega zakona.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba
in sicer v osmih dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo po drugi in tretji točki prvega
odstavka ne zadrži njene izvršitve.
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10. Spremljanje izvrševanja zakona
32. člen
Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanje
določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo Skupščine SR Slovenije.
11. Kazenske določbe
33. člen
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 din se kaznuje
za prekršek upravljalec zbirke podatkov:
1. če vzpostavi, vodi in vzdržuje zbirko podatkov, ne da bi
imel za to podlago v zakonu ali pisni privolitvi posameznika,
na katerega se osebni podatki nanašajo (3. člen);
2. če zbira, obdeluje, hrani in posreduje osebne podatke, ne
da bi imel za to pooblastilo v zakonu ali pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo podatki (1. odstavek 6.
člena);
3. če posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, hranjenjem in posredovanjem osebnih podatkov poveri
drugi pravni ali fizični osebi, ne da bi sklenil pogodbo v skladu
s 3. odstavkom 6. člena tega zakona;
4. če v nasprotju z zakonom zbira osebne podatke od
drugih oseb ali jih pridobiva iz že obstoječih zbirk podatkov
ali ne obvesti posameznika, na katerega se podatki nanašajo,
o takšnem načinu zbiranja ali pridobivanja podatkov (7. člen);
5. če Zbira, obdeluje, hrani ali posreduje osebne podatke za
namene, ki niso določeni v zakonu ali pisni privolitvi posameznika ali jih uporablja na način, ki ni združljiv s temi
nameni (8. člen);
6. če ne zbriše osebnih podatkov, potem ko je bil dosežen
namen, zaradi katerega so bili zbrani, obdelani in shranjeni (9.
člen);
7. če posreduje osebne podatke nepooblaščenim uporabni- j
kom (1. odstavek 10. člena) ali če posreduje osebne podatke
uporabnikom v obliki, ki omogoča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo (3. odstavek 10. člena) ali če ne
zagotovi možnosti naknadnega ugotavljanja posredovanja
podatkov (4. odstavek 10. člena);
8. če ne zagotovi, da katalog podatkov vsebuje podatke, ki
jih določa ta zakon (13. člen) ali ne posreduje podatkov za
potrebe kataloga zbirk podatkov (14. člen);
9. če krši pravice posameznika iz 16. in 17.'člena tega
zakona oziroma obveznosti, ki iz teh členov izvirajo zanj;
10. če v nasprotju z določbami 26. in 27. člena tega zakona
iznkša osebne podatke iz države.
Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 din se kaznuje
odgovorna oseba upravljalca zbirke podatkov, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
34. člen
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 din se kaznuje
za prekršek uporabnik podatkov, če posreduje osebne
podatke, ki mu jih je posredoval upravljalec zbirke podatkov,
drugim osebam ali če jih uporablja za namene, ki niso določeni v skladu s tem zakonom (2. odstavek 10. člena).
Če je uporabnik podatkov posameznik, se za prekršek iz
prejšnjeaa odstavka kaznuje z denarno kaznijo od 1.000,00 do
5.000,00 din.
_ Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 din se kaznuje
odgovorna oseba uporabnika, če stori prekršek iz prvega
odstavka.
35. člen
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 din se kaznuje
za prekršek pravna ali fizična oseba, če prekorači pooblastila,
vsebovana v pogodbi iz 3. odstavka 6. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 din se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
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36. člen
Z denarno kaznijo od 20.000,00 do 50.000,00 din se kaznuje
za prekršek upravljalec zbirke podatkov ali drug subjekt, ki
v skladu s tem zakonom zbira, obdeluje, shranjuje, prenaša ali
uporablja osebne podatke, če v svojem notranjem aktu ne
določi postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov (12. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 din se kaznuje
odgovorna oseba upravljalca zbirke podatkov ali drugega
subjekta, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
37. člen
Z denarno kaznijo od 1.000,00 do 5.000,00 din se kaznuje
odgovorna oseba republiškega upravnega organa, pristojnega za vodenje in vzdrževanje kataloga zbirk podatkov, če
krši pravico posameznika do vpogleda v katalog zbirk podatkov ali mu ne dovoli prepisa podatkov, ko so v njem vsebovani
(15. člen).
12. Prehodne določbe
38. člen
Upravljalci zbirk podatkov in drugi subjekti iz 12. člena
določijo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov
v svojih notranjih aktih v 6 mesecih od dneva veljavnosti tega
zakona.
39. člen
Upravljalci zbirk podatkov zagotovijo, da so iz katalogov
podatkov, ki jih vodijo, za vsako zbirko podatkov razvidni
podatki, ki jih določa 13. člen, hkrati z vzpostavitvijo katalogov. Upravljalci zbirk podatkov, ki kataloge podatkov že
vodijo, zagotovijo, da so za vsako zbirko podatkov razvidni
podatki, ki jih določa 13. člen, v 6 mesecih od dneva veljavnosti tega zakona.
40. člen
Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje obstoječih zbirk
podatkov ter zbiranje, obdelava, shranjevanje, posredovanje
in uporaba osebnih podatkov, vsebovanih v njih, se uskladijo
z določbami tega zakona v 1 letu od dneva njegove veljavnosti.
13. Končna določba
41. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.
OBRAZLOŽITEV
I. Uvod
Zbor občin, Zbor združenega dela in Družbenopolitični
zbor Skupščine SR Slovenije so dne 18. 12. 1989 obravnavali
in sprejeli osnutek zakona o varstvu osebnih podatkov, predlagatelju pa naložili, da ob upoštevanju stališč, pripomb,
predlogov in mnenj delovnih teles zborov in Skupščine, skupin delegatov in pripomb delegatov na sejah zborov pripravi
predlog zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljnjem
besedilu: predlog zakona).
II. Ustavna podlaga
Ustavno podlago za sprejetje zakona predstavljata
amandma XLIV in amandma LXVII k Ustavi SR Slovenije.
Amandmaja XLIV določa, da je zajamčeno varstvo osebnih
podatkov, zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih
podatkov pa določa zakon. Določa tudi, da je prepovedana
uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom zbiranja.
V sedmi podtočki prve točke amandmaja LXVII pa je Skupščini SR Slovenije dano pooblastilo, da z zakonom uredi varstvo osebnih podatkov.
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III. Cilji zakonske ureditve varstva osebnih
podatkov
Temeljni cilj zakona je ureditev varstva osebnih podatkov in
v tem okviru določitev pravic, načel in ukrepov, s katerimi se
bodo preprečevali nezakoniti posegi v integriteto človekove
osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja
zaradi zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja
podatkov, ki se nanašajo nanj, ter njihove uporabe. Cilj varstva osebnih podatkov torej ni varstvo podatkov samih, temveč posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo.
Da bi bilo doseženo učinkovito varstvo osebnih podatkov
v smislu varovanja posameznika, pa je nujno zagotoviti tudi
zavarovanje osebnih podatkov. Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se preprečuje nepooblaščen ali neregistriran dostop do prostorov, strojne in programske opreme, slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba, kakor tudi nepooblaščen pristop, obdelava in posredovanje teh podatkov ter
njihova uporaba.
Cilj zakona je tudi zagotovitev ustreznega evidentiranja
dejstev, ki so pomembna za uveljavljanje pravic posameznika
v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter zagotavljanja javnosti
na področju zbiranja, obdelovanja in uporabe osebnih podatkov, kakor tudi za omogočanje ustreznega nadzora.
Ostali cilji zakona so zlasti urediti postopek za varstvo
pravic posameznika v primeru kršitev njegovih pravic iz okvira
varstva osebnih podatkov, urediti iznos osebnih podatkov iz
države in urediti inšpekcijsko nadzorstvo.
IV. Načela na podlagi katerih bo urejeno varstvo
osebnih podatkov
Predlog zakona izhaja iz načel, ki so bila opredeljena
v predlogu za izdajo zakona in v celoti upoštevana pri oblikovanju določb osnutka zakona. Gre za načela, ki so vsebovana
v t. i. smernicah OECD iz leta 1980 (Guidlines on the Protection ot Privacy and Transborder Flows of Personal Data,
Organization for Economic Cooperation and Development,
Pariš, 1980) in Konvencija Evropskega sveta o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov iz
leta 1981, ki je začela veljati v letu 1985 (Convention for the
Protection of Individuals with regard to Automatic Processing
of Personal Data, Council of Europe, Strasbourg, 28 January
1981).
Temeljna načela na katerih temelji predlog zakona so:
- načelo zakonitega zbiranja osebnih podatkov ter vzpostavljanja in vodenja zbirk podatkov, ki vsebujejo osebne
podatke:
- načelo neposrednega zbiranja osebnih podatkov:
- načelo predhodne določitve namena zbiranja, obdelovanja, hranjenja, posredovanja in uporabe osebnih podatkov;
- načelo restriktivnosti pri povezovanju osebnih podatkov,
vsebovanih v različnih zbirkah osebnih podatkov;
- načelo restriktivnosti pri določanju omejitev pravic posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov;
- načelo omejene uporabe osebnih podatkov;
- načelo zavarovanja podatkov;
- načelo odprtosti;
- načelo javnosti;
- načelo odgovornosti.
V. Poglavitne rešitve, vsebovane v predlogu
zakona
1. Predlog zakona ureja varstvo osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov in njihovo zavarovanje, evidence za
potrebe varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja,
pravice posameznika, njihovo varstvo in omejitve, iznos osebnih podatkov iz države, nadzor in spremljanje izvrševanja
določb zakona.
2. Predlog zakona opredeljuje temeljne pojme, ki. so bistvenega pomena za uporabo določil, ki jih vsebuje. Ti pojmi so:
osebni podatek, posameznik, zbirka podatkov, upravljalec
zbirke podatkov in uporabnik podatkov. Zlasti pomemben je
pojem zbirke podatkov. To predvsem zaradi tega, ker je
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v zakonu potrebno natančno opredeliti, za katere zbirke se
bodo njegove določbe uporabljale. Na splošno je zbirka
podatkov zelo širok pojem, ki lahko zajema tudi osebne
podatke, ki jih posedujejo posamezniki in se nanašajo na
razmerja z ljudmi, ki so njihovi sorodniki, prijatelji ali znanci.
Za takšne zbirke ni potrebno, da bi uveljavljali pravila, ki jih
določa predlog zakona (npr. vodenje kataloga, zagotavljanje
zavarovanja, inšpekcija), poleg tega pa je to tudi nemogoče.
V zvezi z uporabo in širjenjem takšnih podatkov ima posameznik, na katerega se nanašajo, zagotovljeno pravno varstvo
v okviru kazenske zakonodaje (npr. kazniva dejanja zoper
čast in dobro ime: razžalitev, obrekovanje, žaljiva obdolžitev,
opravljanje). Zato je v predlogu zakona kot zbirka podatkov
opredeljena tista zbirka, ki v celoti ali delno vsebuje osebne
podatke (npr. evidenca, register, baza podatkov), ki se vodi
s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov ali s klasičnimi
sredstvi in je namenjena za opravljanje nalog iz okvira ali
v zvezi z dejavnostjo upravljalca zbirke ali drugega uporabnika podatkov. Ob tem pa velja opozoriti, da se kot osebni
podatek šteje vsak podatek, ki se nanaša na določeno ali
določljivo (npr. preko enotne matične številke občana) fizično
osebo (posameznika) tako, da kaže na njegove lastnosti,
stanja in razmerja, ne glede na obliko, v kateri je izražen.
Upravijalec zbirke podatkov je vsak subjekt, ki je z zakonom
ali pisno privolitvijo posameznika pooblaščen vzpostaviti,
voditi, vzdrževati in nadzorovati zbirko podatkov, ki vsebuje
osebne podatke in v ta namen zbirati, obdelovati, shranjevati
in posredovati osebne podatke, vsebovane v njej ter jih uporabljati. Uporabnik podatkov pa je vsak subjekt, ki je različen
od upravljalca zbirke podatkov in je z zakonom ali pisno
privolitvijo posameznika, pooblaščen za uporabo osebnih podatkov.
3. Rešitve, vsebovane v poglavju o varstvu osebnih podatkov, izhajajo iz načela zakonitega zbiranja in uporabe osebnih
podatkov, načela neposrednega zbiranja osebnih podatkov
ter načela zbiranja in uporabe za vnaprej določen namen.
Prvo načelo se odraža v tem, da lahko upravljalec zbirke
podatkov zbira, obdeluje, hrani in posreduje samo tiste
osebne podatke, za katere je pooblaščen z zakonom ali pisno
privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo podatki.
Predlog zakona dopušča, da upravljalec zbirke podatkov
posamezna opravila v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, hranjenjem in posredovanjem osebnih podatkov poveri drugi
pravni ali fizični osebi, ki jš registrirana za opravljanje takšne
dejavnosti, vendar le na podlagi pisne pogodbe, ki mora
vsebovati poleg pooblastil te osebe tudi pogoje in ukrepe za
zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.
Predlog zakona določa, da se osebni podatki zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo. Samo
zakon lahko določi, da se v posameznih primerih osebni
podatki zbirajo tudi od drugih oseb ali da se pridobivajo iz že
obstoječih zbirk podatkov. Primer takšnega zakona bo zakon
o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991, ki bo vseboval pooblastilo za pridobivanje podatkov za potrebe popisa iz že
obstoječih zbirk podatkov, izrecno pa bo določal tudi primere, ko se podatki o določenem posamezniku lahko zbirajo
od polnoletnih članov njegovega gospodinjstva.
Predlog zakona vsebuje v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem
in uporabo osebnih podatkov še dodatno omejitev. Tudi
kadar je zbiranje osebnih podatkov dovoljeno (na podlagi
zakona aH pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo), se smejo obdelovati, shranjevati in posredovati samo za
namene, določene v zakonu ali za namene razvidne iz pisne
privolitve posameznika, na katerega se nanašajo in ne smejo
biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. To velja
tudi za primere povezovanja osebnih podatkov, vsebovanih
v različnih zbirkah podatkov.
Po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani,
obdelovani in shranjeni, se zbrišejo iz zbirke podatkov, razen
če kakšen zakon ne določa drugače (npr. za področje naravne
in kulturne dediščine).
Predlog zakona omejuje tudi posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, drugim uporabnikom. Ti
morajo biti za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom.
V nasprotnem primeru se lahko osebni podatki posredujejo
drugim uporabnikom samo na podlagi zahteve ali pisne privo54

litve posameznika, na katerega se nanašajo. Uporabniki so
vezani na namen uporabe in ne smejo posredovati tako dobljenih osebnih podatkov drugim osebam. Takšna določba je
nujna zaradi preprečevanja izigravanja določil o varstvu osebnih podatkov. Določeno izjemo predstavljajo le tisti uporabniki, ki uporabljajo dobljene osebne podatke za statistične,
znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali tem podobne
namene. Predlog zakona zavezuje upravljalca zbirke podatkov, da zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja tega,
kateri osebni podatki so bili posredovani, komu ter za kakšne
namene in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki
hranijo.
4. V poglavju o zavarovanju osebnih podatkov predlog
zakona zavezuje upravljalce zbirk podatkov in druge subjekte,
ki v skladu s tem zakonom zbirajo, obdelujejo, shranjujejo,
posredujejo ali uporabljajo osebne podatke, da v svojih notranjih aktih določijo postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih
podatkov. V notranjih aktih se torej ne ureja varstvo osebnih
podatkov, temveč njihovo zavarovanje v smislu določitve
organizacijskih in ustreznih logično tehničnih postopkov in
ukrepov. Slednje bo podvrženo tudi inšpekcijskemu nadzoru,
opustitev ukrepov in postopkov pa sankcionirana.
5. Za zagotavljanje izvrševanja nadzora nad varstvom osebnih podatkov in izvrševanja pravic posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov nalaga predlog zakona upravljalcu
zbirke podatkov, da za vsako zbirko zagotovi, da so iz kataloga podatkov, ki ga vodi na podlagi in v skladu z zakonom,
razvidna določena dejstva o zbirki podatkov, njenem upravljalcu, uporabnikih in vsebini. Določa pa tudi, da republiški
upravni organ, ki ga določa poseben zakon (Zakon o družbenem sistemu informiranja, Ur. I. SRS, št. 10/83), o teh dejstvih
za vse zbirke vodi katalog zbirk podatkov (skupni katalog
podatkov). Poleg omogočanja nadzora in izvrševanja pravic
posameznikov, bodo katalogi služili tudi za zagotavljanje javnosti na področju vzpostavljanja zbirk podatkov, ki vsebujejo
osebne podatke, in njihovih vsebin, sa/ je v 14. členu predloga
zakona predvideno objavljanje kataloga zbirk podatkov.
6 Predlog zakona v posebnem poglavju določa in ureja
pravice posameznika, ki predstavljajo vsebino varstva osebnih podatkov in postopek njihovega varstva.
Pravice posameznika so:
— pravica do vpogleda v katalog zbirk podatkov in s tem
povezana pravica do prepisovanja podatkov, ki so v njem
vsebovani (podatki o zbirkah podatkov);
— pravica do vpogleda v podatke, ki se nanašajo nanj in so
vsebovani v posamezni zbirki podatkov in s tem povezani
pravica do predpisovanja teh podatkov in pravica do njihovega izpisa;
— pravica zahtevati od upravljalca zbirke podatkov seznam
subjektov, ki so jim bili posredovani podatki, ki se nanašajo
nanj;
— pravica zahtevati dopolnitev ali popravo nepopolnih,
netočnih ali neažurnih podatkov:
— pravica zahtevati izbris podatkov v primeru nezakonitosti
pri njihovem zbiranju.
V primeru, ko posameznik meni, da so kršene njegove
pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko zahteva
sodno varstvo. Predlog zakona vsebuje samo nekatere specifične določbe o postpku (izključitev javnosti, določbe o nujnosti postopka, določbo o odločanju brez izjave nasprotnega
udeleženca), v ostalem pa napotuje na uporabo določb
nepravdnega postopka.
Sodno varstvo, ki ga daje posamezniku predlog zakona, ne
izključuje kazenske ali odškodninske odgovornosti kršitelja.
7. Predlog zakona dopušča omejitve pravic, ki jih ima posameznik v zvezi z varstvom osebnih podatkov Pri tem pa
predlog zakona ne določa konkretnih primerov, v katerih so
omejitve možne oziroma dopustne, pač pa določa, da je
takšne omejitve mogoče predpisati samo z zakonom. To
pomeni, da bodo morali zakoni na posameznih področjih
(npr. državna varnost, ljudska obramba, notranje zadeve,
zdravstvo ipd.) določiti te omejitve, kar zagotavlja, da bo
o vseh teh primerih odločala skupščina SR Slovenije. To tudi
pomeni, da bo isti organ odločal na predlog predlagatelja tudi
o tem, katere pravice se bodo omejile in v kakšnem obsegu.
V nobenem primeru pa, kot določa predlog zakona, ne bo
mogoče omejiti pravice do vpogleda v katalog zbirk podatkov
(ki bo vseboval tudi podatke o omejitvah pravic, kar pomeni
poročevalec

uresničevanje javnosti tudi na tem področju) in pravice do
sodnega varstva.
8. Glede iznosa osebnih podatkov iz države predlog zakona
določa, da upravljalec zbirke podatkov, lahko iznese osebne
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom, če ima
država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo osebnih podatkov, ki obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem izda republiški upravni organ, pristojen za mednarodno sodelovanje.
V tem okviru je iznos osebnih podatkov iz države dopusten, če
gre za podatke, ki se posredujejo na podlagi mednarodnih
pogodb in sporazumov ter pogodb o znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem tem podobnem sodelovanju. Ne glede na te pogoje pa je iznos osebnih podatkov iz
države in posredovanje tujim uporabnikom dopustno, če v to
pisno privoli posameznik, na katerega se podatki nanašajo.
Izjemo od tega predstavljata iznos in posredovanje osebnih
podatkov, za katere zakon določa, da se ne smejo iznašati.
Predlog zakona daje posamezniku možnost, da tudi v primeru
iznosa podatkov iz države in njihovega posredovanja tujim
uporabnikom zahteva sodno varstvo.
9. Glede inšpekcijskega nadzorstva predlog zakona določa,
da ga opravlja republiški upravni organ, pristojen za družbeni
sistem informiranja. Njegove naloge so, da:
— nadzoruje zakonitost zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredovnaja in uporabe osebnih podatkov,
— nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje
osebnih podatkov, vsebovanih v notranjih aktih, ter njihovo
ustreznost,
— nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo katalog zbirk podatkov in prenos podatkov posameznim uporabnikom,
— nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih
podatkov iz države.
Podrobneje predlog zakona določa tudi pravice republiškega inšpektorja in njegova pooblastila v primeru ugotovljenih nepravilnosti.
10. (Slede spremljanja stanja na področju varstva osebnih
podatkov in izvrševanja določb zakona o varstvu osebnih
podatkov, predlog zakona določa, da bo to delo opravljalo
pristojno delovno telo Skupščine SR Slovenije.
11. Kazenske določbe vsebujejo sankcije za prekrške storjene s kršitvijo posameznih določb zakona. Predlagatelj se je
za takšno rešitev odločil iz dveh razlogov. Prvega predstavlja
opredelitev, da naj se dejanja, ki so kazniva dejanja, določajo
s kazenskim zakonom in ne v drugih zakonih. Drugi razlog pa
predstavlja delegatska pobuda, ki jo je Zbor združenega dela
sprejel ob obravnavi osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije dne 27. 9. 1989. Na tej
podlagi naj bi se ob naslednji pripravi sprememb in dopolnitev kazenskega zakona vanj vključila tudi kazniva dejanja
s področja varstva osebnih podatkov.
Višine denarnih kazni za storjene prekrške so določene
v mejah, kakršne so predvidene v spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških (Ur. I. SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87).
12. V predhodnih določbah predlog zakona določa rok za
sprejetje ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih podatkov ter rok, v katerem morajo upravljalci zbirk podatkov
zagotoviti skladnost katalogov podatkov z vsebino, ki jo
določa predlog zakona. Določen pa je tudi rok za uskladitev
določb predpisov, ki urejajo vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje,
posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih
v njih, z določbami tega zakona. Seznama predpisov, ki jih bo
treba preučiti z vidika določb zakona o varstvu osebnih podatkov, ne navajamo v okviru te obrazložitve. Seznam je priloga
k ekspertizi Strokovne podlage normativne ureditve zaščite
osebnih podatkov, ki jo je po naročilu Republiškega komiteja
za informiranje izdelal Inštitut za javno upravo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, in je na voljo pri navedenem komiteju.
VI. Upoštevanje stališč, pripomb in predlogov,
danih na osnutek zakona
Osutek zakona o varstvu osebnih podatkov je bil v vseh
razpravah delovnih teles in zborov Skupščine SR Slovenije po
vsebini sprejet in podprt. Osnutek zakona so poleg delovnih
teles in zborov Skupščine SR Slovenije obravnavali tudi pristojno delovno telo pri Predsedstvu SR Slovenije za varstvo
poročevalec

ustavnih pravic in svoboščin, Svet za družbeni sistem informiranja SR Slovenije, delovna telesa Predsedstva RK SZDL, na
pobudo Republiškega komiteja za informiranje pa tudi
posebna delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov tistih
ustanov, ki se pri svojem delu srečujejo z zbiranjem, obdelavo
in uporabo podatkov (npr. Zavod SRS za statistiko. Narodna
banka Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva Slovenije,
Republiška geodetska uprava, Ljubljanska banka, Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja idr ). O problematiki, ki je predmet zakona, je poročal tudi tisk, o njej pa je
ljubljanski radio emitiral tudi posebno oddajo. Vse to je bilo
storjeno predvsem z namenom, da se tako strokovna kot tudi
ostala javnost čim bolje seznani z varstvom osebnih podatkov
in njegovo predlagano normativno ureditvijo.
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval stališča, mnenja, pripombe in predloge, ki so bili dani na osnutek
zakona, kar je podrobneje obrazloženo v nadaljevanju.
Pri 4. členu je v predlogu zakona izpuščen variantni predlog, da se ta člen črta, ki je bil vsebovan v osnutku zakona. Na
podlagi tega člena bodo tuji državljani uživali enake pravice
glede varstva osebnih podatkov kot domači. Besedilo tega
člena izhaja iz 201. člena Ustave SFRJ. Upoštevana pa je tudi
pripomba dana v razpravah v Družbenopolitičnem zboru in
Zboru združenega dela ter na seji Zakonodajno-pravne komisije in sicer tako, da je vključen pogoj vzajemnosti.
V 5. členu predloga zakona je podrobneje definiran mojem
osebnega podatka in sicer zaradi pripombe v Zboru združenega dela, da naj se bolj konkretizira, na kaj se nanaša osebni
podatek.
Podobno velja tudi za pojem zbirke podatkov, pri čemer pa
predlagatelj namenoma ne uporablja pojma zbirka osebnih
podatkov, saj se bodo določbe zakona uporabljale za vse
zbirke, ki v celoti ali pa samo deloma vsebujejo osebne
podatke, seveda pod pogojem, da so namenjene za opravljanje nalog iz okvira ali v zvezi z dejavnostjo upravljalca zbirke
podatkov ali drugega uporabnika, kot sta definirana v obravnavanem členu. S tem je postavljena tudi razmejitev do tistih
zbirk osebnih podatkov, ki jih lahko kot take označimo
pogojno (npr. zbirka podatkov, ki jih ima posameznik o svojih
prijateljih, znancih in sorodnikih in so namenjeni za medsebojno komuniciranje) in ne bodo podvržene določilom tega
zakona, ker njihovo zlorabo sankcionira kazenska zakonodaja (npr. razžalitev, obrekovanje ipd.).
Glede v predlogu zakona definiranih pojmov je bilo že
v predlogu za izdajo in v obrazložitvi osnutka zakona poudarjeno, da je predlagatelj skušal v celoti prilagoditi terminologijo tisti, ki se uporablja v mednarodni skupnosti. Zato tudi ni
uporabljeno izrazoslovje, vsebovano v zakonodaji, ki ureja
družbeni sistem informiranja. Tako npr. ni uporabljen pojem
informacijska služba, ker le ta z vidika določb predloga
zakona niti ni ustrezen. Uporabljena sta pojma upravljalec
zbirke in uporabnik podatkov. Zakon o temeljih družbenega
sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije
(Ur. I. SFRJ, št. 68/81, 3. člen) definira informacijsko službo
družbenega sistema informiranja kot organizacijo, ki evidentira, zbira, obdeluje, analizira in izkazuje podatke. Tako definiran pojem je z vidika varstva osebnih podatkov, še posebej pa
tudi z vidika prehoda iz dogovorne v tržno ekonomijo preozek, saj ne zajema vseh subjektov, ki se lahko pojavijo kot
upravljalci zbirke podatkov (npr. posameznik kot delodajalec). Prav tako je bilo potrebno ustrezneje definirati uporabnika podatkov. Navedeni zakon o temeljih družbenega
sistema informiranja namreč uporabnika definira kot vsakega
subjekta družbenega sistema informiranja.
V zvezi s pojmi in družbenim sistemom informiranja velja
opozoriti še na naslednje. Najprej na vprašanje, ki je bilo
zastavljeno v Zboru združenega dela in Zboru občin. To je, ali
je naslov zakona ustrezen. Drugače povedano, ali ne bi bil
ustreznejši izraz »varstvo posameznika«. Izraz varstvo osebnih podatkov je uporabljen predvsem zaradi dveh razlogov.
Najprej zaradi zgledovanja po zakonodaji tujih držav. Ta je
vplivala tudi na teorijo na tem področju pri nas, ki je izoblikovala pojem zaščite podatkov, ki obsega pojem varstva osebnih podatkov (njegovo vsebino ureja predlagani zakon) in
pojem zavarovanja podatkov (predlagani zakon ga upošteva
kot načelo v smislu obveznosti upravljalcev zbirk in drugih
subjektov v 11. in 12. členu). Drug razlog predstavljata amandmaja k Ustavi SR Slovenije, ki sta podlaga za sprejem tega
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zakona. Tako amandma XLIV kot tudi amandma LXVII govorita o varstvu osebnih podatkov.
Glede zakonodaje, ki ureja družbeni sistem informiranja, pa
je bilo v Zboru združenega dela zastavljeno vprašanje, ali so
bili pri pripravi Zakona o varstvu osebnih podatkov upoštevani skupni temelji, ki jih določa ta zakonodaja. V zvezi s tem
vprašanjem je potrebno poudariti, da predlagani zakon ne bo
posegal v temelje družbenega sistema informiranja. Še več
- pomeni neposredno realizacijo enega od teh temeljev.
Zvezni zakon, ki ureja temelje družbenega sistema informiranja, namreč v 11. členu določa, da delovanje družbenega
sistema informiranja med drugim temelji tudi na določanju in
izvajanju varstva podatkov. Republiški zakon, ki ureja družbeni sistem informiranja, pa vsebuje celo izrecno določbo, da
so zaradi varstva osebne svobode in zaščite osebnosti ter
z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic človeka in občana
osebni podatki predmet posebne zaščite, ki jo ureja zakon
(Ur. I. SRS, št. 10/83, 9. člen). Glede na to, da je bil že ob
sprejetju navedenega zakona sprejet tudi program aktivnosti
za njegovo izvajanje, ki vključuje tudi aktivnosti na področju
zaščite podatkov, je predlagatelj mnenja, da ni potrebno ob
predlaganem zakonu sprejemati še poseben program aktivnosti za njegovo izvajanje. To tudi zato, ker je v okviru omenjene ekspertize napravljena tudi analiza veljavnih predpisov,
ki v bistvu predstavlja program nalog na tem področju.
V časovnem smislu pa bo opredeljen v okviru programov dela
Skupščine SR Slovenije in njenega izvršnega sveta.
K 6. členu osnutka zakona (isti člen v predlogu zakona) je
Komisija za pravosodje dala pripombo, da bi kazalo v zakonu
določiti, katerih podatkov sploh ne bi smeli zbirati. Predlagatelj je mnenja, da takšno taksativno naštevanje ne bi pripomoglo k boljšemu varstvu posameznika, na katerega se podatki
nanašajo. Izhodišče predlagane določbe je namreč, da se
lahko, ne glede na vrsto osebnih podatkov, zbirajo samo tisti
podatki, za katere je tako določeno v zakonu ali, če tega ni, za
katere posameznik v to pisno privoli. To zagotavlja enako
varstvo posamezniku ne glede na to, za kakšne podatke gre
(npr. enako za podatke, ki kažejo na premoženjsko stanje kot
za podatke o zdravstvenem stanju). Takšna vsebina 6. člena je
tudi skladna s 6. členom konvencije Evropskega sveta, ki sicer
določa, da se naj ne bi avtomatsko obdelovali podatki, ki
kažejo na rasno poreklo, politična prepričanja, religiozna in
druga verovanja, kot tudi ne podatki, ki se nanašajo na zdravstveno in seksualno življenje, vendar le v primeru, če nacionalna zakonodaja ne določa primerne zaščite. To zaščito (v
smislu varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja) pa
bo urejal predlagani zakon. Poleg tega pa je prisilno zbiranje
nekaterih vrst osebnih podatkov nedopustno že na podlagi
ustavnih določb (npr. 214. člen Ustave SR Slovenije).
I/ predlogu zakona ni več določbe, ki je bila vsebovana v 8.
členu osnutka, in je določala, da morajo biti osebni podatki, ki
se zbirajo in uporabljajo popolni, točni in ažurni. Predlagatelj
je upošteval pripombo Odbora za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora, ki je menil, da takšna določba ni
potrebna. Ta obveznost, ki pomeni uresničevanje načela kvalitete podatkov, je namreč že vsebovana v zakonodaji, ki ureja
družbeni sistem informiranja (10. člen Zakona o temeljih
družbenega sistema informiranja in 6. člen Zakona o družbenem sistemu informiranja).
Glede 15., 16. in 17. člena osnutka zakona (14., 15. in 16.
člen predloga zakona) je predlagatelj upošteval večinsko
mnenje delovnih teles Skupščine in zborov, ki so podprla
predlagane variantne rešitve k tem členom in jih vključil
v njihovo sedanje besedilo (objava kataloga zbirk podatkov,
pravica do prepisa podatkov). Poleg tega je upošteval pripombe Komisije za pravosodje k 17. do 20. členu osnutka
zakona (16. in 17. člen predloga zakona), kije bila mnenja, da
bi kazalo zaradi pravno identične situacije s krajšo formulacijo navesti dolžnosti upravljalca zbirke podatkov. Upoštevana je tudi pripomba iste komisije, da bi bilo potrebno
upravljalca zbirke podatkov zavezati, da sam dopolni ali
popravi podatke, če zve, da so nepopolni, netočni ali neažurni
ter o tem nemudoma obvesti posameznika, na katerega se
podatki nanašajo (2. in 4. odstavek 17. člena predloga zakona).
Predlagatelj je upošteval tudi pripombe in mnenja na
določbe osnutka zakona (22. do 29. člen), ki so urejale postopek za primere kršitev pravic posameznika iz okvira varstva
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osebnih podatkov. Večina teles, ki so obravnavala osnutek
zakona, se je zavzela za to, da mora biti iz samega zakona
razvidno, kakšen bo ta postopek in da mora biti enoten za vse
primere kršitev, da bi bila posamezniku zagotovljena čim
večja pravna varnost. Zato so v predlogu zakona ohranjene
določbe o varstvu pravic posameznika v posebnem poglavju
(18. do 24. člen), pri njihovem oblikovanju pa je predlagatelj
upošteval vse pripombe in mnenja, zlasti pa tudi Komisije za
pravosodje in Zakonodajno-pravne komisije.
Da glede postopka varstva pravic posameznika ne bi bilo
nobenih nejasnosti, predlog zakona v členih od 18. do 22.
ureja le njegove specifičnosti, katerih namen je zlasti doseči,
da je postopek čimkrajši, da se v njem ne posega v posameznikovo zasebnost in da se v njem učinkovito zavarujejo njegove pravice (izključenost javnosti, nujnost postopka, možnost odločanja brez izjave nasprotnega udeleženca, preprečitev uporabe spornih podatkov do pravnomočnosti odločitve
sodišča). I/ vsem ostalem pa predlog zakona odkazuje na
uporabo nepravdnega postopka (20. člen), torej na uporabo
splošnih določb Zakona o nepravdnem postopku (Ur. I. SRS,
št. 30/86, členi od 1. do 37.).
Glede določb o inšpekcijskem nadzorstvu je predlagatelj
upošteval pripombe Odbora za družbenopolitični sistem
Družbenopolitičnega zbora, Komisije za pravosodje in Zakonodajno-pravne komisije. Upoštevana je pripomba, da naj ne
bi s tem zakonom ustanavljali posebnega republiškega
inšpektorata, temveč naj se določi le naloge, ki jih bo opravljal
tisti republiški upravni organ, ki bo glede na novo organizacijo državne uprave pristojen za družbeni sistem informiranja
(29. člen). V 31. členu predloga zakona je upoštevana pripomba, da je potrebno v tem zakonu konkretizirati ukrepe, za
katere bo pooblaščen republiški inšpektor. Izpuščena je
določba, ki je bila vsebovana v 41. členu osnutka, ker je
obveznost inšpektorja, da predlaga uvedbo postopka zaradi
prekrška oziroma prijavi kaznivo dejanje, že določena
v posebnih določbah o inšpekcijah, ki jih vsebuje Zakon
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije ter o republiških upravnih organih (Ur. I. SRS, št. 24/
79, 70. člen).
Kljub pripombi Komisije za pravosodje in Zakonodajnopravne komisije, da je določba 42. člena osnutka zakona, ki
določa ustanovitev posebnega telesa Skupščine SR Slovenije
za spremljanje stanja na področju varstva osebnih podatkov
in izvrševanja določb zakona, nepotrebna, ker to ni zakonska
materija temveč materija poslovnika Skupščine SR Slovenije,
je ta določba ohranjena v predlogu zakona (32. člen). Ohranjena je zaradi tega, ker so ostala delovna telesa pri njej
vztrajala, posebej pa je bila ta zahteva postavljena tudi v razpravi v Zboru združenega dela. Pri tem pa je predlagatelj
upošteval pripombo, da naj se ne določa ustanovitve posebnega delovnega telesa, temveč naj se ta naloga poveri pristojnemu delovnemu telesu Skupščine SR Slovenije (tistemu, ki
bo ustanovljeno za področje ustavnih pravic in svoboščin).
Predlog zakona v obravnavanem členu tudi ne določa
sestave, načina dela ali vsebine dela tega telesa, ker je to
materija skupščinskega poslovnika.
Kazenske določbe, ki vsebujejo denarne kazni za prekrške,
so usklajene s predlaganimi spremembami in dopolnitvami
Zakona o prekrških. Kršitve, ki bodo določene kot kazniva
dejanja, pa bodo vključene v okvir sprememb in dopolnitev
Kazenskega zakona SR Slovenije.
Pač pa kljub predlogu Komisije za pravosodje, da naj oblikovalec osnutka zakona skupaj z Republiškim sekretariatom
za pravosodje in upravo po proučitvi 38. člena osnutka predlaga, kaj bi se lahko od navedenih prekrškov prevedlo v mandatno kaznovanje (izterjava denarne kazni takoj na kraju),
predlagatelj takšnega načina kaznovanja v predlogu zakona
ne predlaga. Razlog za to je v mnenju predlagatelja, da
prekrškov, vsebovanih v členih od 33. do 37., ni mogoče deliti
na »hujše« ali »lažje« niti z vidika subjekta, ki jih stori, niti
z vidika zbirke podatkov in v njih vsebovanih vrst osebnih
podatkov. To pa seveda velja tudi za višino denarnih kazni, ki
se lahko izrečejo zanje. V primeru, če bi vključili možnost
mandatnega kaznovanja v prelagani zakon, bi bili namreč
omejeni z višino denarne kazni, ki se lahko na tak način
izreče. Po predlaganih spremembah in dopolnitvah Zakona
o prekrških naj bi se tovrstne kazni lahko izrekle le v določenem znesku do 500,00 din za posameznika in za odgovorno
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osebo ter v določenem znesku do 1000,00 din za pravno
osebo in za posameznika, ki stori prekrške v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
V prehodne določbe je vključena nova določba (40. člen),
po kateri se morajo predpisi, ki urejajo vzpostavitev, vodenje
in vzdrževanje zbirk podatkov ter zbiranje, obdelavo, shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v njih, uskladiti z določbami Zakona o varstvu osebnih
podatkov v enem letu od dneva njegove veljavnosti.
VII. Finančne in druge posledice
Sprejetje zakona in njegovo izvajanje bo imelo posledice
zlasti za subjekte, ki bodo morali sprejeti in izvajati ukrepe in

postopke za zavarovanje osebnih podatkov. Višina njihove
finančne obremenitve bo odvisna predvsem od obstoječega
stanja, torej od tega, v kolikšni meri imajo te postopke in
ukrepe že vpeljane (npr. protipožarna in druge oblike varovanja objektov za AOP).
Na ravni republike naj bi se po predlagani ureditvi opravljale naloge inšpekcijskega nadzorstva v okviru republiškega
upravnega organa, pristojnega za družbeni sistem informiranja, kar pomeni, da mu bo potrebno poleg ustreznih strokovnjakov zagotoviti tudi sredstva za delo.
Zaradi zagotavljanja sodnega varstva pravic posameznika,
ki mu jih daje predlagani zakon, se bo v določeni meri povečal
tudi obseg dela sodišč. Podobno velja tudi za delo sodnikov,
pristojnih za vodenje postopka o prekrških.

Predlog
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj
in kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991
lz"rini svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 25/11990 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA,
GOSPODINJSTEV, STANOVANJ IN KMEČKIH
GOSPODARSTEV V SR SLOVENIJI V LETU 1991,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Povzetek
1. Ustavno podlago za izdajo zakona predstavlja 23.
točka 1. odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri
Skupščina SR Slovenije z zakonom ureja sistem izbiranja,
obdelave in objavljenja evidenčnih, statističnih in drugih
podatkov, ki imajo pomen za republiko.
2. Poseben poudarek je dan točnosti, popolnosti in
ažurnosti zbranih podatkov ter metodološki enotnosti in
primerljivosti. Ker se bodo v okviru popisa zbirali podatki,
ki se nanašajo na določnega posameznika, predlog upošteva tudi načela varstva osebnih podatkov in njihovega

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:
- Tomaž BANOVEC, direktorja Zavoda SR Slovenije
za statistiko,
- Irena BANFI, namestnica direktorja Zavoda SR Slovenije za statistiko.
zavarovanja.
3. Izdajo zakona narekuje potreba po normativni ureditvi
izvedbe popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in
kmečkih gospodarstev, ki bo 31. marca 1991. leta izveden
na podlagi zveznega zakona. Zvezni zakon bo določal tudi
vsebino popisa, ki bo enotna za vso državo. Prav tako
izdajo zakona narekuje tudi potreba po zagotovitvi ustreznih materialnih pogojev in finančnih sredstev za izvedbo
popisa.
4. Pri pripravi predloga zakona so bila upoštevana vsa
stališča, pripombe, predlogi in mnenja delovnih teles zborov in Skupščine, skupin delegatov in pripombe delegatov
na sejah zborov.

2. člen
Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: popis) bo izveden
v času od 1.do 15. aprila 1991. leta po stanju 31. marca 1991.
leta ob 24.00 uri.
Popis bo zajemal popisne enote, ki jih določa zvezni zakon.

2. Vsebina popisa
4. člen
Poleg podatkov, določenih z zveznim zakonom, bodo
s popisom zbrani tudi naslednji podatki:
1. o prebivalcih: podatek o jeziku, v katerem se oseba
sporazumeva v okolju, podatek o jeziku, ki ga oseba govori
v družini in podatek o matični številki podjetja oziroma druge
organizacije ali skupnosti, kjer je delavec zaposlen;
2. o stanovanju: podatek o načinu ogrevanja v zadnji kurilni
sezoni;
3. o kmečkem gospodarstvu: podatek o tem, ali ima kmetija
predvidenega prevzemnika in podatek o številu samonakladalnih prikolic.
Za zbiranje podatkov o jezikih iz prve točke prejšnjega
odstavka je potrebna privolitev posameznika, na katerega se
nanašata. Todejstvo mora biti označeno na popisnem
obrazcu, posameznik pa mora biti nanj opozorjen.

3. člen
Popis bodo izvajali Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi
nosilci, določeni s tem zakonom.
Strokovni nosilec povezovanja in usklajevanja dela pri izvajanju popisa je Zavod SR Slovenije za statistiko.

3. Način izvedbe popisa
5. člen
Podatki se zbirajo neposredno od oseb, na katere se nanašajo.

1. Splošne določbe
1. člen
Ta zakon dopolnjuje vsebino popisa, določenega z zveznim
zakonomo popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in
kmečkih gospodarstev v letu 1991 (v nadaljnjem besedilu:
zvezni zakon), ureja organizacijo in financiranje popisa ter
naloge, pravice in obveznosti udeležencev v popisu, ki jih ne
ureja zvezni zakon.
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V primerih, ko podatkov ni mogoče zbrati ria način iz
prejšnjega odstavka, se podatki zberejo od polnoletnega
člana gospodinjstva, katerega član je oseba, za katero se
podatki zbirajo. Člani gospodinjstva morajo pripraviti in dati
podatke tudi za osebe, ki so začasno odsotne (na začasnem
delu v tujini, službenem potovanju, služenju vojaškega roka,
šolanju ipd ).
Podatki, ki se zbirajo v okviru popisa, in ki se nanašajo na
otroke, mlajše od 15 let, se lahko zbirajo samo od njihovih
staršev ali drugih zakonitih zastopnikov (skrbnik, posvojitelj).
Osebe iz prejšnjih odstavkov so dolžne pripraviti in dati vse
z zveznim in s tem zakonom določene podatke, ki morajo biti
točni, popolni in ažurni.
6. člen
Metodologijo o načinu izvedbe popisa za vsebino, ki jo
določa ta zakon, predpiše direktor Zavoda SR Slovenije za
statistiko v sklopu skupne metodologije za izvedbo popisa.
7. člen
Stavbam, stanovanjem in kmečkim gospodarstvom se za
potrebe vzpostavitve registra stavb in stanovanj ter registra
kmečkih gospodarstev določi identifikacija.
8. člen
Podatki, potrebni za izvedbo popisa se lahko zbirajo oziroma pridobijo iz že obstoječih evidenc, ki jih v SR Sloveniji
vodijo in vzdržujejo za to pooblaščeni organi, organizacije in
skupnosti.
Na način iz prejšnjega odstavka je dopustno zbirati oziroma
pridobivati podatke samo, če njihova uporaba za potrebe
popisani v nasprotju z nameni, za katere so bili zbrani.
Z načinom zbiranja podatkov iz prvega odstavka in vrsto teh
podatkov mora popisovalec seznaniti osebo, na katero se
podatki nanašajo, oziroma osebo, ki podatke daje.
9. člen
V primeru zbiranja oziroma pridobivanja podatkov na
način, določen v 8. členu so organi, organizacije in skupnosti,
ki so pooblaščeni za vodenje in vzdrževanje evidenc, dolžni
posredovati potrebne podatke Zavodu SR Slovenije za statistiko v roku in nanačin, ki ga ta določi.
4. Organizacija in izvajanje popisa
10. člen
Naloge v okviru priprave, organizacije in izvedbe popisa
izvajajo:
1. Zavod SR Slovenije za statistiko,
2. občinske popisne komisije.
3. Republiška geodetska uprava in upravni organi, pristojni
za geodetske zadeve,
4. organi, organizacije in skupnosti, ki vodijo evidence,
v katerih so vsebovani podatki, ki bodo uporabljeni za potrebe
popisa (8. in 9. člen),
5. republiški in občinski inštruktorji in popisovalci.
11. člen
Zavod SR Slovenije za statistiko je dolžan izvesti vsa opravila in naloge, ki se nanašajo na pripravo, organizacijo,
izvedbo ter obdelavo in publiciranje podatkov in rezultatov
popisa.
Republiške inštruktorje imenuje direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko.
12. člen
V občinah pripravijo, organizirajo in izvedejo popis občinske popisne komisije.
Občinska popisna komisija ima predsednika in določeno
število članov, ki jih imenuje izvršni svet skupščine občine.
V občinski popisni komisiji mora biti zastopan predstavnik
upravnega organa, pristojnega za geodetske zadeve.
Na območjih, kjer živijo skupaj s pripadniki slovenskega
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naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morajo biti v občinski popisni komisiji zastopani njihovi
predstavniki.
13. člen
Občinska popisna komisija pripravi, organizira in izvede
popis v občini in v tem okviru:
1. izbere in imenuje občinske inštruktorje in popisovalce;
2. zagotovi prostorske pogoje za poduk članov za popis in
njihovo delo v zvezi s popisom;
3. preko občinskih glasil obvešča občane o načinu popisa
in dokumentih, ki jih morajo pripraviti za potrebe popisa;
4. pripravi potrebno dokumentacijo za popisovalce;
5. organizira izpolnjevanje pomožnih obrazcev za zaposlene v podjetjih oziroma drugih organizacijah in skupnostih
ter drugih popisnih obrazcev in seznamov;
6. pripravi prve rezultate popisa za popisne okoliše, krajevne skupnosti, naselja in občino;
7. kontrolira delo občinskih inštruktorjev pri obdelavi popis
nega gradiva;
8. omogoči občinskim inštruktorjem, da iz občinskih evidenc dopolnijo manjkajoče podatke o stanovanjih;
9. v centrih, določenih za vnos popisnih podatkov na magnetne medije, zagotovi pogoje za delo pri zajemu in kontroli
gra diva;
10. skrbi za dostavo popisnega gradiva v center za računalniško obdelavo gradiva;
11. skrbi za smotrno razporeditev in uporabo sredstev za
pripravo, organizacijo in izvedbo popisa;
12. opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in zveznim zakonom o popisu.
14. člen
Upravni organi, pristojni za geodetske zadeve, v sodelovanju z Republiško geodetsko upravo in Zavodom SR Slovenije
za statistiko zagotovijo do pričetka izvajanja popisa tehnično
dokumentacijo statističnih in popisnih okolišev za občinske
popisne komisije in popisovalce.
15. člen
Za izvedbo popisa imenujejo občinske popisne komisije
potrebno število občinskih inštruktorjev in popisovalcev.
Na območjih, kjer živijo skupaj s pripadniki slovenskega
naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, morabiti imenovano ustrezno število občinskih inštruktorjev in popisovalcev z znanjem italijanskega oziroma madžarskega jezika.
16. člen
Podjetja oziroma druge organizacije in skupnosti so dolžne
dopustiti imenovanje svojih delavcev za občinske inštruktorje
in popisovalce, razen če bi njihovo imenovanje in delo pri
popisu, povzročilo motnje v delovnem procesu. O tem morajo
obvestiti občinsko popisno komisijo v treh dneh od dneva, ko
jim je bilo sporočeno, kateri njihovi delavci bodo imenovani
za občinske irtštruktorje in popisovalce.
17. člen
Člani občinskih popisnih komisij, občinski inštruktorji in
popisovalci morajo imeti za svoje delo pisno pooblastilo, ki ga
izda direktor Zavoda SR Slovenije za statistiko.
18. člen
Pri izvrševanju svojih nalog mora član popisne komisije,
inštruktor oziroma popisovalec pokazati pooblastilo brez
predhodne zahteve.
Po izteku veljavnosti pooblastila mora član popisne komisije, inštruktor oziroma popisovalec vrniti pooblastilo izdajatelju in sicer najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti.
19. člen
Izdajatelj pooblastil'mora voditi evidenco izdanih in vrnjenih pooblastil.
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5. Objavljanje rezultatov popisa
20. člen
Podatkov, zbranih s p6pisom, ki se nanašajo na določenega
ali določljivega posameznika in kažejo na njegove osebne,
družinske, premoženjske in druge razmere in lastnosti ni
dovoljeno objavljati.
21. člen
Podatke, ki so rezultat obdelave podatkov, zbranih s popisom, in iz katerih ni mogoče sklepati na lastnosti posameznika, objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko.
Prve rezultate obdelave podatkov iz prejšnjega odstavka za
naselja, krajevne skupnosti in občine v SR Sloveniji objavi
zavod 30 dni po končanem popisu.
Rezultate obdelave podatkov iz prvega odstavka,
pomembne za SR Slovenijo, bo zavod pričel objavljati najkasneje od 1. decembra 1991 dalje v skladu s programom obdelave podatkov.
6. Uporaba podatkov in njihova zaščita
22. člen
Podaiki, zbrani s popisom, se lahko uporabljajo samo za
statistične namene, razen tistih, ki bodo uporabljeni za vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter registra kmečkih gospodarstev.
Podatki, ki se bodo uporabljali za vzpostavitev registrov
izprejšnjega odstavka tega člena, so:
1. za register stavb in stanovanj: identifikacija, priimek in
ime ter naslov lastnika oziroma nosilca stanovanjske pravice
stanovanja, v katerem prebiva ter morebitnega solastnika,
površina stanovanja, število sob v stanovanju, napeljave v stanovanju, lastništvo, nadstropje, leto zgraditve stavbe;
2. za register kmečkih gospodarstev: identifikacija, priimek
in ime ter naslov nosilca kmečkega gospodarstva, površina
zemljišča v lasti članov kmečkega gospodarstva, uporabljana
površina zemljišča po posameznih kategorijah, podatki
o sadovnjakih in vinogradih, podatki o kmetijski mehanizaciji.
Namen uporabe podatkov mora biti označen na popisnem
obrazcu.
23. člen
Zavod SR Slovenije za statistiko in drugi izvajalci, ki so
pooblaščeni, da v okviru popisa zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo podatke, ki se nanašajo na določenega ali
določljivega posameznika, sprejmejo in zagotovijo izvajanje
organizacijskih in tehničnih postopkov in ukrepov za zavarovanje podatkov vskladu z zakonom.
24. člen
Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na
določenega ali določljivega posameznika, se zagotavlja
v skladu z zakonom.
25. člen
Osebe, zaposlene v Zavodu SR Slovenije za statistiko ali pri
drugih izvajalcih popisa iz 23. člena, ki pri svojem delu zvedo
za vsebino podatkov, zbranih s popisom, ki se nanašajo na
določenega ali določljivega posameznika, so jo dolžni varovati kot uradno tajnost. Obveznost varovanja uradne tajnosti
velja tudi po prenehanju delovnega razmerja.
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Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka
velja tudi za člane občinskih popisnih komisij, inštruktorje in
popisovalce.
Osebe iž prvega in drugega odstavka morajo biti seznanjene z dolžnostjo varovanja uradne tajnosti in opozorjene na
odgovornost za njeno kršitev.
Na popisnih obrazcih mora biti vidno označeno, da podatki
predstavljajo uradno tajnost.
7. Zagotavljanje finančnih sredstev
za popis in namen njihove uporabe
26. člen
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo
popisa se zagotovijo Zavodu SR Slovenije za statistiko
v okviru'republiškega proračuna za leto 1990, 1991 in 1992.
27. člen
Celotna finančna sredstva iz 26. člena znašajo
99.785.084,00 din in se razporedijo na posamezna leta
v naslednji višini:
1. za leto 1990
24.646 846,00 din,
2. za leto 1991
71.446.228,00 din in
3. za leto 1992
3.692.010,00 din.
Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče revalorizirajo v skladu s stopnjo rasti cen na drobno v SR Sloveniji.
Neporabljena finančna sredstva, določena za posamezno
leto, se prenesejo v naslednje leto in uporabijo za iste namene.
28. člen
Finančna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo
popisa s euporabijo za materialne stroške, osebne dohodke
udeležencev in nakup potrebne opreme.
29. člen
Ustrezen del sredstev iz 27. člena se za namene iz 28. člena
vsako leto razporedi skupščinam občin za naloge, ki jih
morajo Opraviti v zvezi s popisom v posameznih obdobjih.
Sredstva iz prejšnjega odstavka razporedi direktor Zavoda
SR Slovenije za statistiko glede na število prebivalstva v posamezni občini in način poselitve.
8. Končni določbi
30. člen
Zavod SR Slovenije za statistiko poroča Skupščini SR Slovenije o opravljenih nalogah in porabljenih finančnih sredstvih za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa vsako leto
najkasneje do 31. marca za predhodno leto.
Zaključno poročilo in dokončen obračun porabljenih
finančnih sredstev predloži Zavod SR Slovenije za statistiko
Skupščini SR Slovenije najkasneje do 30. junija 1993.
Neporabljena finančna sredstva, ugotovljena v dokončnem
obračunu, se vrnejo v republiški proračun.
31. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.
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PRILOGA 1

J.Z RAČUN
POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO POPISA PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV
STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV V SR SLOVENIJI V LETU 1991
(REKAPITULACIJA)
v

CELOTNI STROŠKI POPISA
DEM

DIN

POTREBNA DODATNA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA
DEM

DIN

1. Priprave za popis - metodološko delo

894.301

6 260 107,00

387.272

2 710 904,00

2. Tisk popisnega gradiva

971.462

6 800 234,00

927.437

6 492 059,00

3. Tehnična dokumentacija

72.738

509 166,00

72.738

509 166,00

4. Programiranje

239.493

1 676 451,00

62.219

435 533,00

5. Distribucija in zbiranje gradiva

922.361

6 456 527,00

780.259

5 461 813,00

5.800.988

40 606 916,00

5.328.235

37 297 645,00

3.661.100

25 627 700,00

3.536.942

24 758 594,00

90.928

636 496,00

90.928

636 496,00

287.325

2 011 275,00

287.325

2 011 275,00

47.283

330 981,00

47.283

330 981,00

11. Publiciranje rezultatov popisa

413.603

2 895 221,00

363.702

12. Analiza rezultatov

91.771

642 397,00

61.829

432 803,00

13. Računalniška oprema

2.308.843

16 16.1 901,00

2.308.843

16 161 901,00

SKUPAJ
1 - 12

13.M93.3K3

94 M53 W,00

11.946.169

83 623 183,00

1 - 13

15.802.196

110 615 372,00

14.S5.012

99 785 0B4,0D

6. Stroški popisovanja
7. Obdelava popisnega gradiva
(od tega za republiška dopolnila 100 000,00 din)
8. Stroški nastavitve identifikacij za dva nova
registra
(republiški dodatek)
9. Nadomestilo OD za zaposlene delavce
10. Kontrolni popis
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2 545 914,00
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IZRAČUN
POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO POPISA PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV
STANOVANJ IN KMEČKIH GOSPODARSTEV V SR SLOVENIJI V LETU 1991
CELOTNI STROŠKI POPISA
DEM

DIN

POTREBNA DODATNA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA
DEM

DIN

1. PRIPRAVE ZA POPIS - METODOLOŠKO DELO
1.1. Delo na metodologiji
(priprave metodoloških osnov popisa, določitev
vsebine, priprava določenih podatkov iz registrov
in baz podatkov, kreacija osnovnih in pomožnih
obrazcev)

191.432

1 340 024,00

32.871

230 097,00

1.2. Priprava pravnih predpisov za izvedbo popisa
(zakon o popisu, odlok o prepovedi sprememb teritorialnih enot, delo po pogodbi zunanjih sodelavcev)

3.189

22 323,00

998

6 986,00

1.3. Delo v zveznih strokovnih teamih
(sodelovanje pri izdelavi metodoloških osnov popisa,
skupno programiranje, potni stroški, dnevnice,
noonine)

49.903

349 321,00

49.903

349 321,00

1.1. Določanje kriterijev in definicij
(začetnega popisnega traku iz podatkov registrov in
baz podatkov, logične kontrole in druge kontrole:
zajetje, številčna stanja po naseljih, KS; predtiska
in drugih izpisov; pogojev za izdelavo tabel,kreiranje popisne "maske" na ekranu)

76.571

535 997,00

9.571

66 997,00

1.5. Priprava šifrantov, klasifikacij, nomenklatur
(priprava osnovnega inštrumentarija za izvedbo popisa,
metodološke osnove za izdelavo datotek za kontrolo
podatkov)

19.143

134 001,00

8.983

62 881,00

1.6. Prevodi navodil, obrazcev v jezike narodnosti
(delo po pogodbi)

31.437

220 059,00

31.437

220 C69.00

1.7. Priprava vhodnih in izhodnih dokumentov za računal- nlško obdelavo podatkov
(kreiranje in priprava raznih shem)

19.143

134 001,00

8.985

62 895,00

1.8. Priprava in delo republiških inštruktorjev
(60 delavcev, delo na terenu, priprave občinskih
popisnih komisij, organizacija terena, dnevnice,
potni stroški, nočnine)

420.076

2 940 532,00

214.582

1 502 074,00

1.9. Propaganda in informiranje javnosti
(priprava tekstov za časopise, radio, televizijo,
delo po pogodbi zunanjih sodelavcev)

83.407

583 849,00

894.331

6 260 107,00

357.272

2 710 904,00

2.1. Tisk v zavodu (4.910.000 listov)

174.659

1 222 613,00

143.660

1 005 620,00

2.2. Vezava šifrantov, biltenov, navodil

24.951

174 657,00

18.185

127 295,00

2.3. Tisk izven zavoda (7.500.000 listov)

681.942

4 773 594,00

681.940

2.4. Tisk obrazcev in drugih inštrumentov v jezike
narodnosti (440.000 listov)

40.007

280 049,00

40.007

4 773 580,00
V
280 049,00

2.5. Kartonske mape, ovitki (15 000 map, 15 000 ovitkov)

49.903

349 321,00

43.645

305 515,00

971.462

6 800 234,00

927.437

6 492 059,00

SKUPAJ (1)

29.942 .

209 594,00

2.- TISK POPISNEGA GRADIVA

SKUPAJ (2)

Poročevalec
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CELOTNI STROŠKI POPISA
DEM

POTREBNA DODATNA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA

DIN

DEM

DIN

72.738

509 166,00

72.738

509 166,00

72.73B

509 166,00

72.73B

509.166,00

220.350

1 512 150,00

13.076

301 532,00

19.113

131 001,00

19.113

131 001,00

239-193

1 676 151,00

62.219

135533,00

5.1. Kontrola predtiska in sortiranje po popisnih
okoliših, kompletiranje popisnega gradiva, vpisovanje določenih podatkov na mape, distribucija,
naknadno razpošiljanje gradiva, sprejem - kontrola
popolnosti po popisnih okoliših, dostava v obdelavo
- evidenca

381.160

2 689 120,00

212.058

1 691 106,00

5.2. Materialni stroški
(PTT, prevoz)

538.201

3 7b7 107,00

538.201

3 767 W,00

SKUPAJ (5)

922.361

6 '66 527,00

780.299

5 161 813,00

881.931

6 191 538,00

672.818

1 709 936,00

3. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
3.1. Priprava tehnične dokumentacije
(izdelava diazo kopij za 13 000 popisnih okolišev,
izdelava preglednih kart, priprave in delo na
medobčinskih in občinskih geodetskih upravah;
rezanje in kompletiranje gradiva, izpisi hišnih
številk po popisnih okoliših - 13 000 popisnih
okolišev)
SKUPAJ (3)
1. PROGRAMIRANJE
1.1. Izdelava programov
(za izpis podatkov in kontrolnih tabel iz baz
podatkov; izdelava programa za izpis pomožnih
obrazcev; vzpostavitev datotek za izvajanje kontrol;
izdelava programov za predtisk; formiranje popisnega
traku; KK, LK; uparitev podatkov popisa, baze,
registrov; avtomatski popravki; kontrolne tabele;
datoteka čel in glav tabel rezultatov)
1.2. Zunanje storitve in skupno programiranje v zveznem
zavodu (pogodbe o delu, potni stroški, dnevnice)
SKUPAJ (1)
5. DISTRIBUCIJA IN ZBIRANJE GRADIVA

6. STROŠKI POPISOVANJA
6.1. Stroški občinskih popisnih komisij - 350 oseb
(najem prostorov za gradivo in inštruktaže, prevzem
gradiva od zavoda; tehnične dokumentacije od geodetskih služb; kompletiranje gradiva po popisnih
okoliših in vpis identifikacij na kartonske mape
popisnih okolišev; organizacija inštruktaž na
terenu; propaganda popisa; kontrola poteka popisa;
reševanje metodoloških vprašanj z republiškimi in
občinskimi inštruktorji; koncentriranje gradiva;
kontrola in izdelava prvih rezultatov; pogodbe,
izplačila popisovalcem in ostalim aktivnim udeležencem v občini; potni stroški, dnevnice, materialni
stroški)
Opomba: občinske popisne komisije se v občinah
formirajo že v novembru 1990. leta in
zaključijo z delom v maju 1991
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CELOTNI STROŠKI POPISA
-DEM

■2. Stroški popisovanja
(13 000 popisovalcev dela 15 dni, osebni dohodki honorarji; potni stroški, dnevnice, materialni
stroški)

DIN

POTREBNA DODATNA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA
DEM

DIN

3-746.135

26 222 945,00

3.746.135

26 222 945,00

3. Stroški občinskih inštruktorjev
(1 200 občinskih inštruktorjev, ki v povprečju
delajo 1,5 meseca; 1 dnevna udeležba na inštruktaži;
vodenje inštruktaže za popisovalce (4 dni); spremljanje popisa na terenu (15 dni), kontrola popisa
na terenu, zbiranje gradiva, izdelava prvih
rezultatov po popisnih okoliših, osebni dohodki honorarji, dnevnice, potni stroški, materialni
stroški)

798.443

5 589 101,00

727.402

5 091 814,00

'•'1. Stroški republiških inštruktorjev
(60 inštruktorjev dela 2 meseca, vodijo inštruktaže,
spremljajo popis; honorarji, dnevnice, potni stroški
materialni stroški)

371.476

2 600 332,00

181.850

1 272 950,00

5.800.988

40 606 916,00

5.328.235

37 297 645,00

2.148.071

15 036 497,00

2.023.913

14 167 391,00

7.2. Prostori
(najem 2 000 m2 za dobo 10 mesecev; oprema, police,
stoli, mize; pisarniški material: svinčniki, šilčki;
papir, mape; čiščenje, brisače, toaletni papir;
avto za prevoz gradiva; malice in deljenje malic v
določenih prostorih, oprema za malico)

651.619

4 561 333,00

651.619

4 561 333,00

^•3. Prenos podatkov na magnetne medije
(količina podatkov adekvatna 5 000 000 kartic,
500 magnetnih trakov, 1 500 škatel papirja printerskega). Za republiška dopolnila 100 000,00 din.

861.410

6 029 870,00

861.410

6 029 870,00

3.661.100

25 &7 700,00

3-536.942

24 758 594,00

- STROSKI NASTAVITVE IDENTIFIKACIJ ZA DVA NOVA REGISTRA
Republiški dodatek v celoti
(tehnične in organizacijske rešitve za dodelitev
identifikacij)

90.928

636 496,00

90.928

636 496,00

SKUPAJ (8)

90.903

636 496,00

90.928

636 496,00

- NADOMESTILO OSEBNIH DOHODKOV ZA ZAPOSLENE DELAVCE

2^7.325

2 011 275,00

287.325

2 011 275,00

SKUPAJ (9)

287.35

2 011 275,00

287.35

2 011 275,00

SKUPAJ (6)
OBDELAVA POPISNEGA GRADIVA
'•1. Ročna priprava
(20 delavcev z višjo izobrazbo, 180 delavcev
s srednjo izobrazbo za 10 mesecev dela, osebni
dohodki)

SKOPAJ (7)
8

9

l0

- KONTROLNI POPIS
(kompletna izvedba kontrolnega popisa na manjšem
področju)

47/283

333 981,00

T7.283

330 981,00

*upaj (10)

V-2B3

330 981,00

T7-263

333 981,00

s
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CELOTNI STROŠKI POPISA
DEM

DIN

POTREBNA DODATNA SREDST«
IZ PRORAČUNA
DEM

11. PUflLICIRANJE REZULTATOV POPISA
(tisk rezultatov popisa v najmanj 10 različnih
publikacijah; 220 izvodov po 200 strani, črno - belo;
atlas, tisk krajših informacij)

413-603

2 895 221,00

363.702

SKUPAJ (11)

413.603

2 895 221,00

363-702

12. ANALIZA REZULTATOV
(angažiranje delavcev znanstveno raziskovalnih
inštitutov - interdisciplinarno delo - za analizo
rezultatov popisa, delo po pogodbi)

91.771

642 397,00

61.829

SKUPAJ (12)

91-771

642 397,00

61.829

22.731

159 117,00

22.731

1.038.824

7 271 768,00

1.038.824

13-3. 1 miniračunalnik - grafična postaja in programska
oprema priključena na skupni računski center,
100 000 USA $ in programska oprema 80 000 USA $;
(ta računalnik se pozneje uporabi za podporo vsem
geokodiranim bazam podatkov v SR Sloveniji geodezija, okolje, prostor, kmetijstvo)

311.602

2 181 214,00

311.602

13.4. Adresirni stroj
(1 600 000 ASCH, potreben za masovno adresiranje
popisnih obrazcev - predtisk - in vseh poštnih
pošiljk v okviru popisa - nakup v letu 1990)

227.097

1 589 679,00

227.097 '

13.5. Cistopisni izpisovalniki
(laserski komplet, 2 x podprt s PC,40 000 DEM x 2)

80.000

560 000,00

80.000

13.6. Matrični sistem za slabše kvalitete
(30 000 DEM, nakup v letu 1991)

30.000

210 000,00

30.000

SKUPAJ (13>

598.589
2.308.843

4 190 123,00
16 161 901,00

598.589
2.308.843

SKUPAJ 1 - 12

13.<»93.353

94 453 V71.00

11.946.169

SKUPAJ

15.8tP.196

110 615 372,00

14.255.012

13. RAČUNALNIŠKA OPREMA
13-1. PC LAP TOP - 1
13.2. 5 miniračunalnikov v omrežju, dislokacija in
ustrezno število terminalskih mest.
120 000 USA $'x 5; (oprema se kasneje uporabi za
skupne namene)

13.7. Carinske dajatve
(0 35 %)
Sredstva so potrebna v letu 1990 in 1991

1 - 13

DINAMIKA PORABE:

1990
1991
1992
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(1 - 13)
24 646 846,00 din
71 446 228,00 din
3 692 010,00 din

(1 - 12)
8 484 945,00 din
71 446 228,00 din
3 692 010,00 din
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Elementi za izračun
Osnova za izračun celotnih in potrebnih dodatnih finančnih
sredstev za izvedbo popisa v 1991. letu so osebni dohodki
v mesecu decembru 1989 prikazani v tabelah 1 in 2. (V tabeli
1 za delavce z 10 let delovne dobe in 5% za minulo delo,
v tabeli 2 za 20 let delovne dobe in 10% za minulo delo).
Višina dnevnic in kilometrina velja za mesec december 1989.
leta.
Predračun v DEM je po tečaju z dne 1.1. 1990.
Tabela 1
Brutto
ves mesec
ura
ves mesec
nadura
tabela 2
£ Brutto
ves mesec
Ura
C) ves mesec
nadura
Dnevnica =
Kilometrina
0

višja
izobrazba
7.959,80
43,74
11.939,70
65,60

visoka
izobrazba
10.001,90
54,96
15.002,80
82,43

višja
srednja
izobrazba
izobrazba
6.359,70
8.338,90
34,94
45,82
12.508,40
9.339,60
52,42
68,73
20,60 din (10,30; 7,40)
-= 0,40 din/km

visoka
izobrazba
10.4^8,10
57,57
15.717,20
86,36

srednja
izobrazba
6.070,60
33,35
9.105,90
50,03

Primerjava porabe sredstev ob popisu
1981 in predvidene porabe sredstev za
popis 1991
Leto popisa
1981

1. Število prebivalcev
- popisanih
j*1 ~ ocena
2. Število vprašanj
(P-1, P-2)
j 3. Sredstva
~ dodeljena
zahtevana
j 8) skupna (1-13)
b) sredstva za izvedbo
Popisa (1-12)
4
Stroški na 1 vprašanje
i
D
i
t

1991

1.891.864
2.030.000
62
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187.271.789

OBRAZLOŽITEV
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta dne 18. 12. 1989 obravnavala in sprejela osnutek
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in
kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991, predlagatelju pa naložila, da ob upoštevanju stališč, pripomb, predlogov
in mnenj delovnih teles Zborov in skupščine, skupin delegatov in pripomb delegatov na sejah zborov pripravi predlog
zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in
kmečkih gospodarstev v SR Sloveniji v letu 1991.
V sklepu, s katerim je zbor združenega dela sprejel osnutek
zakona, je hkrati naložil predlagatelju, da pri pripravi predloga upošteva pripombe Komisije za narodnosti k 12. in 15.
členu osnutka. Obe pripombi, ki sta se nanašali na jasnejšo
opredelitev tega, da se določbi nanašata na narodnostno
mešana območja, je predlagatelj upošteval.
V 6. členu predlog zakona določa izdajo metodologije
o načinu izvedbe popisa za vsebino, ki jo bo določal. Predpisal jo bo direktor zavoda SR Slovenije za statistiko v sklopu
skupne metodologije za izvedbo popisa.
Sredstva za pripravo in izvedbo popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih gospodarstev se bodo zagotavljala v okviru republiškega proračuna. To velja za popis
v celoti, torej tako za popis, ki bo v SR Sloveniji izveden na
podlagi zveznega zakona, kakor tudi za tisti del popisa, ki bo
izveden kot dodaten na podlagi zakona, katerega predlog je
predložen. Z zveznim zakonom bodo zagotovljena finančna in
druga sredstva samo za tiste naloge in dela, ki jih bodo pri
pripravi in izvajanju opravili zvezni organi in organizacije.
Finančna sredstva se bodo zagotavljala v letih 1990, 1991 in
1992. Celotna potrebna finančna sredstva znašajo
99,785.084,00 din, od tega v 1990. letu 24,646.846,00 din,
v 1991. letu 71,446.228,00 din in v 1992. letu 3,692.010,00 din.
Del finančnih sredstev bo dodeljen skupščinam občin glede
na število prebivalcev in način poseljenosti. Višina dodeljenih
sredstev posameznim občinam bo naknadno usklajena s številom prebivalcev in načinom poseljenosti, ugotovljenima na
podlagi podatkov, dobljenih ob popisu. Sredstva dodeljena
občinam bodo namenjena za denarna nadomestila za delo,
dnevnice in potne stroške za približno 14.000 delavcev.
Zavod SR Slovenije za statistiko bo o pripravah in izvajanju
popisa prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev poročal Skupščini SR Slovenije in sicer
o opravljenih nalogah in o porabljenih sredstvih vsako leto do
31. marca za predhodno leto. Končno poročilo o izvedenem
popisu in njegovih rezultatih bo Zavod SR Slovenije za statistiko predložil Skupščini SR Slovenije do 30. junija 1993.
Hkrati bo predložil tudi dokončni obračun stroškov popisa.

99.785.084,00

83.623.183,00
3.020.513 a) 898.964,70
b) 753.362,00
S. Stroški na 1 osebo
99
a) 49,20
b) 41,20
'ndeks rasti stroškov za 1 vprašanje
1991 a) 297.620
1981 b) 249.415
'ndeks rasti stroškov na 1 osebo
1991 a) 496.970
1981 b) 416.162
Indeks cen na drobno
^11.89/111.81 = 376.871,4
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PREDLOG
da se začne postopek za spremembo ustave
socialistične federativne republike Jugoslavije
(AS-1015/1) (AS-1021/1)
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji dne 2. februarja
1990 sklenil, da se pošljejo skupščinam republik in avtonomnih pokrajin predlogi po 399. členu ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije pooblaščenih
predlagateljev, da se začne postopek za spremembo
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije,
da bi dale soglasje v smislu drugega odstavka 400. člena
ustave SFRJ, in sicer:

- predlog Skupščine SR Bosne in Hercegovine, da se
začne postopek za spremembo ustave SFRJ (AS-1021/1).
Zvezni zbor predlaga, naj skupščine republik in avtonomnih pokrajin obravnavajo te predloge, da se začne
postopek za spremembo ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije, do 18. februarja 1990.
V prilogi Vam pošiljamo predloge, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ.

- predlog Zveznega izvršnega sveta, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ (AS-1015/1),
- predlog Skupščine SR Slovenije, da se začne
postopek za spremembo ustave SFRJ (AS-1008/1),*

* Predlog Skupščine SR Slovenl|e, da se začne postopek za
spremembo ustave SFRJ je bil spre|et na se|ah zborov Skupščine SR Slovenije 11. januarja 1990, objavljen pa je bil v Poročevalcu št. 1, z dne 16. 1. 1990.

Zvezni izvršni svet ocenjuje, da se je začela odločilna faza
izvajanja reforme. Z ekonomsko reformo se vzpostavlja nov
način gospodarjenja, ki temelji na pluralizmu, enakopravnosti
in konkurenci različnih oblik lastnine, ki pa zahteva popolno
samostojnost gospodarskih subjektov na enotnem jugoslovanskem in proti svetu odprtem trgu.
Spremembe v družbenoekonomskih odnosih, zlasti v značaju ekonomije, zahtevajo nujne spremembe tudi v političnem
sistemu v smeri demokratizacije vseh družbenih odnosov in
krepitve pravne države, v tem okviru pa tudi spremembe
značaja, funkcij in organizacije institucij sistema. Ustvarjanje
tržne ekonomije in spoštovanja tržnih zakonov zahteva
namreč usklajevanje pravic in dolžnosti vseh institucij
sistema, predvsem skupščin in izvršilnih organov, z vzpostavljenimi odnosi v gospodarskem sistemu. S tem se spreminja
vloga državnih organov, pri čemer se morajo po eni strani
zmanjšati njihova pooblastila v skladu z deetatizacijo v ekonomiji države, po drugi strani pa se morajo v teh okvirih vzpostaviti tista pooblastila, ki so nujna za zagotovitev in varstvo
mehanizmov tržnega gospodarjenja in stabilnost gospodarstva.
Zato je Zvezni izvršni svet mnenja, da so nujne tiste ustavne
spremembe, ki bi zagotovile: popolno samostojnost gospodarskih subjektov, določile titularje družbenih sredstev kot
družbenega kapitala in enakopravnost vseh oblik lastnine na
trgu ter njihovo enakopravno varstvo; ustreznejši način organiziranja pri zadovoljevanju skupnih potreb in interesov
delovnih ljudi; nadaljnjo demokratizacijo vseh družbenih
odnosov in v tem okviru širše svoboščine in pravice človeka in
občana, vštevši tudi svobodo političnega organiziranja in
združevanja; neposredne, tajne in svobodne volitve; ustreznejšo organizacijo in delovanje skupščin družbenopolitičnih
skupnosti kot zakonodajnih teles in večjo samostojnost in
odgovornost izvršilnih organov in upravnih organov pri izvajanju politike in izvrševanju zakonov; da sodno funkcijo
opravljajo redna sodišča in drugi pravosodni organi; ustrezne
pravice in dolžnosti organov federacije za vodenje makroekonomske politike ne le na področju ekonomskih odnosov
s tujino in na monetarnem področju, temveč tudi na fiskalnem
oziroma davčnem področju; učinkovito odločanje v federaciji
o vprašanjih skupnega pomena ter popolnejša pooblastila in
odgovornost zveznih organov za dosledno izvajanje ustave
SFRJ, zveznih zakonov in drugih aktov ter politike, ki jo
določa Skupščina SFRJ.
Zvezni izvršni svet je pri predlaganju navedenih sprememb
ustave SFRJ upošteval predloge in mnenja skupščin republik
in skupščin avtonomnih pokrajin, ki so jih dale ob obravnavanju predloga, da se začne postopek za spremembo ustave
SFRJ, ki ga je ta svet dal Skupščini SFRJ 16. decembra 1989.
Zvezni izvršni svet je ugotovil, da je v večini predlogov in
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mnenj skupščin SR in SAP soglasje, da se opravijo sp
membe v ustavi SFRJ, ki so nujne za izvajanje gospodari
reforme. Zato je Zvezni izvršni svet pri predlaganju navede
sprememb ustave sprejel vse tiste predloge in mnenja, ki
ujemajo z njegovimi temeljnimi opredelitvami in pome'
korak naprej, ki omogočajo in pospešujejo celovito izvaja
reforme ter učinkovito in odgovorno uresničevanje z usti
določenih pravic in dolžnosti oziroma funkcij Zveznega iz"
nega sveta.
S tem predlogom Zvezni izvršni svet ne zanika potrebe
sprejetju nove ustave, pri katere pripravi se bo tudi s
vsestransko angažiral, temveč si prizadeva, da se v najk'
šem času ustvarijo nujni normativno-institucioanlni pogoji
izvajanje začete gospodarske reforme in nadaljnjo demoM
zacijo družbe. Glede na navedene ocene in cilje daje Zvr
izvršni svet po pooblastilu iz 399. člena ustave SFRJ.
Predlog, da se začne postopek z
spremembo ustave Socialistične
federativne republike Jugoslavije
Zvezni izvršni svet meni, da so spremembe ustave Sf
nujne v naslednjih smereh:
1. Glede na že začete in izpeljane spremembe na podro
gospodarskega sistema, potrebo po ustvarjanju nujnih po!
jev za zaokrožitev tega sistema in zagotovitev nadaljnje de«
tizacije odnosov in popolne samostojnosti gospodarskih sj
jektov, opredelitev titularjev družbenih sredstev in zagotovi
enakopravnosti vseh oblik lastnine na trgu in njihovega e'
kopravnega varstva je treba v ustavi SFRJ črtati rešitve, ki
nanašajo na: opredelitev sredstev v družbeni lastnini in P
poved pridobivanja lastninske pravice na teh sredstvih v o'!
nizacijah in skupnostih, s tem da se lahko tudi na nara^'1
bogastvih in dobrinah v splošni rabi v določenih primeril
pod določenimi pogoji pridobi lastninska pravica; prayj
dela z družbenimi sredstvi; razporejanje dohodka in del'
sredstev za osebne dohodke in zajamčeni osebni dohod'
določanje pravne subjektivitete določenih organiazcij in trs
nje mandata poslovodnega organa ter na posebno vars'
družbene lastnine. S tem bi odpravili ustavne omejitve
določanje novih rešitev, ki jih zahtevajo sistem podjetniški
poslovanja in odnosi, ki izhajajo iz takega poslovanja.
,
Zaradi uvedbe takega poslovanja ih izenačitve pogoje^
gospodarjenje na vseh področjih je treba odpraviti omeji',
ki se nanaša na zemljiški maksimum. Tako bi tudi na "
področju odpravili omejitev lastninske pravice kmetov, ki \e
na nobenem drugem področju gospodarjenja.
2. Zaradi ustvarjanja pogojev, da se v skladu s sprem<
poročevalk

bami v gospodarskem sistemu opravijo spremembe tudi na
področju zadovoljevanja osebnih in skupnih potreb, je nujno:
- razveljaviti določila ustave SFRJ, ki se nanašajo na
obvezno samoupravno interesno organiziranje in upravljanje
samoupravnih interesnih skupnosti, v skladu s temi spremembami pa tudi določila, ki se nanašajo na pridobivanje dohodka
na področju družbenih dejavnosti;
- omogočiti, da lahko delavci in delovni ljudje ustanavljajo
različne oblike organiziranja zaradi zadovoljevanja osebnih in
skupnih potreb in interesov, ne da bi morali ustanoviti oziroma organizirati določene skupnosti ali druge institucionalne oblike;
- določiti, da se za zadovoljevanje z ustavo in zakonom
določenih družbenih potreb in interesov na področjih družbenih dejavnosti zagotavljajo sredstva v proračunih družbenopolitičnih skupnosti, v družbenih skladih ali kako drugače.
3. Pogoj za učinkovito delovanje enotnega jugoslovanskega trga je, da so njegovi temelji tudi davčni sistem in
skupni temelji davčne politike ter da ima federacija določena
pooblastila na tem področju. Davčni sistem in davčno politiko
bi tako uskladili z rešitvami v razvitih evropskih državah in
zagotovili enakopravnost gospodarskih subjektov in delovnih
ljudi in občanov na enotnem jugoslovanskem prostoru.
Z usklajevanjem davčne politike družbenopolitičnih skupnosti in z davčno konkurenco bi onemogočili tudi različne oblike
in načine onemogočanja svobodnega gibanja blaga, storitev,
kapitala, dela in znanja, dezintegracijo in zapiranje v ozke
gospodarske in teritorialne meje. Tako bi zagotovili delovanje
enotnega jugoslovanskega trga kot ključnega dejavnika ekonomske integracije države in njenega vključevanja v evropske
integracijske tokove.
4. Spričo vloge države v tržnem gospodarstvu pri zagotavljanju stabilnih pogojev gospodarjenja - v skladu s spremembami, opravljenimi z amandmaji k ustavi SFRJ - je nujno, da
skupno razvojno in ekonomsko politiko določa Skupščina
SFRJ, da pa ukrepe za uresničevanje določene politike sprejema Zvezni izvršni svet. Tako bi še bolj poudarili funkcijo
Skupščine SFRJ pri določanju politike države v celoti, zlasti
pa ekonomske politike, vendar pa tudi zagotovili nujne
pogoje, da Zvezni izvršni svet učinkovito in odgovorno uresničuje svoje funkcije pri vodenju tekoče ekonomske politike.
Predlagane spremembe izhajajo iz spremembe značaja
upravljanja ekonomije države v razmerah tržnega gospodarjenja.
Zaradi istega namena so nujne tudi spremembe položaja
Narodne banke Jugoslavije kot centralne monetarne ustanove, da bi lahko popolnoma samostojno in odgovorno sprejemala ukrepe in opravljala vse svoje funkcije, ki jih ima pri
zagotavljanju zunanje in notranje likvidnosti države in ohranjevanju vrednosti nacionalne valute. Pri tem bi Narodna
banka obdržala pooblastilo, da predlaga Skupščini SFRJ
zvezne zakone in druge splošne akte na področju monetarnega, kreditnega in deviznega sistema, monetarne in devizne
politike in skupnih temeljev kreditne politike.
Da bi ustvarili pogoje za učinkovito delovanje Narodne
banke Jugoslavije v skladu z njeno vlogo, določeno z ustavo
SFRJ, je nujno določiti, da Narodno banko Jugoslavije vodi
guverner Narodne banke, ki je odgovoren Skupščini SFRJ,
medtem ko bi bilo treba upravljanje poslov Narodne banke
Jugoslavije urediti z zveznim zakonom.
5. Nujno je določiti stabilnejši in učinkovitejši sistem financiranja funkcij federacije, in sicer z zagotovitvijo ustreznih
virov financiranja. V skladu s tem bi bili prihodki federacije
Poleg carine tudi prometni davki in drugi davki v okviru

davčnega sistema in izvirni prihodki, določeni z zveznim
zakonom. Zaradi takega načina zagotavljanja samostojnih
izvirnih prihodkov federacije ne bi bili več potrebni prispevki
republik in avtonomnih pokrajin kot poseben vir financiranja
funkcij federacije. V tem okviru bi se reševalo tudi vprašanje
stabilnih virov prihodkov za financiranje JLA, tako da ga ni
treba posebej urediti z ustavo.
6. Da bi zagotovili učinkovito delovanje temeljnih institucij
sistema in neposredno sodelovanje delovnih ljudi in občanov
pri odločanju o najpomembnejših družbenih vprašanjih, je
nujno:
- zajamčiti svobodne, neposredne in tajne volitve;
- razveljaviti določila ustave SFRJ, po katerih se v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti določajo struktura in način
odločanja zborov skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter
volitve delegacij in delegatov v teh zborih; predvidevajo kandidacijske konference kot oblika določanja kandidatov za
delegate v skupščini družbenopolitične skupnosti in konference delegacij kot oblika določanja smernic za delo in odločanje delegatov;
- zajamčiti širše svoboščine ter osebne, politične in druge
pravice človeka in občana, zlasti pa tiste, za katere se je naša
družba opredelila kot socialistična in demokratična družba in
del sodobnega sveta, in sicer s sprejetjem tudi ustreznih
mednarodnih aktov na teh področjih;
- v skladu z opredelitvami o nadaljnji demokratizaciji družbenih odnosov, vštevši tudi politični pluralizem in odpravo
slehernega političnega monopola, z ustavo SFRJ zajamčiti
svobodo političnega organiziranja in drugega združevanja in
zajamčiti enak položaj občanov ne glede na njihove politične
opredelitve ter določiti pooblastila federacije, da ureja
temeljna vprašanja na področju političnega organiziranja in
združevanja občanov. V ta namen je treba črtati tudi določila
ustave SFRJ (temeljna načela in normativni del), ki se nanašajo na položaj in vlogo družbenopolitičnih organizacij (ZKJ,
sindikata, SZDLJ) v političnem sistemu.
7. Z uvedbo tržnega gospodarstva, pluralizma lastninskih
oblik pri gospodarjenju in vse bolj navzočih demokratičnih
procesov v družbi in zahtev po učinkoviti pravni državi so
nujne tudi določene spremembe v pravosodnem sistemu kot
pomembnem segmentu državne oblasti. V ta namen je nujno:
- uveljaviti redna sodišča kot organe državne oblasti in
družbene skupnosti v celoti ter neodvisno in samostojno
delovanje pravosodnih organov in inštitucij, med drugim tudi
z zagotavljanjem trajnosti opravljanja sodniške funkcije kot
pretežno strokovne funkcije;
- razveljaviti določila ustave SFRJ, ki se nanašajo na
sodišča združenega dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja;
- zagotoviti, da opravlja javno tožilstvo svoje funkcije
neodvisno, po ustavi in zakonih, ne pa tudi v skladu s politiko,
določeno s splošnimi akti skupščin družbenopolitičnih skupnosti, kot je to sedaj določeno z ustavo.
8. Zaradi ustvarjanja pogojev za enotno in učinkovito izvrševanje zveznih zakonov in krepitev načela ustavnosti in zakonitosti in pravne varnosti je nujno poenostaviti zelo zapleten
mehanizem pri zagotavljanju izvrševanja zveznih predpisov,
tako da Zvezni izvršni svet in drugi zvezni organi dobijo
pooblastila, ki bi zagotovila učinkovito in dosledno izvrševanje ustave SFRJ, zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov
na celotnem ozemlju SFRJ. Pooblastila zveznih organov
morajo prispevati k učinkovitemu varstvu temeljnih vrednot
našega sistema, določenih z ustavo SFRJ in zveznim zakonom.

Na podlagi zahteve iz »Deklaracije za svoboščine, enakopravnost, enotnost in reforme«, s katero se je Skupščina
Socialistične republike Bosne in Hercegovine zavezala, da
vsem občanom Bosne in Hercegovine ne bo zagotovila le
Pravic, ki so bile izkazane v »Deklaraciji ZAVNOBiH o pravicah
občanov Bosne in Hercegovine«, pač pa tudi vse druge demokratične dosežke, ki gredo človeku sodobne civilizacije, in
9lede na to, da so že izpeljane korenite spremembe na
Področju ekonomskega sistema, ki zahtevajo nadaljnje spremembe političnega sistema ne da bi se čakalo na sprejetje
love ustave SFRJ, daje Skupščina Socialistične republike

Bosne in Hercegovine na skupni seji zborov dne 25. januarja
1990 na podlagi 399. člena ustave SFRJ Zveznemu zboru
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
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Na podlagi vse bolj izražene opredelitve o demokratičnem
oblikovanju modernejše in učinkovitejše družbe ter opredelitve o svobodi združevanja in političnega in sindikalnega organiziranja in delovanja je Skupščina SRBiH mnenja, da so
dozoreli družbeni in politični pogoji, da se začne postopek za
spremembo ustave SFRJ.
Glavni razlogi za spremembo ustave SFRJ izvirajo iz
potrebe, da se ustvarijo širši ustavni temelji za demokratično
izkazovanje svoboščin in pravic človeka in občana, s katerih
uporabo se bodo zagotovili vsi demokratični pogoji za svobodno izražanje mnenja in drugih družbenih opredelitev ter
za uveljavljanje neodtujljivih pravic in svoboščin združevanja
in političnega in sindikalnega organiziranja in delovanja.
Z ustavnimi spremembami je treba odpraviti vse politične
monopole in ustvariti ustavne pogoje za to, da lahko temeljita
legitimnost in vpliv na odločanje v pravni državi le na podpori
občanov, izkazani na svobodnih in demokratičnih volitvah.
Z ustavnimi spremembami je treba zagotoviti, da imajo vsi
občani Socialistične federativne republike Jugoslavije pravico, da se svobodno in enakopravno združujejo v politične
organizacije in da po demokratičnih načelih, določenih
v ustavi SFRJ, sodelujejo pri volitvah in pri izvajanju oblasti
v skladu z rezultati volitev.
S spremembami ustave SFRJ je treba zagotoviti enakost
občanov glede pravic in dolžnosti ne glede na politično prepričanje in njihovo enakopravno sodelovanje pri predlaganju
in določanju kandidatov ter pri volitvah predstavnikov
v skupščine družbenopolitičnih skupnosti. S tem se bodo
ustvarili ustavnopravni pogoji za popolnejše delovanje pravne
države v pogojih politične demokracije.
S spremembami ustave SFRJ je treba zagotoviti vsa pravna
sredstva, med drugim tudi ustavno-sodno varstvo, ki bi jamčilo svoboščine in pravice do združevanja in političnega in

sindikalnega organiziranja in delovanja, ter učinkovita sre<
stva za preprečevanje njihove zlorabe. Te pravice in svobo!
čine se ne bi smele izkoriščati za ogrožanje drugih z ustav
zajamčenih svoboščin in pravic človeka in občana, za širjenj
nacionalnega, rasnega in verskega sovraštva niti za nasiln
spremembo ustavne ureditve in za ogrožanje ozemeljsK
celovitosti in neodvisnosti ter obrambne sposobnosti držav
niti za ogrožanje vrednot, določenih v mednarodnih aktih,'
jih je ratificirala naša država. Uresničitev te opredelitve zaf
teva ustrezne spremembe določb ustave SFRJ, ki se nanašaj
na pristojnost Ustavnega sodišča Jugoslavije.
Ustavne spremembe, ki se nanašajo na volilni sistem, zaht«
vajo ustrezne spremembe določb ustave SFRJ o delegatske^
skupščinskem sistemu. Skupščina SRBiH je mnenja, da j
treba razveljaviti tiste določbe ustave SFRJ, ki določajo struK
turo skupščin družbenopolitičnih skupnosti v socialistični
republikah in socialističnih avtonomnih pokrajinah, ter prepU
stiti urejanje strukture skupščin ustavam socialističnih repi
blik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
S spremembami ustave SFRJ je treba v skladu s terT
opredelitvami zagotoviti ustavne pogoje, da bi se takoj p
začetku njihove veljavnosti izpeljale volitve za skupščin
družbenopolitičnih skupnosti. Zato je treba izpeljati ustavn
spremembe čim prej, po postopku, v katerem se bodo opravi
vsa pravila in procedura, določeni z ustavo SFRJ.
Skupščina SRBiH je mnenja, da je treba v postopku, dolo
čenem z ustavo, organizirati čim bolj vsestranske aktivnosti
zlasti glede izvedbe javne razprave o osnutkih ustavni'1
amandmajev, da bi se ustvarili pogoji za najširše angažiranj
in popoln ustvarjalni prispevek občanov, znanstvene in stre
kovne misli k ustvarjalni razčlenitvi in iskanju ustavnopravni'
rešitev v okviru smeri sprememb, določenih v tem predlogu

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE
ZBOR OBČIN
Odgovori izvršnega Sveta skupščine SR
Slovenije na zahtevo skupine delegatov
iz občine Nova Gorica za zbor občin
skupščine SR Slovenije v zvezi
z racionalizacijo postopkov zemljiške
knjige in zemljiškega katastra
Skupina delegatov iz občine Nova Gorica za Zbor občin
skupščine SR Slovenije je v zvezi s stališčem Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije št. 02004-2/89 z dne 15. 12. 1989 do
njene pobude št. 06/B-1/86-1 z dne 21. 11. 1989 za združitev
zemljiške knjige in geodetske uprave v SR Sloveniji ugotovila,
da je bilo glede racionalizacije postopkov zemljiške knjige in
zemljiškega katastra od leta 1986 napravljeno zelo malo aktivnosti. Zato zahteva, da se za izvedbo predvidenih nalog
zadolži posamezne organe in da se postavijo roki za izvršitev
nalog.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v odgovoru na delegatsko zahtevo navezuje na svoje stališče do prve pobude in
dodatno pojasnjuje:
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 28. in 29.
septembra 1988 že sprejela predlog za izdajo zakona o zemljiški knjigi. Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga za
izdajo sprejel stališče, da je treba ob pripravi zakona o zemljiški knjigi pripraviti tudi podlage za kataster stavb, v zakon
o zemljiški knjigi pa vnesti rešitve; ki bodo zagotavljale evidenco vseh, z amandmaji k Ustavi SFRJ predvidenih lastninskih oblik. Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, ki
je pripravljalec zakona, je po programu dela Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije zadolžen, da pripravi osnutek zakona
o zemljiški knjigi do konca meseca maja letošnjega leta.
V zvezi s časovno realizacijo priprave osnutka je treba opozo68

riti, da so priprave za zvezni zakon o lastnini še v teku. Gled
katastra stavb pa je Republiška geodetska uprava skup1
z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanja pf
štora pripravila koncept, po katerem se nastavi ta katast'
v dveh občinah. Vsebino in način vodenja katastra stavb D
mogoče zasnovati šele glede na rezultate testa.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo pri pripravi osnutK
Zakona o zemljiški knjigi predlagal take rešitve, ki bodo om<
gočale prehajanje sedaj ročno vodene evidence na računali
ško vodenje oziroma natančnejšo ureditev takega vodenj
s podzakonskim aktom. Ob sprejemu predloga zakona, K
bodo razčiščena vsa tehnična vprašanja in sestavljen
finančna konstrukcija, pa bo predlagal tudi program kompji
terizacije zemljiške knjige.
Glede vodenja podatkov zemljiškega katastra Izvršni svf
Skupščine SR Slovenije pojasnjuje, da Republiška geodetsM
uprava načrtuje sistemsko ureditev pogojev računalniške!)!
vodenja pri sprotnem vodenju zemljiškega katastra. Koij
kretna podlaga so izkušnje takega vodenja v več geodetskjj
upravah in izkušnje, ki bodo pridobljene po prenosu zemlj'
škokatastrske obdelave in povezave z drugimi evidencami flj
skupnem računalniškem centru upravnih organov. Rešitve
potrebno usklajevati s predvideno zvezno zakonodajo s tefl'1
področja, pri čemer so predvidene težave zaradi različn
ureditve pristojnosti.
Rokov ni možno predvideti zaradi sistemsko nerešene«)1
vprašanja financiranja programa del geodetske službe.
Stališče do pobude občinske
zdravstvene skupnosti Velenje
o organiziranju območne zdravstvene
skupnosti Velenje
Občinska zdravstvena skupnost Velenje je 22. decemb'1
1989 posredovala pobudo za organiziranje območne zdra^
poročevale1

! stvene skupnosti Velenje, oziroma da se prestavi sedež KoroI ške regije v Velenje.
V zvezi s pobudo posredujemo naslednje stališče:
Zakon o zdravstvenem varstvu v 35. členu opredeljuje medsebojno sodelovanje občinskih zdravstvenih skupnosti zaradi
uresničevanja solidarnosti pri zagotavljanju pravic do zdra\*.
stvenega varstva, zagotovitve zdravstvenih storitev, katerih
opravljanje ni organizirano na območju posamezne občinske
zdravstvene skupnosti, zaradi usklajevanja in delitve dela
i zdravstvenih organizacij, razvoja zdravstvene zmogljivosti ter
uresničevanja drugih skupnih interesov in potreb. Ustanovi, tev medobčinskih zdravstvenih skupnosti po Zakonu o zdrav> stvenem varstvu ni bila obvezna. Kljub fakultativnosti ustanol vitve medobčinskih zdravstvenih skupnosti so le-te bile ustanovljene in delovale v 9 regijah v SR Sloveniji. Z Zakonom
i o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi
I samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih
republiških upravnih organov, je v smislu izvedbe ustavnega
zakona v 19. členu določeno, da se na področju zdravstva
ustanovi Republiška uprava za zdravstveno varstvo v sestavi
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo
z opredelitvijo strokovnih nalog. Hkrati je z Odlokom o prevzemu delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti
j in kmetijsko zemljiških skupnosti v republiške upravne
organe opredeljeno, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji
bo v prehodnem odbobju 1990 potekalo delo delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnostih zdravstva na republiški, medobčinski ter občinski ravni. Osnovno izhodišče pri
pripravi teh rešitev je bilo, da je potrebno v letu 1990 zagotoviti take prehodne rešitve upoštevaje določila ustavnega
zakona, ki bodo čim manj posegla v dosedanji način in
postopke uveljavljanja in uresničevanja pravic zavarovancev
do zdravstvenega varstva. V tem smislu je bilo določeno
delovanje območnih enot Uprave za zdravstveno varstvo pri
Republiškem komiteju za zdravstveno in socialno varstvo po
principu dosedanjega delovanja devetih medobčinskih zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji s sedeži območnih enot
v dosedanjih »regijskih središčih«.
Zato menimo, da navedenega pristopa glede delovanja
območnih enot Uprave za zdravstveno varstvo za leto 1990 ni
smiselno spreminjati.
Pobudo za organiziranje območne zdravstvene skupnosti
Velenje, z morebitno spremembo sedeža regije pa sprejemamo v tem smislu, da jo je potrebno proučiti v sklopu še
preostalih pobud občinskih zdravstvenih skupnosti za upoštevanje specifičnosti svojih območij in drugačnega oblikovanja regijskih zdravstvenih skupnosti.
V tej zvezi ugotavljamo, da je bila že pri pripravi Predloga za
izdajo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu konec leta 1988 upoštevana sprememba
v organizaciji in načinu delovanja samoupravnih interesnih
skupnosti na način, da bi se območne zdravstvene skupnosti
obglikovale za območje več občin, tako da bi lahko le-te bolje
in učinkoviteje opredeljevale in izražale najširše družbene
interese na področju zdravstvenega varstva. Predlagane teze
zakona so določale obvezno ustanovitgev območnih zdravstvenih skupnosti (na 16 območjih v SR Sloveniji), pri čemer
je bila predvidena za občino Velenje in Mozirje ustanovitev
območne zdravstvene skupnosti. Na ta predlog oblikovanja
območnih zdravstvenih skupnosti je bilo večje število pripomb.
Glede na pripravo nove zakonodaje na področju zdravstvenega varstva bomo v letošnjem letu ponovno pručili tudi
smotrnost različnih predlogov organiziranja zdravstvenih
skupnosti, tudi z vidika najprimernejše zaokroženosti območnih oziroma medobčinskih zdravstvenih skupnosti ter upoštevali tudi pobudo občinske zdravstvene skupnosti Velenje, kar
se bo odrazilo tudi v zakonskih določbah o organiziranju in
delovanju zdravstvenih skupnosti.
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Dodatni odgovor na pobudo skupine
delegatov iz občine Novo mesto za zbor
občin skupščine SR Slovenije za
začetek postopka za spremembo
zakona o temeljih varnosti cestnega
prometa
V zvezi s pobudo skupine delegatov za zbor občin Skupščine SR Slovenije iz občine Novo mesto za spremembo 196.
člena Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa dajemo
sledeč odgovor:
Bistvo sedanjega sistema podaljšanja veljavnosti registracije je vsakoletni tehnični pregled vozila, obvezno zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno
drugim, plačilo letnega povračila za uporabo cest ter vodenje
ustreznih evidenc o tem.
Tukajšnji sekretariat je že v letu 1986 izdelal nov projekt
podaljšanja veljavnosti registracije motornih in priklopnih
vozil, ki bi razbremenil občinske upravne organe za notranje
zadeve vseh opravil v zvezi s podaljšanjem veljavnosti registracije.
Po tem projektu bi Zavarovalni skupnosti Triglav in Skupnosti za ceste Slovenije plačevali lastniki vozil premijo za
obvezno zavarovanje in letno povračilo za uporabo cest preko
položnic, ki bi jih izpisovala in lastnikom vozil pošiljala Zavarovalna skupnost Triglav. Veljavnost prometnega dovoljenja
bi podaljševale organizacije pooblaščene za tehnične preglede vozil na podlagi opravljenega tehničnega pregleda
vozila, ki bi hkrati preko osebnih računalnikov vezanih na
centralni računalnik tukajšnjega sekretariata vnašale podatke
v računalniško evidenco vozil ter izpisovale preko printerja
vezanih na osebni računalnik prometno dovoljenje ter vse
ostale obrazce.
Za izvršitev te spremembe je bilo potrebno:
1. Reorganizirati bazo podatkov o tvozilih v računalniku
tukajšnjega sekretariata ter jo uskladiti z dejanskim stanjem.
2. Izdelati programski paket za osebne računalnike, ki bi jih
uporabljale organizacije pooblaščene za tehnične preglede
vozil.
3. Nabaviti računalniško opremo t. j. osebne računalnike,
printerje in modeme za organizacije pooblaščene za tehnične
preglede vozil, vezati to opremo preko poštnih linij na centralni računalnik tukajšnjega sekretariata ter usposobiti
delavce pooblaščenih organizacij za delo s to opremo.
4. Zavarovalna skupnost Triglav mora razpolagati
z ustrezno računalniško opremo.
5. Izdelati ustrezne računalniške programe na Zavarovlani
skupnosti Triglav za vodenje evidenc zavarovanj s škodnimi
dogodki ter izpisovanje položnic za plačilo premij obveznega
zavarovanja ter letnega povračila za uporabo cest.
6. Prenesti podatke o obveznih zavarovanjih lastnikov vozil
iz osebnih računalnikov organizacij pooblaščenih za tehnične
prealede vozil na centralni računalnik Zavarovalne skupnosti
Triglav.
Do sedaj je tukajšnji sekretariat opravil že vse naloge, ki jih
ima po tem programu s tem, da v 12 pooblaščenih organizacijah računalniška oprema še ni vezana na centralni računalnik
tukajšnjega sekretariata zaradi pomanjkanja poštnih linij.
Hkrati smo izdelali tudi programe za računalniški izpis prometnih in vozniških dovoljenj ter sprememb za občinske
upravne organe za notranje zadeve, ki so skrajšali čas, ki je
potreben za vodenje posameznih postopkov na polovico. Te
programe koristijo vsi tisti občinski upravni organi, ki imajo
osebne računalnike vezane na centralni računalnik tukajšnjega sekretariata.
Zavarovalna skupnost Triglav že razpolaga z ustrezno računalniško opremo, ni pa še izdelala računalniškega programa
vodenja evidenc zavarovanj lastnikov vozil s škodnimi
dogodki ter izpisa položnic premije obveznega zavarovanja
ter letnega povračila za uporabo cest.
Do izdelave omenjenega računalniškega programa s strani
Zavarovalne skupnosti Triglav pa občani plačujejo premije
obveznega zavarovanja in letnega povračila za uporabo cest
pri organnizacijah pooblaščenih za tehnične preglede vozil,
območnih skupnostih Zavarovalne skupnosti Triglav ter pri
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nekaterih občinskih upravnih organih za notranje zadeve in
sicer po pogodbi z območnimi skupnostmi Zavarovalne skupnosti Triglav in Skupnostjo za ceste Slovenije, letno povračilo
za uporabo cest pa tudi s položnico. Vse organizacije pooblaščene za tehnične preglede vozil hkrati po pooblastilu
opravljajo tudi podaljšanje veljavnosti registracije in sicer za
80% vozil, za 20% vozil pa to opravijo občinski upravni organi
za notranje zadeve.
Stališče IS skupščine SR Slovenije do
pobude skupine delegatov mesta
Ljubljana za zbor občin skupščine SR
Slovenije glede zaščite sorškega polja
Člani skupine delegatov Skupščine mesta Ljubljana za
delegiranje v Zbor občin Skupščine SR Slovenije so na svoji
47. seji dne 9. 1. 1990 na predlog Družbenopolitičnega zbora
Skupščine mesta Ljubljane obravnavali in sprejeli naslednjo
delegatsko pobudo:1. Skupščina SR Slovenije naj celovito z ustreznim zakonskim aktom zaščiti Sorško polje.
2. Naj se prouči možnost zaščite reke Save kot izjemno
pomembnega vira za pitno vodo Ljubljane.
3. Skupščina SR Slovenije naj čimprej sprejme zakon
o vodah.
Ad 1.
Veljavni zakon o vodah (Ur. I. SRS, št 38/81), ki ureja
izkoriščanje in rabo površinskih, podzemnih in talnih voda,
vodnih in priobalnih zemljišč, v svojem 60. čl. v drugem
odstavku določa, da so skupščine občin dolžne z odlokom
zavarovati zaloge pitne vode, termalne, mineralne in zdravilne
vode ter podtalnice na svojem območju. Z družbenim planom
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je bila občinam v SR
Sloveniji naložena obveznost, da v letih 1989 in 1990 s svojimi
akti zaščitijo pomembnejša območja izvirov in podtalnic.
Občine so po določbah 60. člena zakona o vodah dolžne
z odlokom zavarovati zaloge in določiti varstveni pas in
ukrepe za zavarovanje voda. V tem trenutku pa ugotavljamo,
da celoten proces priprave in sprejema teh pravnih aktov
v pečini občin zaostaja za roki. določenimi s sprejetimi planskimi dokumenti.
RK za varstvo okolja in urejanje prostora je zato že sprožil
aktivnosti za spremembo 60. čl. zakona o vodah, tako, da bi
v bodoče za to zaščito bila pristojna republika. Omenjene
spremembe bodo upoštevane v novem zakonu o vodah, ki je
že v pripravi.
Ad 2
Leta 1986 je IS Skupščine SR Slovenije sprejel program
ukrepov za sanacijo kakovosti reke Save zaradi predvidene
gradnje hidroelektrarne na Savi, ki traja že tretje leto, sanacije
posameznih onesnaževalcev pa se uresničujejo relativno
ugodno.
Reka Sava na območju Kranjsko-Sorškega polja bo sanirana na podlagi Odloka o zaščiti podtalnice Sorškega polja,
ko bo ta sprejet in bo določal tudi obveznosti za sprejem in
izvedbo sanacijskih programov pri posameznih onesnaževalcih tega območja, ki s svojimi emisijami vplivajo na kakovost
reke Save.
Skupščina SR Slovenije je sprejela zakon o zagotavljanju in
uporabi sredstev za varstvo okolja. Sredstva, zbrana na podlagi določil tega zakona, se bodo namenjala tudi za premagovanje problemov za zaščito podtalnic v SR Sloveniji in gradnjo objektov za zaščito površinskih in podtalnih voda na
podlagi natečaja za dodeljevanje sredstev, kar pomeni tudi
možnost za sanacijo industrije na Kranjsko-Sorškem polju.
Ob problemu sanacije reke Save bi radi opozorili tudi na
določila srednjeročnega plana mesta Ljubljane za obdobje
1986-1990 za izvedbo povezave oz. priključitve odpadnih
voda iz območja Medvod na že zgrajen zbiralnik na lokaciji
čistilne naprave Ljubljane, ki je v gradnji in je mesto Ljubljana
do zdaj še ni realiziralo. Ob gradnji teh povezav bi se zmanjšala nevarnost onesnaževanja reke Save na tem odseku
s škodljivimi snovmi, ki jih v reko Soro oz. Savo izpušča
industrija v Medvodah (Aero, Color, Donit idr.).
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Ad 3.
V skladu s sprejetjem amandmajev k ustavi SR Slovenije i'
ustavnega zakona so bile dane tudi možnosti za korenito
spremembo zakona o vodah.
Na podlagi tega je Skupščina SR Slovenije že sprejeli
program dela za sprejem novih zakonov. Tako naj bi Skupš
čina SR Slovenije razpravljala o predlogu za izdajo zakon!
o vodah z osnutkom predvidoma v juniju 1990, predlog
zakona o vodah pa naj bi Skupščina obravnavala v septembru
ali oktobru 1990.
V ta zakon bodo vključene vse potrebne spremembe oz
dopolnitve, ki se nanašajo na učinkovitejše varovanje podtal'
nic v SR Sloveniji.
Na podlagi spremenjenega zakona bomo pripravili tudi
ustrezne podzakonske akte, ki bodo podlaga za pripravo
strokovnih podlag za zavarovanje zalog podtalnih voda.
Predvideno je, da bo odlok za zaščito podtalnice Sorškega
polja na republiški ravni sprejet v letu 1991.
"Vo?
t o
.
Za Zbor občin Skupščine SR Slovenije
je skupina delegatov iz občine Brežice
postavila nekaj zahtev za trajno
ureditev odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov.
Na dane zahteve Izvršni svet Skupščine SR Slovenije odgo
varja naslednje:
1. Zahteva: Odločno nasprotujemo, da bi bila odločite'
o razširitvi začasnega odlagališča znotraj JE Krško sprejet'
pred končano razpravo o tej problematiki v Skupščini S'
Slovenije in pred odločitvijo o dokončni izbiri trajnega odia
gališča RAO.
Odgovor: V skladu z zakonodajo o varstvu pred ionizirajo
čimi sevanji in jedrsko varnostjo ločimo namen, obseg i'
pogoje skladišča RAD za začasno odlaganje odpadko'
v območju jedrske elektrarne od odlagališča za trajno odia
ganje.
Odločitev o razširitvi skladišča nizko in srednje radioaktiv
nih odpadkov znotraj kroga jedrske elektrarne Krško ni pred
met dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986-20C1
niti srednjeročnega družbenega plana SR Slovenij
1986-1990, temveč sodi ta problematika v predmet obratov«
nja NE Kršo.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že dne 14. 12. 198'
podprl pobudo delegata DPZ Skupščine SR Slovenije, da s1
v Skupščini izvede v mesecu januarju 1990, oziroma do zal*
ljučka javne razprave o spremembah in dopolnitvah dolgoroi
nega in družbenega plana občine Krško, celovita razprav'
o načinu reševanja problema trajnega odlaganja vseh nizko i'
srednjeradioaktivnih odpadkov iz SR Slovenije.
Odločitev o dokončni izbiri načina trajnega odlaganja RA^
iz SR Slovenije ne sme in ne more pogojevati odločit^c
o razširitvi skladišča znotraj ograje NE Krško, o kateri bod
odločali delegati občine Krško po javni razpravi. Ob tem j®
treba omeniti obveznost in pravico sodelovanja Skupščin'y
občine Brežice pri sprejemanju navedenih odločitev v sklad
s 47. členom Zakona o urejanju prostora.
Medrepubliška koordinacija SR Hrvaške in SR Slovenije j'i
o določitvi lokacije in izgradnji odlagališča sprejela aktivnost'
ki potekajo po opredeljenih terminih.
Ne glede na razširitev skladišča znotraj ograje NE Krško "
vedno potrebujemo rešitev za dokončno trajno odlaganje, n
nikakor ne more biti na dvorišču NE Krško.
2. Zahteva: Skupščina SR Slovenije naj v najkrajšem mo«
nem času z obravnavo na sejah vseh zborov Skupščine S'
Slovenije ugotovi, ali so dosedanje aktivnosti v zvezi z narrtf
ravano trajnejšo razširitvijo odlagališča srednje in nizK»
radioaktivnih odpadkov pri JE Krško, usklajene s sprejetij
opredelitvami Dolgoročnega plana in Družbenega plana Sj
Slovenije za obdobje 1986-1990 ter Dogovora o temelji
družbenega plana v zvezi z RAO.
.
Odgovor: Pripravlja se celovita informacija o izveden1'
aktivnostih in o nadaljnjih nalogah ter ukrepih v zvezi s p'°1
blematiko nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, skladi ®'
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z sklepom DPZ Skupščine SR Slovenije z dne 19. 12. 1989, ki
bo predloženo v obravnavo Skupščini SR Slovenije do 15. 2.
1990.
3. Zahteva: Skupščina SR Slovenije naj od svojega izvršnega sveta zahteva, da do takrat zadrži vse nadaljnje aktivnosti s tem v zvezi.
Odgovor: Upravni organi, pristojni za to področje, morajo
aktivnosti izvajati v skladu z zvezno in republiško zakonodajo,
zato ni razlogov za začasno zadrževanje oziroma bi bilo
zadrževanje v nasprotju z obstoječo zakonodajo.
4. Zahteva: Skupščina SR Slovenije mora zagotoviti, da
v skladu z ustavo in zakoni, ki urejajo to področje, o tej
problematiki na enak način zapravljajo in soodločajo tudi
delovni ljudje, občani in pristojni organi v DPS, ki so že po
obstoječih načrtih potencionalne ogroženosti enako ogroženi
kot prebivalci občine, v kateri je objekt lociran.
Odgovor: Skupščina SR Slovenije je sprejela dolgoročni
plan SR Slovenije za obdobje 1986-2000 in družbeni plan SR
Slovenije za obdobje 1986-1990, v katerih se sprejeta planska stališča za izbor morebitne, lokacije odlagališča nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov, ki zagotavljajo pravice in zaščito prizadetih občanov ter DPS. Glej tudi odgovor Ad. 1.
5. Zahteva: Skupščina SR Slovenije naj takoj naloži pristojnim organom, da ji v skupščinsko obravnavo in sprejem
predložijo zakon o ekološkem nadomestilu, ki mora obvezno
vsebovati tudi rento kot družbeno nadomestilo za manjvrednostne življenjske in delovne razmere ljudi v konkretnem
okolju.
Odgovor: Medrepubliška koordinacija SR Hrvaške in SR
Slovenije za področje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je zadolžila elektrogospodarstvi Slovenije in Hrvaške, da
v roku treh mesecev zagotovita študijo o nadomestilih za
spremenjene pogoje življenja in dela ljudi v prizadetih območjih. Na osnovi te študije pa bo Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije sprejel ustrezno odločitev.
Stališče do pobude koordinacijskega
odbora invalidskih organizacij Slovenije
za spremembo zakona o društvih
oziroma zakona o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb glede
statusa invalidskih organizacij
Sprejme se pobuda Koordinacijskega odbora invalidskih
organizacij Slovenije za spremembo zakona o društvih oziroma zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
glede statusa invalidskih organizacij, da se status invalidskih
organizacij ustrezno reši.
Bodoči status invalidskih organizacij se bo ustrezno uredil
v sklopu sprejetih sprememb sistemske in področne, republiške in zvezne zakonodaje, in sicer v enem republiškem
Zakonu celovito.
Stališče do pobude skupine delegatov
iz občine Lenart za zbor občin
skupščine SR Slovenije za znižanje
stopnje posebnega republiškega
davka od prometa brezalkoholnih pijač
in sadnih sokov
Skupina delegatov iz občine Lenart za Zbor združenega
dela je dala pobudo za znižanje stopnje posebnega republiškega davka od prometa brezalkoholnih pijač in sadnih
sokov s 13,5% na 7% oziroma manj. Pobudo utemeljujejo
z večjo dostopnostjo nakupa brezalkoholnih pijač mladim
MUdem, ker je cena omenjenih pijač običajno po enaki količini
tudi višja od alkoholnih pijač. Zbori občinske skupščine
Priporočajo, da v kolikor pride do izpada proračunskih sredstev zaradi znižanja prometnega davka pri brezalkoholnih
P'iačah in sadnih sokovih, da se zvišajo stopnje republiškega
Prometnega davka pri alkoholnih pijačah.
^vršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se
Poročevalec

v skladu s 4. točko prvega odstavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu (Uradni list SFRJ, št.
33/72 do 60/89) načeloma ne plačuje temeljni 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 vodenja evidence,
obračunavanja in plačevanja davka od prometa proizvodov in
storitev (Uradni list SFRJ, št. 31/85 do 49/89) uvrščajo tudi
sadni sokovi (naravni), kolikor ustrezajo določbam predpisov
o njihovi proizvodnji in kakovosti. Od 1.1.1990 se od naravnih
sokov plačuje posebni temeljni prometni davek po stopnji 3%
za financiranje JLA. 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) ter posebni temeljni prometni davek po stopnji
3% (JLA).
V skladu s 1. točko opombe k tarifni številki 2 tarife posebnega prometnega davka, ki je sestavni del zakona o posebnem prometnem davku (Uradni list SRS, št. 24/88 in 38/89) se
posebni republiški prometni davek ne plačuje od mineralne
vode ter od jabolčnika (če je pridobljen z naravnim alkoholnim vrenjem brez dodatka drugih snovi in primesi) ter od
osvežilnih brezalkoholnih pijač, deklariranih za diabetike.
Skupščina SR Slovenije je 27. 11. 1989 zaradi zagotovitve
manjkajočih sredstev v republiškem proračunu glede na
povečane obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna,
sprejela zakon o dopolnitvi zakona o posebnem prometnem
davku (Uradni list SRS, št. 38/89), na podlagi katerega se
plačuje republiški prometni davek od določenih proizvodov
po zvišani stopnji (proizvodi iz tarifne številke 1 tarife posebnega republiškega prometnega davka). Glede na navedeno
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da v času zagotavljanja manjkajočih sredstev na navedeni način, obstoječih
davčnih virov ni možno zniževati. Ob tem pa Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije obvešča delegate, da je v letu 1989
zavzel stališče (pobuda skupine delegatov za področje državnih organov 1. okoliš Ljubljana Center za Zbor združenega
dela Skupščine SR Slovenije, za znižanje omenjenega davka),
da bo ob usklajevanju republiškega zakona z novim zveznim
zakonom, proučil tudi znižanje stopenj posebnega republiškega prometnega davka od brezalkoholnih pijač (osvežilne
gazirane brezalkoholne pijače, aromatizirani sirupi in pijače,
ki vsebujejo alkohol, vendar ne več kot 2%, ter gaziranih vod).
Glede na to, da se predvideva sprejem novega zveznega
zakona o prometnem davku v prvem polletju letošnjega leta,
bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v roku, ki bo določen
za uskladitev republiškega zakona z zveznim zakonom proučil tudi navedeno pobudo, ob upoštevanju problematike
zagotovitve prihodkov republiškega proračuna.
Stališče do vloge »aspera« p.o.,
podjetje za alternativne oblike
usposabljanja in zaposlovanja invalidnih
oseb v zvezi z oprostitvijo plačevavanja
davkov od nekaterih prejemkov
V zvezi z vašo prošnjo za soglasje, da lahko vaše podjetje
uporablja določbe 5. člena zakona o davkih občanov tudi za
izplačila prejemkov študentov in učencev na rednem šolanju
za občasna ali začasna dela in za dela s katerimi neposredno
ali posredno pomagajo invalidnim osebam, za prejemke invalidnih oseb za občasna ali začasna dela, prejemke invalidnih
oseb za prodajo svojih lastnih izdelkov ali storitev, prejemke
strokovnjakov za občasne ali začasne storitve v programih
rehabilitacije in delovnega usposabljanja invalidnih oseb ter
prejemke strokovnjakov (izumiteljev) za avtorska dela, ki so
namenjena za usposabljanje, delo ali življenje invalidnih oseb
ob izpolnjenih splošnih in posebnih pogojih, ki jih navajate,
vam posredujemo naslednje stališče:
Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89)
v 5. členu določa prejemke, od katerih občani ne plačujejo
nobenega davka. Med takšne prejemke štejejo prejemki študentov in učencev na rednem šolanju za občasna in začasna
dela ter za avtorska dela (11. točka 5. člena). Iz navedene
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določbe izhaja, da so študentje in učenci oproščeni davkov
od prejemkov za kakršnokoli občasno ali začasno delo torej
tudi prejemkov za dela, s katerimi neposredno ali posredno
pomagajo invalidnim osebam. Davkov od prejemkov za
občasno ali začasno nego oziroma pomoč invalidov pa ne
plačujejo tudi drugi občani, če jim te prejemke izplačujejo
društva invalidov oziroma njihove zveze (16. točka).
Prejemki invalidnih oseb so oproščeni vseh davkov v kolikor jih dosežejo z delom med rehabilitacijo (15. točka). Vseh
davkov so oproščeni tudi osebni dohodki invalidnih oseb,
zaposlenih v invalidskih delavnicah za poklicno rehabilitacijo
in zaposlovanje invalidov, kar izhaja iz 13. točke 5. člena
zakona. Drugi prejemki invalidnih oseb za občasna ali
začasna dela ter za prodajo lastnih izdelkov ali storitev, ki jih
navajate v 2. in 3. točki vašega dopisa, niso vključeni v 5. člen
zakona in zanje ne velja splošna oprostitev vseh davkov.
V kolikor so ti prejemki doseženi z opravljanjem storitev
organizacijam, organom družbenopolitičnih skupnosti in drugim pravnim osebam ali na podlagi pogodbe o delu sklenjene
z nosilci samostojnega osebnega dela, podlagajajo davku iz
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti, ki se plačujejo
v odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka
(99. in 115. člen zakona o davkih občanov). Z medobčinskim
dogovorom o usklajevanju davčne politike za obdobje
1986-1990 (Uradni list SRS, št. 14/8,6, 42/87, 16/88 in 16/89) so
se vse udeleženke zavezale, da bodo predpisale oprostitev
davka iz gospodarskih dejavnosti, ki se plačujejo po odbitku,
od dohodkov, ki jih dosežejo invalidi s 100% telesno okvaro,
osebe, ki so izgubile vid, duševno bolne in prizadete osebe, če
opravljajo ročna dela preko organizacij združenega dela ter
davka iz poklicnih dejavnosti od dohodkov, ki jih dosežejo
invalidi s 100% telesno okvaro in osebe, ki so izgubile vid, če
opravljajo intelektualne storitve prek organizacij združenega
dela.
Dohodki od lastnih izdelkov, tudi tistih, ki so doseženi
z delom na domu, podlegajo obdavčitvi z davkom iz gospodarske dejavnosti, če je takšna dejavnost priglašena pri pristojnem upravnem organu. Ti dohodki se, v kolikor gre za
dejavnost v manjšem obsegu, obdavčujejo v pavšalnem letnem znesku, sicer pa po dejanskem dohodku. Pri navedenih
načinih obdavčitve zakon o davkih občanov v 98. členu
določa, da občinska skupščina lahko predpiše davčne olajšave zavezancem, ki jim je priznana lastnost invalidne osebe
po predpisih o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
ter zavezancem invalidom s 100% telesno okvaro in gluhonemim osebam, če ne uporabljajo dopolnilnega dela drugih
oseb. Po medobčinskem dogovoru o usklajevanju davčne
politike za obdobje 1986-1990 se invalidnim osebam, če ne
uporabljajo dopolnilnega dela drugih oseb, odmerjen davek
zniža za znesek, ki ustreza 30% poprečnega enoletnega
čistega osebnega dohodka zaposlenih delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji v preteklem letu, invalidom s 100% telesno

okvaro in gluhonemim osebam, če ne uporabljajo dopolnil'
nega dela drugih oseb, pa za znesek, ki ustreza 60% Ž«
navedenega poprečnega osebnega dohodka.
V kolikor pa invalidna oseba dosega dohodke s prodajo
izdelkov domače in umetne obrti, če takšno obrt opravlja oi1
domu sama ali s člani skupnega gospodinjstva na podlag
priglasitve ter je dano mnenje Gospodarske zbornice Slove
nije, da izdelki štejejo za predmete domače oziroma umetn*
obrti, tako kot tudi drugi občani od teh dohodkov ne plačuje
davka iz gospodarske dejavnosti.
Invalidnim osebam se davčne olajšave pri davku iz opravlja'
nja dejavnosti upoštevajo tudi pri obdavčitvi z davkom od
skupnega dohodka občanov. (Posebej pa zakon v 12. točKi
178. člena določa, da se invalidom, s 100% telesno okvaro,
potrebujejo fizično pomoč drugega človeka v vsakodnevne^
življenju osnova za davek od skupnega dohoka občanov,
zmanjša za poprečni letni osebni dohodek delavcev v gospo"
darstvu v SR Sloveniji v letu, za katero se davek odmerja).
Prejemki strokovnjakov za izobraževalno in strokovno delo
v programih rehabilitacije in delovnega usposabljanja invalidnih oseb, ki jih navajate v 4. točke vaše vloge so po 13. točki 5
člena zakona oproščeni davkov, v kolikor gre za osebn«
dohodke takšnih strokovnjakov v invalidskih delavnicah z«
poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Po že citira'
nem medobčinskem dogovoru, šo davka od poklicnih dejaV'
nosti, ki se odmerja po odbitku, oproščeni prevajalci za gesti )
kovni jezik.
Prejemki strokovnjakov za izume in tehnine izboljšave
namenjene za sposabljanje, delo ali življenje invalidnih oset
po zakonu o davkih občanov ne podlegajo obdavčitvi. Vsef
davkov so po 10. točki 5. člena zakona oproščena posebna
plačila in nagrade, ki jih prejmejo delavci za izume in tehnične
izboljšave ustvarjene v združenem delu in posebna nadomestila, ki jih prejmejo delavci pri delovnih ljudeh, ki samostojno
opravljajo dejavnost za izume in tehnične izboljšave, za kater*
je s potrdilom posebne komisije izkazano, da gre za te oblike
ustvarjalnosti. Davka iz avtorskih pravic so po 3. točki 127
člena oproščeni dohodki od nadomestil, ki jih prejme občan
za odstop izkoriščanja patenta oziroma odstop uporabe teh'
nične izboljšave domači organizaciji združenega dela. Ti pre;
jemki se po 2. točki 175. člena zakona tudi ne štejejo v skup"1
čisti dohodek, od katerega se odmerja davek od skupnega
dohodka občanov.
Iz navedenega izhaja, da je večji del prejemkov, ki ji"j
navajate v vaši vlogi, oproščenih vseh davkov po 5. členil
zakona o davkih občanov oziroma oproščenih davka iz dejaV'
nosti in davka iz skupnega dohodka občanov po zakonu ali z«
njih veljajo oprostitve in olajšave po občinskih odlokih o dav
kih občanov. Za prejemke, ki jih zakon izrecno ne oprošč«
vseh davkov ni možno dati soglasja, da bi jih vaše podjetje
lahko izplačevalo brez davka na podlagi določb 5. člene
zakona o davkih občanov.
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