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IZ VSEBINE:

Predlog za izdajo zakona o javnem
pravobranilcu, z osnutkom zakona
(ESA 540)

SKLICANE SEJE ZBOROV
SKUPŠČINE SRS
Seje vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije so sklicane za 31. marec 1976.
Vsi trije zbori imajo na
dnevnem redu:

Predlog za izdajo zakona
o samoupravnih sodiščih (ESA 539)

— poročilo o delu sodišč
združenega dela v SR Sloveniji (ESA 406);
— poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine (ESA 531);
— predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu,
z osnutkom zakona (ESA
540);

Predlog za izdajo zakona o javnem
tožilstvu (ESA 541)

— predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih (ESA
573);
— predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih
(ESA 539);

Predlog za izdajo zakona o rednih
sodiščih (ESA 537)

— predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu (ESA
541).
Predlog za izdajo zakona
o usposabljanju otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju, z osnutkom zakona (ESA 542)

Zbor združenega dela in
Zbor občin imata na dnevnem redu tudi:
— predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in

Predlog zakona o določitvi stopenj,
odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka TOZD
za I. 1976 (ESA 420)
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mladostnikov z motnjami ▼
telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona
(ESA 542);
— predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD
za 1. 1976 (ESA 420);
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih
(ESA 276);
— predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za novogradnje, rekonstrukcije in
modernizacije magistralnih
in regionalnih cest v SR
Sloveniji (ESA )
— osnuteik zakona o zadolžitvi federacije pri Narodni
banki Jugoslavije, da zagotovi sredstva za financiranje
programa oblikovanja stalnih zveznih blagovnih rezerv
v 1. 1976 (ESA 536).
Na teh sejah si bo vsak
zbor Skupščine SR Slovenija
določil svoj periodični delovni načrt za obdobje april —
julij 1976.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:

j Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona
(ESA 540)
Predlog za izdajo zakona o javnem
pravobranilcu
Organizacija in delovanje javnega pravobranilstva
je urejeno s temeljnim zakonom o javnem pravobranilstvu (Uradni list SFRJ, štev. 15/65). Po tem zakonu
bi republika lahko izdala republiški zakon o javnem
pravobranilstvu, vendar SR Slovenija tega pooblastila
ni uporabila. V SR Sloveniji je poleg republiškega javnega pravobranilstva deset občinskih javnih pravobranilstev in mestno javno pravobranilstvo v Ljubljani.
S službo javnega pravobranilstva so pokrite vse občine.
V 4. točki 18. člena ustavnega zakona za izvedbo
ustave SR Slovenije je določeno, da se do uveljavitve
ustreznega republiškega zakona v skladu z določbo 10.
člena ustavnega zakona uporablja kot republiški zakon
tudi temeljni zakon o javnem pravobranilstvu.
V novi ustavi funkcija javnega pravobranilstva ni
izrecno opredeljena. Ob oslonitvi na določbo 12. točke
231. člena ustave SR Slovenije pa se ob širše pojmovanem sistemu pravnega zastopanja in pravne _ pomoči
lahko z zakonom uredi pravno zastopstvo družbenopolitičnih skupnosti in dajanje pravnih mnenj ter druge
strokovne pomoči tem skupnostim pri sklepanju pogodb in pri reševanju drugih premoženjskopravnih
vprašanj. Posebej velja opozoriti, da so statuti vseh
občin, sprejeti na podlagi nove ustave, predvideli javno
pravobranilstvo. Tako bi torej republiški zakon pomenil nadaljnjo uzakonitev obstoječe izredno pozitivne in
koristne prakse.
Zakon opredeljuje funkcijo javnega pravobranilstva
ožje kot doslej. Javni pravobranilec naj bi bil zakoniti
zastopnik družbenopolitične skupnosti, njenih organov
in skladov, ki so pravne osebe, ter krajevnih skupnosti.
Tem osebam na njihovo zahtevo daje tudi pravna mnenja in drugo strokovno pomoč pri sklepanju pogodb in
pri reševanju drugih premoženjskopravnih vprašanj.
V prihodnje javni pravobranilec tudi s pooblastilom ne bi mogel zastopati organizacij združenega dela
v gospodarstvu, družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter društev. Po variantni rešitvi pa bi javni pravobranilec na podlagi pooblastila lahko zastopal pred
sodišči v premoženjskopravnih zadevah samoupravne
interesne skupnosti, ki so del skupščinskega sistema, in
organizacije, ki jih zajemajo te skupnosti, eventualno
pa tudi druge samoupravne interesne skupnosti.
V svoji dosedanji dejavnosti so bila javna pravobranilstva le v manjši meri obremenjena z zastopanjem
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organovpredvsem pa z zastopanjem po pooblastilu drugih družbenih
pravnih oseb. Res je, da številne samoupravne interesne skupnosti in organizacije, ki so vanje vključene,
potrebujejo strokovno pravno pomoč in pravno zastopstvo, vprašanje pa je, ali naj se zastopanje po pooblastilu veže na organ družbenopolitične skupnosti, s
čimer se angažirajo tudi proračunska sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Kolikor bi se odločili za razširjeno funkcijo javnega pravobranilca, bi le-ta za zasto
panje po pooblastilu zaračunaval stroške in nagrado po
odvetniški tarifi, ta sredstva pa odvajal v proračun družbenopolitičnih skupnosti, ki ga je imenovala. Zakon
ne posega v organizacijo opravljanja javnopravo
branilske funkcije na ravna občine. Občinske skupščine naj odločijo, ali bo vsaka občina imenovala svo-

jega javnega pravobranilca, ali pa bo več občin imelo
skupnega javnega pravobranilca. V tem primeru bi morale podrobneje opredeliti organizacijo in financiranje.
Čeprav je bil z ustavo in ustreznim zakonom uveljavljen družbeni pravobranilec samoupravljanja, so v
obstoječi zakonodaji tudi javnemu pravobranilcu naložene nekatere konkretne naloge v zvezi z varstvom premoženjskih pravic in koristi družbene skupnosti. Ne da
bi bile kakor koli omejene pravice družbenega pravobranilca samoupravljanja, je prav, da konkretne naloge, ki jih posebni zakoni v interesu pravic in koristi
družbene skupnosti nalagajo javnemu pravobranilcu,
le-ta še naprej opravlja. Teh konkretnih nalog s posebnimi zakoni ne bi kazalo nalagati družbenemu pravobranilcu samoupravljanja. Ta namreč v vsakem primeru lahko intervenira, če oceni, da so ogrožene ali prizadete premoženjske pravice ali koristi družbene skupnosti.
Zakon posebej opredeljuje funkcijo in organizacijo
javnega pravobranilstva SR Slovenije. Le-to je zakoniti
zastopnik republike, njenih organov in skladov, ki so
pravne osebe. Po variantni rešitvi lahko javno pravobranilstvo SR Slovenije s pooblastilom zastopa pred
sodišči v premoženjskopravnih zadevah samoupravne
interesnes kupnosti, ki so del skupščinskega sistema in
so ustanovljene za območje republike.
Obstoječa medobčinska javna pravobranilstva naj
bi opravljala naloge v okviru pristojnosti po obstoječih
predpisih do konca leta 1976. Od 1. januarja 1977 dalje
bi javni pravobranilci lahko opravljali svojo funkcijo le
v mejah tega zakona.
Sprejem zakona ne bo povzročil novih finačnih
bremen, razen v primeru, če bi se občine odločile ustanoviti nova javna pravobranilstva, za katere bi bilo treba zagotoviti ustrezne materialne in kadrovske pogoje.
Od opredelitve funkcij javnega pravobralnica bo odvisno, koliko bodo zmanjšane finančne obveznosti družbenopolitičnih skupnosti.
Osnutek zakona o javnem pravobranilcu
I. SPLOŠNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
Javni pravobranilec je samostojni organ družbenopolitične skupnosti, ki zastopa družbenopolitično skupnost, njene organe in sklade, ki so pravne osebe, ter
krajevne skupnosti pred sodišči in drugimi organi glede
njihovih premoženjskih pravic in koristi ter izvršuje
druge pravice in dolžnosti, določene z zakonom.
Variantni dodatek:
Javni pravobranilec sme na podlagi pooblastila zastopati pred sodišči v premoženjskopravnih Zadevah
samoupravne interesne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva ter organizacije, ki jih zajemajo te skupnosti (variantni dodatek: ter druge samo
upravne interesne skupnosti).
2. člen
Osebe, ki jih zastopa javni pravobranilec po zakonu,
morajo obvestiti pristojnega javnega pravobranilca

o vseh primerih iz njegove pristojnosti, ko so prizadete ali ogrožene njihove premoženjske pravice ali
koristi.
3. člen
Javni pravobranilec je v skladu s procesnimi predpisi upravičen zahtevati od državnih organov in organizacij podatke in obvestila, ki so mu potrebna za zastopanje oseb iz prvega odstavka 1. člena tega zakona
oziroma za ukrepanje po 10. členu tega zakona. V ta
namen lahko zahteva od pristojnega organa tudi spis
o posamezni zadevi.
4. člen
Preden začne javni pravobranilec pravdo ali kak
drug postopek, ukrene vse potrebno, da bi se sporazumno odpravil spor, če nujnost stvari to dopušča.
Kdor' namerava začeti pravdo ali kak drug postopek zoper osebo, ki jo zastopa javni pravobranilec, se
lahko obrne na pristojnega javnega pravobranilca s
predlogom, da se spor sporazumno odpravi.
5. člen
Pri zastopanju oseb iz prvega odstavka 1. člena
tega zakona je javni pravobranilec upravičen storita vsekar je v postopku upravičena storiti stranka oziroma
udeleženec v sporu (v nadaljnjem besedilu stranka).
V vseh pomembnejših primerih, ko naj umakne tožbo
ali predlog, pripozna zahtevek nasprotne stranke ali
sklene poravnavo, mora javni pravobranilec obvestiti
o poteku postopka osebo, ki jo zastopa, da zavzame
stališče.
Variantni dodatek:
S pooblastilom za zastopanje, ki ga je dobil od
oseb iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, sme
javni pravobranilec opravljati vsa dejartja v postopku,
če ni v pooblastilu drugače določeno.
Variantni dodatek: 5. a člen
Pri zastopanju oseb iz drugega odstavka 1. člena
tega zakona zaračunava javni pravobranilec stroške in
nagrado za opravljeno delo po odvetniški tarifi. Ta
sredstva gredo v proračun družbenopolitične skupnosti,
ki ga je imenovala.
6. člen
Sodišča in drugi organi morajo v zadevah, v katerih zastopa javni pravobranilec osebe iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, vročati vse spise neposredno
javnemu pravobranilcu.
Vročitev, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, nima
pravnega učinka.
7. člen
Če bi moral po določbah tega zakona isti javni
pravobranilec zastopati dve osebi, katerih koristi si
nasportujeta, zastopa republiko predstavnik republiškega upravnega organa, pristojnega za proračun, občino oziroma mesto predsednik izvršnega sveta, državni
organ oziroma organizacijo ali sklad predstojnik, krajevno skupnost pa predsednik sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Javni pravobranilec daje osebam iz prvega odstavka
1. člena tega zakona na njihovo zahtevo pravno mnenje
in drugo strokovno pomoč pri sklepanju pogodb in pri
reševanju drugih premoženjskopravnih vprašanj.
Variantni dodatek:
Javni pravobranilec lahko daje pravna mnenja in
strokovno pomoč tudi osebam iz drugega odstavka 1.
člena tega zakona.

9. člen
Osebe iz prvega odstavka 1. člena tega zakona morajo pred sklenitvijo pogodbe, s katero se ustanavljajo,
spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah, zahtevati od pristojnega javnega pravobranilca
mnenje o pravni veljavnosti take pogodbe.
10. člen
Javni pravobranilec je upravičen na podlagi posebnih zakonov samostojno opravljati dejanja oziroma
sprejemati ukrepe za pravno varstvo premoženjskih
pravic in koristi družbene skupnosti.
11. člen
Javnega pravobranilca imenuje in razrešuje skupščina družbenopolitične skupnosti.
_ če javni pravobranilec opravlja funkcijo za več
občin, ga imenujejo in razrešujejo občinske skupščine,
na območju katerih izvršuje svojo funkcijo.
12. člen
Za javnega pravobranilca sme biti imenovan jugoslovanski državljan, ki je diplomirani pravnik in izpolnjuje splošne pogoje za pridobitev lastnosti delavca v
združenem delu, ter je moralnopolitično primeren in
strokovno sposoben za opravljanje funkcije javnega
pravobranilca.
Strokovna sposobnost se ugotavlja po merilih, ki
jih določa poseben zakon.
13. člen
Javni pravobranilec se imenuje za osem let in je
po preteku tega časa lahko znova imenovan.
14. člen
Preden nastopi svojo dolžnost da javni pravobranilec pred sodnikom skupščine družbenopolitične skupnosti slovesno izjavo, ki 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 Jugoslavije.
Če je javni pravobranilec imenovan od več občinskih skupščin, poda slovesno izjavo pred predsednikom
občinske skupščine, na območju katere ima sedež.
15. člen
Javni pravobranilec odgovarja za svoje delo skupščini družbenopolitične skupnosti, ki ga je imenovala.
Javni pravobranilec obvešča skupščino družbenopolitične skupnosti o družbenih odnosih in pojavih ter
o drugih vprašanjih v zvezi s svojim delom.
16. člen
Javni pravobranilec ne more biti delegat v skupščini družbenopolitične skupnosti, ki ga je imenovala
in ne opravljati službe ali dela, ki ni združljivo z njegovo funkcijo.
17. člen
Javni pravobranilec se razreši dolžnosti tudi pred
potekom časa, za katerega je imenovan:
— če sam zahteva razrešitev;
— če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen
zapora šest mesecev ali na hujšo kazen;
— če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje funkcije;

— če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren za opravljanje funkcije;
— če je izpolnil pogoje za starostno upokojitev.
Ce se proti javnemu pravobranilcu uvede kazenski
postopek, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti
odloči, da javni pravobranilec ne opravlja funkcije v
času, ko traja postopek.
18. člen
Javni pravobranilec ima lahko enega ali več namestnikov.
Namestink javnega pravobranilca odgovarja za svoje delo javnemu pravobranilcu in skupščini družbenopolitične skupnosti, ki ga je imenovala.
Določbe 11., 12., 13., 14., 16., in 17. člena tega zakona
se uporabljajo tudi za namestnike javnega pravobranilca.
II. JAVNO PRAVOBRANILSTVO SR SLOVENIJE
19. člen
Javno pravobranilstvo SR Slovenije je samostojni
organ SR Slovenije, ki zastopa republiko, njene organe
in sklade, ki so pravne osebe, pred sodišči in drugimi
organi glede njihovih premoženjskih pravic in koristi
ter izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih ima javni
pravobranilec po tem ali drugem zakonu.
Variantni dodatek:
Javno pravobranilstvo SR Slovenije lahko s pooblastilom zastopa pred sodišči v premoženjskopravnih zadevah samoupravne interesne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zakonskega in socialnega varstva, ustanovljene za
obmojče SR Slovenije.
20. člen
Javno pravobranilstvo SR Slovenije zastopa pred
tujimi sodišči, ustanovami in drugimi organi osebe iz
1. člena tega zakona.
če po predpisih tuje države javno pravobranilstvo
ne more neposredno zastopati pred njenimi sodišči,
ustanovami in drugimi organi, pooblasti koga drugega,
da zastopa osebe iz prvega odstavka 1. člena tega
zakona.
Javno pravobranilstvo SR Slovenije lahko pooblasti
zvezno javno pravobranilstvo za zastopanje oseb iz
prvega odstavka 1. člena tega zakona pred tujimi sodišči, ustanovami in drugimi organi.

no pravobranilstvo SR Slovenije v soglasju z izvršnim
svetom Skupščine SR Slovenije.
25. člen
Sredstva za delo javnega pravobranilstva SR Slovenije zagotavlja SR Slovenija.
26. člen
Sedež javnega pravobranilstva SR Slovenije je v
Ljubljani.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Javna pravobranilstva lahko opravljajo naloge
v okviru pristojnosti po obstoječih predpisih do 31.
decembra 1976.
Od 1. januarja 1977 javni pravobranilec opravlja
svojo funkcijo le v mejah tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko javni pravobranilec nadaljuje z delom v posameznih zadevah, ki do roka iz prvega odstavka tega člena niso bile
pravnomočno rešene.
28 člen
Namestnikom in pomočnikom javnega pravobranilca SR Slovenije preneha mandat z 31. decembrom 1976.
leta, ne glede na to kdaj so bili imenovani.
29. člen
Do začetka uporabe zakona iz drugega odstavka 12.
člena tega zakona je za javnega pravobranilca ali njegovega namestnika lahko imenovan diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje po dosedanjih
predpisih.
30- člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se na območju SR
Slovenije prenehajo uporabljati določbe temeljnega zakona o javnem pravobranilstvu (Uradni list SFRJ, št.
15/65), razen tistih določb, ki se v skladu s prvim odstavkom 26. člena tega zakona uporabljajo do 31. decembra 1976.
31. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.

21. člen

OBRAZLOŽITEV

Javno pravobranilstvo SR Slovenije daje strokovno
pomoč drugim pravobranilstvom v republiki.

Institucija javnega pravobranilstva je bila doslej
v SR Sloveniji urejena s temeljnim zakonom o javnem
pravobranilstvu (Uradni list SFRJ, štev. 15/65). SR Slovenija ni uporabila pooblastila za izdajo republiškega
zakona o javnem pravobranilstvu, kot so to storile vse
druge republike. Kljub temu sta organizacija in delovanje javnih pravobranilstev v SR Sloveniji podobna
kot v drugih republikah. V Sloveniji je republiško
javno pravobranilstvo, deset občinskih javnih pravobranilstev in mestno javno pravobranilstvo v Ljubljani.
Vsaka občina je pokrita s službo javnega pravobranilstva.
Ustava SR Slovenije in ustava SFRJ ne opredeljujeta nalog javnega pravobranilstva, ustavno pa so opredeljene naloge javnih pravobranilstev v ustavah nekaterih drugih republik (SR Bosna in Hercegovina, SR
Hrvatska in SR Srbija). V SR Sloveniji navajajo javna
pravobranilstva statuti občin.
Z ustavnimi zakonom za izvedbo ustave SR Slovenije je v 4. točki 18. člena določeno, da se do uveljavitve ustreznih republiških zakonov v SR Sloveniji v
skladu z določbami 10. člena ustavnega zakona uporab-

k

22. člen
Javnega pravobranilca SR Slovenije in njegove namestnike imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije
na predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
23. člen
Javnemu pravobranilcu SR Slovenije oziroma njegovemu namestniku, ki po poteku mandatne dobe ni
bil znova imenovan, pripadajo do nastopa drugega dela,
najdalj pa za dobo enega leta, pravice iz dela in po
delu ter nadomestilo osebnega dohodka v višini zadnjega mesečnega osebnega dohodka s povečanji osebnega
dohodka in drugih prejemkov, ki so predvideni v družbenem dogovoru.
24. člen
Sistemizacijo delovnih mest strokovnih in adminietrativno-tehničnih delavcev ter pripravnikov določi jav4

Ija kot republiški zakon tudi temeljni zakon o javnem
pravobranilstvu.
Čeprav funkcija javnega pravobranilstva v ustavi
ni izrecno opredeljena, obstajajo razlogi, da se na področju širše pojmovanega sistema pravnega zastopanja
in pravne pomoči ob oslonitvi na določbo 12. točke
321. člena ustave SR Slovenije z zakonom uredi pravno
zastopstva družbenopolitičnih skupnosti in dajanje
pravnih mnenj ter druge strokovne pomoči tem skupnostim pri sklepanju pogodb in pri reševanju drugih
premoženjskopravnih vprašanj.
Javna pravobranilstva so kot pravni zastopniki
družbenopolitičnih skupnosti s svojim dosedanjim delom vsekakor opravičila svoj obstoj, še večji pa je bil
njihov dosedanji prispevek v pogledu strokovne pravne
pomoči, ki so jo dajala organom družbenopolitičnih
skupnosti pri njihovem delu. Zato doslej v občinah nikoli ni bila postavljena dilema o eventualno drugačni
ureditvi pravnega zastopanja družbenopolitičnih skupnosti in so tudi vsi statuti občin, sprejeti na podlagi
nove ustave, predvideli javna pravobranilstva.
Z zakonom je opredeljena funkcija javnega pravobranilca kot samostojnega organa družbenopolitične
skupnosti, ki zastopa to skupnost, njene organe in sklade, ki so pravne osebe ter krajevne skupnosti pred sodišči in drugimi organi glede njihovih premoženjskih
pravic in koristi. Tem osebam daje na njihovo zahtevo
pravno mnenje in drugo strokovno pomoč pri sklepanju pogodb in pri reševanju drugih premoženj sko-pravnih vprašanj. Razen tega je javni pravobranilec na pod
lagi posebnih zakonov upravičen samostojno opravljati
dejanja oziroma sprejemati ukrepe za pravno varstvo
premoženjskih pravic in koristi družbene skupnosti.
Funkcija javnega pravobranilca je v primerjavi z
dosedanjo ureditvijo zožena. V prihodnje javni pravobranilec tudi s pooblastilom ne bi mogel zastopati organizacij združenega dela v gospodarstvu, družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter društev. Po variantni
rešitvi pa bi javni pravobranilec na podlagi pooblastila
lahko zastopal pred sodišči in drugimi organi v premoženj sko-pravnih zadevah samoupravne interesne skupnosti, ki so del skupščinskega sistema in organizacije,
ki jih zajemajo te skupnosti oziroma tudi druge samoupravne interesne skupnosti.
V svoji dosedanji dejavnosti so bila javna pravobranilstva le v manjši meri obremenjena z zastopanjem
družbenopolitičnih skupnosti in njihovih organov, pretežno pa z zastopanjem po pooblastilu drugih družbenih pravnih oseb. številne samoupravne interesne skupnosti in organizacije, ki so vanje vključene, potrebujejo
strokovno pravno pomoč in pravno zastopstvo, vpraša
nje pa je ali naj se zastopanje po pooblastilu veže na
organ družbenopolitične skupnosti, s čimer se angažirajo tudi proračunska sredstva teh skupnosti. Če bi se
odločili za razširjeno funkcijo javnega pravobranilca, bi
le-ta za zastopanje po pooblastilu zaračunaval stroške
in nagrado po odvetniški tarifi, ta sredstva pa odvajal
v proračun družbenopolitične skupnosti, ki ga je imenovala.
Zakon podrobneje ureja odnose med javnim pravobranilcem in osebami, ki jih zastopa. Posebej ureja
tudi primere, ko bi isti javni pravobranilec moral zastopati dve osebi, katerih koristi si nasprotujejo.
Čeprav je bil z ustavo in ustreznim zakonom uveljavljen družbeni pravobranilec samoupravljanja kot
samostojni organ družbene skupnosti, ki ukrepa in vlaga pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti za uresničevanje družbenega
varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in diružbene lastnine, so v obstoječi zakonodaji tudi javnemu
pravobranilstvu naložene nekatere naloge v zvezi z varstvom premoženjskih pravic in koristi družbene skupnsoti. Te naloge so opredeljene: z zakonom o pogojih
za prodajo stanovanjskih hiš ter stanovanj v družbeni
lastnini (Uradni list SRS, štev. 13/74), po katerem vlaga javno pravobranilstvo tožbe za razveljavitev pogodb

o nakupu stanovanja in vrnitev stanovanjske hiše t
družbeno lastnino; z zakonom o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem (Uradni list SRS, štev.
27/72), po katerem javno pravobranilstvo izpodbija
pogodbe, ki sd v nasprotju z zakonom; z zakonom o
kmetijskem zemljišču (Uradni list SRS, štev. 26/73),
po katerem javno pravobranilstvo izpodbija pogodbe
o prodaji kmetijskega zemljišča, če niso v skladu s tem
zakonom; z zakonom o gozdovih (Uradni list SRS, štev.
16/74), po katerem javno pravobranilstvo izpodbija
pogodbe o prodaji gozdnih zemljišč, če niso v skladu
z zakonom; z zakonom o prometu z zemljišči in stavbami (Uradni list SFRJ, štev. 43/65), ki' velja za primere, ki jih ne urejajo posebni republiški predpisi. Po
tem zakonu javno pravobranilstvo vlaga tožbe za razveljavitev pogodb, s katerimi je družbena pravna oseba
prodala zemljišče ali stavbo zasebniku, ali če je takšno
nepremičnino od zasebnika kupila po drugih pogojih,
kot jih določa zakon.
Z zgoraj navedenimi konkretnimi nalogami javnih
pravobranilstev niso v ničemer omejene pravice družbenega pravobranilca samoupravljanja. Ta namreč lahko v vsakem primeru intervenira, če oceni, da so ogrožene ali prizadete premoženjske pravice ali koristi družbene skupnosti.
Zakon v ničemer ne posega v organizacijo opravljanja javnopravobranilske funkcije na ravni občine.
Določa le organizaoijo javnega pravobranilstva SR Slovenije kot pravnega zastopnika republike in njenih organov. Od odločitve občinskih skupščin bo odvisno, ali
bo vsaka občina imela svojega javnega pravobranilca,
ali pa se bo več občin odločilo za skupnega javnega
pravobranilca. Prav tako bo od njihove odločitve odvisno, ali bo javni pravobranilec imel svojo administrativno-tehnično službo, ali pa bodo te naloge opravljali
določeni delavci v okviru občinske uprave, če bi se več
občin odločilo za skupno javno pravobranilstvo, bi morale opredeliti njegovo organizacijo in način financiranja.
Zakon v splošnih in skupnih določbah opredeljuje
funkcijo in status javnega pravobranilca. Javni pravobranilec je samostojni organ, ki po samem zakonu zastopa družbenopolitično skupnost, njene organe in sklade, ki so pravne osebe ter krajevne skupnosti. Po variantni rešitvi sme javni pravobranilec na podlagi pooblastila zastopati pred sodišči v premoženjsko-pravnih
zadevah samoupravne interesne skupnosti na področju
vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva ter organizacije, ki
jih zajemajo te skupnosti oziroma tudi druge samoupravne interesne skupnosti.
Javnega pravobranilca imenuje in razrešuje skupščina družbenopolitične skupnosti in je njej odgovoren
za svoje delo. Imenuje se za dobo osem let in je po
poteku te dobe lahko znova imenovan. Za javnega pravobranilca sme biti imenovan jugoslovanski državljan,
ki je diplomirani pravnik in izpolnjuje splošne pogoje
za pridobitev lastnosti delavca v združenem delu ter je
moralnopolitično primeren in strokovno sposoben za
opravljanje funkcije javnega pravobranilca Javni pravobranilec ima lahko enega ali več namestnikov.
Javno pravobranilstvo SR Slovenije je zakoniti zastopnik republike, njenih organov, organizacij in skladov, ki so pravne osebe. Te osebe zastopa pred sodišči
in drugimi organi glede njihovih premoženjskih pravic
in koristi ter izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih
ima po tem ali drugem zakonu. Po variantni rešitvi
lahko s pooblastilom zastopa pred sodišči v premoženjsko-pravnih zadevah samoupravne interesne skupnosti
na področju vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, ustano vi j ene za območje SR Slovenije. Z zakonom je pooblaščeno zastopati osebe iz prvega člena tega zakona
tudi pred tujimi sodišči, ustanovami in drugimi organi.
Javnega pravobranilca SR Slovenije in njegove namestnike imenuje in razrešuje skupščina SR Slovenije.
S

K sistemizaciji delovnih mest strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev ter pripravnikov, ki jo določi
javno pravobranilstvo SR Slovenije, da soglasje izvršni
svet skupščine SR Slovenije.
V predhodnih določbah je predvideno, da lahko javna pravobranilstva opravljajo naloge v okviru pristojnosti po obstoječih predpisih le do konca letošnjega
leta. Po tem roku bodo lahko opravljala svojo funkcijo
le v mejah tega zakona. V posameznih zadevah, ki ne
sodijo več v okvir njihove funkcije, bodo lahko nadaljevala z delom, dokler te zadeve ne bodo pravnomočno
rešene.
Tudi v teh določbah zakon ne posega v organizacijo obstoječih medobčinskih javnih pravobranilstev, če
ta pravobranilstva ne bodo ukinjena ali drugače organizirana, bodo javni pravobranilci od 1. januarja 1977
dalje lahko opravljali svojo funkcijo v mejah tega
zakona.

Ker je bil doslej določen drugačen način imenovanja namestnikov in pomočnikov javnega pravobranilstva SR Slovenije (imenovanje po izvršnem svetu skupščine SR Slovenije) kot to določa zakon, preneha mandat namestnikom in pomočnikom javnega pravobranilca
SR Slovenije z 31. decembrom 1976, ne glede na to,
kdaj so bih imenovani. Javni pravobranilec SR Slovenije je bil že imenovan s strani skupščine SR Slovenije,
namestniki javnega pravobranilca SR Slovenije pa bo
do morali biti imenovani do konca letošnjega leta.
Sprejem zakona ne bo povzročil novih finančnih
bremen, razen v primeru, če bi se občine odločile ustanoviti nova javna pravobranilstva, za katera bi bilo treba zagotoviti ustrezne materialne in kadrovske pogoje.
Od opredelitve funkcij javnega pravobranilca bo odvisno, koliko bodo zmanjšane finančne obveznosti družbenopolitičnih skupnosti.

Predlog za izdajo zakona o rednih
sodiščih (ESA 537)

— načelo, da se pravosodni sistem zaključuje v republiki, katera tudi določa organizacijo, pristojnost in sestavo sodišč.

Ustavna podlaga za izdajo zakona
Po ustavnih določbah iz leta 1963 je urejanje sodstva spadalo v pristojnost federacije, ki je gospodarsko in vojaško sodstvo uredila s popolnim zakonom,
sodišča splošne pristojnosti pa s temeljnim zakonom.
Z ustavnimi amandmaji iz leta 1971, zlasti pa z novo
ustavo v letu 1974 pa je prišlo do prenosa teh funkcij
na republike in pokrajine ter do bistvenih sprememb v
vsebini sodnega sistema. Po določbah 17. točke 2. odstavka 314. člena ustave SR Slovenije Socialistična republika Slovenija izvršuje tudi naloge sodstva ter jih
ureja in organizira. 24. člen ustavnega zakona o spremembah ustavnega zakona za izvedbo ustave Socialistične republike Slovenije pa je določil, da je treba republiške zakone, s tem pa tudi zakon o rednih sodiščih
uskladiti z ustavo Socialistične republike Slovenije do
30. junija leta 1977, pri čemer skupščina Socialistične
republike Slovenije določi s programom roke za uskladitev posameznih zakonov. Zato je podana ustavna
podlaga za izdajo tega zakona.
Razlogi
Potrebo po novem zakonu o rednih sodiščih narekuje celokupnost ustavnih sprememb družbenoekonomskega in družbenopolitičnega sistema, zaradi katerih je nujno tudi funkcije sodišč uskladiti z razvojem
družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov.
Ob ustavnem določilu za sodno funkcijo v enotnem
sistemu oblasti in samoupravljanja delavskega razreda
in vseh delovnih ljudi opravljajo redna sodišča kot organi državne oblasti in samoupravna sodišča, mora zakon tudi opredeliti, katere zadeve spadajo v pristojnost
rednih sodišč.
Z zakonom se tudi zasleduje približanje sodstva
delovnim ljudem in občanom tako v pogledu uveljavljanja njihovih pravic kot tudi glede njihovega sodelovanja v sojenju.
Zakon pa tudi stremi, da se dosežejo sledeči cilji:
varstvo svoboščin in pravic delovnega človeka ter občana, pospeševanje razvoja samoupravnih odnosov, zaščita družbene lastnine in utrjevanja družbenega reda.
Načela
V zakonu so poudarjena načela: načelo ustavnosti
In zakonitosti — načelo neodvisnosti sodišč — načelo,
da večina zadev preide v pristojnost temeljnih sodišč
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Organizacija sodišč
Po novi ustavni ureditvi ta organizacija izhaja iz
ugotovitve, da nova razmerja v federalnih odnosih uveljavljajo načelo republiškega sodstva, kar pomeni, da
se pravosodni sistem z vsemi rednimi postopki zaključuje v republiki in da organi v republikah tudi določajo organizacijo in pristojnost sodišč v republiki.
V skladu s tem načelom se Vrhovno sodišče SRS
razbremenjuje sojenja na prvi stopnji, hkrati pa se krepi njegova vloga pri sprejemanju načelnih stališč in načelnih pravnih mnenj, ki so pomembna za enotno uporabo zakonov pri rednih sodiščih v Socialistični republiki Sloveniji.
Po ustavni določbi se redna sodišča ustanavljajo
kot redna sodišča splošne pristojnosti in specializirana
redna sodišča. Predlagana zakonska ureditev določa,
da funkcijo rednih sodišč splošne pristojnosti opravljajo temeljna sodišča, višja sodišča ter Vrhovno sodišče
SRS. Izhajajoč iz stališča, da je treba uveljaviti načelo
enotnega sodstva in zaradi uresničenja enotnosti sodnega varstva se po osnovni zakonski rešitvi ne ustanovijo
gospodarska sodišča kot specializirana redna sodišča,
ampak se delo teh sodišč prenese v pristojnost temeljnih sodišč.
Organizacijska novost je predvidena tudi v tem,
da imajo lahko temeljna izhodišča en ali več oddelkov
zunaj svojega sedeža kot svojo organizacijsko enoto.
Predvideno je, da bo v SR Sloveniji 15 temeljnih
sodišč s 26 zunanjimi oddelki. Podlaga za predlagano
mrežo temeljnih sodišč je predvsem predvideni obseg
dela teh sodišč glede na novo pristojnost.
Kolikor pa bi glede gospodarskih sodišč bila sprejeta variantna zakonska rešitev, bi bilo teh sodišč štiri.
Pristojnost sodišč
Načelo, da se sodni postopki končajo v republiki
in spremenjena vloga vrhovnega sodišča, sta razloga,
ki govorita za to, da v pristojnost temeljnih sodišč preide čimveč zadev. S tako organizacijo rednega sodstva
je tudi zagotovljena dvoinstančnost tako, da ne bo isto
sodišče opravljalo hkrati pritožbene funkcije in tudi odločalo o zakonitosti odločb istega sodišča.
Zato naj se v pristojnost temeljnih sodišč prenesejo vsi civilni spori, tudi tisti, za katere je sedaj pristojno okrožno gospodarsko sodišče, vsa kazniva dejanja, za katera je določena kazen strogega zapora do 10
let. Ta sodišča pa naj bi opravljala tudi preiskavo glede
vseh kaznivih dejanj ne glede na to, ali so za sojenje

v njih na prvi stopnji pristojna temeljna ali višja sodišča.
Takih temeljnih sodišč s polno pristojnostjo naj bi
bilo osem. V pristojnost ostalih temeljnih sodišč pa naj
ne bi spadala preiskava, mladinsko sodstvo in zadeve iz
sedanje pristojnosti gospodarskih sodišč.
Temeljna prvostopna sodišča naj bi torej združevala sedanjo pristojnost občinskih sodišč in pretežni
del pristojnosti okrožnih sodišč kot prvostopnih sodišč.
Pristojnost temeljnega sodišča na oddelku zunaj
njegovega sedeža je urejena tako, da ti oddelki opravljajo zadeve iz območja oddelka, za katere je pristojen
sodnik posameznik.
Tako razširjena pristojnost temeljnih sodišč pa zožuje pristojnost višjih sodišč, katera po predvideni ureditvi sodijo na prvi stopnji le o kaznivih dejanjih, za
katera je z zakonom določena kazen nad 10 let strogega zapora ali smrtna kazen. Na drugi strani pa ta sodišča odločajo o pritožbah zoper odločbe temeljnih sodišč, dočim v upavnih zadevah odločajo v upravnih in
upravno-računskih sporih, razen v zadevah, za katere
je pristojno zvezno sodišče.
Kolikor pa bi obstajala še nadalje gospodarska sodišča, bi v njihovo pristojnost spadale zadeve, ki jih že
sedaj opravljajo, pri čemer pa bi o pritožbah zoper odločbe gospodarskih sodišč odločalo na drugi stopnji le
višje sodišče v Ljubljani.
Posledica take pristojnosti rednih sodišč splošne
pristojnosti v naši republiki je tudi ta, da Vrhovno sodišče SR Slovenije postane iz pretežno instančnega organa v pretežni meri organ, ki skrbi za enotno uporabo zakonov preko odločanja o zakoniosti na prvi stopnji, na podlagi izrednih pravnih sredstev in preko načelnih stališč in pravnih mnenj.
Skupna seja
Enotnost sodnega sistema in zagotovitev enotne uporabe zakonov in drugih predpisov se uresničuje tudi
preko skupne seje. To sestavljajo delegacije Vrhovnega
sodišča SR Slovenije, sodišča združenega dela SRS, arbitraž, razsodišč in drugih samoupravnih sodišč, ki dokončno odločajo o posameznih zadevah.
Sodniki in sodniki porotniki
Zaradi dvojnosti vsebine sodniške funkcije, v kateri se združujeta poklicni element in javna funkcija, uve-

Predlog za izdajo zakona
o samoupravnih sodiščih (ESA 539)
Ustavna podlaga za izdajo zakona
Po določbi člena 272 ustave Socialistične republike
Slovenije sodno funkcijo opravljajo redna sodišča kot
organi državne oblasti in samoupravna sodišča. Po določbi člena 278 iste ustave se samoupravna sodišča ustanavljajo s samoupravnim aktom ali s sporazumom
strank v skladu z ustavo in zakonom. Po določbah 17.
točke drugega odstavka 314. člena ustave SR Slovenije
izvršuje Socialistična republika Slovenija tudi naloge
sodstva ter jih ureja in organizira. Ustavna podlaga za
izdajo tega zakona je tako podana.
Razlogi
Sodne funkcije v enotnem sistemu, oblasti in samoupravljanja delavskega razreda in vseh delovnih ljudi
ne opravljajo več v celoti redna sodišča, ampak to
funkcijo opravljajo tudi samoupravna sodišča. Redna
sodišča kot organi državne oblasti in samoupravna so-

ljavlja osnutek zakona sistem evidentiranja in kandidiranja možnih kandidatov v okviru SZDL, kombiniran z
javno objavo začetka tega postopka, zaradi čimširše dostopnosti poklicnega opravljanja sodniške funkcije
vsem delovnim ljudem in občanom z ustrezno moralnopolitično primernostjo in strokovno sposobnostjo.
Socialistična zveza delovnega ljudstva obravnava
v tem postopku kandidate, ki so se sami prijavili in
kandidate, ki jih je evidentirala SZDL. Ta tudi ustrezni
skupščini družbenopolitične skupnosti sporoči mnenje
o vseh teh kandidatih in svoj predlog.
Tudi za sodnike porotnike velja, da kandidacijski
postopek za volitve sodnikov porotnikov izvede SZDL,
vendar ob sodelovanju zveze sindikatov.
Glede volitev sodnikov in sodnikov porotnikov je
uveljavljeno ustavno načelo, da jih voli in tudi razrešuje skupščina družbenopolitične skupnosti, ki jo določa zakon. Po tem osnutku volijo sodnike temeljnih sodišč skupščine občin, sodnike višjih sodišč in Vrhovnega sodišča SRS pa skupščina SR Slovenije.
Po ustavnem pooblastilu je v osnutku zakona določeno, da se sodniki volijo kot doslej za osem let in
so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni. Mandatna doba sodnikov porotnikov pa se podaljšuje od dveh
na štiri leta in so po preteku te dobe lahko tudi ponovno izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma za
isto sodišče.
Osnutek zakona daje sodniku, ki ni bil ponovno izvoljen tudi možnost, da se pred volitvami izjavi o razlogih, zaradi katerih se ga ne predlaga za izvolitev.
Razrešitev sodnika sedaj lahko tudi predlaga socialistična zveza delovnega ljudstva kot tudi skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti po lastni pobudi.
Za priznanje strokovne sposobnosti sodnika ne zadošča več pravosodni izpit, ampak bo potrebno permanentno strokovno izobraževanje sodnika.
Finančna sredstva
Za izvedbo tega zakona niso za republiko potrebna
dodatna finančna sredstva. Ker pa bodo za občine nastale večje finančne obveznosti zaradi prenosa zadev z
višjih sodišč na temeljna sodišča, bo to potrebno upoštevati pri opredeljevanju virov sredstev družbenopolitičnih skupnosti in družbenem dogovoru o splošni
porabi.

dišča kot družbeni organi skupaj v celoti izvršujejo
sodno funkcijo. Da bi se tako omogočilo v okviru pravosodnega sistema razreševanje družbenih konfliktov
in nasprotij, urejanje medsebojnih razmerij in uresničevanje samoupravnega položaja delovnega človeka v
družbi, je potrebno ustanoviti tudi samoupravna sodišča.
Z ustanovitvijo sodišč združenega dela, ki jih urejata zvezni (Uradni list SFRJ, št. 24/74) in republiški
(Uradni list SRS, št. 38/74) zakon o sodiščih združenega dela, je le del konfliktov in nasprotij, do katerih
prihaja v samoupravno organiziranem združenem delu,
prenesenih v razreševanje samoupravnim sodiščem. Da
pa bi se lahko vsi, ali pa vsaj pretežni del medsebojnih konfliktov in nasprotij, do katerih prihaja med delavci, organiziranimi v združenem delu in med občani,
kot tudi med različnimi samoupravno organiziranimi
organizacijami in skupnostmi, razreševal pred prav
tako samoupravno organiziranimi sodišči, je potrebno
urediti možnost in pogoje za ustanavljanje novih oblik
samoupravnih sodišč.
Samoupravna sodišča, ki se naj organizirajo v skladu s predlaganim zakonom, bodo dejansko sodišča delavcev, delovnih ljudi in občanov, nad katerimi bodo
imeli ti neposredno kontrolo.
7

Načela
Samoupravna sodišča so enakopravna rednim sodiščem.
Samoupravna sodišča odločajo na podlagi ustave,
zakona in samoupravni splošnih aktov.
Odločbe samoupravnih sodišč so izvršljive. Izvršujejo jih redna sodišča.
Postopek pred samoupravnimi sodišči je javen,
usten in neposreden ter praviloma brezplačen. Taks se
ne plačuje.
Samoupravna sodišča, razen sodišč združenega dela, se ustanavljajo s samoupravnim aktom ali pogodbo.
Ustanovitelj sam določi postopek pred samoupravnim sodiščem v skladu z načeli, ki jih določi zakon.
Sodniki samoupravnih sodišč so delovni ljudje in
občani.

člen ustave SR Slovenije. Ustava ne opredeljuje pristojnosti posamezne vrste samoupravnih sodišč, miti ne
določa, za katera področja se naj posamezne vrste samoupravnih sodišč ustanavljajo. Zato je potrebno, da
predlagani zakon določi okvirne pristojnosti posamezne
vrste samoupravnih sodišč in tako poskusi napraviti
določeno razmejitev med njimi. Praksi pa je treba
prepustiti, da pokaže, ali so potrebne določnejše razmejitve ali ne.
Arbitraže bi naj reševale spore iz samoupravno urejenih odnosov in tudi spore iz poslovnih odnosov, do
katerih pride znotraj organizacije združenega dela, sestavljene organizacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti in med njimi.
Razsodišča bi predvsem reševala spore med člani
in družbenimi organizacijami oziroma društvi.
Poravnalni sveti pa praviloma spore med delovnimi ljudmi in občani.

Vrste samoupravnih sodišč
Kot že omenjeno, so z zakonom že ustanovljena
sodišča združenega dela, ustanavljajo se lahko tudi posebna sodišča združenega dela v samoupravnih interesnih skupnostih.
Kot nove oblike samoupravnih sodišč bi se naj
ustanavljale razne vrste arbitraž, razsodišča, poravnalni sveti in druge oblike samoupravnih sodišč. Te oblike oziroma vrste samoupravnih sodišč predvideva 279.

Finančna sredstva
Za izvedbo predlaganega zakona za SR Slovenijo
ne bo nastala nobena nova finančna obveznost. Sredstva za delo na novo predvidenih samoupravnih sodiščih bodo zagotavljali ustanovitelji. Tako bodo zlasti
krajevne skupnosti kot ustanoviteljice poravnalnih svetov morale predvideti sredstva za funkcioniranje poravnalnih svetov.

Predlog za izdajo zakona o javnem
tožilstvu (ESA 541)
Z ustavo SR Slovenije je v členu 314, točka 17 določeno, da med pravice in dolžnosti Socialistične republike Slovenije spada tudi izvrševanje nalog javnega
tožilstva, njegovo urejanje in organiziranje. V VI. poglavju, ki ima naslov »Sodstvo in javno tožilstvo«,
kjer ustava določa funkcije javnega tožilstva ter osnovna načela njegovega organiziranja, pa je v členu 295
določeno, da se javna tožilstva ustanavljajo z zakonom
in da se z zakonom določa tudi njihova organizacija.
V teh ustavnih določbah je podlaga za izdajo republiškega zakona o javnem tožilstvu .
Osnovna načela, na katerih mora biti zasnovan
zakon o javnem tožilstvu, so vsebovana v členih 291
do 296 ter v 431. in 432. členu ustave SR Slovenije. V
skladu s temi ustavnimi določbami zakon temelji na
naslednjih načelih:
— samostojnost položaja javnega tožilstva kot državnega organa;
— zakonitost dela v skladu s politiko družbenopolitičnih skupnosti, ki je določena v splošnih aktih;
— obveznost spremljanja in proučevanja odnosov in
pojavov* ter v zvezi s tem dajanje ustreznih predlogov za preprečevanje družbi nevarnih in škodljivih
pojavov in za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistične morale;
— pravica in dolžnost obveščanja skupščin ustreznih
družbenopolitičnih skupnosti o uporabi zakonov in o
delu jaivnega tožilstva;
— hierarhijiSka povezanost vseh javnih tožilstev v republiki zaradi zagotovitve enotnosti pri izvajanju funkcije javnega tožilstva z instrumenti obveznih navodil, avokacije in delegacije;
— monokratizem pri delu in odgovornost za delo nosilcev funkcije javnega tožilstva;
S

— javnost dela javnih tožilstev.
Določbe zakona o javnem tožilstvu so razdeljene v
štiri skupine: temeljne določbe, določbe o splošni pristojnosti in pooblastilih, določbe o organizaciji in delu
javnega tožilstva ter prehodne in končne določbe.
Temeljne določbe obsegajo v glavnem načela, na
katerih temelji zakon. Med temeljne so uvrščene tudi
določbe o načelih, ki veljajo glede ustanavljanja, opravljanja funkcije in prenehanja javnih tožilstev v SR
Sloveniji, o obveznosti javnega tožilca SR Slovenije, kot
najvišjega organa javnega tožilstva v republiki, da
usmerja delo javnih tožilstev zaradi zagotovitve enotnosti pri opravljanju nalog javnega tožilstva in o uporabi zakonov, o obveznosti sodelovanja javnih tožilstev s pravosodnimi ter drugimi organi in organizacijami v republiki in o zagotavljanju sredstev za delo
javnega tožilstva.
Določbe o splošni pristojnosti in pooblastilih so
brez nekih bistvenih sprememb v glavnem povzete iz
do sedaj veljavnega zakona o javnem tožilstvu. V tem
poglavju so predvsem določbe o pooblastilih, ki jih
ima javno tožilstvo na področju kazenskega pregona,
v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem, upravnem in drugih postopkih, o pooblastilih, ki pripadajo javnemu tožilcu SR Slovenije v postopku pred ustavnim sodiščem
SR Slovenije ter ustavnim sodiščem Jugoslavije in
drugo.
V tretji skupini določb, ki se nanašajo na organizacijo in delo, je na prvem mestu v skladu z načeli iz
prvega poglavja urejeno ustanavljanje novih temeljnih
in višjih javnih tožilstev ter določena mreža javnotožilske organizacije v republiki, ki je usklajena z mrežo
rednih sodišč v meri, ki zagotavlja uspešno opravljanje javnotožilskih funkcij v republiki. Temu sledijo določbe o načinu imenovanja in pogojih za imenovanje
nosilcev funkcije javnega tožilstva, določbe o trajanju
mandata, o načinu dela in o odgovornosti javnih tožilcev in njihovih namestnikov ter določbe o razlogih
in postopku za njihovo razrešitev.
V tej skupini so tudi določbe o strokovnih sodelavcih in drugih delavcih v javnih tožilstvih, o sistemizaciji delovnih mest ter o samoupravnih pravicah, ki

pripadajo javnim tožilcem, njihovim namestnikom ter
ostalim delavcem v javnih tožilstvih. Razen tega je na
koncu tega poglavja določen način financiranja javnih
tožilstev ter kakšen pečat in ime morajo imeti.
S prehodnimi in končnimi določbami pa se določa
prehodno razdobje in urejajo posamezna vprašanja v
zvezi s prenehanjem dosedanjih organov javnega tožil-

Predlog za izdajo zakona
o usposabljanju otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju, z osnutkom zakona (ESA 542)
Usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
je sestavni del vzgojnoizobraževalnega sistema, zato
tudi na tem področju veljajo zakoni in izvršilni predpisi, ki veljajo za posamezne
vrste vzgojnoizobraževalnih
dejavnosti. Hkrati pa ima to
področje vnsto specifičnosti,
ki zahtevajo posebno obravnavo, tako da se je že zgodaj pokazala potreba po posebnih predpisih. Leta 1960
je bil v Sloveniji sprejet zakon o posebnem šolstvu, leta
1968 pa zakon o 'usposabljanju otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Ta zakon je
bil že dvakrat dopolnjen, in
sicer z določili o imenovanju
ravnatelja in z določili o kategorizaciji otrok.
Veljavni zakon o usposabljanju otrok z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju je treba uskladiti z ustavo SR Slovenije, z zakonom
o skupnostih socialnega skrbstva in z drugimi zakoni s
področja vzgoje in izobraževanja.
Vse te uskladitve zahtevajo
toliko sprememb in dopolnitev v posameznih členih,
da se je predlagatelj odločil
predlagati novo besedilo zakona.
Razen terminoloških popravkov, manjših dopolnitev
in uskladitev z drugiimi zakoni vsebuje predloženi osnutek zlasti naslednje novosti:
Usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in diuševnem razvoju
presega okvire vzgojnoizobraževalne dejavnosti, zato skrb
za prizadetega otroka ni samo naloga
izobraževalnih
skupnosti, temveč jo kot eno
izmed svojih temeljnih nalog
postavljajo tudi druge samo-

upravne interesne skupnosti
s področja družbenih dejavnosti, zato je 7. člen osnutka, ki opredeljuje odgovornega nosilca skrbi za usposabljanje otrok, pripravljen
v dveh variantah.
Po prvi je skrb za prizadetega otroka naloga izobraževalnih skupnosti otroškega
varstva, socialnega skrbstva,
pokojninsko-tavalidskega zavarovanja, zdravstva, zaposlovanja in telesne kulture. Vse
te skupnosti oblikujejo politiko in program razvoja organizacij za usposabljanje
ter vsaka na svojem delovnem področju zagotavlja
možnosti za njihovo delovanje. Akcije samoupravnih interesnih skupnosti je potrebno uskladiti in koordinirati,
zato osnutek predvideva ob;
vezno sklenitev samoupravnih sporazumov, s katerimi
prizadete skupnosti opredelijo svoje naloge in obveznosti
ter obvezno sklenitev skup
nega organa za usklajevanje
nalog, ki si jih bodo skupnosti opredelile s samoupravnim sporazumom.
Druga varianta 7. člena oP
redeljuje kot primarnega nosilca, skrbi za usposabljanje izobraževalne skupnosti,
ki v sodelovanju z drugimi
zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi
vodijo politiko na tem področju in sprejemajo razvojne programe.
Predlagamo, da se javna
razprava o osnutku zakona
opredeli za najprimernejšo
rešitev.
V zvezi s 7. členom osnutka so tudi določbe o ustanavljanju organizacij za usposabljanje.
Prvi pogoj za ustanovitev
organizacije za usposabljanje
je, da je njena ustanovitev
v skladu s programom razvoja organizacij za usposab-

stva in začetkom dela novoustanovljenih javnih tožilstev, določa rok za novo imenovanje javnotožilskih
funkcionarjev v javnih tožilstvih po tem zakonu ter
status tistih delavcev, ki ne bodo prevzeti na delo v
novoustanovljena javna tožilstva.
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna posebna finančna sredstva.

ljanje, ki ga sprejmejo samoupravne interesne skupnosti
iz 7. člena (oziroma pristojne izobraževalne skupnosti,
če bi bila sprejeta varianta).
Drugi pogoji za ustanovitev
so enaki kot za preostale
vzgojnoizobraževalne organizacije, le da komisijo, ki
ugotovi, ali so izpolnjeni z
zakonom določeni pogoji za
začetek dela organizacije,
imenuje predsednik republiškega komiteja za vzgojo in
izobraževanje v soglasju s
predsednikom republiškega
komiteja za zdravstvo in socialno varstvo.
Pod pogoji, ki so določeni
z zakonom, lahko organizacijo za usposabljanje ustanovi
družbenopolitična skupnost,
samoupravna interesna skupnost ali druga družbena
pravna oseba. To pomeni, da
lahko vsi navedeni ustanovitelji ustanovijo tudi posebno
osnovno šolo. S tem ni kršeno načelo 55. člena ustave
SR Slovenije, po katerem osnovne šole ustanavlja občina,
saj ustava v tem ni hotela
zajeti specifičnih potreb po
posbenih osnovnih šolah, ki
dostikrat presegajo občinsko
raven.
Statute organizacij za usposabljanje potrjuje skupščina
občine, v kateri ima organizacija svoj sedež.
Razen organizacij za usposabljanje, ki sprejemajo
otroke z območja ene ali nekaj občin, imamo tudi specifične organizacije, ki sprejemajo otroke iz vse Slovenije. Doslej je ustanovitelj
organizacij za usposabljanje
republika. V osnutku predlagamo, da skupščina SR Slovenije pooblasti izvršni svet,
da se dogovori s pristojnimi
samoupravnimi interesnimi
skupnostmi, da prevzamejo
ustanoviteljske pravice nad
temi organizacijami, ker bodo te lahko ustrezneje izvrševale ustanoviteljske pravice.
Usposabljanje otrok je celovit proces, pri katerem
imajo razen strokovnih delavcev najrazličnejših profilov pomembno vlogo tudi otrokovi starši, strokovna druš-

tva in družbene orgnizacije.
Zato sem nam je zdelo potrebno, da damo tudi v tem
zakonu poseben poudarek določbam o upravljanju organizacij za usposabljanje, čeprav v načelu veljajo za vsa
vzgojnoizobraževalne organizacije.
Osnutek zakona določa, da
organizacijo za usposabljanje
upravljajo delavci te organizacije skupaj z delegati staršev ( v zavodih, kjer imajo
starejše učence, sodelujejo
tudi delegati učencev). V zadevah, ki jih določata zakon
in statut organizacije, pa sodelujejo pri upravljanju tudi
delegati ustanovitelja, zainteresiranih organizacij združenega dela, organov družbenopolitičnih skupnosti, krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in društev ter drugih uporabnikov.
S tem želimo zavode za usposabljanje odpreti najširši
javnosti in vzpodbuditi, da
bi skrb za prizadetega otroka v resnici postala odgovornost najširše družbene skupnosti in se ne bo končala 19
pri načelnih ugotovitvah in
zagotavljanji
materialnih
sredstev, temveč bo našla
svoj izraz tudi v neposrednem seznanjanju z življenjejn
in tlelom zavodov za usposabljanje in v sodelovanju delegatov širše družbene skupnosti pri upravljanju teh zavodov.
S takim sestavom sveta zavoda za usposabljanje bomo
potrdili pozitivne izkušnje,
ki so se že uveljavile v praksi in v še večji meri pritegnili
k sodelovanju tudi starše in
učence. Da bi v kar največji
meri zagotovili sodelovanje
staršev, predvideva osnutek
obvezno ustanovitev sveta
staršev. Sveit staršev voli svoje delegate v svet zavoda in
razpravlja in daje predloge
o vseh vprašanjih življenja
in dela organizacij za usposabljanje. Sveti staršev so so
v vzgojnoizobraževalnih organizacijah že potrdili kot pozitivna oblika povezave med
šolo in domom, saj omogočajo organizirano izražanj«
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Interesa staršev kot neposrednih uporabnikov, zato menimo, da bo uzakonitev svetov
staršev v organizacijah za
usposabljanje prinesla pozitivne rezultate.
Razvrščanju (kategorizaciji) otrok je v osnutku zakona
namenjeno posebno poglavje.
Čeprav so se v razpravah ob
pripravi zakonskega osnutka
pojavile različne zahteve, da
bi bilo treba sistem razvrščanja otrok spremeniti, osnutek zakona ne prinaša bistvenih sprememb o postopku.
Kot novost je treba poudariti, da zakon nalaga obveznost, da so starši takoj obveščeni o postopku, ki je
stelkel v zvezi z njihovim
otrokom. Osnutek daje staršem tudi pravico, da zahtevajo ponoven pregled otroka in
ponovno razvrstitev. Tako pranovno razvrstitev. Tako pravico je imela doslej le organizacija, v kateri se je otrok usposabljal.
Po veljavnem zakonu so
postopek za razvrstitev otroka izvajali organi socialnega
skrbstva v občini. Z zakonom
o socialnem skrbstvu (Ur. 1.
SRS, št. 39-459/74) so pristojnosti organov socialističnega
skrbstva prešle na skupnosti
socialnega skrbstva, zato je
treba tudi določbe o razvrščanju uskladiti s tem zakonom in postopek za razvrščanje prenesti na občinske
skupnosti socialnega skrbstva. Drugostopenjski organ
je skupnost socialnega skrbstva Slovenije.
Osnutek zakona ne obsega
posebnih določb o financiranju, ker predvidevamo, da
bodo obseg in nosilci financiranja določeni na podlagi

sporazuma med samoupravnimi interesnimi skupnostmi
iz 7. člena.
Z usposabljanjem otrok se
ukvarjajo strokovni delavci
različnih profilov, zato v zakonu ni mogoče opredeliti
podrobnih zahtev glede vrste in stopnje izobrazbe vseh
kategorij delavcev, ki sodelujejo pri usposabljanju. Te
zahteve so bile že doslej postavljene z izvršilnim predpisom, zato predlagamo, da tudi novi zakon pooblasti republiški komite za vzgojo
to izobraževanje, da v soglasju z republiškim komitejem
za zdravstvo in socialno varstvo sprejme podrobnejša
določila o vrsti in stopnji
izobrazbe delavcev v zavodih
za usposabljanje.
Osnutek zakona ne vsebuje
podrobnih določb o potrjevanju učnih načrtov in programov za usposabljanje, ker
to materijo ureja zakon o pedagoški službi (Ur. 1. SRS,
št. 16-146/74), po katerem je
za potrjevanje učnih načrtov pristojen strokovni svet
za vzgojo in izobraževanje.
V skladu z določbami osnutka zakona bo treba dopolniti oziroma na novo sprejeti naslednje izvršilne predpise:
Republiški komite za vzgojo in izobraževanje bo v soglasju z republiškim komitejem za zdravstvo in socialno
varstvo sprejel pravilnik o
razvrščanju otrok in pravilnik o vrsti in stopnji izobrazbe delavcev v organizacijah
za usposabljanje, izobraževalna skupnost Slovenije pa
normative o številu otrok v
enotah, skupinah in oddelkih
organizacij za usposabljanje.

Predlog zakona o določitvi stopenj,
odbitnih postavk in olajšav
za republiški davek iz dohodka TOZD
za 1.1976 (ESA 420)
Skupščina SR Slovenije
je na seji Zbora združenega
dela 25. 2. 1976 obravnavala
in sprejela besedilo zakona o
določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD
za 1. 1976 kot osnutek, na
seji Zbora občin pa je bilo
to besedilo istega dne obravnavano in sprejeto kot predlog. Zato je izvršna svet kot
predlagatelj predložil Skupščini SR Slovenije v obravnavo in sprejetje zakonski
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predlog v novem besedilu, v
katerem so — kot navaja —
upoštevane pripombe in
predlogi, ki so bili dani ob
obravnavi osnutka v Zboru
združenega dela, ter amandmaji, ki so dani ob obravnavi predloga v Zboru občin.
Izvršni svet navaja, da je
predlagano novo
besedilo
enako tistemu, ki je bilo že
sprejeto v Zboru občin.
V obrazložitvi novega zakonskega predloga Izvršni
svet pojasnjuje: » V pred-

loženem predlogu je upoštevano pretežno število pripomb, ki so bile izrečene v
skupščinski razpravi o osnutku zakona. Nekaterih pripomb pa predlagatelj ni
mogel upoštevati, in sicer naslednjih:
a) odbora obeh zborov za
finance sta predlagala, naj
se kredite študentom in dijakom ne upošteva kot odbit
no postavko pri ugotavljanju
davčne osnove, ker po novem družbenem dogovoru o
oblikovanju in izsvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji krediti niso več predvideni kot oblika pomoči
študentom in dijakom (temveč le štipendije). Iz istih
razlogov, ki jih v svojem poročilu navaja zakonodajnopravna komisija predlagamo,
da naj krediti ostanejo odbitna postavka; v zatečenem stanju so namreč še vedno možna izplačila kreditov na podlagi sklenjenih oziroma nerealiziranih obveznosti.
b) skupini delegatov za gospodarsko področje 14. okoliša in za kmetijsko področje
3. okoliša (obe s sedežem v
Ptuju) Zbora združenega dela sta dala amandma k 9. členu zakona, v katerem je rečeno: »Davek se ne obračunava to ne plačuje od štirikratnega dela dohodka, ki
ga je davčni zavezanec vložil v investicije na manj razvita območja, določena z zakonom o pospeševanju skladnejšega razvoja v SR Sloveniji ...« Po amandmaju naj
bi se za besedami »od štirikratnega dela dohodka« dodalo besede »za ves čas trajanja izgradnje to poskusne
proizvodnje«.
Predlaganega amandmaja
ni mogoče sprejeti. Odbitna
postavka v višini štrikratnega
dela dohodka, ki ga je davčni
zavezanec vložil v investicije
na manj razvita območja, velja za> vlagatelje v navedene

investicije, ne pa za organizacijo, v katero so bila ta
sredstva vložena (razen če
gre za lastne investicije), in
sicer velja v letu, v katerem
so bile naložbe izvršene.
Amandma se smiselno ne nanaša na vsebino tako opredeljene davčne olajšave.
c) isti skupini delegatov
sta predlagali tudi amandma
k 15. členu predloga zakona, ki se glasi: »Davčnim
zavezancem, ki imajo sedež
na manj razvitih območjih,
določenih po zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji in so bili v letu 1975
ali 1976 na novo organizirani ter so pričeli z dejavnostjo z novimi zmogljivostmi,
se plačilo obračunanega davka zniža za 90 odstotkov«. ?o
amandmaju naj bi besede
»ki imajo sedež« nadomestili
z besedami »ki opravljajo dejavnost na manj razvitih območjih«, ter dopolnili s tem,
da naj bi omenjena olajšava
veljala »7 let po letu, ko je
prenehala poskusna proizvodnja oziroma je pričelo redno
obratovanje«.
V prvem amadmaju je verjetno mišljeno, da naj bi
veljala davčna olajšava le za
del dejavnosti davčnega zavezanca, ki jo ta opravlja
na območju manj razvitih.
Po obstoječem sistemu je
davčni zavezanec temeljna organizacija združenega dela
kot celota, zato davka ni mogoče ugotavljati za njene posamezne dele oziroma posamezne dejavnosti. Zaradi tega
predlagani amandma po našem mnenj.u s sistemskega
vidika ni sprejemljiv.
Prav tako po našem mnenju ni sprejemljiv drugo navedeni amandma, saj gre
pri tem zakonu le za enoletni davčni Instrumentarij,
ki ne more uvajati rešitev
za več let.«

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA:
— ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV;
— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s
področja pokojninskega ih invalidskega zavarovanja;
— PRAVILNIK O SPECIALIZACIJI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV;
— NORMATIVI ZA GRADNJO POSEBNIH OSNOVNIH SOL.

Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic za novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v
SR Sloveniji (ESA 533)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je določil besedilo »Predloga odloka o poroštvu SR Slovenije za
obveznosti iz obveznic za novogradnje, rekonstrukcije
in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR
Sloveniji« in ga poslal Skupščini SRS v obravnavo.
V obrazložitvi predlaganega odloka je rečeno:
»Na seji zbora združenega dela in zbora občin dne
24. 7. 1975 je bilo sprejeto stališče, naj bi del manjkajočih sredstev za izvedbo programa modernizacije in
rekonstrukcije cestnega omrežja v SR Sloveniji zbrali
z akcijo posojila za ceste.
Republiška skupnost za ceste je izdelala srednjeročni plan razvoja cestnega omrežja v SR Sloveniji za obdobje 1976—1980, in sicer v dveh variantah glede na način financiranja ter ga posredovala v javno razpravo.
Viri za financiranje srednjeročnega programa po prvi
varianti so povečanje cen goriv, prerazporeditev prometnega davka od prodaje goriv ter sredstva posojila
za ceste.
S temi viri sredstev bi uresničili naslednji program:
1. modernizacijo 613,65 km makadamskih regionalnih
cest,
2. ojačitve z novim asfaltom 587,50 km republiških cest,
3. rekonstrukcijo 217,10 km republiških cest,
4. izgradnjo 66 km novih cest, deloma avtocest I. etape,

CZ URADNI LIST PRIPOROČA:
VOLILNI IMENIK, ki je prirejen za volitve članov
delegacij, za glasovanje o izvolitvi članov DPZ, za nadomestne volitve, za glasovanje o odpoklicu, za glasovanje o referendumu, o uvedbi samoprispevka itd.,
kakor tudi za volitve v delavske svete (oziroma organe
upravljanja TOZD in drugih temeljnih samoupravnih
organov in temeljnih skupnosti) in
OVITKE za volilne imenike, ki vsebujejo osnovna
navodila za izpolnjevanje volilnih imenikov in naslovne
strani ovitka za volilne imenike.
STANOVANJSKI PREDPISI 4 — obravnavajo samoupravne stanovanjske skupnosti (zakon z izredno
obširnim in poglobljenim komentarjem k posameznim
členom), samoupravni sporazum o ustanovitvi in statut
stanovanjske skupnosti kakor tudi zvezo stanovanjskih
skupnosti SRS.
STANOVANJSKI PREDPISI 5 - vsebujejo zakon
o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini (hišni sveti) z obsežnim komentarjem, zakon
o stanovanjskih zadrugah ter uvodna pojasnila k omenjenima zakonoma.

5. izgradnjo 21 mostov,
6. sofinanciranje mestne cestne mreže po družbenih dogovorih v Ljubljani, Mariboru in Celju,
7. izgradnjo več podpornih zidov, odpravljanje »črnih
točk«, izgradnjo parkirnih prostorov ob cestni mreži,
zavarovanje železniških prehodov,
8. redno letno in zimsko vzdrževanje republiških cest,
9. vračanje posojil, stroške upravljanja in druge stroške.
V javni razpravi se je pokazalo, da občani v TOZD
in krajevnih skupnostih podpirajo predlog prve variante in razpisa posojila za ceste, ki sicer ne rešuje
cestne problematike v celoti, vendar rešuje osnovne probleme in ne predstavlja stagnacije v modernizaciji in
gradnji cest, kakor je to Slučaj pri programu 2.
Učinek posojila za ceste ne bo samo v dopolnjevanju materialne bilance v obdobju 1976—1980, temveč
bo istočasno tudi reševal v tem obdobju najbolj kritični leti, to je leti 1976 in 1977, ki bosta tudi v novem
sistemu financiranja v bilanci dohodkov brez posojila
za ceste prikazali dokaj velik negativen saldo.
Po zveznem zakonu o vrednostnih papirjih (Uradni
list SFRJ, št. 58-658/71) lahko obveznice izdajo tudi samoupravna interesna skupnost, in sicer v svojem imenu in na svoj račun. Samoupravna interesna skupnost
sme izdati obveznice, če ima v svojem poslovnem in rezervnem skladu pO zaključnem računu za prejšnje leto
več kot 20,000.000,00 din. če teh pogojev ne izpolnjuje,
se smejo izdati obveznice le, ko je zagotovljena garancija druge organizacije oziroma skupnosti.
Glede na to prevzema s tem odlokom garancije za
obveznosti iz obveznic, ki jih bo izdala republiška skupnost za ceste, Socialistična republika Slovenija. Republiška skupnost za cesite bo tudi nosilec akcije za razpis posojila in bo izvedla tudi tehnični postopek izdaja
obveznic.«

ZAKONI Z UVODNIMI POJASNILI

SODISCA ZDRUŽENEGA DELA;
— O MEDSEBOJNIH RAZMERJIH DELAVCEV V
ZDRUŽENEM DELU IN O DELOVNIH RAZMERJIH
MED DELAVCI IN ZASEBNIMI DELODAJALCI TER
O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER
BREZPOSELNOSTI;
— O LJUDSKI OBRAMBI IN O VOJAŠKI OBVEZNOSTI;
— O SAMOUPRAVNEM SPORAZUMEVANJU IN
DRUŽBENEM DOGOVARJANJU, O MERILIH ZA RAZPOREJANJE DOHODKA IN ZA DELITEV ZA OSEBNE DOHODKE;
— O NOTRANJIH ZADEVAH;
— PRAVILNIK O STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU ZDRAVSTVENIH DELAVCEV,

VSEBINA
stran

Iz Skupščine SR Slovenije:

SKLICANE SEJE ZBOROV SKUPŠČINE SRS

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:
Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona (ESA 540)
Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih
(ESA 537)

Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona (ESA 542 )

stran
9

Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih
postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za 1. 1976 (ESA 420)
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Predlog odloka o poroštvu SR Slovenije za obveznosti iz obveznic novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji (ESA 533)
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Priloga
— Pravila Kluba delegatov Skupščine SR Slovenije

■ Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih (ESA 539)
■ Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu
(ESA 541)

— Smernice za program dela Kluba delegatov Skupščine
SR Slovenije
— Sestav izvršnega in nadzornega odbora Kluba delegatov

Riedataiila je bila končana 5. III. 1976
ladajata Skupščina SR Slovenije m Skupičtna SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman,
Danko Maiin, Jože Paeek, dir. France Pebtič, Franjo Turic, Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik:
Zoran Lenard — Nastov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subičeva 4, telefon 22-741 • Uredmšks odbor glasila Skupščine SFRJ:
Kiro Hadža-Vasitev (predsednik), AljuS Gaši, Jože! Ipač, Radmila Matič, SveHsia,v Popovič Dušan Cehovin,
Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarič,
Ivica Cačič, Morna Rariosavljevič, Siroša Pudaj, Krete Calovskn, dr. Petar Vajović, Aleksandar Petkom1 in Teodor Oldč — Odgovorni urednik: Teoetar OMć — Naslov uredništva: Skupščina SITO Beograd, Trg Manksa i Engelsa 13, fcedefon 334-149 • Tisk. CGP Deto —Oena posamičnega izvoda
3 din — Naročnina za leto 1976 80 drn — žiro račun: Skupščina SR Silo vernice, Ljubljana 50100-845-50204
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Priloga
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Ustanovna seja Kluba delegatov Skupščine SR Slovenije je bila 25. februarja 1976. Na tej seji so bila
sprejeta klubska pravila ter smernice za klubski pro
gram dela. Izvolili so tudi predsednika, podpredsednika in člane izvršnega ter nadzornega odbora.
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Pravila

Kluba

delegatov

Zbor kluba delegatov Skupščine SR Slovenije je na
svoji seji dne 25. februarja 1976 sprejel
PRAVILA KLUBA DELEGATOV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
I. Splošne določbe
1. člen
Delegati Skupščine SR Slovenije se povezujejo v
Klub delegatov (v nadaljnjem besedilu: klub) z name-

Skupščine SR Slovenije
nom, da pripomorejo k čimbolj učinkovitemu opravljanju delegatske funkcije v Skupščini SR Slovenije in
v delegatski bazi.
Sedež kluba je v Ljubljani, Subičeva '
2. člen
Klub uresničuje svojo dejavnost v skladu s programom dela Skupščine SR Slovenije in vseh ujenih zborov tako, da z dodatnim informiranjem zagotavlj? vses%< isko spoznavanje vprašanj kt jih obravnava in o
nj.ih odloča Skupščina SR Slovenije.

Pri tem se glede tistih vprašanj, o katerih odločajo
enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije republiške
interesne skupnosti kot zbor, povezuje z delegati teh
skupnosti.
3. člen
Pri uresničevanju svoje dejavnosti klub sodeluje z
družbenopolitičnimi organizacijami v SR Sloveniji, s
Klubom delegatov Skupščine SFRJ in s klubi delegatov
v skupščinah drugih socialističnih republik m avtonomnih pokrajin in z drugimi organiziranimi oblikami
dejavnosti delegatov.
4. člen
Naloge kluba se določijo v programu dela kluba, ki
ga sprejme zbor kluba delegatov.
Klub delegatov občasno poroča o svoji dejavnosti.
5. člen
Pri uresničevanju svoje dejavnosti klub skrbi in sodeluje pri izboljšanju pogojev za opravljanje delegatske funkcije, predvsem z namenom prispevati k zboljšanju dela Skupščine SR Slovenije in celotnega delegatskega sistema v družbenopolitičnih skupnostih.
V ta namen klub organizira:
— medsebojne stike delegatov za izmenjavo izkušenj v zvezi z opravljanjem delegatske funkcije;
— informiranje o aktualnih vprašanjih, ki so pomembna za izvrševanje delegatske funkcije;
— razprave o načinih m pogojih dela v zborih Skupščine SR Slovenije, v delovnih telesih skupščine in njenih zborov, v skupinah delegatov in v delegacijah te
meljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in o povezovanju z občinskimi skupščinami kot konferencami
delegacij;
— razprave o izvajanju določil poslovnika Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov Skupščine SR
Slovenije;
— sodelovanje delegatov v zvezi z obravnavanjem,
drugih vprašanj s področja dela Skupščine SR Slovenije in dajanjem pobud za reševanje teh vprašanj.
6. člen

za ustanovitev kluba, ki ga izvolijo zbori Skupščine SR
Slovenije.
Zbor delegatov izvoli izvršni odbor, njegovega predsednika in podpredsednika ter nadzorni odbor kluba.
Predsednik izvršnega odbora predstavlja klub.
9. člen
Zbor kluba delegatov je najvišji organ kluba.
Zbor kluba delegatov:
— določa osnovne smernice za delo;
— sprejema pravila kluba;
— sprejema program dela;
— razpravlja in sprejema stališča v zvezi s poročilom o izvrševanju programa dela in nalog sekcij kluba;
— obravnava poročilo o delu izvršnega odbora in
nadzornega odbora;
— voh predsednika in podpredsednika ter člane izvršnega odbora in nadzornega odbora;
— obravnava predračun in zaključni račun dohodkov in izdatkov za opravljanje klubskih dejavnosti;
— obravnava druga vprašanja v svezi z dejavnostjo
kluba, ki so skupnega pomena za uresničevanje nalog
kluba.
10. člen
Zbor kluba delegatov se sestaja po potrebi.
Zbor delegatov sklicuje predsednik izvršnega odbo
ra na lastno pobudo, na predlog najmanj 20 delegatov,
na predlog izvršnega odbora ali nadzornega odbora.
Če predsednik ne skliče seje, ko bi jo po prejšnjem
odstavku moral sklicati, lahko skliče sejo predlagatelj.
11. člen
Vabilo z dnevnim redom in gradivo za sejo mora biti
poslano najmanj osem dni pred sejo.
12. člen
Zbor kluba delegatov sestavljajo delegati iz 6. člena
teh pravil.
13. člen
Seji zbora predseduje predsednik izvršnega odbora.
Pri vodenju seje mu pomaga podpredsednik.

Klub združuje delegate, ki so izvoljeni ali delegirani
v zbore Skupščine SR Slovenije, ali opravljajo stalno
funkcijo v zborih, komisijah ali odborih zborov Skupščine SR Slovenije in delegacijo Skupščine SR Slove
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ter
delegate iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine
SFRJ.

Zbor kluba delegatov sklepa veljavno, če je navzoča
večina članov zbora.
Sklep zbora je sprejet, če je zanj glasovala večina
navzočih delegatov.

1. člen

15. člen

Delegat v klubu ima pravico in dolžnost da:
— voli in je voljen v organe kluba;
— sodeluje pri delu kluba;
— sodeluje pri izpolnjevanju nalog kluba ter v de
javnostih, ki jih organizira klub;
— uporablja klubske prostore in storitve, ki jih
klub zagotavlja svojim članom;
— spodbuja dejavnost kluba in predlaga vprašanja
za obravnavo v klubu.

Izvršni odbor ima 9 članov, ki se volijo za štiri ;eta
oziroma za mandatno dobo, za katero so izvoljeni.
Izvršni odbor:
— predlaga zboru kluba smernice za delo kluba;
— predlaga zboru kluba v sprejem pravila kluba;
— skrbi za izvrševanje sklepov in stališč zbora;
— predlaga zboru poročilo o izvrševanju programa
dela kluba;
— poroča zboru o svojem delu;
— predlaga zboru predračun in zaključni račun do
hodkov in izdatkov za opravljanje klubskih dejavnosti;
— organizira sodelovanje kluba z družbenopolitičnimi organizacijami v SR Sloveniji in njihovimi organi,
s Klubom delegatov Skupščine SFRJ in s klubi dele
gatov v skupščinah drugih socialističnih republik ih
avtonomnih pokrajin ter z drugimi dejavniki v republiki v zvezi z dejavnostjo kluba;
— odloča o nadomestilih za opravljanje administra-

II. Organizacija in organi kluba
8. člen
Klub se konstituira na sestanku delegiranih in izvoljenih delegatov, ki sestavljajo zbor kluba delegatov.
Prvo sejo zbora delegatov skliče iniciativni odbor

14. člen

i

KLUB DELEGATOV
tivno-tehnionih nalog in nalog v zvezi z materialom in
finančnim poslovanjem kluba;
— pripravlja gradiva in predloge za zbor kluba delegatov, v zvezi z nalogami iz njegove pristojnosti;
— opravlja druge naloge, določene s temi pravili ter
naloge, ki jih določi zbor kluba.
16. člen
Za sklicevanje sej izvršnega odbora, potek sej in
za odločanje na sejah, se smiselno uporabljajo določbe
teh pravil, ki se nanašajo na ustrezna vprašanja v zvezi
z delom zbora kluba delegatov.
17. člen
Na sejah izvršnega odbora sodelujejo tudi predsedniki sekcij in drugih organiziranih oblik delovanja kluba, kadar so v obravnavi vprašanja v zvezi z njihovim
delom.
18. člen
Nadzorni odbor kluba ima predsednika in 2 člana.
Nadzorni odbor kontrolira materialno-finančno po
slovanje v zvezi z opravljanjem klubskih dejavnosti.
19. člen
Predsednik izvršnega odbora skrbi za izvrševanje
sklepov in stališč, ki jih je sprejel zbor kluba tei
opravlja druge naloge, ki mu jih poveri izvršni odbor.

jajo o medsebojnem sodelovanju v zvezi z nalogami,
ki imajo skupen pomen za delegate v regijah in občinah.
25. člen
Prostore, dokumentacijo s potrebnimi gradivi in
druge pogoje za delo kluba zagotavlja Skupščina SR
Slovenije.
26. člen
Voljeni in imenovani funkcionarji skupščine, družbe
nopolitičnih organizacij, člani sveta federacije in sveta
republike, republiški funkcionarji in drugi funkcionarji, ki jih določa zakon ali drug akt skupščine, uporabjajo o medsebojnem sodelovanju v zvezi z nalogami
dejavnosti.
27. člen
Za smotrno upravljanje prostorov kluba in za organizacijo klubskih in drugih dejavnosti v prostorih kluba, imenuje izvršni odbor iz vrst delegatov v zborih
Skupščine SR Slovenije in delegatov samoupravnih interesnih skupnosti v republiki, drugih republiških funk.
cionarjev ter delavcev delovne skupnosti kluba, upravni odbor, kot poseben organ upravljanja.
Naloge, pravice in obveznosti upravnega odbora določi izvršni odbor kluba, v skladu z veljavnimi predpisi
III. Sklepi in stališča ter zapisniki

20. člen

28. člen

Predsednika v primeru zadržanosti ali odsotnosti nadomešča podpredsednik.
Podpredsednik opravlja še druge naloge po naročilu
predsednika.
21. člen

Zbor kluba delegatov, izvršni odbor in nadzorni odbor sprejemajo na svojih sejah sklepe in stališča
O sprejetih sklepih in stališčih se obvestijo tudi organi in organizacije iz 3. člena teh pravil v zvezi z odločitvami, ki zadevajo področje njihovoga dela.

Strokovne naloge za klub opravlja sekretar kluba.
Sekretar kluba:
— pomaga predsedniku izvršnega odbora in nadzornega odbora pri pripravljanju sej in pri delu na sejah;
— pripravlja gradivo za seje zbora kluba delegatov,
za seje izvršnega odbora in nadzornega odbora in skrbi
za strokovno obdelavo vprašanj, ki so na dnevnem
redu sej; odgovarja, da so gradiva pripravljena pravočasno in za zapisnike sej;
— v soglasju s predsednikom odgovarja za izvršitev
sklepov in stališč, sprejetih na sejah;
— opravlja druge naloge, ki mu jih določi piedsednik izvršnega odbora.
Sekretarja kluba imenuje izvršni odbor.
22. člen
V okviru dejavnosti kluba se lahko delegati sestajajo po zborih, regijah oziroma po občinah.
23. člen
V okviru kluba delegatov se za področja dela posa
meznih zborov Skupščine SR Slovenije ali za delo de
legacije in delegatov v zborih Skupščine SFRJ oblikujejo sekcije.
Sekcije delajo na sejah, ki se skličejo po potrebi.
24. člen
V zvezi s svojim delom v regijah se delegati povezujejo s predstavniki občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti
in drugih organov in organizacij na svojem območju.
Delegati različnih regij in občin se lahko dogovar-

29. člen
Na sejah zbora kluba, izvršnega odbora in nadzorne
ga odbora se piše zapisnik.
Zapisnik mora vsebovati pomembnejše podatke o
delu na seji ter predloge in sklepe oziroma stališča, ki
so bila sprejeta v zvezi s posameznimi točkami dnevnega reda.
IV. Poslovanje kluba
30. člen
Materialna in finančna sredstva za delo kluba se
razporejajo s predračunom dohodkov in izdatkov Skupščine SR Slovenije za opravljanje klubskih dejavnosti.
Naloge v zvezi z materialnim in finančnim poslovanjem kluba ter administrativno-tehnične naloge za klub
opravlja ustrezna strokovna služba sekretariata Skupščine SR Slovenije.
V. Končna določba
31. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme
zbor kluba delegatov.
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Predsednik izvršnega odbora
Kluba delegatov
Jože Božič 1. r,

KLUB DELEGATOV

Smernice za program dela Kluba delegatov
Skupščine SR Slovenije
Klub delegatov Skupščine SR Slovenije uresničuje
svojo dejavnost z namenom, da omogoča delegatom, ki
so izvoljeni ali delegirani v zbor Skupščine SR Slovenije, kar najbolj uspešno opravljanje njihove delegatske funkcije v skupščini in v njihovi delegatski bazi.
V okviru te temeljne naloge, ki je osnova za delovanje
kluba, razvija klub svoje klubske dejavnosti, v skladu
s programom dela Skupščine SR Slovenije in vseh njenih zborov, z delovanjem delegacije in delegatov v zborih Skupščine SFRJ, delegatov v samoupravnih interesnih skupnostih, ki odločajo enakopravno z zbori
Skupščine SR Slovenije ter v skladu s pravili Kluba de
legatov Skupščine SR Slovenije.
Konkretne naloge kluba, se v skladu z določili pravil Kluba delegatov, določijo v programu dela kluba, ki
ga sprejme zbor kluba delegatov. Z uresničevanjem nalog, ki so določene s programom dela, klub sodeluje
pri izboljšanju pogojev delegatom, za opravljanje njihove delegatske funkcije ter prispeva k zboljšanju dela
Skupščine SR Slovenije.
Svojo dejavnost bo Klub delegatov organiziral zlasti
tako, da bo v njem omogočena najširša razprava in izmenjava mnenj in da bodo pri tem posredovane vse
informacije, ki so predpogoj za celovito informiranost
delegatov pri njihovem delu in odločanju ter s tem zagotavljal pogoje za široko družbenopolitično aktivnost
delegatov.
V ta namen klub organizira:
— Obravnave izJkušenj in problemov, ki se pojavljajo v praksi, v zvezi z delovanjem delegatskega sistema
in delom skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Vprašanja aktivnosti delegatov, način oblikovanja stališč
skupin delegatov in v zvezi s tem vprašanje pomoči oziroma sodelovanja izvršnih in strokovnih organov občinskih skupščin, družbenopolitičnih organizacij in organizacij združenega dela, vprašanja sodelovanja med samoupravnimi organi in temeljnimi delegacijami, povezave med delegatsko bazo oziroma med občanskimi
skupščinami in delegati v zveznem zboru, medsebojnega sodelovanja delegacij z različnih področij družbe
nega življenja in druga tekoča vsebinska in organizacijska vprašanja na tem področju, ki zahtevajo aktivira
nje vse delegatske baze ta delegatov.
— Razprave o vprašanjih iz programov dela zborov
Skupščine SR Slovenije z namenom, da delegati, ki so
člani kluba sproti spoznajo najbolj aktualne probleme
družbenega razvoja ta tekoče in dolgoročnejše politike
v republiki ta federaciji, v regijah, občinah, samoupravnih organizacijah ta skupnostih ta v samoupravnih interesnih skupnostih. Te razprave naj aaobsežejo zlasti

vprašanja, ki so osrednjega pomena za področja družbenoekonomskega ta družbenopolitičnega sistema.
— Proučevanje možnosti za izpopolnitev sistema informiranja delegatov s poudarkom na odločanju o vseh
pomembnih vprašanjih posameznih področij, pri kate
rem morajo priti do izraza vsi bistveni interesi ta potrebe delovnih ljudi z namenom, da so delegati seznanjeni s smernicami samoupravnih organizacij m skupnosti, s stališči svojta delegacij, konferenc delegacij in
s političnimi stališči družbenopolitičnih organizacij.
— Razgovore v zvezi z vlogo in načinom dela informativno dokumentacijskih središč, ki morajo omogočati delegacijam ta delegatom celovito informacijo o
vseh dogodkih, akcijah, stališčih ta mnenjih, pomembnih za razpravo o posameznem vprašanju Pri tem velja
poseben poudarek zagotovitvi zadostnega pretoka informacij iz temeljnih skupnosti v skupščino in nazaj, v
enotnem ta usklajenem sistemu obveščanja, ki zajema
vsa informativna področja
— Strokovno pomoč delegatom v zborih Skupščine
SR Slovenije ter v delovnih telesih skupščtae ta zborov, potrebno za opravljanje delegatske funkcije ta še
posebej za delegatsko odločanje prek strokovnih predavanj ta drugih oblik strokovne pomoči.
— Povezovanje vseh organiziranih oblik delovanja
kluba z družbenopolitičnimi ta samoupravnimi organizacijami v republiki,, z občinskimi skupščinami ter sa
moupravnimi interesnimi skupnostmi.
— Sodelovanje s klubi v drugih republikah in s Klubom delegatov Skupščine SFRJ, pri čemer se navezo
vanje medsebojnih stikov, stalna povezava z organi klubov ter občasna srečanja članov klubov iz drugih re
publik ta Kluba delegatov Skupščtae SFRJ, organizirajo z namenom medsebojne izmenjave mnenj ta izkušenj ter obravnave aktualnih problemov v zvezi z vse
bino ta načinom dela v klubih.
— Pomoč pri uresničevanju ta razvijanju klubskih
dejavnosti organiziranih v sekcijah, regijah ta občinah
glede vprašanj, ki so aktualna na določenem območju
oziroma na posameznem področju dela ta pri usklajevanju stališč, vključno z metodami dela pri tem usklajevanju.
— Razgovore v zvezi z organizacijo ta načinom dela
delegatov v klubu ta z zagotavljanjem materialnih pogojev za opravljanje klubskih dejavnosti, pri čemer člani
kluba v razpravah o svojem delu v klubu dajejo predloge za nadaljnje razvijanje klubskih dejavnosti, proučujejo možnosti za izboljšanje metod deia v klubu ter
obravnavajo vprašanja v zvezi z materialnim in finančnim poslovanjem kluba.

Dne 25. februarja 1976, na svoji 1. seji je zbor Kluba delegatov Skupščine SR Slovenije izvolil izvršni in
nadzorni odbor kluba v naslednji sestavi:

Ida T e p e j
— delegat v Zboru združenega dela
Zvone Nastran
— delegat v Zboru občin
Breda Verstovšek
— delegat v Zboru občin
Ciril Cvetko
— delegat Družbenopolitičnega zbora
Teodora Krpan — delegat Družbenopolitičnega zbora

IZVRŠNI ODBOR
Predsednik:
Jože Božič
Podpredsednik:
Ivo G o r j u p
člani:
Stanko Jaki
Igor P e 1 a n

— delegat Družbenopolitičnega zbora
— delegat v Zborni občin
— delegat v Zboru združenega dela
— delegat v Zboru združenega dela

NADZORNI ODBOR
Predsednik:
Vida K i r n

— delegat v Zboru združenega dela

člani:
Olga J a k h e 1
— delegat v Zboru občin
Franc Mrcina — delegat Družbenopolitičnega zbora

