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POVZETEK
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 23. 9. 1981
sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških. Predlagatelj je v skladu s predlogom za izdajo zakona in upoštevajoč mnenja, predloge
in stališča, ki so bila dana v razpravi, pripravil osnutek
zakona.
Predlagani osnutek zakona o prekrških temelji na naslednjih načelnih izhodiščih:
Ker predstavlja pravo o prekrških del prava, ki določ a
represivne ukrepe, je potrebno, da so temeljna vsebinska
nač ela enaka ali podobna nač elom kazenskega prava. To
izhodišč e je imelo pri oblikovanju osnutka zakona o prekrških dve vrsti posledic. Prva vrsta teh posledic je vsebinske narave, vendar predlagane vsebinske rešitve v večini
primerov ne le natančneje opredeljuje, poglablja in dosledneje izpeljuje nekatera že sprejeta načela tudi v pravu o
prekrških. Večja naslonitev na kazensko pravo in uvedba
nekaterih vsebinskih sprememb in dopolnitev pa so povzročili, da je bilo potrebno izvršiti sistematiko zakona.
Spremembe v sistematiki pa vsebinsko ne spreminjajo
dosedanjih rešitev.
Osnutek prinaša le manjše spremembe v zvezi z organizacijskimi vprašanji in na tem področju ne vsebuje bistvenih novosti, čeprav prav položaj organov, ki vodijo postopek o prekrških in njihova organizacija, predstavlja odprto
vprašanje, ki pa ga bo treba celovito in sistemsko rešiti.
Zakonski osnutek obsega pet delov: materialnopravne
določbe, postopek o prekrških, izvršitev odločbe, organi
za postopek o prekrških in prehodne ter končne določbe.
Sistematika osnutka ostaja torej podobna kot je v sedanjem zakonu o prekrških. Izdelava take sistematike pa je
zahtevala na videz nekoliko večje posege v zakonsko
besedilo, saj je bilo treba nekatere dele zakona prenesti iz
enega v drug del, oziroma jih osamosvojiti. Zato se je
pokazalo, da je izdelava prečiščenega besedila osnutka z
oznakami vseh sprememb in dopolnitev primernejša kot
pa le izdelava sprememb in dopolnitev.
Doslednejša izpeljava nač ela zakonitosti je zahtevala
podrobnejše opredelitve pogojev za predpisovanje prekrškov. Osnutek pri tem izhaja s stališč a, da morajo biti
pravni akti, ki določajo prekršek, usklajeni s pogoji, ki jih
za določanje prekrškov in za predpisovanje sankcij zanje,
določa zakon o prekrških. Nespoštovanje tega nač ela bi
lahko pomenilo kršitev načela zakonitosti. Zakon o prekrških se je doslej pri nekaterih temeljnih institutih kazenskega prava skliceval na uporabo ali smiselno uporabo
ustreznih določ b kazenskega zakona SFRJ. Osnutek je,
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upoštevajoč posebnosti prava o prekrških, take institute
povzel v celoti in jih vsebinsko prilagodil.
Osnutek uvaja nov, enoten pojem sankcije za prekrške
ter v ta okvir šteje: kazni za prekrške, opomin, varstvene in
vzgojne ukrepe. Te vrste sankcij pozna že zakon o prekrških, osnutek jih le ureja bolj sistematično. Ob tem pa
osnutek določa na novo namen teh sankcij skupaj in
namen vsake posmezne vrste med njimi. V zvezi s sankcijami za prekrške osnutek določa, da se varstveni ukrepi
določajo s tem zakonom in vrstvene ukrepe našteva.
Osnutek razširja varstveni ukrep prepovedi opravljanja
samostojne dejavnosti ali poklica, uvaja nov ukrep odstranitve tujca iz SFRJ in v varianti tudi obvezno zdravljenje
alkoholikov in narkomanov. Izdvaja pa odvzem premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom, kot poseben obvezen ukrep, ki ga je treba uporabiti vselej, če je takšna
korist pridobljena s prekrškom.
Materialno-pravna vprašanja, ki se nanašajo na mladoletne storilce prekrškov, obravnava osnutek v posebnem
poglavju. Bistvena novost je v tem, da ne predvideva več
možnosti izrekanja kazni zapora mladoletnim storilcem
prekrškov in predvideva izjemoma možnost izreka denarne kazni starejšemu mladoletniku.
Večja naslonitev na kazensko pravo nasploh je zahtevala v osnutku zakona tudi ustrezne spremembe in dopolnitve postopka o prekrških. Osnutek je povsod, kjer je bilo
to mogoče, prevzel v primerni obliki določbe zakona o
kazenskem postopku in je odpravil tiste določbe zakona o
prekrških, kjer se le-ta sklicuje na smiselno ali primerno
uporabo teh določb. Večje spremembe uvaja osnutek v
poglavju o pritožbi. Povsem na novo so določene bistvene
kršitve materialno-pravnih in procesnih določb in je s tem
izpopolnjena pravna praznina v sedanjem zakonu. Zaradi
doslednega upoštevanja nač ela dvostopenjskega določanja v osnutku ni več predvidena možnost, da lahko organ,
ki je izdal odločbo na prvi stopnji, sam reši pritožbo, če se
v celoti strinja z zahtevkom v pritožbi.
V zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi uvaja osnutek novo
izredno pravno sredstvo - izredno omilitev kazni. To
pravno sredstvo se je v praksi pokazalo kot potrebno in
upravičeno.
Vsebinsko novost v postopku proti mladoletniku pomeni uvedba instituta, ki ustreza načelu smotrnosti v kazenskem postopku proti mladoletnikom. Organ, ki vodi
postopek o prekršku, lahko namreč presodi, ali je kljub
ugotovljenemu prekršku uvedba postopka smotrna ali ne.
Predlagani osnutek zakona o prekrških ne prinaša nobenih sistemskih sprememb, temveč tudi na področju
prava o prekrških zagotavljajo v večji meri zakonitost,
ustavnost in pravno varnost delovnih ljudi in občanov.

priloga poroč evalca

Prvi del
MATERIALNOPRAVNE
DOLOČBE
Prvo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
Vsebina zakona
1. člen
S tem zakonom se določ ajo odgovornosti
in sankcije, ki se predpisujejo za prekrške, s
katerimi se kršijo predpisi, ki jih izdajajo republiški in obč inski organi v SR Sloveniji, in
določ a postopek za prekrške, ki jih določ ajo
republiški in obč inski organi v SR Sloveniji,
ter postopek za prekrške, določ ene z zveznimi predpisi, za katere ne vodijo postopke
zvezni organi.
Opomba: Polkrepko so označ ene spremembe
in novosti veljavnega zakona
Zakonitost pri določ anju prekrškov in
predpisovanju sankcij za prekrške
2. č len
(1) Nikomur ne sme biti izreč ena sankcija
za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom ali s
kakšnim drugim predpisom določ eno kot prekršek, preden je bilo storjeno, in če za tako
dejanje ni bila predpisana sankcija za prekršek.
(2) Če se po storitvi prekrška spremeni
predpis o prekršku enkrat ali več krat, se uporabi predpis, ki je za storilca milejši.
Predpisovanje prekrškov
3. č len
(1) Prekrški se lahko določ ijo:
1) z zakonom,
2) z uredbo in odlokom Izvršnega sveta
Skupšč ine SR Slovenije,
3) s pravilnikom kolegijskega republiškega upravnega organa oziroma funkcionarja,
ki vodi republiški upravni organ
4) z odlokom obč inske skupšč ine.
(2) Organi, ki izdajajo predpise iz prejšnjega odstavka, smejo določ ati prekrške in sankcije zanje samo za kršitve predpisov, ki jih
sami izdajo.
(3) Določ be prvega dela tega zakona (materiainopravne določ be) veljajo za vse prekrške, ki jih določ ajo predpisi iz prvega odstavka tega č lena.
Sankcije za prekrške in njihov splošni
namen
4. č len
(1) Sankcije za prekrške so: kazni, opomin, varstveni ukrepi in vzgojni ukrepi.
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(2) Splošni namen predpisovanja in izrekanja sankcij za prekrške je prepreč evanje
dejavnosti, ki kršijo javni red, določ en s
predpisi iz prvega odstavka 3. člena tega
zakona.

OPOMBE:

Predpisovanje sankcij za prekrške
5. č len
(1) Za prekršek se sme predpisati denarna
kazen ali kazen zapora.
(2) Kazen zapora se sme predpisati samo z
zakonom, č e gre za prekršek, ki ogroža življenje ali zdravje ljudi, ali če gre za hujšo
kršitev javnega reda.
(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se
smeta predpisati denarna kazen ali kazen zapora (alternativno); za prekršek, ki se stori
zaradi koristoljubnosti, pa tudi obe kazni,
(kumulativno).
(4) Za prekrške pravne In odgovorne osebe in za prekrške posameznikov, ki storijo
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se sme predpisati samo
denarna kazen.
(5) Varstveni ukrepi, ki so predpisani s
tem zakonom, se lahko izreč ejo za vsak prekršek, č e so podani s tem zakonom določ eni
pogoji.
Veljavnost predpisov o prekrških
6. č len
(1) Predpisi o prekrških veljajo na območ ju
družbenopolitič ne skupnosti, katere organ jih
je izdal.
(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo v SR
Sloveniji se uporabijo proti vsakomur, kdor
stori prekršek na ozemlju SR Slovenije.
(3) Predpisi o prekrških, ki veljajo v SR
Sloveniji se uporabijo tudi proti vsakomur,
kdor stori prekršek na ladji, ki je vpisana v luki
na območ ju SR Slovenije, ali na letalu, ki ima
matič no letališč e v SR Sloveniji, medtem ko
se mudita zunaj ozemlja SFRJ.
Drugo poglavje

/

PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ
Prekršek
7. č len
(2. člen in drugi odstavek 42. člena ZP)
(1) Prekršek je z zakonom ali z drugimi
predpisi (3. člen) določ ena kršitev javnega
reda, za katero je predpisana sankcija za prekršek (4. člen).
(2) Storilec prekrška se ne kaznuje, če je
prekršek po okolišč inah, v katerih je bil storjen, majhnega pomena in če ni povzroč il
škodljivih posledic ali pa so te neznatne.
Siiobran, skrajna sila
8. č len
(1) Ni prekršek dejanje, ki je storjeno v
silobranu ali skrajni sili.
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OPOMBE:

(2) Silobran je tista obramba, ki je neizogibno potrebna, da storilec od sebe ali koga
drugega odvrne istoč asen protipraven napad.
(3) Dejanje je storjeno v skrajni sili, če ga je
storilec storil, da bi od sebe ali drugega odvrnil istoč asno nevarnost, ki je ni sam zakrivil,
in ki je drugače ni bilo mogoč e odvrniti, pri
tem pa prizadejano zlo ni več je od zla, ki je
grozilo.
(4) č e je storilec prekorač il meje silobrana
oziroma skrajne sile, se sme kaznovati mileje;
če je to storil v posebno olajševalnih okolišč inah, se sme kaznovati mileje ali pa se sploh
ne kaznuje.
Odgovornost za prekršek
9. člen
(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je
prišteven in ki je storil prekršek iz malomarnosti, če ni s predpisom o prekršku določ eno,
da je storilec odgovoren samo, če je prekršek
storil z naklepom.
(2) Za prekršek ni odgovoren, kdor je dejanje storil pod vplivom sile ali grožnje.
Prištevnost

' v
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10. č len
(1) Ni prišteven storilec, ki ob storitvi prekrška ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali ni mogel imeti v oblasti svojega ravnanja zaradi trajne ali zač asne duševne bolezni, začasne duševne motnje ali duševne zaostalosti (neprištevnost).
(2) Storilec prekrška, čigar zmožnost razumeti pomen svojega dejanja ali zmožnost
imeti v oblasti svoje ravnanje je bila bistveno zmanjšana zaradi kakšnega stanja iz
prejšnjega odstavka, se sme kaznovati mileje (bistveno zmanjšana prištevnost).
(3) Za prekršek je odgovoren tisti storilec
prekrška, ki si je z uporabo alkohola, mamil
ali kako drugač e sam povzroč il stanje, zaradi katerega ni mogel razumeti pomena svojega dejanja ali imeti v oblasti svojega ravnanja, č e je bila pred tem glede prekrška
podana njegova malomarnost oziroma, č e je
bil podan njegov naklep v primerih, ko je v
predpisu o prekršku določ eno, da se storilec
kaznuje samo, č e Je prekršek storil z naklepom.
Malomarnost in naklep
11. č len
(1) Prekršek je storjen iz malomarnosti, č e
se je storilec zavedal, da zaradi njegove
storitve ali opustitve lahko nastane prepovedana posledica, pa je lahkomiselno mislil,
da jo bo lahko prepreč il aii da ne bo nastala;
ali č e se ni zavedal, da lahko nastane prepovedana posledica, pa bi se po okolišč inah in
po svojih osebnih lastnostih tega moral In
mogel zavedati.
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(2) Prekršek je storjen z naklepom, č e se
je storilec zavedal svojega dejanja in ga
hotel storiti; ali če se je zavedal, da lahko
zaradi njegove storitve ali opustitve nastane
prepovedana posledica, pa je privolil, da posledica nastane.
Dejanska zmota
12. č len
(1) Za prekršek ni odgovoren, kdor je bil ob
storitvi prekrška v dejanski zmoti.
(2) Dejanska zmota je podana, če se storilec ob storitvi prekrška ni zavedal kakšnega
njegovega s predpisom določ enega znaka ali
je zmotno mislil, da so podane okolišč ine, v
katerih bi bilo to dejanje dopustno, če bi bile
zares podane.
Pravna zmota
13. č len
Neznanje predpisa, ki določ a prekršek, ne
izključ uje odgovornosti storilca. Če storilec iz
upravič enih razlogov ni vedel, da je tako
dejanje prepovedano, se sme kaznovati mileje, ali pa se sploh ne kaznuje.
Pomoč in napeljevanje
14. č len
(1) Kdor drugega naklepoma napelje ali mu
pomaga, da stori prekršek, se kaznuje, kot da
bi ga sam storil.
(2) Kot pomoč pri storitvi prekrška se šteje zlasti: č e da kdo storilcu nasvet ali navodila, kako naj stori prekršek, č e mu da na
razpolago sredstva ali odstrani ovire za izvršitev prekrška, kakor tudi, č e vnaprej obljubi, da bo prikril prekršek, storilca, sredstva,
s katerimi bo prekršek storjen, sledove prekrška ali predmete, pridobljene s prekrškom.
(3) Napeljevalec in pomagač odgovarjata
v mejah svojega naklepa.
(4) Glede na naravo prekrška ter nač in in
okoliščine napeljevanja ali pomoč i in glede
na stopnjo odgovornosti napeljevalca ali pomagač a, se smeta napeljevalec ali pomagač
kaznovati mileje, ali pa se sploh ne kaznujeta.
(5) Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih okolišč inah ali če do izvršitve prekrška ni prišlo, se napeljevalec in
pomagač ne kaznujeta.
Izključ itev kaznivosti
15. člen
(32. č len in drugi odstavek 42. č lena ZP)
(1) Kdor je bil v kazenskem postopku ali v
postopku za gospodarski prestopek pravnomoč no spoznan za krivega dejanja, ki ima
tudi znake prekrška, se ne kaznuje za prekršek.
(2) Pravna oseba se ne kaznuje za prekršek, če je prekršek odkril in naznanil organ
priloga poroč evalca

njene samoupravne delavske kontrole ali
drug njen organ ali pa so ga odkrili in naznanili njeni delavci.
Pojem odgovorne osebe
16. č len
Odgovorna oseba po tem zakonu je oseba,
kateri je v temeljni organizaciji združenega
dela ali v drugi organizaciji ali skupnosti ali v
drugi pravni osebi poverjeno določ eno področ je dela pri upravljanju, poslovanju ali v
delovnem procesu, kakor tudi oseba, ki
opravlja tako delo v organu družbenopolitič ne skupnosti ali drugem državnem organu.
Odgovornost pravnih in odgovornih
oseb
17. č len
(1) Pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe sta lahko odgovorni za prekršek, če
je v predpisu o prekršku tako določ eno.
(2) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek je podana, če je do prekrška prišlo z
njenim dejanjem ali z njeno opustitvijo.
(3) Odgovornost odgovorne osebe za prekršek ne preneha, če ji je prenehalo delovno
razmerje v pravni osebi, v organu družbeno«
politič ne skupnosti ali v drugem državnem
organu, in tudi ne, č e ni več mogoč e kaznovati pravne osebe, ki je prenehala.
(4) Za prekršek je pravna oseba odgovorna, če je prišlo do njega z dejanjem ali z
opustitvijo dolžnega nadzorstva s strani organa upravljanja ali odgovorne osebe ali z dejanjem koga drugega, ki je bil pooblašč en ravnati v imenu pravne osebe.
Izključ itev odgovornosti odgovorne
osebe
18. č len
Odgovornost odgovorne osebe za prekršek
ni podana, če je ravnala po odredbi druge
odgovorne osebe ali organa upravljanja in če
je storila vse, kar je bila po zakonu ali drugem
predpisu ali samoupravnem splošnem aktu
dolžna storiti, da bi prepreč ila prekršek.
Odgovornost družbenopolitič nih
skupnosti in njihovih organov
19. č len
(1) Družbenopolitič ne skupnosti in njihovi
organi, drugi državni organi, organi družbene
skupnosti in krajevne skupnosti ne morejo
biti odgovorni za prekršek.
(2) Zakon lahko predpiše, da odgovarja za
prekršek odgovorna oseba v organu družbenopolitič ne skupnosti, drugem državnem organu ali krajevni skupnosti.
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Kaznivost tuje pravne in odgovorne
osebe
20. č len
Če v predpisu, s katerim je določ en prekršek, ni določ eno drugač e, se tuja pravna oseba in tuja odgovorna oseba kaznujeta za prekršek, če je storjen na ozemlju Socialistič ne
republike Slovenije in č e ima tuja pravna oseba predstavništvo v Socialistič ni federativni
republiki Jugoslaviji.

OPOMBE:

Nač in storitve prekrška
21. č len
(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali
z opustitvijo.
(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, č e je
storilec opustil dejanje, ki bi ga moral storiti.
22. č len
Prekršek je storjen takrat, ko je storilec
delal ali bi moral delati, ne glede na to, kdaj je
nastala posledica.
Kraj storitve prekrška
23. č len
Prekršek je storjen na kraju, kjer je storilec
delal ali bi moral delati.
Tretje poglavje
KAZNI ZA PREKRŠKE IN OPOMIN
Namen kazni za prekrške
24. č len
V okviru splošnega namena sankcij za
prekrške (4. č len) je namen kazni za prekrške prepreč evati storilcu prekrške, prevzgojiti ga, vzgojno vplivati na druge, da ne bi
delali prekrškov, krepiti moralo socialistič ne
samoupravne družbe in vplivati na razvoj
družbene odgovornosti in discipline obč anov.
Denarna kazen

25. č len
(1) Denarna kazen se lahko predpiše v
razponu ali v določ enem znesku.
(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega sveta Skupšč ine SR Slovenije
se lahko predpiše denarna kazen:
1. za posameznika od 100 do 30.000 dinar2. za pravno osebo in za posameznika, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 500 do 150.000 dinarjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od
100 do 30.000 dinarjev.
(3) Z zakonom se lahko predpiše denarna
kazen za odgovorno osebo organa družbenopolitič ne skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne skupnosti od 100 do 30.000
dinarjev
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OPOMBE:

(4) S pravilnikom kolegijskega republiškega upravnega organa oziroma funkcionarja,
ki vodi republiški upravni organ, in z odlokom
obč inske skupšč ine se lahko predpiše denarna kazen:
1. za posameznika od 50 do 15.000 dinarjev;
2. za pravno osebo in za posameznika, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 250 do 60.000 dinarjev;
3. za odgovorno osebo pravne osebe od 50
do 15.000 dinarjev
(5) Denarna kazen, ki se, izterja takoj na
kraju, se sme predpisati za posameznika in za
odgovorno osebo v določ enem znesku do 500
dinarjev, za pravne osebe in za posameznika,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa v določ enem znesku do
1.000 dinarjev.
(6) Denarne kazni, plač ane za prekrške, so
dohodek republike.
(7) Republika odstopi obč inam 30 odstotkov dohodka iz prejšnjega odstavka v razmerju, v kakršnem posamezne obč ine financirajo
organe za postopek o prekrških, 70 odstotkov
pa v razmerju, v kakršnem posamezne obč ine
financirajo temeljna sodišč a in temeljna javna
tožilstva.
(8) Nač in zbiranja in delitev sredstev med
obč ine predpiše republiški sekretar, pristojen
za pravosodje.
Rok plač ila denarne kazni
26. člen
(1) Če se izreč e denarna kazen, se v odloč bi o prekršku določ i tudi rok, v katerem mora
biti plač ana, ta rok ne sme biti krajši od 15 dni
in ne daljši kot tri mesece, rač unano od dneva, ko je odloč ba o prekršku postala pravnomoč na.
(2) Organ, ki je izdal odloč bo o prekršku na
pravni stopnji, lahko v upravič enih primerih
dovoli, da se denarna kazen plač a v obrokih.
Z odloč bo določ i tudi nač in odplač evanja in
rok plač ila. Ta rok ne sme biti daljši kot šest
mesecev.

(1) Če kaznovani ne plač a denarne kazni v
višini do 3.000 dinarjev v določ enem roku, se
denarna kazen spremeni v zapor. O spremembi denarne kazni v zapor se izda posebna
odloč ba.
(2) Če kaznovani ne plač a v določ enem roku denarne kazni, ki presega 3.000 dinarjev,
se denarna kazen izterja prisilno.
(3) Če kaznovana pravna ali odgovorna
oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi
s samostojnim opravljanjem dejavnostiv določenem roku ne plač ajo denarne kazni, se ta
kazen izterja prisilno.
Nač in spremembe denarne kazni v
zaporu
28. člen
(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se
rač una vsakih zač etih 100 dinarjev za en dan'
zapora, vendar pa zapor ne sme biti daljši od
30 dni.
(2) Če je poleg denarnih kazni izreč ena tudi kazen zapora, pri spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne sme biti
daljša kot 60 dni.
(3) Če je za prekršek predpisana poleg denarne kazni alternativno tudi kazen zapora,
tedaj zapor, v katerega se spremeni denarna
kazen, ne sme presegati največ je mere kazni
zapora, ki je predpisana za ta prekršek.
(4) Če se izreč ete za prekrške, storjene v
steku, kazen zapora nad 30 dni in denarna
kazen, ne sme zapor, v katerega se spremeni
neizterjana kazen, skupaj z izreč eno kaznijo
zapora, presegati 90 dni.
(5) Če kaznovani plač a samo del denarne
kazni, se mu ostanek, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov tega člena, sorazmerno spremeni v zapor.
(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je
bila spremenjena denarna kazen, preneha, če
kaznovani plač a ostanek denarne kazni po
vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestani kazni zapora.
Kazen zapora

Prisilna izterjava in sprememba
denarne kazni

,

27. člen
(1) Če kaznovani ne plač a denarne kazni v
določ enem roku, se ta izterja prisilno.
(2) č e denarne kazni hi mogoč e prisilno
izterjati, se neizterjana denarna kazen oziroma njen ostanek spremeni v zapor. O spremembi neizterjane denarne kazni oziroma
njenega dela v zapor se izda posebna odloč ba. Denarna kazen se ne sme spremeniti v
zapor odgovorni osebi niti posamezniku, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(3) Če kaznovana pravna oseba ne plač a
denarne kazni v določ enem roku, se kazen
izterja prisilno.
Varianta 27. člena:
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Sprememba denarne kazni v zapor

T

29. č len
(1) Kazen zapora ne more biti krajša kot en
dan in ne daljša kot 30 dni. Če gre za hujše
kršitve javnega reda In miru, se sme predpisati kazen zapora do 60 dni.
(2) Kazen zapora se izreka na cele dni.
(3) Kazen zapora se ne sme izreč i noseč nici po treh mesecih noseč nosti in ne materi,
dokler otrok ni star eno leto; če je bil otrok
mrtvorojen, ali je umrl po porodu, pa dokler
ne preteč e šest mesecev od poroda.
Splošna pravila za odmero kazni
30. člen
(1) Storilcu prekrška odmeri organ, ki izda
odloč bo o prekršku, kazen v mejah, določ epriloga poroč evalca

nih s predpisom, ki določ a prekršek; pri tem
upošteva namen kaznovanja za prekrške in
vse okolišč ine, ki vplivajo na to, ali naj bo
kazen manjša ali več ja (olajševalne in obteževalne okolišč ine), zlasti pa stopnjo odgovornosti nagibe, Iz katerih je storilec storil prekršek, stopnjo ogrožanja ali kršitve javnega
reda (teža storjenega prekrška), okolišč ine, v
katerih je bil prekršek storjen, prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere in njegovo obnašanje po storjenem prekršku.
(2) Pri odmeri denarne kazni upošteva organ, ki izda odloč bo o prekršku, tudi storilč evo premoženjsko stanje, pri čemer upošteva
višino njegovega osebnega dohodka, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in
njegove družinske obveznosti.
(3) Kazni, izreč ene za prej storjeni prekršek, ni mogoč e šteti za obteževalno okolišč ino, če sta od dneva, ko je postala odloč ba o
prekršku pravonomoč na, minili več kot dve
leti.
(4) Pri odmeri denarne kazni pravni osebi
upošteva organ, ki izda odloč bo, njeno gospodarsko stanje.
(5) Če sta denarna kazen in kazen zapora
predpisani alternativno, se izreč e kazen zapora za prekršek, s katerim so bile povzroč ene
hujše posledice ali za prekršek, ki kaže na
več jo.
Omilitev kazni
31. č len
Če se pri odmerjanju kazni ugotovi, da obstajajo posebne olajševalne okolišč ine, ki kažejo, da bo tudi z omiljeno kaznijo dosežen
namen kaznovanja, kakor tudi v drugih primerih, ko se sme storilec kaznovati mileje (8,.
10., 13. in 14. člen), sme predpisano kazen
omiliti po enem izmed naslednjih nač inov:
1) kazen se izreč e pod najmanjšo mero, ki
je predpisana za ta prekršek, vendar ne pod
najmanjšo zakonsko mero za tisto vrsto kazni,
ki je za prekršek predpisana;
2) namesto predpisane kazni zapora se
izreč e denarna kazen;
3) namesto predpisane kazni zapora in denarne kazni se izreč e ena izmed njiju.
Stek prekrškov
32. č len
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več
dejanji storil več prekrškov, o katerih še ni
izdana odloč ba, postopek pa teč e pred istim
organom, se določ i najprej kazen za vsak
posamezen prekršek, nato pa se izreč ejo kot
enotna kazen vse tako določ ene kazni.
(2) Če so kazni, določ ene za prekrške, storjene v steku, iste vrste, se izreč e enotna kazen, ki je enaka njihovemu seštevku, vendar
pa enotna kazen zapora ne sme biti daljša kot
60 dni, enotna denarna kazen pa ne sme
presegati dvakratne največ je mere te vrste
kazni (25. člen).
priloga poroč evalca

Opomin

OPOMBE:

33. č len
(1) Opomin se sme izreč i za prekrške, storjene v takih olajševalnih okolišč inah, ki jih
delajo posebno lahke in je mogoč e prič akovati, da bo namen kaznovanja za prekrške
dosežen tudi z izrekom opomina.
(2) Opomin se sme izreč i tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana
obveznost, ali je bila s prekrškom povzroč ena
škoda, storilec pa je pred izdajo odloč be o
prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma popravil ali povrnil povzroč eno škodo.
Četrto poglavje
VARSTVENI UKREPI
Namen varstvenih ukrepov
34. člen
V okviru splošnega namena sanckij za
prekrške (4. č len) je namen varstvenih ukrepov, da se odpravijo stanja ali odstranijo
okolišč ine, ki bi lahko vplivale, da bi storilec
ponavljal prekrške.
Vrste varstvenih ukrepov
35. člen
Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za
prekršek izreč i tile varstveni ukrepi:
1. odvzem predmetov,
2. prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica,
3. prepoved vožnje motornega vozila,
4. prepoved uporabe tujega vozniškega
dovoljenja,
5. odstranitev tujca iz države.
Varianta: V 35. členu se za 4. toč ko doda
nova toč ka, ki se glasi: »Obvezno zdravljenje
alkoholikov in narkomanov«; 5. toč ka postane 6. toč ka.
Izrekanje varstvenih ukrepov
36. č len
(1) Storilcu prekrška se sme izreč i eden ali
več varstvenih ukrepov, č e so zanje podani
s tem zakonom določ eni pogoji.
(2) Če je za več prekrškov v steku izreč enih več istovrstnih varstvenih ukrepov, katerih trajanje je č asovno določ eno, izreč e organ, ki izda odloč bo o prekršku, en varstveni
ukrep tako, da č as trajanja tega ukrepa ne
sme preseč i v tem zakonu določ enega najdaljšega č asa trajanja posameznega varstvenega ukrepa.
Odvzem predmetov
37. člen
(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s prekrškom, se smejo odvzeti, če so storilč eva
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OPOMBE:

last ali č e z n mi
.
ji razpolaga pravna oseba, ki
je storilec prekrška.
(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti tudi tedaj, kadar niso storilč eva last,
ali z njim ne razpolaga pravna oseba, ki je
storila prekrške, če to terjajo splošna varnost,
varovanje življenja in zdravja ljudi, varnosti
blagovnega prometa ali razlogi javne morale,
kot tudi v drugih primerih, ki jih določ a zakon.
S tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati
odškodnino od storilca.
(3) Z zakonom, ki določ a prekršek, se sme
določ iti obvezen odvzem predmetov.
(4) Organ, ki izda odloč bo o prekršku, odloč i z
njo, v skladu s posebnimi predpisi, ali naj se
odvzeti predmeti unič ijo, ali pa naj se izroč ijo
ustreznemu organu oziroma organizaciji.
(5) Odvzeti predmeti se prodajo po predpisih, ki veljajo za davč no izvršbo, če ni s posebnimi predpisi drugače določ eno.
(6) Denar za prodane odvzete predmete, ki
so storilč eva last, oziroma s katerimi razpolaga pravna oseba, ki je storilec prekrška, je
dohodek obč ine.
(7) Denar za prodane odvzete predmete, ki
niso storilč eva last, se izroč i lastniku. Če je
lastnik neznan in se ne zglasi v enem letu,
odkar so bili predmeti prodani, postane dobljeni denar dohodek obč ine.

Prepoved samostojnega opravljanja
dejavnosti ali poktica
38. člen
(1) Prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali poklica je v tem, da se storilcu
prekrška zač asno prepove samostojno opravljati določ eno dejavnost, za katero izda dovoljenje pristojni organ, ali določ en poklic.
(2) Ta ukrep se sme izreč i storilcu prekrška,
če bi bilo nevarno za življenje ali zdravje ljudi,
če bi še naprej samostojno opravljal dejavnost.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega č lena ne
sme trajati manj kot tri mesece in ne več kot
eno leto, njegovo trajanje pa se šteje od dneva pravnomoč nosti odloč be o prekršku.
(4) Čas, ki ga je storilec prekrška prebil v
zaporu, se ne všteje v trajanje tega ukrepa.
Prepoved vožnje motornega vozila
39. č len
(1) Prepoved vožnje motornega vozila je v
tem, da se storilcu prepove voziti motorno
vozilo določ ene vrste oziroma kategorije.
(2) Ta ukrep se sme Izreč i storilcu, č e se
da Iz narave kr&ltve predpisov o varnosti
cestnega prometa, ali pa Iz njegovih prejšnjih kršitev teh predpisov sklepati, da je nevarno, č e vozi motorno vozilo določ ene vrste
ali kategorije. Pri odloč anju, ali naj se ta
ukrep izreč e, je treba upoštevati tudi, ali je
storilec prekrška poklicni voznik motornega
vozila,.
(3) Ukrep iz prvega odstavka tega člena
sme trajati najmanj en mesec in največ eno
leto.
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(4) Čas, ki ga je storilec prebil v zaporu, se
ne všteje v trajanje tega varstvenega ukrepa.
(5) Ukrep iz prvega odstavka tega člena se
uporablja tudi za vožnjo s plovnimi objekti.
Prepoved uporabe tujega vozniškega
dovoljenja
39. a č len
Prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja se izreč e namesto varstvenega ukrepa
prepovedi vožnje motornega vozila tistemu
storilcu, ki ima tuje vozniško dovoljenje. Z
izrekom varstvenega ukrepa prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja se storilcu
prepove voziti motorna vozila v Socialistič ni
federativni republiki Jugoslaviji, in sicer tiste
oziroma tistih kategorij, na katere se prepoved nanaša.
Varianta: doda se nov člen, ki se glasi:
»Obvezno zdravljenje alkoholikov in narkomanov.
40. č len
(1) Storilcu prekrška, ki je storil prekršek
zaradi tega, ker se je vdal uživanju alkohola
ali mamil in je nevarnost, da bo zaradi tega
ponavljal prekrške, sme organ, ki vodi postopek o prekršku, izreč i obvezno zdravljenje.
(2) Ukrep iz prešnjega odstavka se izvršuje v zavodu za izvrševanje kazni ali v zdravstvenem zavodu. Čas, prebit v takšnem zavodu, se všteje v kazen.«
Odstranitev tujca iz države
41. člen
(1) Odstranitev tujca z ozemlja SFRJ se
sme izreč i tujcu, ki je storil prekršek, zaradi
katerega bi bilo nezaželeno, da bi še naprej
ostal v SFRJ.
(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka se sme
izreč i za č as od šest mesecev do dveh let.
(3) Trajanje ukrepa Iz prvega odstavka tega č lena se šteje od dneva pravnomoč nosti
odloč be o prekršku, č as prestajanja kazni pa
se ne všteje v č asu trajanja tega ukrepa.
Peto poglavje
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI,
PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM
42. člen .
(1) Nihč e ne more obdržati premoženjske
koristi, pridobljene s prekrškom.
(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z odloč bo o prekršku, s katero je bil
obdolženec spoznan za odgovornega oziroma mu je bil izreč en.vzgojni ukrep.
(3) Odvzem premoženjske koristi obsega
odvzem denarja, vrednostnih predmetov in
vsake druge premoženjske koristi, ki je bila
pridobljena s prekrškom. Če to ni mogoč e, se
storilcu naloži, da mora plač ati denarni znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi.
priloga poroč evalca

(4) Glede odvzema premoženjske koristi,
pridobljene s prekrškom, se primerno uporabljajo določ be kazenskega zakona Socialistič ne federativne republike Jugoslavije (od
85. do 87. člena).
(5) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, se ugotavlja v postopku o
prekršku po uradni dolžnosti.
(6) Organ, ki vodi postopek o prekršku
mora med postopkom zbirati dokaze In raziskovati okolišč ine, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi.
(7) Če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahtevek, naj se mu vrnejo
stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom,
oziroma znesek, ki ustreza njihovi vrednosti,
se ugotavlja premoženjska korist samo v
tistem delu, ki ni zajet s premoženjskopravnim zahtevkom.
(8) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
lahko izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi po prostem preudarku, č e bi bilo
njeno ugotavljanje zvezano z nesorazmernimi težavami ali č e bi se zaradi tega postopek
preveč zavlekel.
(9) Sredstva od odvzete premoženjske koristi so dohodek obč ine.

Šesto poglavje
VZGOJNI UKREPI IN KAZNI ZA
MLADOLETNIKE
Uporaba posebnih določ b za
mladoletnike
43. člen
V postopku proti mladoletnim storilcem
prekrškov se uporabljajo določ be tega poglavja, druge določ be tega zakona pa le, če v
tem poglavju ni drugač e določ eno.
Izključ itev kaznivosti otrok
44. č len
Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška
še ni bil star štirinajst let (otrok) se ne smejo
uporabljati sankcije za prekrške.
Izrekanje sankcij mladoletnikom
45. č len
(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve
prekrška že star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let
(mlajši mladoletnik) se smejo izreč i le vzgojni
ukrepi.
(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve
prekrška že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let
(starejši mladoletnik) se smejo izreč i le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreč i denarna kazen.
(3) Mladoletnemu storilcu prekrškov se
sme izreč i samo varstveni ukrep odvzema
predmetov In to le, č e mu je izreč en vzgojni
ukrep ali denarna kazen.
priloga poroč evalca

Namen vzgojnih ukrepov in denarne
kazni
46. člen
(1) V okviru splošnega namena sankcij za
prekrške (4. č len) je namen vzgojnih ukrepov, da se z nasveti In opozorili, z varstvom
in pomoč jo mladoletnim storilcem prekrškov, in z razvijanjem njihove osebne odgovornosti zagotovita njihova vzgoja in pravilen razvoj.
(2) Namen denarne kazni je, moč neje
vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da
ne bi ponavljali prekrškov kot tudi na druge
mladoletnike, da ne bi delali prekrškov.
Vrste vzgojnih ukrepov
47. č len
(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izreč ejo naslednji vzgojni ukrepi: ukor, oddaja v disciplinski center in strožje nadzorstvo.
(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreč i samo eden od ukrepov iz prejšnjega odstavka.
Izbira vzgojnega ukrepa
48. člen
Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladoletnikovo starost, njegovo duševno
razvitost, psihič ne lastnosti, njegova nagnjenja, nagibe, iz katerih je storil prekršek, dotedanjo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je
živel, težo prekrška, ali mu je bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali denarna kazen in vse
druge okolišč ine, ki vplivajo na to, da se izreče tisti ukrep, s katerim bo najbolj dosežen
namen vzgojnega ukrepa.
Ukor
49. člen
(1) Ukor se izreč e mladoletniku, kateremu
ni potrebno izreč i drugega vzgojnega ukrepa,
zlasti pa, če je storil prekršek zaradi nepremišljenosti aii lahkomiselnosti.
(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže škodljivost njegovega ravnanja in se opozori, da v bodoč e ne dela prekrškov.
Oddaja v disciplinski center za
mladoletnike
50. člen
(1) Mladoletniku se izreč e oddaja v disciplinski center za mladoletnike, če je treba s
primernimi kratkotrajnimi ukrepi vplivati nanj
in na njegovo vedenje.
(2) Mladoletnik, ki mu je izreč en ta ukrep,
se odda v disciplinski center:
- za določ eno število ur ob nedeljah in
praznič nih dneh, in sicer največ za štiri zaporedne nedelje ali praznič ne dni
- za določ eno število ur na dan, vendar za
največ sedem dni.
(3) Ko izreč e ta ukrep, mora za postopek

pristojni organ paziti, da zaradi tega mladoletnik ne izostane od rednega pouka ali od
dela.
Strožje nadzorstvo staršev,
posvojitelja, rejnika, skrbnika ali
organa socialnega skrbstva
51. člen
(1) Strožje nadzorstvo se izreč e mladoletniku, pri katerem so potrebni trajnejši vzgojni
ukrepi ob ustreznem nadzorstvu. Ta ukrep se
lahko izreč e kot strožje nadzorstvo staršev,
posvojitelja, rejnika, skrbnika ali organa socialnega skrbstva.
(2) Strožje nadzorstvo staršev, posvojitelja,
rejnika oziroma skrbnika se izreč e, če so starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik zanemarili ali
opustili nadzorstvo nad mladoletnikom, pa
imajo možnost izvrševati tako nadzorstvo.
(3) Če starši, posvojitelj, rejnik ali skrbnik
ne morejo izvrševati strožjega nadzorstva nad
mladoletnikom, se mladoletnik postavi pod
nadzorstvo organa socialnega skrbstva.
(4) Strožje nadzorstvo sme trajati najdlje
eno leto, po šestih mesecih izvrševanja tega
ukrepa pa lahko organ, pristojen za postopek
o prekršku, po uradni dolžnosti ali na predlog
organa socialnega skrbstva, ustavi izvrševanje ukrepa, če ugotovi, da je namen takega
ukrepa dosežen.
*
(5) Če organ, ki vodi postopek o prekršku,
izreč e katerega izmed vzgojnih ukrepov
strožjega nadzorstva, lahko da mladoletniku, če gre za prekršek s področ ja varnosti
cestnega prometa, tudi navodilo, da opravi
preizkus znanja prometnih predpisov.
(6) Med izvrševanjem ukrepa po tem členu
ostane mladoletnik pri starših, posvojitelju,
rejniku alr skrbniku.
Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov
a
52. člen
Če je preteklo od pravnomoč nosti odloč be,
s katero je bil izroč en ukrep strožjega nadozrstva ali oddaje v disciplinski center,več kakor
6 mesecev, pa se ukrep ni zač el izvrševati,
odloč i organ, pristojen za postopek o prekršku, ali naj se izreč eni ukrep izvrši.
Denarna kazen

/
53. člen
(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma
lahko izreč e denarna kazen tedaj, če je v času
storitve prekrška glede na svojo duševno razvitost mogel razumeti pomen svojega ravnanja in imeti v oblasti svoje ravnanje, če so
podani drugi pogoji za odgovornost za prekršek po določ bah tega zakona, in č e je po
svojih premoženjskih razmerah zmožen denarno kazen plač ati.
(2) Starejšemu mladoletniku sme organ, ki
je pristojen za postopek, izreč i denarno kazen
le zaradi hujših posledic prekrška ali več je

stopnje odgovornosti za prekrške, če ni bilo
upravič eno, da se uporabi vzgojni ukrep.
(3) Če starejši mladoletnik ne plač a izreč e*ne denarne kazni, se mu ta ne spremeni v
zapor.
Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim
storilcem za prekrške, ki so jih storili
kot mladoletniki
54. č len
(1) Vzgojni ukrep, razen strožjega nadzorstva staršev, posvojitelja, rejnika oziroma
skrbnika, se lahko izreč e tudi polnoletnemu
za prekršek, ki ga je storil kot mladoletnik,
če bi bilo to glede na naravo prekrška, glede
na njegove osebne lastnosti in druge okolišč ine smotrno.
(2) Ob pogojih izprejšnjega člena se sme
izreč i tudi denarna kazen.
(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, se postopek za prekršek ustavi, če ne bi bilo smotrno izreč i vzgojnega
ukrepa.
izrek sankcije za prekrške v steku
55. č ien
(1) Če je storil mladoletnik več prekrškov v
steku, presodi organ, ki vodi postopek o prekršku, enotno vse prekrške in izreč e samo en
vzgojni ukrep ali eno denarno kazen.
(2) Tako se ravna tudi, če se po izreč enem,
vendar še neizvršnem vzgojnem ukrepu oziroma po izreč eni, vendar še neplač ani denarni kazni ugotovi, da je mladoletnik pred ali po
izreku vzgojnega ukrepa oziroma denarne
kazni storil še kak drug prekršek.
Sedmo poglavje
ZASTARANJE
56. člen
(1) Postopek za prekršek ni dopusten, če
preteč e eno leto od dneva, ko je bil prekršek
storjen.
(2) Zastaranje ne teč e v času, ko se po
zakonu postopek za prekršek ne sme zač eti
ali nadaljevati.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na pregon storilca prekrška. Po vsakem pretrganju
zač ne teč i zastaranje znova, vendar pa postopek za prekršek v nobenem primeru ni več
mogoč , ko poteč e dvakrat toliko časa kolikor
ga zahteva zakon za zastaranje postopka o
prekršku.
(4) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko teč e zastaralni rok, enako
hud ali hujši istovrstni prekršek.
Zastaranje izvršitve sankcije
57. člen
(1) Izreč ena kazen in druge sankcije za
prekršek se ne smeio izvšiti, če preteč e eno
priloga poroč evalca

leto od dneva, ko je odloč ba o prekršku postala pravnomoč na.
(2) Zastaranje ne teč e v času, ko se po
zakonu kazni ali druge sankcije ne morejo
izvrševati.
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek ali za izvršitev, ki
meri na izvršitev kazni ali druge sankcije. Po
vsakem pretrganju se zač ne zastaranje znova,
vendar pa se kazni in druge sankcije v nobenem primeru ne smejo zač eti izvrševati, ko
preteč eta dve leti od dneva, ko je odloč ba'o
prekršku postala pravnomoč na.
Daljši rok za zastaranje
58. č len
Zakonom, ki določ a prekršek, se lahko
predpišejo za posamezne prekrške daljši roki
za zastaranja, kakor so določ eni s tem zakonom.

Drugi del
POSTOPEK O PREKRŠKIH
Osmo poglavje
TEMELJNE DOLOČBE
59. člen
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa
dejstva, pomembna za izdajo zakonite odloč be. Enako skrbno mora preiskati okolišč ine in
ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
mora poskrbeti, da nevednost ali nepouč enost obdolženca in drugih udeležencev v postopku ni v škodo pravicam, ki jim gredo v
potopku.

presoji dokazov ni vezan na nobena posebna
formalna dokazna pravila in ne z njimi omejen.
63. č len
Organ, ki vodi postopek o prekršku, si mora
prizadevati, da izvede postopek brez zavlač evanja in da onemogoč i sleherno zlorabo pravic, ki gredo udeležencem v postopku.
64. č len
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, posluje v slovenskem jeziku.
(2) Obdolženec, prič e in drugi udeleženci v
postopku imajo pri posameznih dejanjih v postopku ali na ustni obravnavi pravico uporabljati svoj jezik. Če postopek oziroma ustna
obravnava ne teč e v njihovem jeziku, je treba
poskrbeti za ustno prevajanje tistega, kar navajajo sami ali drugi, kot tudi za prevajanje
listin in drugega pisanega dokaznega gradiva.
(3) O pravici do prevajanja je treba osebo iz
prejšnjega odstavka pouč iti; ta se lahko tej
pravici odpove, če zna jezik, v katerem teč e
postopek. V zapisnik se zapiše, da je bil udeleženec v postopku o tem pouč en in kaj je
izjavil.
(4) Prevaja tolmač , ki ga določ i organ, ki
vodi postopek.
65. člen
(1) Na območ jih, na katerih je z zakonom
ali statutom družbenopolitič ne skupnosti določ ena enakopravna uporaba italijanskega
oziroma madžarskega jezika, vodijo pristojni
organi postopek o prekrških tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka
uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.
(2) Kadar Republiški senat za prekrške oziroma drug pritožbeni organ odloč a o pravnih
sredstvih v zadevah, v katerih je prvostopni
organ za postopek o prekršku vodil postopek
tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odloč bo tudi v prevodu v italijanski
ozrima madžarski jezik.

60. člen
(1) Preden se izda odloč ba o prekršku, mora biti obdolženec zaslišan o tistem, česar je
obdolžen, razen če se odloč ba o prekršku
izda po skrajšanem postopku.
(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne
pride k zaslišanju in izostanka ne opravič i,
lahko organ, ki je pristojen za postopek, izda
odloč bo o prekršku tudi brez njegovega zaslišanja, kadar spozna, da zaslišanje ni potrebno za pravilno odloč itev.

66. člen
V postopku za prekršek se sme obdolženec
pridržati, preden se izda odloč ba o prekršku,
vendar samo takrat, če tako določ a ta zakon
(108. in 110. člen).

61. č len
Zoper pravno osebo in odgovorno osebo
pravne osebe je postopek enoten, razen, če
so podani zakoniti razlogi, da se postopek
vodi samo zoper eno izmed njiju.

68. č len
(1) Državni organi in organizacije združenega dela ter druge družbene pravne osebe
so dolžne dajati v postopku o prekrških pomoč organu, ki vodi postopek o prekršku.
(2) Če je treba posamezno dejanje opraviti
izven območ ja organa, ki vodi postopek o
prekršku, lahko ta organ zaupa njegovo izvr-

62. člen
Organ, ki vodi postopek o prekršku, pri

OPOMBE:

67. člen
(1) Zoper odloč bo o prekršku, izdano na
prvi stopnji je dovoljena pritožba.
(2) Zoper odločbo organa druge stopnje ni
pritožbe.
«
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šitev drugemu obč inskemu organu, ki je pristojen za vodenje postopka za prekrške.
69. č len
Zoper osebe, ki uživajo diplomatsko imuniteto, se ne vodi postopek o prekršku in se jim
tudi ne izrekajo sankcije za prekrške.
70. člen
(1) Če je uporaba predpisov o prekršku
odvisna od poprejšnje rešitve kakšnega
pravnega vprašanja, ki je v pristojnosti
kakšnega drugega organa, ga lahko organ,
ki vodi postopek za prekršek, sam reši, lahko pa tudi odloži izdajo odloč be, č e o takem
vprašanju že teč e postopek pred drugim organom. Odloč itev o takšnem pravnem vprašanju v postopku za prekršek ima uč inek
samo za zadevo, o kateri se je odloč alo v
tem postopku.
(2) Organ, ki vodi postopek za prekršek,
ne more odloč ati o predhodnem vprašanju
glede obstoja zakonske zveze ali ugotovitve
oč etovstva, obstoja kaznivega dejanja oziroma gospodarskega prestopka, ali glede
kakšnega drugega pravnega vprašanja, č e
zakon tako določ a.
(3) Glede obstoja kaznivega dejanja oziroma gospodarskega prestopka je organ, ki
vodi postopek za prekršek, vezan na pravnomoč no sodbo sodišč a, s katero je bil obdolženec spoznan za krivega kaznivega dejanja oziroma gospodarskega prestopka.
Deveto poglavje
SPLOŠNE DOLOČBE POSTOPKA
Krajevna pristojnost
71. člen
(1) Za postopek je pristojen organ, ki vodi
postopek o prekršku, na katerega območ ju je
bil prekršek storjen.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku in
je pristojen za pravno osebo, je pristojen tudi
za odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Ce je bil prekršek storjen na domač i
ladji ali na domač em letalu, je za postopek
pristojen tisti organ za prekrške, na območ ju
katerega je domač e pristanišč e oziroma domač e letališč e, v katerem seje konč alo potovanje storilca. Če je storilec član posadke, je
za postopek pristojen tisti organ za prekrške,
na območ ju katerega je domovno pristanišč e
ladje oziroma domovno letališč e letala.
72. č len
Če se pristojnost ne da določ iti po kraju,
kjer je bil prekršek storjen, se določ i po storilčevem stalnem oziroma zač asnem prebivališč u oziroma sedežu pravne osebe ali sedežu
predstavništva tuje pravne osebe, kadar sega
veljavnost predpisa, ki določ a prekršek, tudi
na območ je, v katerem je storilč evo stalno
oziroma zač asno prebivališč e oziroma sedež
pravne osebe ali sedež predstavništva tuje
pravne osebe.

73. č len
Če sta po 71. in 72. členu tega zakona
pristojna za postopek o prekršku dva organa
ali več , vodi postopek tisti organ, ki ga je prvi
zač el.
74. č len
(1) Organ za prekrške, ki je pristojen za
storilca, je pristojen tudi za udeležence. Zoper vse se praviloma vodi enoten postopek.
Ce je to smotrno, sme pristojni organ za postopek o prekrških loč iti postopek zoper posamezne udeležence.
(2) Če se vodi postopek zoper civilne in
vojaške osebe in so za postopek zoper vojaške osebe pristojni vojaški organi, se vodi
postopek zoper civilne osebe loč eno od postopka zoper vojaške osebe.
75. člen
Organ za postopek o prekrških, ki je pristojen za storilca, lahko izjemoma odstopi zadevo organu, na katerega območ ju storilec stalno ali zač asno prebiva, če se bo tako lažje
izvedel postopek in če veljavnost predpisa, ki
določ a prekršek, sega tudi na to območ je.
76. č len
(1) Organ za postopek o prekrških mora po
uradni dolžnosti paziti na stvarno in krajevno
pristojnost. Če spozna, da je za postopek pristojen kakšen drug organ, mora zadevo brez
odlašanja odstopiti temu organu.
(2) Če organ za postopek o prekrških, kateremu ]e bila zadeva odstopljena po prejšnjem odstavku meni, da je pristojen tisti organ, ki mu je zadevo odstopil ali kakšen drug
organ, sproži postopek, da se odloč i o sporu
o pristojnosti.
Spor o pristojnosti
77. č len
(1) V sporu o pristojnosti med obč inskimi
sodniki za prekrške odloča Republiški senat
za prekrške.
(2) V sporu o pristojnosti med drugimi organi, za katere zakon določ a, da vodijo postopek o prekršku,odloč a upravni organ, ki je
pristojen za spor o pristojnosti po zakonu o
splošnem upravnem postopku.
(3) V sporu o pristojnosti med obč inskimi
sodniki za prekrške in drugimi organi,ki vodijo postopek o prekrških, odloč a Vrhovno sodišč e SR Slovenije.
(4) Zoper odloč bo, s katero je odloč eno o
sporu o pristojnosti, ni pritožbe.
(5) Dokler se ne odloč i o sporu o pristojnosti, mora vsak organ opravljati tista dejanja v
postopku o prekršku, ki bi jih bilo nevarno
odlašati.
Izloč itev
78. člen
Kdor opravlja kakšno uradno dolžnost v
postopku o prekršku, se izloč i:
priloga poroč evalca

1) če je s prekrškom oškodovan;
2) če je z obdolžencem, predstavnikom
pravne osebe, njunima zagovornikoma, predlagateljem, oškodovancem, njihovim zakonitim zastopnikom ali pooblaščencem v zakonski zvezi, ali živi z njim v zunaj zakonski skupnosti, ali je z njim v krvnem sorodstvu v ravni
črti do kateregakoli koiena, v stranski črti do
četrtega kolena ali v svaštvu do drugega kolena;
3) če je z obdolžencem, predstavnikom
pravne osebe, njunima zagovornikoma, predlagateljem ali oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, posvojenca,
rejnika ali rejenca;
4) če je v isti zadevi o prekršku opravljal
dejanja v zvezi z odkrivanjem prekrška ali
sodeloval v postopku kot predlagatelj, predstavnik pravne osebe, zagovornik, zakoniti
zastopnik ali pooblašč enec oškodovanca oziroma predlagatelja, ali če je bil zaslišan kot
prič a ali kot izvedenec;
5) če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji
odloč be na prvi stopnji;
6) če so podane okolišč ine, ki vzbujajo
dvom o njegovi nepristranosti.
79. člen
(1) Sodnik za prekrške in druge uradne
osebe morajo zahtevati svojo izloč itev, kakor
hitro zvedo, da je podan kakšen razlog za
izloč itev.
(2) Izloč itev lahko zahteva tudi obdolženec
ali predstavnik obdolžene pravne osebe ali
predlagatelj postopka vse dokler se ne izda
odloč ba o prekršku. Tisti, čigar izloč itev se
zahteva, sme do odloč be o izloč itvi opravljati
samo tista dejanja, ki se ne smejo odlagati.
(3) O izloč itvi obč inskega sodnika za prekrške in sodnika Republiškega senata za prekrške odloč a predsednik Republiškega senata
za prekrške. O izloč itvi sodnika za prekrške v
organu, ki ima več sodnikov za prekrške in o
izloč itvi druge uradne osebe odloč a vodja organa obč inskega sodnika za prekrške.
(4) O izloč itvi predsednika Republiškega
senata za prekrške odloč a Republiški senat v
sestavi treh sodnikov.
(5) Preden se izda odloč ba o izloč itvi, je
treba dobiti izjavo tistega, ki naj se izloč i.
(6) Zoper odloč bo, s katero se izloč itvi
ugodi, ni dovoljena pritožba; odloč ba, s katero se izloč itev zavrne, pa se sme izpodbijati
samo s pritožbo zoper odloč bo o prekršku.
(7) Določ be tega č lena se primerno uporabljajo tudi za izloč itev drugih uradnih
oseb, ki vodijo postopek o prekršku.
Obdolženec in njegova obramba
80. č len
(1) Obdolženec je tisti, zoper katerega je
uveden postopek.
(2) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga dokaze in daje druge predloge,
pravico do pritožbe in uporabljati druga pravna sredstva.
(3) Obdolženec ima pravico vzeti si med

postopkom zagovornika. Za zagovornika si
lahko vzame nekoga, ki ima po zakonu pravico dajati pravno pomoč . Zagovornik mora
predložiti organu, pred katerim teč e postopek, pooblastilo.
(4) Zagovornik je upravič en ukreniti v korist obdolženca vse, kar sme ukreniti sam
obdolženec.

OPOMBE:

81. č len
Za obdolženo pravno osebo sodeluje v postopku o prekršku njen predstavnik, ki je
upravič en za vsa dejanja, za katera je upravič en obdolženec v postopku o prekršku.
' 82. člen
(1) Predstavnik obdolžene pravne osebe v
postopku za prekršek je tisti, ki jo je po zakonu, po aktu pristojnega državnega organa ali
po statutu oziroma drugem samoupravnem
splošnem aktu pravne osebe, upravič en
predstavljati.
(2) Pristojni organ upravljanja pravne osebe lahko določ i za predstavnika tudi koga
drugega izmed svojih članov ali drugega delavca te pravne osebe ali delovne skupnosti,
ki opravlja skupne zadeve.
(3) Predstavnik pravne osebe iz drugega
odstavka tega člena mora imeti pismeno
pooblastilo organa, ki ga je določ il za predstavnika.
(4) Samo ena oseba je lahko predstavnik
pravne osebe.
83. č len
Predstavnik tuje obdolžene pravne osebe je
tisti, ki vodi njeno predstavništvo v Jugoslaviji, če ni za njenega predstavnika določ en kdo
drug.
84. č len
(1) Predstavnik obdolžene pravne osebe
ne more biti, kdor je v isti zadevi povabljen za
prič o.
(2) Predstavnik obdolžene pravne osebe
tudi ne more biti odgovorna oseba, zoper
katero se vodi postopek za isti prekršek in ki
navaja, da je ravnala po nalogu druge odgovorne osebe ali organa upravljanja.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega č lena mora organ, ki vodi postopek,
sporoč iti to obdolženi pravni osebi oziroma
predstavništvu tuje pravne osebe v Jugoslaviji, da določ i drugega predstavnika.
(4) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
mora na okolišč ino iz drugega odstavka tega
č lena vselej opozoriti obdolževano pravno
osebo, oziroma predstavništvo tuje pravne
osebe v Jugoslaviji, č e je njen predstavnik
hkrati odgovorna oseba, zoper katero se vodi
v isti zadevi postopek za prekršek.
85. č len
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo
organa, ki vodi postopek, ne določ i predstavnika, jo ta organ z odloč bo kaznuje z denarno
kaznijo do 5.000 dinarjev. Če tudi po tej kazni
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ne določ i predstavnika, se kaznuje za vsako
nadaljnjo nespoštovanje takega naloga z
denarno kaznijo do 10.000 dinarjev.
(2) Odloč ba o denarni kazni po prejšnjem
odstavku se lahko izpodbija s samostojno pritožbo, če se postopek ustavi, sicer pa samo s
pritožbo zoper odloč no o prekršku.
86. č len
Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovorna oseba imajo vsaka svojega zagovornika; lahko pa imajo tudi skupnega zagovornika, če to dovoljujejo koristi obrambe vsakega izmed njih.
Oškodovanec in njegovo zastopanje
87. č len
(1) Oškodovanec je tisti, čigar premoženjska ali osebna pravica je bila s prekrškom
prekršena ali ogrožena.
(2) Oškodovanec ima ravico, da uveljavlja
premoženjskopravni zahtevek, da predlaga
dokaze in daje druge predloge ter da izvršuje
druge pravice, ki jih določ a ta zakon.
(3) Ce je oškodovanec mladoletnik ali
oseba, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna
sposobnost, je njegov zakoniti zastopnik
upravič en dajati vse izjave in opravljati vsa
dejanja, ki jih je po tem zakonu upravič en,
dajati oziroma opravljati oškodovanec.
Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je
upravič en, dajati izjave in opravljati dejanja
v postopku.
(4) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti
zastopnik smeta svoje pravice izvrševati tudi po pooblašč encu.
(5) Če so bila zaradi storjenega prekrška
oškodovana družbena sredstva, obvesti organ za postopek o prekršku o tem organ, ki
je z zakonom pooblašč en skrbeti za njihovo
varstvo, da se lahko udeležuje postopka o
prekršku v skladu s pooblastili, ki jih ima na
podlagi takega zakona.
Pregledovanje spisov
88. č len
(1) Predlagatelj postopka, obdolženec,
predstavnik obdolžene pravne osebe, zagovornik, oškodovanec, njegov pooblašč enec in
njegov zakoniti zastopnik imajo pravico pregledovati in prepisovati spise in si ogledati
dokazne predmete.
(2) Izjemoma sme organ, ki vodi postopek, o prekršku zač asno odreč i pregled in
prepisovanje spisov in ogled predmetov, preden je bil obdolženec zaslišan, če bi to oviralo
pravilen potek postopka. Oškodovancu se
sme odreč i pregled in prepisovanje spisov
in ogled predmetov, preden je bil zaslišan
kot prič a.
(3) Po izvedbenih dokazih ni dovoljeno
odreč i pregledovanja in prepisovanja spisov
osebam iz prvega odstavka ,tega člana, kot
tudi ne komurkoli drugemu, ki ima do tega
upravič en interes.

14

(4) Ce je postopek v teku, dovoljuje pregledovanje in prepisovanje spisov organ, ki vodi
postopek; ko pa je postopek konč an, dovoli
to vodja organa, ki je vodil postopek, oziroma
delavec, ki ga on določ i.
Vloge in zapisniki
89. č len
(1) Predlogi, pravna sredstva ter druge izjave in sporoč ila se vlagajo pismeno ali dajejo ustno na zapisnik.
(2) Vloge iz prejšnjega odstavka morajo
biti razumljive in obsegati vse, kar je treba,
da jih ie mogoč e obravnavati.
(3) Ce organ, pristojen za postopek o prekrških, ugotovi, da je vloga nepopolna ali
nerazumljiva, zahteva od vložnika, naj jo dopolni oziroma popravi, č e vložnik tega v danem roku ne stori, organ, pristojen za postopek o prekršku, vlogo zavrže.
(4) V zahtevi za popravek oziroma dopolnitev vloge opozori organ, pristojen za postopek o prekrških, vložnika na posledice,
če tega ne bi storil v danem roku.
90. č len
(1) O vsakem dejanju, ki se opravi med
postopkom o prekršku, se sestavi zapisnik
sproti, ko se dejanje opravlja.
(2) Zapisnik piše zapisnikar; izjemoma ga
lahko piše tudi tisti, ki dejanje opravlja, č e ni
mogoč e dobiti zapisnikarja.
(3) Zapisnik, ki ga piše zapisnikar, se napravi tako, da tisti, ki dejanje opravlja, glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v
zapisnik.
(4) Zasllšancu se dovoli, da narekuje odgovore v zapisnik sam. Ta pravica se mu
lahko odreč e, č e jo zlorablja.
91. člen
(1) V zapisnik se vpiše: ime organa, pred
katerim se opravlja dejanje, kraj, dan in ura
dejanje, ki se opravlja, osebna imena navzočih z navedbo, v kakšni lastnosti so navzočim zadeva, v kateri se dejanje opravlja.
(2) V zapisnik o zaslišanju se vpiše glavna
vsebina zaslišanja. Če je treba, se v zapisnik
dobesedno zapiše vprašanje, ki je bilo postavljeno in odgovor nanj. Če se zaslišuje po
tolmač u, je treba zapisati, v katerem jeziku je
bilo zaslišanje in kdo je bil tolmač .
(3) Zapisnik podpišeta tisti, ki je opravil
dejanje in zapisnikar.
(4) Zapisnik o zaslišanju obdolženca podpiše tudi obdolženec.
(5) Zapisnik o zaslišanju prič e oziroma izvedenca podpiše tudi prič a oziroma izvedenec;
če se zaslišuje po tolmač u, pa tudi tolmač .
92. člen
(1) Preden se zapisnik podpiše, ga je treba
prebrati zaslišanemu in to pripomniti na koncu besedila. Zaslišani ima pravico tudi sam
prebrati zapisnik in dati svoje pripombe, katerih vsebina se vpiše v zapisnik.
(2) Če ima zapisnik več listov, jih je treba
priloga poroč evalca

zaznamovati s tekoč imi številkami. Vsak list
mora potrditi s svojim podpisom tisti, ki je
opravil dejanje, podpisati pa ga mora tudi
zaslišani.
(3) Če zaslišani noč e podpisati zapisnika ali
se odstrani, preden je zapisnik konč an, vpiše
* oseba, ki opravlja dejanje, to v zapisnik, z
navedbo razloga za odklonitev podpisa oziroma odstranitve.
Če se dejanje ne more opraviti zdržema, se
sestavi poseben zapisnik za vsak posebni
del dejanja.
93. č len
(1) V zapisniku, ki je že podpisan, se ne sme
nič esar dodati, preč rtati ali spremeniti. Kar je
bilo preč rtano še med sestavljanjem zapisnika, mora ostati razloč no, kar je popravljeno
ali preč rtano mora potrditi s svojim podpisom
tisti, ki opravlja uradno dejanje. Dopolnitve že
konč anega zapisnika je treba posebej podpisati in potrditi.
(2) Kdor sodeluje v postopku, ima pravico
dati na zapisnik ugovor proti njegovi vsebini.
94. č len
(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na drugi stopnji se sestavi poseben zapisnik.
(2) Zapisnik o posvetovanju In glasovanju
obsega potek glasovanja in sprejeto odloč itev:
(3) Ta zapisnik podpišejo vsi č lani senata,
od katerih je eden hkrati tudi zapisnikar.
Loč ena mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, č e niso vpisana v
sam zapisnik.
(4) Zapisnik o posvetovanju In glasovanju
se zapre v poseben ovitek. Ta zapisnik sme
pregledati samo Vrhovno sodišč e SR Slovenije, ko odloč a o izrednem pravnem sredstvu.
Izdajanje in naznanitev odloč b
95. č len
(prvi odstavek 131. č lena ZP)
V postopku za prekrške se izdajo odloč itve
praviloma v obliki odloč b, če ta zakon ne
določ a, da se posamezne odloč itve izdajajo v
obliki odredb.
96. člen
(1) Odloč itve se naznanjajo obdolžencu
ustno, če je navzoč .
(2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati v zapisniku ali v spisu. Zaznamek o
ustni naznanitvi odloč be o prekršku obsega
sestavne dele iz 164. člena tega zakona.
(3) Pri ustni naznanitvi odloč itve je treba
obdolženca opozoriti, da sme zahtevati njen
predpis, In ga pouč iti o pravici do pritožbe. Če
obdolženec pri ustni naznanitvi zahteva, se
mu izda prepis naznanjene odloč itve. V tem
primeru se rok za pritožbo šteje od dneva, ko
je bil prepis vroč en.

(4) Nenavzoč im se naznanjajo odloč itve z
vroč itvijo potrjenega prepisa. Tudi v tem primeru se rok za pritožbo šteje od dneva vroč itve.
97. č len
(1)Senat za prekrške izdaja odloč be po
ustnem posvetovanju in glasovanju. Odloč ba je sprejeta, č e je zanjo glasovala več ina
članov senata.
(2) Predsednik senata vodi posvetovanje
in glasovanje in glasuje zadnji. Njegova
dolžnost je poskrbeti, da se vsa vprašanja
vsestransko in popolnoma pretresejo.
(3) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, porazdeljeni na
več različ nih mnenj, tako da nobeno od njih
nima več ine, se vprašanja loč ijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže več ina. Če
se na ta nač in ne doseže več ina, se odloč itev doseže tako, da se glasovi, ki so za
obdolženca najneugodnejši, prištejejo glasovom, ki so od teh manj neugodni, dokler
se ne doseže potrebna več ina.
(4) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi predsednik
senata; vendar pa č lan senata, ki je glasoval
za ustavitev postopka in ostal v manjšini, ni
dolžan glasovati o kazni. Če ne glasuje, se
šteje, da se strinja z glasom, ki je za obdolženca najugodnejši.

OPOMBE:

98. č len
(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno.
(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje
in glasovanje, smejo biti le č lani senata.Vroč anje pisanj
99. č len
Odloč itve in druga pisanja se vroč ajo v
skladu z določ bami 120. do 130. člena zakona
o kazenskem postopku.
Vabilo
100. č len
(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi praviloma pisno. V vabilu je
treba navesti ime organa, ki vabi, č as, kdaj naj
se povabljeni zglasi, zadevo, zaradi katere se
vabi, kot kaj se vabi in opozorilo, da bo priveden prisilno, č e se vabilu ne bo odzval.
(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno, to se zaznamuje v spisu.
Roki
101. č len
(1)Roki, ki so določ eni v tem zakonu, se ne
smejo podaljšati, razen č e to zakon Izrecno
dovoljuje.
(2) Če je izjava vezana na rok, je pravoč asna, če se da tistemu, ki jo je upravič en sprejeti, še pred potekom roka.
(3) Izjava se lahko pošlje tudi priporoč eno
po pošti ali brzojavno. V teh primerih velja
15
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dan oddaje na pošto za dan vroč itve tistemu,
ki jo je upravič en sprejeti.
(4)Obdolženec, k! mu je vzeta prostost,
lahko poda izjavo, ki je vezana na rok, tudi
na zapisnik pri pristojnem sodniku za prekrške, ali jo izroč i upravi zaporov. Dan in ura,
ko se sestavi tak zapisnik oziroma se taka
izjava izroč i upravi zaporov, velja za dan
izroč itve organu, ki je pristojen, da jo
sprejme.
(5) Če je vloga, ki je vezana na rok, zaradi
nevednosti ali oč itne pomote vložnika izroč ena ali poslana nepristojnemu organu pred
potekom roka, k pristojnemu organu pa prispe po preteku roka, se šteje, da je pravoč asna.
102. č len
(1) Roki se rač unajo na ure, dneve, mesece
in leta.
(2) Ura ali dan, ko je bila opravljena vroč itev
ali naznanitev oziroma ko se je pripetil dogodek, od katerega je treba rač unati rok, se ne
šteje v rok, temveč se zač etek roka vzame
prva naslednja ura oziroma prvi naslednji
dan. Za en dan se šteje štiriindvajset ur, meseci in leta pa se rač unajo po koledarju.
(3) Roki, ki so določ eni po mesecih oziroma
letih, se izteč ejo s pretekom tistega dne v
zadnjem mesecu oziroma letu, ki se po svoji
številki ujema z dnem, ko je zač el rok teč i. Če
tega dneva v zadnjem mesecu ni, se izteč e rok
zadnji dan v tem mesecu.
(4) Če je zadnji dan roka državni praznik ali
nedelja ali kakšen drug dan, ko se pri organu
ne dela, se izteč e rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika.
*
103. č len
(1) Obdolžencu, ki iz opravič enega razloga
zamudi rok za pritožbo oziroma ugovor zoper
odloč bo o prekršku, ali za obnovo postopka
o prekršku, se lahko dovoli vrnitev v prejšnje
stanje, če v osmihdneh po prenehanju vzroka,
zaradi katerega je zamudil rok, vloži predlog
za vrnitev v prejšnje stanje in obenem z njim
odda tudi pritožbo oziroma ugovor, ali zahtevo za obnovo postopka o prekršku.
(2) Po 30 dneh od dneva zamude se ne
more več predlagati vrnitev v prejšnje stanje.
(3) Za odloč anje o vrnitvi v prejšnje stanje
je pristojen organ, ki je izdal odloč bo, ki se s
pritožbo oziroma ugovorom izpodbija oziroma zoper katero je vložena zahteva za obnovo postopka.
(4) Zoper odloč bo, s katero se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni pritožbe.
(5) Če se obdolženec pritoži zoper odloč bo, s katero mu ni bila dovoljena vrnitev v
prejšnje stanje, mora organ, ki je izdal odloč bo, to pritožbo skupaj s pritožbo oziroma
ugovorom zoper odloč bo o prekršku oziroma
z zahtevo za obnovo postopka o prekršku ter
z vsemi spisi poslati organu druge stopnje.
104. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se izroč i
organu, kateremu se odda pritožba oziroma
ugovor, ali zahteva za obnovo postopka.

105. č len
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne zadrži izvršitve odloč be o prekršku, vendar pa
lahko organ, ki odloč a o predlogu, glede na
okolišč ine odredi, da se z izvršitvijo odloč be o
prekršku poč aka do odloč be o vrnitvi v prejšnje stanje.
Deseto poglavje
ZAČETEK IN POTEK POSTOPKA
Uvedba postopka
106. č len
(1) Postopek o prekršku se zač ne na predlog pristojnega organa, organizacije ali oškodovanca (predlagatelji postopka).
(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so upravni organi, organi za
notranje zadeve, inšpektorji, javni tožilci,
družbeni pravobranilci samoupravljanja in
drugi organi ter organizacije, ki izvajajo javna
pooblastila in v katerih pristojnost spada neposredno izvrševanje ali nadzor nad izvrševanjem predpisov, s katerimi so določ eni prekrški. Če ta organ ne predlaga uvedbe postopka, jo lahko predlaga organ širše družbenopolitič ne skupnosti, v čigar delovno področ je
spada izvrševanje predpisa.
(3) Predlog za uvedbo postopka mora biti
pismen. Oškodovanec lahko vloži predlog tudi ustno na zapisnik.
(4) Če organ za postopek o prekrških med
postopkom zve za prekršek, glede katerega ni
bil vložen predlog, sporoč i to organu oziroma
organizaciji, ki je upravič en predlagati uvedbo postopka.
(5) Predlog za uvedbo postopka o prekršku
mora navajati podatke o istovetnosti storilca,
dejanski stan prekrška, čas in kraj storitve
prekrška, predpis o prekršku in dokaze. Navajati mora tudi podatke o predlagatelju postopka in vsebovati podpis predlagatelja postopka.
(6) Ko organ za postopek o prekrških prejme predlog, oceni, ali so podani pogoji za
postopek. Če ugotovi, da je predlog nepopoln ali nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, naj ga v osmih dneh dopolni
oziroma popravi. Ce tega predlagatelj postopka v roku ne stori, z odloč bo zavrže
predlog za uvedbo postopka za prekršek.
(7) Če organ za postopek o prekrških oceni, da so izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka, se postopek nadaljuje po uradni dolžnosti.
(8) Ce organ za postopek o prekrških ob
predlogu za uvedbo postopka spozna, da ni
pogojev za uvedbo postopka, zavrne predlog
z obrazloženo odloč bo, oškodovanca pa napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja pred pristojnim sodišč em.
Če so oškodovana družbena sredstva, obvesti o zavrnitvi predloga organ, ki je z zakonom pooblašč en skrbeti za varstvo družbenih sredstev.
(9) Pogojev za uvedbo postopka ni, č e dejanje ni prekršek, č e je podana okolišč ina, ki
izključ uje odgovornost za prekršek, č e zarapriloga poroč evalca

di zastaranja postopek o prekršku ni več
mogoč , č e je predlog za uvedbo postopka
vložil nepristojni organ oziroma oseba ali č e
je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po zakonu ni mogoč e zač eti postopka o
prekršku.
•
Združitev in izloč itev postopka
107. č len
(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z
več dejanji storil več prekrškov, o katerih še
ni bila izdana odloč ba, za vse prekrške pa je
pristojen isti organ, se izvede praviloma
enoten postopek in izda ena sama odloč ba o
prekršku. Enoten postopek se izvede praviloma tudi zoper pravno osebo in odgovorno
osebo, zoper storilca, napeljevalca in pomagač a, razen č e so podani zakonski razlogi,
da se postopek vodi samo zoper enega
izmed njih.
(2) Organ za postopek o prekrških lahko do
izdaje odloč be o prekršku iz tehtnih razlogov
ali zaradi smotrnosti odloč i, da se postopek
za posamezne prekrške ali zoper posamezne storilce, napeljevalce ali pomagač e izloč i
iz enotnega postopka in dokonč a posebej.
(3) O združitvi in izloč itvi postopka izda
organ za postopek o prekrških posebno odloč bo. Zoper odloč bo, s katero je odrejena
združitev postopka ali izloč itev postopka, ni
pritožbe.
Ukrepi za zagotovitev obdolženč eve
navzoč nosti in za uspešno izvedbo
postopka o prekršku

ukrep ne sme trajati več kot 12 ur od tiste ure,
ko je bil pridržan.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko
pijano osebno pridrži tudi pooblašč ena uradna oseba organa za notranje zadeve.
(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu
in zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno. Ta
zaznamek podpiše uradna oseba, ki je odredila pridržanje.
110. č len
(1) Pooblašč ene uradne osebe organa za
notranje zadeve smejo tudi brez odredbe občinskega sodnika za prekrške, privesti tistega,
ki so ga zalotile pri prekršku. To smejo storiti,
če ni mogoč e ugotoviti storilč eve istovetnosti,
ali če ta nima stalnega prebivališč a, ali č e so
okolišč ine, ki opravič ujejo bojazen, da bo
storilec nadaljeval s prekrškom, ali da ga bo
ponovil. Storilca prekrška je treba v takšnem
primeru privesti brez odlašanja k pristojnemu
sodniku za prekrške.
(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka
storilec zaloten pri prekršku izven uradnih ur
pristojnega obč inskega sodnika za prekrške
in če so okolišč ine, ki kažejo na nevarnost,
da bo pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil,ga sme pooblašč ena uradna oseba organa pridržati; pridržanje
traja, dokler ni mogoč e storilca privesti k pristojnemu sodniku za prekrške, vendar pa najdalj 24 ur.
(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu
in zapisati dan in uro, ko je bilo odrejeno. Ta
zaznamek podpiše uradna oseba, ki je odredila pridržanje,pridržani pa potrdi s svojim
podpisom, da mu je bila odredba o pridržanju
naznanjena.

108. č len
(1) Obdolženec se sme pridržati, dokler se
ne izda odloč ba o prekršku, č e je utemeljen
sum, da je storil prekršek:
1) Če ni mogoč e ugotoviti njegove istovetnosti ali č e nima stalnega prebivališč a, upravič en pa je sum, da bo zbežal;
2) Če bi se z odhodom zaradi prebivanja v
tujini lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek.,
3) Če je bil zaloten pri hujšem prekršku, za
katerega se lahko izreč e kazen zapora, pridržanje pa je potrebno, da se mu prepreč i nadaljevanje prekrškov.
(2) Pridržanje obdolženca je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in uro, ko je bilo
odrejeno, da se pridrži. Ta zaznamek podpiše
obč inski sodnik za prekrške, obdolženec pa
potrdi s svojim podpisom, da mu je bila
odredba o pridržanju naznanjena.
(3) Pridržanje sme trajati največ 24 ur od
tiste ure, ko je bil obdolženec pridržan. V tem
času ga je treba zaslišati in izdati odloč bo o
prekršku ali pa ga izpustiti.

112. č ien
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana odloč ba o prekršku, so
obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan
zapora oziroma za 100 dinarjev denarne
kazni.
(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim
postopkom v priporu, se šteje čas pripora v
kazen zapora, izreč eno za prekršek, če je bil
zoper njega ustavljen kazenski postopek in je
bil za isto dejanje kaznovan v postopku o
prekršku.

109. č len
(1) Obč inski sodnik za prekrške sme odrediti, da se tisti, ki ga v pijanosti zalotijo pri
prekršku, pridrži, dokler se ne iztrezni, č e je
nevarnost, da bo še naprej delal prekrške. Tak

113. č len
(1) Če se zač ne postopek za prekršek zoper obdolženca, ki nima stalnega prebivališč a
v Jugoslaviji, pa bi rad pred koncem postopka
zapustil Socialistič no federativno republiko
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OPOMBE:

111. č len
Obč inski sodnik za prekrške oziroma pooblašč ena uradna oseba, ki je odredila pridržanje, obvesti o pridržanju družino pridržanega, razen č e ta temu nasprotuje. O pridržanju obvesti tudi pristojni organ za socialno skrbstvo, č e je treba kaj ukreniti za
varstvo ali preskrbo otrok in drugih družinskih č lanov, za katere skrbi pridržani.

'
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OPOMBE-

Jugoslavijo, ali če zač asno prebiva v tujini,
kakor tudi, ko se je bati, da bi se lahko z
begom izognil odgovornosti za prekršek,
sme organ, ki vodi postopek za prekršek, na
njegov predlog odloč iti, da položi osebno ali
kdo drug zanj varšč ino.
(2) Če je potrebno, zahteva organ, ki vodi
postopek za prekršek, od obdolženca, naj določ i svojega pooblašč enca ali pooblašč enca
za vroč itve.
(3) Varšč ine ni mogoč e določ iti, preden
obdolženec ni zaslišan.
(4) Varšč ina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določ i glede na težo prekrška, višino" povzroč ene škode, osebne in družinske
razmere obdolženca ter glede na premoženjske razmere tistega, ki jo daje.Varšč ina
se lahko položi v gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih ali v drugih premič nih stvareh več je vrednosti, ki jih je lahko vnovč iti ali
hraniti.
(5) Če je postopek z odloč bo ustavljen, se
položena varščini vrne.
(6) Če obdolženec pobegne, organ za postopek o prekrških odloč i, da gre varšč ina v
prorač un obč ine.
(7) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po
pravnomoč nosti odloč be o prekršku ne plač a
izreč ene denarne kazni ali ne poravna povzroč ene škode, se iz položene varšč ine poravnajo denarna kazen, ugotovljena škoda, dosežena premoženjska korist in stroški postopka, presežek pa se vrne.
(8) Če tisti, ki je kaznovan za prekršek, po
pravnomoč nosti odloč be o prekršku nastopi
prestajanje kazni zapora, se iz položene varšč ine poravnajo ugotovljena škoda, dosežena premoženjska korist in stroški postopka,
morebitni presežek varšč ine pa vrne. Če
kaznovani ne nastopi prestajanja kazni zapora, gre morebitni presežek varšč ine v prorač un obč ine.
(9) O položitvi varšč ine in njeni vrnitvi izda
organ, ki vodi postopek o prekršku, posebno
odloč bo.
Zaslišanje obdolženca
114. č len
(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno.
Pri zaslišanju se mu lahko dovoli, da uporablja svoje zapiske.
(2) Če obdolženec sploh noč e odgovarjati
ali noč e odgovarjati na posamezna vprašanja, ga je treba pouč iti, da si utegne s tem
otežiti
zbiranje dokazov za svojo obrambo.
v
(3) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj
zagovor pismeno, če spozna da glede na pomen prekrška in podatke, ki so navedeni v
predlogu, ni potrebno neposredno ustno zaslišanje. V takem primeru lahko da obdolženec svoj zagovor pismeno, ali pa zahteva ustno zaslišanje.
(4) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je
treba vprašati najprej za osebne podatke: ime
in primek, poklic, dan, mesec, leto in kraj
rojstva, stanovanje, zakonsko stanje in število
otrok, državljanstvo, šolstvo izobrazbo, pre-
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moženjske razmere, ali je bil že kdaj kaznovan
za kaznivo dejanje ali za prekršek, kdaj in
zakaj, ali je v kazenskem postopku, in če je
mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik.
Obdolženca je treba pouč iti, da mora takoj
sporoč iti tfsako spremembo naslova ali nameravano spremembo prebivališč a, ter ga opozoriti na posledice, če ne bo tako ravnal.
(5) Ko organ, ki vodi postopek o prekršku,
dobi osebne podatke, naznani obdolžencu,
česa je obdolžen, in ga opomni naj pove vse,
kar je v zvezi s prekrškom, zaradi katerega je
zaslišan.
115. č len
(1) Pri zaslišanju je treba obdolžencu
omogoč iti, da se v neoviranem pripovedovanju izjavi o vseh okolišč inah, ki ga obremenjujejo in da navede vsa dejstva, ki so v
korist njegovi obrambi.
(2) Ko obdolženec konč a svojo izpovedbo, se mu postavijo vprašanja, č e je treba,
da se izpolnijo vrzeli ali odpravijo nasprotja
in nejasnosti v njegovem pripovedovanju.
(3) Zaslišanje se mora opraviti tako, da se
v polni meri spoštuje obdolženč eva osebnost.
(4) Proti obdolžencu se ne smejo uporabiti siia, grožnja ali druga podobna sredstva,
da bi se dosegla kakšna njegova izjava ali
priznanje, sicer ni mogoč e opreti odloč be o
prekršku na obdolženč evo izpovedbo.
116. č len
(1) Obdolžencu je treba postavljati vprašanja jasno, razloč no in določ no, tako da jih
lahko popolnoma razume. Vprašanja zlasti ne
smejo izhajati s stališč a, kot da je kakšno še
neugotovljeno dejstvo že ugotovljeno. Prav
tako se mu tudi ne smejo postavljati vprašanja, v katerih je obseženo navodilo, kako je
treba nanje odgovoriti. Obdolženca se ne sme
preslepiti, da bi se dosegla njegova izjava ali
priznanje.
(2) č e se poznejše obdolženč eve izpovedbe razlikujejo od prejšnjih, zlasti č e obdolženec preklič e svoje priznanje, se zahteva od njega, naj pove razloge, zakaj različ no
izpoveduje oziroma zakaj preklicuje priznanje.
117. č len
(1) Obdolženec se sme sooč iti s prič o ali z
drugim obdolžencem, č e se njune izpovedbe
ne ujemajo v pomembnih dejstvih.
(2) Sooč enci se vsak zase zaslišijo o vsaki okolišč ini, v kateri se njihove izpovedbe
ne ujemajo, in njihov odgovor vpiše v zapisnik.
118. č len
Obdolženč eva izpovedba se vpiše v zapisnik v obliki pripovedovanja; vprašanja in
odgovori nanje se vpišejo v zapisnik samo,
č e je to potrebno.
119. č len
(1) Obdolženec se zasliši po tolmač u, č e
ne zna jezika, ki se uporablja v postopku.
priloga poroč evalca

(2) Če je obdolženec gluh, se mu postavljajo vprašanja pismeno, č e je nem, pa se
zahteva od njega, da odgovori pismeno. Če
se zaslišanje ne more opraviti na ta nač in,
se poklič e za tolmač a nekdo, ki se zna sporazumevati z obdolžencem.
120. č len
(2) Navzoč nost obdolženca pri zaslišanju
v postopku o prekršku se zagotovi z vabilom.
Vabilo pošlje organ, ki vodi postopek o prekršku.
(2) Obdolžencu je treba v vabilu povedati, č esa je, obdolžen in ali se mora zaradi zaslišanja
zglasiti osebno, ali pa sme podati svoj zagovor tudi pismeno. Obdolženca, ki je povabljen, da se zglasi osebno, je treba v vabilu
opomniti, da bo odrejena privedba, če se ne
bo zglasil na vabilo. Ce za pravilno odloč itev
ni nujno, da bi bil obdolženec zaslišan, ga je
treba v vabilu opomniti, da bo odloč ba o prekršku izdana tudi brez njegovega zaslišanja,
če se na vabilo ne bo zglasil.
121. č len
(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec
ne zglasi na vabilo in svojega izostanka ne
opravič i, ali č e mu ni bilo mogoč e vroč iti v
redu vabila, iz okolišč in pa je oč itno,da se mu
obdolženec izmika, njegova navzoč nost pa je
potrebna za pravilno odloč itev, se odredi privedba. Privedbo je mogoč e odrediti samo v
primeru, kadar je bilo v vabilu reč eno, da se
mora obdolženec osebno zglasiti.
(2) Privedba se odredi pismeno. V odredbi
je treba povedati ime obdolženca, ki naj se
privede in razlog, zakaj je o'drejena privedba.
Odredba mora imeti uradni peč at in podpis
uradne osebe organa, ki je privedbo odredil.
Izvršitev odredbe se prepusti organom za notranje zadeve.
(3) Privedba obdolženca se sme odrediti
tudi brez poprejšnjega vabila, če obdolženec
ne more dokazati, kdo je, ali če nima stalnega
prebivališč a.
122. č len
Za zaslišanje predstavnika obdolžene pravne osebe se smiselno uporabljajo določ be
tega zakona, ki se nanašajo na zaslišanje obdolženca (114. do 120. člen). Pred njegovim
zaslišanjem je treba preveriti ali je pooblašč en, da predstavlja obdolženo pravno osebo.
Zaslišanje prič
123. č len
(1) Prič e se zaslišijo, če je to potrebno za
ugotovitev dejanskih okolišč in.
(2) Kdor je poklican za prič o, mora na vabilo priti k prič evanju in prič ati, kdor zaradi
onemoglosti, bolezni ali nezmožnosti ne more priti, se zasliši, kjer je.
124. č len
Prič o zasliši organ, ki vodi postopek o prekršku, razen če prič a ne živi na njegovem
območ ju; v tem primeru opravi zaslišanje organ, na katerega območ ju prič a prebiva.
priloga poroč evalca

125. č len
Kot prič a ne sme biti zaslišan:
1) kdor bi s svojo izpovedjo prekršil dolžnost varovanja uradne, državne ali vojaške
tajnosti, dokler ga pristojni organ ne odveže
te dolžnosti;
2) obdolženč ev zagovornik o tistem, kar
mu je obdolženec zaupal kot svojemu zagovorniku, razen č e obdolženec to sam zahteva.

OPOMBE:

126. č len
(1) Dolžnosti prič evanja so oprošč eni:
1) obdolženč ev zakonec;
2) obdolženč evi sorodniki v ravni vrsti,
sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena;
3) obdolženč ev posvojenec in posvojitelj;
4) zdravnik in oseba, ki opravlja drug poklic ali dejavnost, o tistem, kar je zvedel pri
opravljanju poklica oziroma dejavnosti, č e
velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost
tisto, kar je zvedel pri opravljanju takega
poklica ali take dejavnosti;
5) verski spovednik o tistem, č esar se mu
je obdolženec spovedal.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, je
dolžan pouč iti osebe, omenjene v prejšnjem
odstavku, preden jih zasliši ali brž ko zve za
njihovo razmerje do obdolženca, da jim ni
treba prič ati. Pouk in odgovor se vpišeta v
zapisnik.
(3) Mladoletne osebe, ki glede na svojo
starost in duševno razvitost ne more razumeti pomena pravice, da ni dolžna prič ati, ni
dovoljeno zaslišati kot prič o, razen č e to
zahteva sam obdolženec.
(4) Kdor ima razlog, da odreč e prič anje
proti enemu od obdolžencev, je oprošč en
prič anja tudi proti drugim obdolžencem, č e
se njegova izpovedba po naravi stvari ne da
omejiti samo nanje.
127. č len
Če je bil kot prič a zaslišan kdo, ki ne bi
smel biti zaslišan kot prič a (125. č len) ali
kdo, ki ni bil dolžan prič ati (126. č len), pa o
tem ni bil pouč en niti se ni izrecno odpovedal tej pravici, ali pa pouk in odpoved prič evanju nista zapisana v zapisnik, ali je bil
zaslišan mladoletnik, ki ni mogel razumeti
pomena pravice, da ni dolžan prič ati, ali č e
je bila izpovedba prič e izsiljena s silo, grožnjo ali kakšnim drugim podobnim sredstvom, s katerim bi se vplivalo na voljo prič e
pri izpovedovanju, na takšno izpovedbo ni
mogoč e opreti odloč be o prekršku.
128. člen
Prič a ni dolžna odgovarjati na posamezna
vprašanja, č e je verjetno, da bi s tem spravila sebe ali svojega bližnjega sorodnika (1.
do 3. toč ka prvega odstavka 126. člena) v
hudo sramoto, znatno materialno škodo v
kazenski pregon ali postopek o prekršku.
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129. č len
(1) Prič e se zaslišujejo vsaka zase in brez
navzoč nosti drugih prič . Prič a mora dajati
odgovore ustno.
(2) Prič o je treba najprej opomniti, da je
dolžna govoriti resnico in da ne sme nič esar
zamolč ati, nato pa jo opozoriti, da pomeni
kriva izpovedba kaznivo dejanje. Prič o je
treba opozoriti tudi, da ni dolžna odgovarjati
na vprašanja iz 128. člena tega zakona in to
opozorilo vpisati v zapisnik.
(3) Prič o je treba nato vprašati za ime in
priimek, ime oč eta, poklic, prebivališč e,
rojstni kraj, starost in njeno razmerje do obdolženca in oškodovanca. Opozoriti jo je treba, da mora organu, ki vodi postopek o prekršku, sporoč iti spremembo naslova ali prebivališč a.
(4) Pri zaslišanju mladoletne osebe, zlasti
če je bila s prekrškom oškodovana, je treba
ravnati obzirno, da zaslišanje ne bi škodljivo
vplivalo na njeno duševno stanje. Če je potrebno, se zaslišanje mladoletne osebe
opravi s pomoč jo pedagoga ali kakšnega
drugega strokovnjaka.
130. č len
(1) Po splošnih vprašanjih se od prič e zahteva, naj pove vse, kar ve o zadevi; nato se
ji postavijo vprašanja, da se njene izpovedbe preizkusijo, dopolnijo in razjasnijo. Pri
zaslišanju prič ni dovoljeno slepiti in tudi ne
postavljati takšnih vprašanj, v katerih je že
obseženo navodilo, kako naj odgovori.
(2) Prič o Je treba vselej vprašati, odkod ve
to, o č emer prič a.
(3) Prič e se smejo sooč iti, č e se njihove
izpovedbe ne ujemajo glede pomembnih
dejstev. Sooč enci se o vsaki okolišč ini, o
kateri se njihove izpovedbe ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in njihovi odgovori vpišejo v
zapisnik. Hkrati se smeta sooč iti samo dve
prič i.
(4) Oškodovanca, ki se zaslišuje kot prič a,
je treba vprašati, ali želi premoženjskopravni zahtevek uveljaviti v postopku za prekršek.
131. č len
Če prič a ne zna jezika, ki se uporablja v
postopku, ali č e je gluha ali nema, se zasliši
tako, kot je predpisano v 119. č lenu tega
zakona.
132. č len
(1) Navzoč nost prič e pri zaslišanju v postopku o prekršku se zagotovi z vabilom.
Vabilo pošlje organ, ki vodi postopek o prekršku.
(2) V vabilu je treba povedati, da se mora
prič a zglasiti in da bo odrejena privedba, če
se neopravič eno ne bo zglasila na vabilo.
(3) Določ bi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi, kadar se oškodovanec
vabi kot prič a. To je treba posebej povedati v
vabilu.
133. č len
(1) Če se pravilno povabljena prič a ne zglasi na vabilo in svojega izostanka ne opravič i,

njena navzoč nost pa je potrebna za ugotovitev dejanskega stanja, se odredi privedba.
Privedbo je mogoč e odrediti samo v primeru,
kadar je bilo v vabilu reč eno, da se mora prič a
p
osebno zglasiti.
(2) Privedba oškodovanca se sme odrediti
samo, kadar je povabljen obenem kot prič a.
(3) Privedba se odredi pismeno. V odredbi
je treba povedati ime prič e, ki naj se privede
in razlog, zakaj je odrejena privedba. Odredba
mora imeti uradni peč at in podpis uradne
osebe organa, ki je privedbo odredil. Izvršitev
odredbe se prepusti organom za notranje zadeve.
Ogled
134.č !en
(1) Če si je za ugotovitev ali razjasnitev
kakšnega pomembnega dejstva potrebno kaj
osebno ogledati, se opravi ogled.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku, in
ki je odredil ogled, določ i, kdo naj se povabi k
ogledu.
Izvedenci
135. č len
(1) Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti
izvid in mnenje nekoga, ki ima potrebno
strokovno znanje, se odredi, naj to opravijo
izvedenci.
(2) Če je bilo izvedensko delo že opravljeno v kakšnem postopku pred uvedbo postopka o prekršku, organ, ki vodi postopek o
prekršku, presodi, ali je treba izvedensko
delo dopolniti ali ponoviti.
136. č len
(1) Za izvedenca se ne sme postaviti, kdor
ne sme biti zaslišan kot prič a (125. č len) ali
kdor je oprošč en dolžnosti prič evanja (126.
člen), kot tudi ne tisti, proti kateremu je bil
storjen prekršek; č e pa je bil postavljen, se
odloč ba o prekršku ne more opirati na njegov izvid in mnenje.
(2) Razlog za izloč itev izvedenca je podan
tudi glede oseb, ki so skupaj z obdolžencem
ali oškodovancem v delovnem razmerju pri
istem organu, isti organizaciji združenega
dela, drugi organizaciji ali skupnosti ali pri
istem posamezniku, ki opravlja samostojno
osebno delo s sredstvi, ki so lastnina obč anov, kot tudi glede oseb, ki so v delovnem
razmerju pri oškodovancu ali obdolžencu.
(3) Za izvedenca se praviloma ne vzame,
kdor je bii zaslišan kot prič a.
137. č len
(1) Pred zač etkom, dokazovanja po izvedencu je treba izvedencu naroč iti, naj predmet skrbno pregleda, natanč no navede vse,
kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje nepristransko in v skladu s pravili znanosti ali strokovnega znanja. Posebej ga je
treba opozoriti, da pomeni kriva izpovedba
kaznivo dejanje.
priloga poroč evalca

(2) Organ, pred katerim teč e postopek, vodi dokazovanje, pokaže izvedencu predmete, ki naj jih pregleda, mu postavlja vprašanja in zahteva po potrebi pojasnila glede
njegovega izvida in mnenja.
(3) Izvedencu se smejo dajati pojasnila,
sme se mu pa tudi dovoliti pregled spisov.
Izvedenec lahko predlaga, naj se izvedejo
dokazi ali preskrbijo predmeti in podatki, ki
so pomembni za izvid in mnenje.
138. č len
(1) Izvedenec pregleda predmete v navzoč nosti organa, ki vodi postopek, in zapisnikarja, razen č e je za pregled potrebna
dolgotrajna preiskava, ali č e se preiskava
opravi v zavodu oziroma pri državnem organu, ali če je to iz moralnih ozirov neprimerno.
(2) Če je za izvedenstvo potrebna analiza
kakšne snovi, se da izvedencu, č e je to mogoč e, na razpolago le del takšne snovi, potrebna količ ina ostanka pa spravi za primer
poznejših analiz.
139. č len
(1) Izvid in mnenje izvedenca se takoj vpišeta v zapisnik. Izvedencu se lahko dovoli,
da da svoj pismen izvid in mnenje oziroma
pismeno mnenje pozneje v roku, ki mu ga
določ i organ, pred katerim teč e postopek.
(2) V zapisniku o izvedenskem delu ali v
pismenem izvidu in mnenju je treba navesti,
kdo je to delo opravil, ter njegov poklic, strokovno izobrazbo in specialnost.
(3) Po konč anem izvedenskem delu, pri
katerem nista bila navzoč a, je treba obdolženca in oškodovanca obvestiti, da je bilo
delo opravljeno in da lahko pregledata zapisnik oziroma pismeni izvid in mnenje.
140. č len
(1) Če se podatki izvedencev v njihovem
izvidu bistveno razlikujejo, ali č e je njihov
izvid nejasen, nepopoln ali pa sam s seboj
ali z raziskanimi okolišč inami v nasprotju, pa
se te pomanjkljivosti ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem izvedencev, se ponovi dokazovanje z istimi ali drugimi izvedenci.
(2) Če so v mnenju izvedencev nasprotja
ali pomanjkljivosti, ali č e nastane utemeljen
dvom o pravilnosti danega mnenja, pa se te
pomanjkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z
novim zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih izvedencev.
141. č len
(1) Če je za določ eno vrsto izvedenskega
dela strokoven zavod ali če se da izvedensko delo opraviti v okviru državnega organa,
se tako delo, zlasti č e je bolj zamotano, zaupa praviloma takemu zavodu oziroma organu. Zavod oziroma organ določ i enega ali
več strokovnjakov, ki naj to delo opravijo.
(2) Če je izvedenstvo zaupano strokovnemu zavodu oziroma državnemu organu, ga
organ, ki vodi postopek, opozori, da pri dajanju izvida in mnenja ne more sodelovati oseba iz 136. č lena tega zakona in tudi ne nekpriloga poroč evalca

do, proti kateremu je podan kakšen razlog
za izloč itev od izvedenstva, ki je določ en v
tem zakonu, in na posledice, č e bi dal kriv
izvid oziroma mnenje.
(3) Strokovnemu zavodu oziroma državnemu organu se da na razpolago gradivo, ki je
potrebno za izvedensko delo; č e je potrebno, se ravna po tretjem odstavku 137. člena
tega zakona.
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142. č len
Določ be tega zakona, ki veljajo za določ itev in izloč itev izvedenca, se primerno uporabljajo tudi za tolmač e.
Hišna in osebna preiskava
143. č len
(1) Preiskava stanovanja in drugih prostorov ali osebna preiskava se sme opraviti samo
pri hujših prekrških, če je verjetno, da se bodo
v prostorih, na stvareh ali pri posameznih
osebah našli predmeti ali odkrili sledovi, ki bi
bili lahko pomembni za postopek, ali če se
prič akuje, da bo mogoč e obdolženca pri preiskavi stanovanja in drugih prostorov prijeti.
(2) Preiskavo v vojaških zavodih in enotah, v
stanovanjih in drugih prostorih vojaških oseb
ter osebno preiskavo vojaških oseb sme
opraviti samo pooblašč eni vojaški organ.
(3) Ni dovoljena preiskava prostorov, ki pripadajo osebam, ki uživajo imuniteto po mednarodnem pravu.
144. č len
(1) Preiskavo odredi s pismeno odredbo
organ, ki vodi postopek za prekršek. Če je
treba, se izvršitev odredbe o priskavi zaupa
organu za notranje zadeve oziroma inšpekcijskemu organu. Osebno preiskavo lahko opravi samo oseba istega spola.
(2) Uradna oseba, ki naj opravi preiskavo
stanovanja, prostorov ali osebno preiskavo,
mora pred preiskavo izroč iti tistemu, pri katerem naj se preiskava opravi ali ki naj se preišč e, pismeno odredbo.
145. č len
(1) Pred preiskavo je treba zahtevati od tistega, pri katerem naj se opravi, da prostovoljno izroč i osebo ali predmete, ki se išč ejo.
Če je to zaman, se opravi preiskava.
(2) Če bi bilo nevarno odlašati s preiskavo
ali če se preiskuje v javnih prostorih, se lahko
preiskava zač ne takoj in brez poprejšnje zahteve, naj se izroč i oseba ali predmet.
146. č len
(1) Stanovanje se preiskuje podnevi. Če se
med preiskavo znoč i, ni treba z njo prenehati.
(2) Pri preiskavi stanovanja morata biti
navzoč a dva polnoletna obč ana kot prič i.
147. č len
(1) Imetnik stanovanja ali drugih prostorov
se povabi, naj bo navzoč pri preiskavi. Če ga
ni tam, se povabi k preiskavi odrasel domač in
ali sosed.
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(2) Vrata stanovanja ali drugih prostorov in
shrambe se odpro s silo, če jih lastnik ali
njegov pooblašč enec ne odpre na ukaz uradne osebe ali če ga ni tam.
(3) Preiskava v organizacijah združenega
dela in drugih organizacijah se sme opraviti
samo v navzoč nosti predstavnika organizacije.
148. č len
Predmeti, ki so bili najdeni pri preiskavi in
so bili uporabljeni za prekršek ali pridobljeni s
prekrškom ali so nastali s prekrškom, se zasežejo.
149. č len
(1) O vsaki preiskavi se napravi zapisnik: v
njem je treba poleg drugih podatkov zapisati
odredbo, na podlagi katere je bila preiskava
pravljena, in popisati vse zasežene predmete.
(2) Zapisnik podpiše tudi tisti, pri katerem
je bila preiskava, in pa navzoč a obč ana. Če
katera teh oseb noč e podpisati zapisnika, se
to zaznamuje v zapisniku.
(3) Tistemu, pri katerem je bila preiskava,
se da overjen prepis zapisnika.
Zaseg stvari
150. č len
(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem
odstavku 37. člena tega zakona vzamejo, se
smejo zaseč i še pred izdajo odloč be o prekršku.
(2) Zaseg odredi s svojo odredbo organ, ki
vodi postopek o prekršku. Tistemu, ki se mu
stvari zasežejo, je treba izroč iti overjeni prepis odredbe.
(3) S posebnimi predpisi o prekrških se
lahko pooblastijo uradne osebe inšpekcijskih
organov in pooblašč ene uradne osebe organov za notranje zadeve, da smejo zaseč i
predmete iz prvega in drugega odstavka 37.
člena tega zakona, kadar uradno zvedo za
prekrške. Ti organi morajo zasežene predmete takoj oddati organu, ki je pristojen za postopek o prekršku. Če predmeti niso v kraju
omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj
naznaniti, obenem pa poskrbeti za hrambo
predmetov, dokler organ, ki je pristojen za
postopek o prekršku, ne izda odredbe o tem.
(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je
treba dati potrdilo z natanč nim popisom zaseženih predmetov.
(5) Ce je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana s prevelikimi stroški, odredi organ, ki je pristojen za postopek o prekršku,
da se taka stvar proda.
(6) Organ, ki je pristojen za postopek o
prekršku, lahko na ugovor prizadetega ali po
uradni dolžnosti zasežerte predmete vrne
lastniku.
Prekinitev postopka
151. č len
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku, z
odloč bo prekine postopek:
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(1) Če se ne ve za obdolženč evo prebivališč e, če je obdolženec na begu ali če je sicer
nedosegljiv državnim organom ali če je v tujini za nedoloč en čas;
(2) če je obdolženec zač asno duševno zbolel ali je pri njem nastala zač asna duševna
motnja.
(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo
vsi dokazi o prekršku in o odgovornosti obdolženca, do katerih je mogoč e priti.
(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko
prenehajo razlogi, ki so povzroč ili prekinitev.
(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se
obvesti oškodovanec.
Ustna obravnava
152. č len
(1) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
določ i ustno obravnavo, če je to potrebno za
boljšo razjasnitev stvari.
(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov zagovornik, prič e in po potrebi tudi izvedenec, č e je obdolžena pravna
oseba, se na ustno obravnavo povabi njen
predstavnik.
(3) Dan ustne obravnave se sporoč i tudi
predlagatelju postopka, oškodovancu pa, če
se s tem ne zavlač uje postopek.
153. č len
(1) Organ, ki vodi postopek, lahko odloč i,
da bo ustna obravnava v odsotnosti obdolženca, ki je bil v redu povabljen, če je bil prej
zaslišan, organ pa spozna, da njegova navzoč nost ni nujna za pravilno ugotovitev stanja
stvari. Pod enakimi pogoji je lahko ustna
obravnava tudi v odsotnosti v redu povabljenega predstavnika obdolžene pravne osebe.
(2) Ustna obravnava se opravi tudi, č e nanjo ne pride v redu povabljeni zagovornik
obdolženca.
154. č len
Ustna obravnava je javna. Organ, ki vodi
postopek o prekršku, lahko odloč i, da se
obravnava deloma ali v celoti opravi brez javnosti, če to terjajo splošne koristi ali razlogi
morale.
155. č len
Ustna obravnava se zač ne z naznanitvijo
glavne vsebine predmeta postopka. Nato se
zač ne zaslišanje obdolženca; če sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba, se zasliši najprej predstavnik pravne osebe, nato
pa odgovorna oseba, nakar se izvaja dokazni
postopek z zaslišanjem prič , izvedencev in z
izvedbo drugih dokazov.
156. č len
(1) Obdolženec in njegov zagovornik,
predstavnik in zagovornik obdolžene pravne
osebe, predlagatelj postopka ter oškodovanec imajo pravico med obravnavo predlagati
dokaze, dajati predloge, z dovoljenjem organa, ki vodi postopek, pa lahko postavljajo tudi
vprašanja osebam, ki se zaslišujejo.
priloga poroč evalca

(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda vedno obdolžencu oziroma predstavniku obdolžene pravne osebe.
Izdaja odloč be o prekršku v
skrajšanem postopku
157. č len
(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka
na neposredni osebni ugotovitvi pooblašč ene
uradne osebe ali na uradnih podatkih in če
organ, ki vodi postopek o prekršku,na podlagi takega predloga ter priloženih podatkov in
drugih dokazov utemeljeno spozna, da je obdolženec storil prekršek in da bi mu bilo potrebno izreč i denarno kazen do 3.000 dinarjev, lahko tudi brez zaslišanja obdolženca izda odloč bo o prekršku in mu izreč e denarno
kazen do 3.000 dinarjev. Organ, ki vodi postopek o prekršku,lahko izda ob navedenih
pogojih odloč bo o prekršku tudi za pravno
osebo in za posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, in izreč e denarno kazen
do 15.000 dinarjev, odgovorni osebi pa do
3.000 dinarjev.
(2) V skrajšanem postopku po prejšnjem
odstavku ni mogoč e izreč i varstvenega ukrepa in ne odloč iti o premoženjskopravnem
zahtevku.
(3) Zoper odloč bo o prekršku, izdano po
prvem odstavku tega člena, lahko vloži obdolženec v osmih dneh od dneva vroč itve ugovor. Zoper odloč bo, s katero se ugovor zavrže, se sme obdolženec pritožiti na organ druge stopnje.
(4) Če je obdolženefc vložil ugpvor pravoč asno, razveljavi organ, ki vodi postopek, odloč bo o prekršku in nadaljuje redni postopek.
(5) Odloč ba o prekršku, izdana v rednem
postopku, ne sme biti za obdolženca manj
ugodna od odloč be, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena.
Kazni za kršitev postopka
158. č len
(1) Prič a ali izvedenec, ki brez opravič enega
razloga noč e prič ati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje z denarno kaznijo do
1.000 dinarjev.
(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem
odstavku, ne plač a denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se kazen
prisilno izterja.
(3) Pritožba zoper odloč bo o denarni kazni
ne zadrži njene izvršitve.
159. č len
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu
nedostojno obnaša ali ovira delo, se kaznuje z
denarno kaznijo do 1.000 dinarjev.
(2) Pritožba zoper odloč bo ne zadrži njene
izvršitve.
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira delo, se sme odrediti,
da se obdolženec odstrani iz prostora, v katerem se opravlja dejanje o postopku, ne sme
pa se kaznovati z denarno kaznijo.
priloga poroč evalca

160. č len
Plač ane denarne kazni, izreč ene po 158. in
159. členu tega zakona, so dohodek republike.
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Enajsto poglavje
O
ODLOČBA O PREKRŠKU
Izdaja odloč be
161. č len
(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se
konč a z izdajo odloč be o prekršku.
(2) Odloč ba o prekršku se sme nanašati
samo na osebo, ki je obdolžena, in samo na
dejanje, ki je predmet predloga za uvedbo
postopka.
(3) Organ, ki vodi postopek, ni vezan na
predlog predlagatelja postopka glede pravne presoje dejanja.
162. č len
(1) Odloč ba o prekršku temelji na dokazih
in dejstvih, ki so bila ugotovljena v postopku.
(2) Organ, ki vodi postopek, mora vestno
pretehtati vsak dokaz posebej in v zvezi z
drugimi dokazi na podlagi takšne presoje
ugotoviti, katero dejstvo se šteje za dokazano
ali nedokazano.
163. č len
(1) Z odloč bo o prekršku se postopek ustavi, ali pa se obdolženec spozna za odgovornega in se mu izreč e sankcija za prekršek.
(2) Če teč e postopek zaradi več prekrškov,
se v odloč bi o prekršku navede, glede katerih
prekrškov se postopek ustavi, za katere pa se
obdolženec spozna za odgovornega in se mu
izreč e sankcija za prekršek.
164. člen
(1) Pismena odloč ba o prekršku mora imeti
uvod, izrek in obrazložitev.
(2) Uvod odloč be o prekršku obsega naziv
organa, ki jo je izdal, ime in priimek uradne
osebe, ki je izdala odloč bo o prekršku, ime in
priimek obdolženca in zagovornika oziroma
ime in sedež obdolžene pravne osebe ter prekršek, ki je predmet postopka.
(3) Izrek odloč be o prekršku mora obsegati
obdolženč eve osebne podatke oziroma ime in
sedež obdolžene pravne osebe in izrek, da je
obdolženec odgovoren za prekršek, ter podatke iz 167. člena tega zakona.
165. č len
(1) Odloč ba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda:
1) če dejanje ni. prekršek;
2) č e je bil obdolženec za isti prekršek že
pravnomoč no kaznovan ali je bil postopek
zanj ustavljen;
3)č e obdolženec uživa imunitetno pravico
po pravilih mednarodnega prava;
4) če je pregon zastaran;
5) če ni dokazano, da je prekršek storil
obdolženec;
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6) če obdolženec med postopkom umre ali
če obdolžeria pravna oseba preneha;
7) če je v zakonu določ eno, da se storilec
ne kaznuje za prekršek;
8) če so podane okolišč ine, ki po tem zakonu izključ ujejo odgovornost za prekršek;
9) če obstojijo druge okolišč ine, ki izključujejo postopek za prekršek, o
(2) Organ, ki, vodi poštopek o prekršku,
ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka umakne predlog. Predlog se lahko umakne
do izdaje odloč be o prekršku.
166. č len
(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo odloč be o prekršku (150. člen), se vrnejo
tistemu, ki so mu bili zaseženi, č e se postopek ustavi oziroma če ni razlogov, da se
vzamejo.
(2) Predmeti, ki se po zakonu morajo vzeti, se vzamejo tudi tedaj, kadar se postopek
za prekršek ne konč a z odloč bo o prekršku,
s katero se obdolženec spozna za odgovornega, č e to zahtevajo razlogi splošne varnosti ali razlogi morale.
(3) Posebno odloč bo o odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku izda organ, pred
katerim je tekel postopek takrat, ko je bil
postopek za prekršek ustavljen. Posebna odloč ba o odvzemu predmetov se izda tudi, če v
odloč bi, s katero je bil obdolženec spoznan
za odgovornega, manjka takšna odloč itev.
(4) Overjeni prepis odloč be o odvzemu
predmetov se vroč i tudi lastniku predmetov,
če je ta znan.
(5) Zoper odloč bo iz tretjega odstavka tega č lana ima lastnik predmetov pravico pritožbe, č e misli, da za odvzem predmetov ni
zakonite podlage..
167. č len
(1) Z odloč bo o prekršku, s katero se obdolženec spozna za odgovornega, se izreč e;
1) za kateri prekršek se obdolženec kaznuje, dejanski stan prekrška in predpis o prekršku;
2) kazen, ki se izreč e obdolžencu;
3) kazni za posamezne prekrške ter enotna
kazen, če gre za stek prekrškov;
4) odloč itev o opominu;
5) odloč itev o varstvenih ukrepih in o odvzemu premoženjske koristi;
6) odloč itev o vzgojnem ukrepu;
7) odloč itev o vštetju pridržanja oziroma
pripora;
8) odloč itev o vštetju že zač etega izvrševanja varstvenega ukrepa, ki traja določ en čas;
9) odloč itev o stroških postopka;
10) odločitev o premoženjskopravnem zahtevku.
(2) V odloč bi o prekršku se določ i rok, v
katerem je treba plač ati denarno kazen; navede se tudi opozorilo, da se bo prisilno izterjala
oziroma v primeru neizterljivosti spremenila v
zapor, ter se navede tudi nač in, kako se bo
denarna kazen, spremenila v zapor.
(3) Če je izreč en odvzem predmetov, je treba v odloč bi o prekršku tudi določ iti, kako je
treba ravnati z vzetimi predmeti. Če odvzem
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predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so
bili zaseženi po 150. členu tega zakona,, je
treba v odloč bi o prekršku odrediti, naj se ti
predmeti vrnejo lastniku.
168. č len
V obrazložitvi odloč be o prekršku je treba
kratko navesti, katera dejstva in iz katerih
razlogov se štejejo za dokazana ali nedokazana in kateri razlogi so bili odloč ilni pri uporabi
pravnih predpisov, zlasti pri ugotavljanju, ali
sta podana prekršek in odgovornost obdolženca oziroma na čem temelji odloč itev o
ustavitvi postopka, okolišč ine, ki so bile upoštevane pri odmeri sankcij za prekrške, kot
tudi podlage za odloč itev o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku ter o
odvzemu premoženjske koristi.
169. č len
(1) Pismena odloč ba o prekršku, ki se vroč i
obdolžencu in drugim osebam, ki imajo pravico pritožbe, mora obsegati pouk o pravici
pritožbe ter rok in nač in vložitve.
(2) Pismena odloč ba o prekršku mora imeti
tudi številko, datum, podpis in uradni peč at
organa, ki jo je izdal.
170. č len
(1) Pomote v pisavi ali številkah ter druge
oč itne pomote v odloč bi o prekršku lahko
popravi vsak čas po uradni dolžnosti ali na
predlog udeležencev postopka organ, ki je
odloč bo izdal.
(2) Popravke, ki so bili napravljeni potem,
ko je bila odloč ba udeležencem že poslana, je
treba sporoč iti udeležencem
Premoženjskopravni zahtevek
171. č len
(1) Oškodovanec lahko v postopku za prekršek uveljavlja premoženjskopravni zahtevek, ki se tič e vrnitve stvari, povrnitve škode
ali razveljavitve pravnega posla.
(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka se vloži pri organu, ki
vodi postopek, poda pa se lahko najdlje,
dokler ni izdana odloč ba o prekršku na prvi
stopnji.
(3) Tisti, ki je upravič en podati predlog,
mora določ no označ iti zahtevek in navesti
dokaze. Zahtevek ne more presegati zneska,
do katerega je za obravnavo in razsojanje
premoženjskopravnih zahtevkov pristojen sodnik posameznik v pravdnem postopku.
(4) Če so bila zaradi prekrška oškodovana
družbena sredstva, oškodovanec pa ni podal predloga, sporoč i to organ, ki vodi postopek organu, ki je z zakonom pooblašč en
skrbeti za varstvo družbenih sredstev.
172. č len
(1) O premoženjskopravnem zahtevku odloč a organ, ki vodi postopek o prekršku.
(2) Če se postopek konč a z odloč bo, s
katero se obdolženec spozna za odgovornepriloga poroč evalca

ga za prekršek, lahko organ z odloč bo o
prekršku ugodi zahtevku v mejah svoje pristojnosti v celoti, lahko pa mu ugodi samo
deloma in presežkom napoti oškodovanca
na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo
tudi, če zneska škode ni mogoč e ugotoviti, ali
če bi se z njegovim ugotavljanjem preveč zavlekel postopek za prekršek. Oškodovanec
se vedno napoti na pravdo, č e se postopek o
prekršku ustavi.
(3) Če se organ, ki vodi postopek, izreč e
za nepristojnega napoti oškodovanca, naj
svoj zahtevek uveljavlja pred pristojnim organom.
(4) Če so bila zaradi prekrška oškodovana
družbena sredstva, se o ustavitvi postopka
obvesti organ, ki je z zakonom pooblašč en
skrbeti za varstvo družbenih sredstev.
Stroški postopka
173. č len
(1) Stroški postopka o prekršku so izdatki,
ki nastanejo v tem postopku od njegove
uvedbe do konca.
(2) Stroški postopka o prekršku so:
1) izdatki za prič e, izvedence, tolmač e,
oglede, ter hišne in osebne preiskave;
2) izdatki za privedbo obdolženca;
3) potni stroški uradnih oseb;
4) izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan, in stroški poroda;
5) potni stroški obdolženca;
6) povpreč nina.
(3) Povpreč nina se določ i v znesku od 100
do 1.000 dinarjev glede na trajanje in zamotanost postopka ter glede na premoženjske razmere tistega, ki jo mora plač ati. Če je odloč ba izdana v skrajšanem postopku, se povpreč nina določ i v znesku od 50 do 100 dinarjev.
(4) Stroški iz 1. do 4. toč ke drugega odstavka tega č lena se v postopku o prekršku
izplač ajo vnaprej iz sredstev organa, ki vodi
postopek o prekršku, pozneje pa se izterjajo
od tistega, ki jih je po 174. č lenu tega zakona
dolžan plač ati.
(5)Stroški za prevajanje v jezik jugoslovanskega naroda ali jugoslovanske narodnosti, ki nastanejo za uporabo določ b ustave in tega zakona o pravici pripadnikov narodov in narodnosti Jugoslavije do uporabe
svojega jezika, bremenijo sredstva organa,
ki vodi postopek o prekršku.
174. č len
(1) Stroške postopka plač a tisti, ki mu je
bila izreč ena sankcija za prekršek.
(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, tisti, ki mu je izreč ena sankcija, ne trpi
stroškov za tiste prekrške, glede katerih je bil
postopek ustavljen, če se dajo ti stroški izloč iti iz skupnih stroškov.
(3) Če je z isto odloč bo izreč ena sankcija
več obdolžencem, se določ i, kolikšen del
stroškov trpi vsak izmed njih; č e tega ni
mogoč e določ iti, trpijo vsi obdolženci nerazdelno plač ilo stroškov postopka. Plač ilo
priloga poroč evalca

povpreč nine se določ i za vsakega obdolženca posebej.
(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremenijo prorač un ustavne družbenopolitič ne
skupnosti.
(5) Organ, ki vodi postopek o prekršku,
sme oprostiti obdolženca, ki mu je bila izreč ena sankcija, povrnitve stroškov poplač ila stroškov postopka iz drugega odstavka 173. člena, če bi bilo zaradi plač ila stroškov ogroženo
njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje tistih, ki
jih je dolžan preživljati.
(6) Kdor doma vloži lažno ovadbo o prekršku, plač a stroške postopka.

OPOMBE:

175. č len
(1) V odloč bi o prekršku se določ i, kdo
plač a stroške in kolikšni so.
(2) Če za ugotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda pozneje o stroških postopka
posebna odloč ba.
176. č ien
(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblašč enec, predstavnik obdoižene pravne osebe, prič a, izvedenec in tolmač plač ajo ne glede na izid
postopka o prekršku stroške svoje privedbe,
preložitev dejanja v postopku o prekršku in
druge stroške, ki so jih povzroč ili po svoji
krivdi kot tudi ustrezen den>ovpreč nine.
(2) O stroških iz prvega odstavka tega č lena se odloč i s posebno odloč bo.
177. č len
O plač ilu stroškov, ki nastanejo pri Republiškem senatu za prekrške, odloč a dokonč no ta
organ v skladu z določ bami 173. do 176. č lena
tega zakona.
178. č len
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje, izda natanč nejše predpise o stroških postopka o prekršku.

*

Dvanajsto poglavje
PRITOŽBA
179. č len
(1) Zoper odloč bo o prekršku se lahko vloži
pritožba na organ druge stopnje.
(2) Pritožbo lahko vložijo obdolženec oziroma njegov zagovornik, njegov zakonec,
krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra In
rejnik. Za pravno osebo lahko vloži pritožbo
njen predstavnik oziroma njen zagovornik.
(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj
postopka. Predlagatelj se lahko pritoži tako v
škodo kot v korist obdolženca.
(4) Če oškodovanec ni predlagatelj postopka, se lahko pritoži le zoper stroške postopka.
(5) Če je izreč en varstveni ukrep odvzema
predmetov, ki niso last obdolženca, se sme
lastnik predmetov pritožiti glede odloč itve o
odvzemu predmetov.
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(6) Zagovornik, zakonec, krvni sorodnik v
ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik obdolženca
lahko vložijo pritožbo tudi brez njegovega
posebnega dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji. Rok za pritožbo teč e tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis odloč be vroč en
obdolžencu oziroma njegovemu zagovorniku.
(7) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so
bili kaznovani po 158. in 159. členu tega zakona.
v
180. č len
(1) Pritožba se poda v osmih dneh po vročitvi odloč be.
(2) Rok za pritožbo zoper odloč bo, ki je
bila ustno naznanjena, zač ne teč i z dnem
naznanitve, razen če je udeleženec zahteval,
da se mu pošlje prepis odloč be.
(3) Pritožba se vloži pismeno ali se poda
ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal odloč bo o prekršku.
Varianta: Doda se nov četrti odstavek, ki se
glasi:
(4) »Pismena pritožba se vloži v zadostnem številu izvodov za organ, ki vodi postopek, za predlagatelja, obdolženca in zagovornika, da se jim vroč i.«

>

181. č len
(1) Obdolženec se lahko odpove pravici do
pritožbe, če je bila odloč ba o prekršku razglašena v njegovi navzoč nosti, vloženo pritožbo
pa lahko umakne do odloč itve organa druge
stopnje.
(2) Če se je obdolženec odpovedal pritožbi
ali jo je umaknil, tega ne more preklicati.
182. č len
(1) Pritožba mora obsegati navedo odloč be, zoper katero je podana in pritožnikov
podpis.
(2) Pritožbe ni treba posebej utemeljevati,
temveč zadostuje, da pritožnik pove, zakaj ni
zadovoljen z odloč bo.
(3) Pritožnik sme v pritožbi navajati nova
dejstva in nove dokaze, vendar mora povedati razloge, zakaj jih ni navedel že prej. Ko
se sklicuje na nova dejstva, mora navesti
dokaze, s katerimi naj bi se ta dejstva dokazala; ko se sklicuje na nove dokaze pa mora
navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi dokazati.
183. člen
Odloč ba o prekršku se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določ b postopka o prekršku;
2. zaradi kršitve materialnih določ b tega
zakona ali predpisa, ki določ a prekršek;
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve
dejanskega stanja;
4. zaradi odloč be o kazni, o varstvenih
ukrepih, o odvzemu premoženjske koristi, o
stroških postopka o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku.
184. č len
(1) Bistvena kršitev določ b postopka o
prekršku je podana:
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1. č e je v postopku sodelovala uradna
oseba, ki bi morala biti izloč ena (78. č len) ali
je s pravnomoč no odloč bo bila izloč ena (79.
člen);
2. če je predlog za uvedbo postopka o
prekršku podal nekdo, ki ne more biti predlagatelj (prvi odstavek 106. č lena);
3. če obdolženec v postopku o prekršku ni
bil zaslišan pred izdajo odloč be o prekršku,
razen v primerih iz drugega odstavka 60. in
157. člena tega zakona;
(4) č e je bil obdolženec ali njegov zagovornik na ustni obravnavi ali med izvajanjem
drugih dejanj v postopku o prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega jezika in za
pravico, da v svojem jeziku spremlja potek
ustne obravnave oziroma postopka (64.
člen);
5. č e je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost ustne obravnave (154. č len);
6. č e je odloč bo o prekršku izdal organ, ki
zaradi stvarne nepristojnosti ne bi smel odloč ati o tej zadevi, ali č e je organ nepravilno
zavrnil predlog za uvedbo postopka zaradi
stvarne nepristojnosti;
7. č e organ z odloč bo o prekršku ni popolnoma rešil predmeta predloga za uvedbo
postopka;
8. č e je bil zahtevek, podan v predlogu za
uvedbo postopka, prekorač en;
»
9. č e se odloč ba opira na dokaz, na katerega se po določ bah tega zakona ne more
opirati razen č e je glede na druge dokaze
oč itno, da bi bila tudi brez tega dokaza izreč ena enaka odloč ba o prekršku;
10. č e je z novo odloč bo o prekršku, izdano po razveljavitvi prejšnje odloč be, prekršena določ ba osmega odstavka 192. č lena
tega zakona;
11. č e je izrek odloč be nerazumljiv, č e nasprotuje sam sebi ali razlogom odloč be; ali
če odloč ba sploh nima razlogov ali če v njej
niso navedeni razlogi o odloč ilnih dejstvih
ali so ti razlogi popolnoma nejasni ali v precejšnji meri s sebojcv nasprotju; ali č e je o
odloč ilnih dejstvih precejšnje nasprotje med
tem, kar se navaja v razlogih odloč be o vsebini listin ali zapisnikov o izpovedbah v postopku in med samimi temi listinami oziroma
zapisniki.
(2) Bistvena kršitev določ b postopka o
prekršku je podana tudi, če organ za postopek o prekršku med postopkom ali ob izdaji
odloč be ni uporabil ali je nepravilno uporabil
kakšno drugo določ bo tega zakona, pa je to
vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost in
pravilnost odloč be.
185. č len
Kršitev materialnih določ b tega zakona ali
predpisa, ki določ a prekršek je podana, če je
kršitev podana glede vprašanja:
1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper
obdolženca uveden postopek, prekršek;
2. ali so podane okolišč ine, ki izključ ujejo
odgovornost za prekršek;
3. ali so podane okolišč ine, ki izključ ujejo
postopek o prekršku, zlasti pa ali je pregon
za prekršek zastaral in ali je o zadevi že
pravnomoč no odloč eno;
priloga poroč evalca

4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet
predloga za uvedbo postopka uporabljen
predpis, ki se ne bi smel uporabiti;
5. ali je bila z odloč itvijo o kazni, opominu
ali vzgojnem ukrepu oziroma z odloč itvijo o
varstvenem ukrepu ali odvzemu premoženjske koristi prekorač ena pravica, ki jo po zakonu ima organ, ki vodi postopek;
6. ali so bile prekršene določ be o vštetju
pridržanja ali pripora.
186. č len
(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno odloč ilno dejstvo zmotno
ugotovljeno ali č e je iz ugotovljenih dejstev
napravljen nepravilen sklep.
(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, č e kakšno odloč ilno dejstvo sploh ni
bilo ugotovljeno.
187. č len
(1) Odloč ba o prekršku, se sme izpodbijati
zaradi odloč itve o kazni tudi tedaj, č e z njo
sicer ni bila prekorač ena zakonita pravica
organa, ki vodi postopek (5. toč ka 185. č lena), vendar ta organ ni pravilno odmeril kazni glede na okolišč ine, ki vplivajo na to ali
naj bo kazen več ja ali manjša.
Odloč ba o kazni se sme izpodbijati tudi
zaradi tega, ker je organ prve stopnje nepravilno uporabil določ be o omilitvi kazni, o
opominu ali o nekaznovanju storilca, aii ker
teh določ b ni uporabil, č eprav so bili za to
podani zakoniti pogoji.
(2) Odloč itev o varstvenem ukrepu ali o
odvzemu premoženjske koristi se sme izpodbijati tudi, č e sicer ne gre za kršitev določ b tega zakona ali predpisa, ki določ a prekršek (2. toč ka 183. č lena), pač pa je organ
prve stopnje nepravilno izdal to odloč itev ali
ni izrekel varstvenega ukrepa oziroma odvzema premoženjske koristi, č eprav so bili za
to podani zakoniti pogoji.
(3) Odloč itev o stroških postopka in o premoženjskopravnem zahtevku se sme izpodbijati, č e je organ prve stopnje o teh vprašanjih odloč il v nasprotju z določ bami tega
zakona.
188. č len
(1) Organ druge stopnje preizkusi odloč bo
o prekršku v tistem delu, v katerem se s
pritožbo izpodbija, vendar mora vselej po
uradni dolžnosti preizkusili:
1. ali je podana bistvena kršitev določ b
postopka o prekršku iz 1., 3., 4. in 7. do 12.
toč ke prvega odstavka 184. č lena tega zakona;
2. ali je bila na škodo obdolženca prekršena materialna določ ba tega zakona ali
predpisa, ki določ a prekršek (185. č lena tega
zakona).
2. Če pritožba, ki je podana v korist obdolženca, ni posebej utemeljena (drugi odstavek 182. č lena), se organ druge stopnje
omeji na preizkus kršitev iz 1. in 2. toč ke
prejšnjega odstavka in na preizkus odloč itve
o kazni, varstvenih ukrepih in odvzemu premoženjske koristi.
priloga poroč evalca

189. č len
Na kršitev zakona iz 1. toč ke prvega odstavka 184. člena tega zakona se sme pritožnik sklicevati v pritožbi samo, č e na kršitev
ni mogel opozoriti med postopkom o prekršku, ali č e je zanjo opozoril, pa je organ prve
stopnje nI upošteval.
190. č len
(1) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže organ prve stopnje.
(2) Zoper odloč bo, s katero je bila prepozna
ali nedovoljena pritožba zavržena, ima pritožnik pravico do pritožbe na pristojni organ
druge stopnje. Pravoč asno pritožbo s spisom
pošlje organ prve stopnje brez odlašanja organu druge stopnje.

OPOMBE:

191. č len
Če organ, ki je izdal odloč bo o prekršku, ob
pritožbi spozna, da je bil izvedeni postopek
nepopoln in da je to lahko vplivalo na odloč anje o zadevi, najprej dopolni postopek v mejah pritožbenih navedb.
192. č len
(1) Organ druge stopnje zavrže prepozno ali
nedovoljeno pritožbo, če tega ni storil organ
prve stopnje.
(2) Organ druge stopnje lahko odloč bo o
prekršku potrdi, razveljavi ali spremeni.
(3) Organ druge stopnje zavrne pritožbo kot
neutemeljeno in potrdi odloč bo organa prve
stopnje, če ugotovi, da niso podani razlogi
zaradi katerih se odloč ba izpodbija in tudi ne
takšne bistvene kršitve postopka oziroma materialnega predpisa, na katere je treba paziti
po uradni dolžnosti (prvi odstavek 188. člena).
(4) Organ druge stopnje ugodi pritožbi in
razveljavi odloč bo organa prve stopnje ali jo
razveljavi po uradni dolžnosti ter vrne zadevo
v novo odloč itev, če ugotovi, da je podana
bistvena kršitev določ b postopka o prekršku,
ali če spozna, da bi moral zaradi zmotne ali
nepopolne ugotovitve dejanskega stanja organ prve stopnje postopek dopolniti ali izvesti
nov postopek ter znova odloč iti o isti zadevi,
kot tudi, če ugotovi, daje odloč bo prve stopnje izdal stvarno nepristojen organ; v tem
primeru zadevo pošlje stvarno pristojnemu
organu.
(5) Organ druge stopnje ugodi pritožbi in
spremeni odloč bo organa prve stopnje, č e
ugotovi, da so bila odloč ilna dejstva v prvostopni odloč bi pravilno ugotovljena, da pa je
treba glede na ugotovljeno dejansko stanje
ob pravilni uporabi predpisov izdati drugač no
odloč bo. Ta organ spremeni odloč bo organa
prve stopnje tudi, če spozna, da so podane
kršitve zakona, ki jih je mogoč e odstraniti tudi
brez razveljavitve odloč be, ali da je treba pri
odmeri kazni ali izreku varstvenega ukrepa
oziroma odvzema premoženjske koristi drugač e presojati upoštevane okolišč ine.
(6) Organ druge stopnje lahko spremeni
odloč bo organa prve stopnje tudi takrat, kadar spozna, da je organ prve stopnje zmotno
presodil listine ali druge dokaze, ki jih je sam
izvedel in nanje oprl odloč bo.
27

OPOMBE:

(7) č e organ druge stopnje pri reševanju
pritožbe ugotovi, da so razlogi, zaradi katerih
je izdal odloč bo v korist obdolženca, v korist
tudi kakšnemu drugemu obdolžencu, ki se ni
pritožil ali se ni pritožil v tej smeri, ravna po
Furadni dolžnosti, kakor da bi se bil pritožil
tudi ta.
(8) Če se pritoži samo obdolženec, se odloč ba o prekršku ne sme spremeniti v njegovo
škodo.
193. člen
Organ druge stopnje sme razveljaviti odloč bo organa prve stopnje samo doloma glede posameznega prekrška ali posameznega
obdolženca, če ugotovi, da so podani razlogi
za razveljavitev iz č etrtega odstavka 192.
člena tega zakona in se dajo posamezni deli
odloč be izloč iti brez škode za pravilno odločitev.
194. č len
Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali zaradi kršitve
materialnega predpisa, podana v korist obdolženca, obsega tudi pritožbo zaradi odloč itve o kazni, o varstvenih ukrepih in o odvzemu premoženjske koristi.
195. člen
(1) Organ prve stopnje mora opraviti vsa
procesna dejanja in pretresti vsa sporna
vprašanja, na katera je opozoril organ druge
stopnje v svoji odloč bi.
(2) Pri izreku nove odloč be je organ prve
stonje vezan na prepoved, ki je predpisana v
osmem odstavku 192. č lena tega zakona.
196. č ien
(1) Za odloč bo o pritožbi se primerno uporabljajo določ be 164; 165; drugega odstavka
169. č lena in 170. č lena tega zakona.
(2) Če je zoper odloč bo o pritožbi dopustna
zahteva za sodno varstvo, mora odloč ba obsegati pouk o pravici do te zahteve in nač in
vložitve.

*

197. č len
V skladu z določ bami 192. člena tega zakona je treba reševati tudi pritožbo zoper druge
odloč be, izdane v postopku o prekršku.
Trinajsto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
Zahteva za sodno varstvo
198. č len
(1) Zoper odloč bo izdano na drugi stopnji,
se lahko vloži v primerih, ki so določ eni vtem
zakonu, zahteva za sodno varstvo pri Vrhovnem sodišč u SR Slovenije. Zahtevo lahko vložijo kaznovani, njegov zakoniti zastopnik ali
zagovornik.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka ne odloži izvršitve odloč be; vendar pa lahko senat
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Vrhovnega sodišč a SR Slovenije na zahtevo
kaznovanega odloži ali prekine izvršitev odloč be, dokler ni konč an postopek o zahtevi,
če so utemeljeni razlogi, iz katerih je mogoč e
sklepati, da bo zahtevi ugodeno.
199. č len
(1) Zahtevo za sodno varstvo je treba vložiti
v petnajstih dneh od vroč itve odloč be druge
stopnje.
(2) Zahteva se vloži pismeno pri Vrhovnem
sodišč u SR Slovenije.
200. č len
Zahtevo za sodno varstvo je mogoč e vložiti
zoper odloč bo, izdano na drugi stopnji:
1) č e je izreč ena za prekršek kazen zapora
ali je izreč en varstveni ukrep prepovedi
opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica
ali prepoved vožnje motornega vozila;
2) če je izreč ena za prekršek posamezniku
denarna kazen nad 10.000 dinarjev, ali pravni
osebi denarna kazen nad 20.000 dinarjev;
3) če je odloč eno o premoženjskopravnem
zahtevku ali o odvzeti premoženjski koristi v
znesku nad 20.000 dinarjev.
201. č len
Odloč bo, izdano na drugi stopnji, je mogoče izpodbijati z zahtevo za sodno varstvo:
1) če je bila z odloč bo prekršena materialna določ ba tega zakona ali predpis, ki določ a
prekršek (185. člen)
2) če je bila v postopku o prekršku prekršena kakšna določ ba postopka (184. člen);
3) če je bilo dejansko stanje nepopolno
ugotovljeno ali je bil iz ugotovljenih dejstev
napravljen nepravilen sklep glede dejanskega
stanja (186. člen);
202. č len
(1) O zahtevi za sodno varstvo odloč a na
nejavni seji Vrhovno sodišč e SR Slovenije v
senatu treh sodnikov.
(2) Če ugotovi, da je bila zahteva za sodno
varstvo podana po preteku zakonitega roka,
jo sodišč e s sklepom zavrže. Sodišč e zahtevo za sodno varstvo zavrže tudi, č e jo je
podala oseba, ki je ni imela pravico podati,
ali č e zahteva po zakonu ni dovoljena.
(3) Če spozna, da je zahteva za sodno varstvo utemeljena, sodišč e s sodbo razveljavi v
celoti ali delno odloč bo o prekršku prve in
druge stopnje ali samo odloč bo druge stopnje in zadevo pošlje organu prve ali druge
stopnje v novo odloč itev, č e pa spozna, da je
bila prekršena materialna določ ba tega zakona, ali predpis, ki določ a prekršek (1. toč ka
201. člena), in dajejo podatki postopka zanesljivo podlago za drugač no odloč bo, izda sodišč e sodbo, s katero spremeni odloč bo druge
stopnje.
(4) Če spozna, da niso podani razlogi iz
201. č lena tega zakona, sodišč e s sodbo
zahtevo za sodno varstvo kot neutemeljeno
zavrne.
(5) Pri odloč anju o zahtevi za sodno varstvo se omeji sodišč e samo na preizkus tipriloga poroč evalca

stih razlogov iz 201. č lena tega zakona, na
katere se sklicuje vložnik zahteve.
(6) Če sodišč e spozna, da so razlogi, zaradi katerih je izdalo odloč bo v korist kaznovanega, podani tudi v korist kakšnega drugega storilca, pomagač a ali napeljevalca,
glede katerega ni bila vložena zahteva za
sodno varstvo, ravna po uradni dolžnosti,
kakor da bi bila taka zahteva vložena.
(7) Pri odloč anju o zahtevi za sodno varstvo sodišč e ne sme odloč iti v škodo kaznovanega.
203. č len
O nejavni seji obvesti sodišč e javnega tožilca SR Slovenije, č e je postopek za prekršek
tekel po predlogu javnega tožilca.
204. č len
Če se zadeva vrne v novo odloč itev organu prve stopnje, mora opraviti vsa procesna
dejanja in pretresti vprašanja, na katera je
opozorilo sodišč e, ko je odloč alo o zahtevi
za sodno varstvo. V tem postopku lahko kaznovani navaja nova dejstva in predloži nove
dokaze. Pri izdaji nove odloč be ni mogoč e
kaznovanega spoznati za odgovornega po
strožjem predpisu o prekršku in mu tudi ne
izreč i strožje kazni, kakor mu je bila izreč ena
z razveljavljeno odloč bo.
205. č len
(1) Kaznovanemu, ki iz opravič enega razloga zamudi rok za zahtevo za sodno varstvo, dovoli sodišč e vrnitev v prejšnje stanje, č e v osmih dneh po prenehanju vzroka,
zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo
za vrnitev v prejšnje stanje, in obenem z njo
poda tudi zahtevo za sodno varstvo.
(2) Po 30 dneh od dneva zamude se ne
more več zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.
Obnova postopka
206. č len
(199. in tretji odstavek 201. č lena ZP)
(1) Postopek za prekršek, ki je konč an s
pravnomoč no odloč bo, se sme obnoviti v korist obdolženca:
1) če se dokaže, da temelji odloč ba o prekršku na ponarejeni listini ali na krivi izpovedbi prič e, izvedenca ali tolmač a;
2) če se dokaže, da je do odloč be o prekršku prišlo zaradi kaznivega dejanja sodnika
za prekrške ali druge uradne osebe, ki je
odloč ala ali sodelovala v postopku;
3) č e se ugotovi, da je bil obdolženec za
isto dejanje že kaznovan v postopku za prekršek, v kazenskem postopku ali v postopku za
gospodarski prestopek;
4) č e se navedejo nova dejstva ali predložijo novi dokazi, ki bi pripeljali sami zase ali v
zvezi s prejšnjimi dokazi do ustavitve postopka ali uporabe predpisa, ki je za kaznovanega milejši, č e bi bili navedeni in znani v prejšnjem postopku.
priloga poroč evalca

(2) Obnovo postopka je mogoč e zahtevati v
enem letu od vroč itve pravnomoč ne odloč be
o prekršku.
(3) Obnovo postopka lahko zahteva kaznovani oziroma njegov zagovornik. Po smrti
osebe, ki je kaznovana za prekršek, lahko
vložijo zahtevo za obnovo postopka osebe iz
2. odstavka 179. člena tega zakona.
(4) Če je pravna oseba, ki je kaznovana za
prekršek, prenehala obstajati, lahko vloži zahtevo za obnovo postopka pravna oseba, ki je
prevzela premoženje pravne osebe, kaznovane za prekršek.
(5) Obnova postopka se sme zahtevati,
čeprav Je pravnomoč na odloč ba o prekršku
že izvršena in ne glede na zastaranje.
(6) Razlog za obnovo postopka iz 1. in 2.
toč ke prvega odstavka tega č lena se dokaže s
pravnomoč no sodbo, da so bile omenjene
osebe spoznane za krive tistih kaznivih dejanj. Če se postopek zoper te osebe ne more
izvesti, ker so umrle ali ker je podana okolišč ina, ki izključ uje kazenski pregon, se smejo
dejstva iz 1. oziroma 2. toč ke prvega odstavka
tega člena dokazovati tudi z drugimi dokazi.

OPOMBE:

207. č len
(1) Zahteva za obnovo postopka ne odloži
izvršitve odloč be, glede katere se obnova zahteva; vendar pa lahko organ prve stopnje, ki
je pristojen za odloč anje o zahtevi, odloži
izvršitev, dokler se ne odloč i o obnovi postopka, če je mnenja, da bo zahtevi za obnovo
postopka ugodeno.
(2) Če se obnova postopka dovoli, odloži
organ, ki odloč a o obnovi postopka, izvršitev
odloč be, za katero je dovolil obnovo.
(3) Če organ prve stopnje, ki je pristojen
za odloč anje o zahtevi za obnovo postopka
spozna, da so razlogi, zaradi katerih Je v
korist kaznovanega dovolilo obnovo postopka, v korist kakšnega drugega storilca, pomagač a ali napeljevalca, za katerega ni bila
vložena zahteva za obnovo postopka, ravna
po uradni dolžnosti, kakor da bi bila taka
zahteva vložena.
(4) V obnovljenem postopku odloč ba o
prekršku ne more biti spremenjena v škodo
kaznovane osebe.
208. č ien
(1) V zahtevi za obnovo postopka Je treba
navesti, iz katerega zakonitega razloga se
zahteva obnova In s katerimi dokazi so priprta dejstva, na katera se zahteva opira. Če
v zahtevi ni teh podatkov, zahteva orpan
prve stopnje od vložnika zahteve, naj jo v
določ enem roku dopolni.
(2) Organ prve stopnje zavrže zahtevo za
obnovo postopka, č e ugotovi na podlagi *ame
zahteve In spisov prejšnjega poetopka, da Jo
je dala neupravič ena oseba; aH da nI zafcoft*tlh pogojev za obnovo postopka; aH da so
bila dejstva in dokazi, na katere se zahteva
opira, navedeni že v kakšni prejšnji zahtevi
za obnovo postopka, ki Je bila pravnomoč na
zavrnjena; ali da dejstva in dokazi oč itno
niso takšni, da bi se mogla na podlagi njih
dovoliti obnova postopka. Zahtevo za obno29
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vo postopka zavrže tudi, č e vložnik zahteve
za obnovo postopka ni ravnal po zahtevi iz
prvega odstavka tega č lena.
(3) Če organ prve stopnje ne zavrže zahteve za obnovo postopka, razišč e dejstva
in preskrbi dokaze, na katere se sklicuje
zahteva. Na podlagi uspeha opravljenih dopolnitev ugodi zahtevi in dovoli obnovo postopka, ali pa zahtevo za obnovo postopka
zavrne.
209. č len
(1) Za novi postopek, ki teč e po dovolitvi
obnove postopka, veljajo iste določ be, kakor
na prvi stopnji. Če se novi postopek ustavi,
razveljavi organ prve stopnje tudi prejšnjo
odloč bo o prekršku.
(2) Če se novi postopek ne ustavi, izreč e
organ prve stopnje v novi odloč bi o prekršku, da se prejšnja odloč ba deloma ali v
celoti spremeni, ali pa da ostane v veljavi.
210. č len
Zoper odloč bo, izdano o zahtevi za obnovo
postopka, in zoper odloč bo, izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pritožba; zoper
odloč bo druge stopnje pa zahteva za sodno
varstvo, če je podan kakšen razlog iz 201.
člena tega zakona.
Izredna omilitev kazni
211. č len
Omilitev pravnomoč no izreč ene kazni je
dovoljena, č e se po pravnomoč nosti odloč be o prekršku pokažejo okolišč ine, ki jih ni
bilo, ko se je odloč ba izrekala, ali so bile, pa
se zanje ni vedelo, ki pa bi oč itno pripreljale
do milejše kazni.
212. č len
(1) Izredno omilitev kazni smejo zahtevati
kaznovani in njegov zagovornik kakor tudi
osebe, ki imajo pravico pritožbe zoper odloč bo o prekršku v obdolženč evo korist (drugi odstavek 179. č lena).
(2) Zahteva za izredno omilitev kazni ne
zadrži izvršitve kazni; organ prve stopnje pa
lahko odloč i, da vložena zahteva zadrži izvršitev kazni do odloč itve organa druge stopnje.
213. č len
(1) Zahteva za izredno omilitev kazni se
poda pri organu prve stopnje, ki je izdal
odloč bo o prekršku.
(2) Organ prve stopnje zavrže zahtevo, č e
jo poda nekdo, ki nima te pravice.
(3) Organ prve stopnje razišč e, ali so podani razlogi za omilitev, nato pa pošlje spis s
svojim obrazloženim mnenjem organu druge
stopnje v odloč itev.
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čalo v postopku o zahtevi za sodno varstvo,
lahko javni tožilec SR Slovenije vloži zahtevo
za varstvo zakonitosti, če je prekršen ta zakon
ali drug predpis, ki določ a prekršek.
215. č len
(1) O zahtevi za varstvo zakonitosti odloč a
Vrhovno sodišč e SR Slovenije.
(2) Vrhovno sodišč e SR Slovenije odloč a o
zahtevi za varstvo zakonitosti na nejavni seji v
senatu treh sodnikov.
(3) O nejavni seji sodišč e vselej obvesti javnega tožilca SR Slovenije.
216. Člen
Zahteva za varstvo zakonitosti ne zadrži
izvršitve odloč be o prekršku; Vrhovno sodišč e SR Slovenije pa lahko pred odloč anjem o
zahtevi odredi organu, ki je pristojen za izvršitev, da odloži izvršitev do izdaje odloč be o
vloženi zahtevi.
217. č len
(1) Pri odloč anju o zahtevi za varstvo zakonitosti se Vrhovno sodišč e SR Slovenije
omeji samo na preizkus tistih kršitev, na
katere se sklicuje javni tožilec SR Slovenije
v svoji zahtevi.
(2) Če sodišč e spozna, da so razlogi, zaradi katerih je izdalo odloč bo v korist kaznovanega, podani tudi v korist kakšnega drugega
storilca, pomagač a ali napeljevalca, glede
katerega ni bila vložena zahteva za varstvo
zakonitosti, ravna po uradni dolžnosti, kakor
da bi bila taka zahteva vložena.
(3) Če je vložena zahteva za varstvo zakonitosti v korist kaznovanega, se odloč ba o
prekršku ne more spremeniti v njegovo
škodo.
218. č len
Vrhovno sodišč e SR Slovenije s sodbo zavrne zahtevo za varstvo zakonitosti kot neutemeljeno, č e ugotovi, da ni podana kršitev,
na katero se sklicuje javni tožilec SR Slovenije v svoji zahtevi.

Zahteva za varstvo zakonitosti

219. č len
(1) Če Vrhovno sodišč e SR Slovenije ugotovi, da je zahteva za varstvo zakonitosti
utemeljena, glede na naravo kršitve s sodbo
spremeni pravnomoč no odloč bo o prekršku,
ali v celoti ali delno razveljavi odloč bo o
prekršku in odloč bo druge stopnje ali pa
samo odloč bo druge stopnje in zadevo vrne
v novo odloč itev organu prve stopnje ali
organu druge stopnje, ali pa se omeji samo
na to, da ugotovi kršitev.
(2) Če je zahteva za varstvo zakonitosti
vložena v škodo kaznovanega in Vrhovno
sodišč e SR Slovenije spozna, da je utemeljena, ugotovi le, da je podana kršitev, ne da
bi posegalo v pravnomoč no odloč bo o prekršku.

214. č len
Zoper pravnomoč no odloč bo o prekršku, o
kateri Vrhovno sodišč e SR Slovenije ni odlo-

220. č len
Če nastane pri odloč anju o zahtevi za varstvo zakonitosti precejšen dvom o resnič nopriloga poroč evalca

sti odloč ilnih dejstev, ki so bila ugotovljena v
odloč bi, zoper katero je zahteva vložena,
razveljavi Vrhovno sodišč e SR Slovenije s
sodbo, s katero odloč i o zahtevi za varstvo
zakonitosti, to odloč bo, in odredi, da se
opravi ustna obravnava pred stvarno pristojnim organom prve stopnje.
221. člen
Če se zadeva vrne v novo odloč itev, mora
organ prve stopnje opraviti vsa procesna
dejanja in pretresti vprašanja, na katkatera
je opozorilo sodišč e, ko je odloč alo o zahtevi
za varstvo zakonitosti. V tem postopku lahko
obdolženec navaja nova dejstva in predloži
nove dokaze. Pri izdaji nove odloč be o prekršku ni mogoč e obdolženca spoznati za odgovornega po strožjem predpisu o prekršku
in mu tudi izreč i strožje kazni, kakor mu je
bila izreč ena z razveljavljeno odloč bo o prekršku.
Če je bila zadeva vrnjena v novo odloč itev
organu druge stopnje, se primerno uporabljajo določ be prejšnjega odstavka.
Štirmajsto poglavje
IZTERJANJE DENARNE KAZNI TAKOJ
NA KRAJU PREKRŠKA
222. č len
(1) Če gre na prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen v določ enem znesku do 500 oziroma do 1.000 dinarjev, izterjajo pooblašč ene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila in ki so pristojni za neposredno izvrševanje
ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in
drugih predpisov, s katerimi so določ eni prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen od
tistih, ki jih zalotijo pri prekršku.
(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju
prekrška denarno kazen za več prekrškov,
storjenih v steku.
(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik,
se ne sme izterjati denarna kazen takoj na
kraju prekrška.
(4) O plač ani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec denarne kazni ne plač a, mu
izda pooblašč ena oseba plač ilni nalog (položnico).
(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni
takoj na kraju prekrška ni pritožbe.
(6) Storilec, ki denarne kazni ne plač a takoj
na kraju prekrška je dolžan denarno kazen
plač ati v roku osmih dni ali v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoč e
izreč i kazni, se pošlje obvestilo o pekršku in
plač ilni nalog; tudi v tem primeru lahko kazen
plač a, ali vloži ugovor v istem roku.
(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporoč eno po pošti. Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku in s plač ilnim nalogom izdanim takoj na
kraju prekrška, pristojnemu organu za prekrške.
priloga poroč evalca

(8) Za tak prekršek ne sme izreč i organ, ki
je pristojen za postopek o prekršku več je
denarne kazni, kot se sme izterjati takoj na
kraju prekrška.
(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na
kraju prekrška, ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plač a v določ enem roku, pa ni vložil
ugovora, se pošlje plač ilni nalog v izvršitev
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.
(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno izterjavo ni dolžan poslati
pismenega opomina zavezancu.
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Petnajsto poglavje
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM
223. člen
Določ be tega poglavja se uporabljajo v
postopku proti osebam, ki so storile prekršek kot mladoletniki, pa ob uvedbi postopka
o prekršku še niso stare devetnajst let. Druge določ be tega zakona se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določ bami tega poglavja.
224. č len '
Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku in drugi in organizacije, od katerih se
zahtevajo poroč ila in predlogi, so dolžni hitro
ukrepati, da bi se postopek čimprej dokonč al.
225. č len
Za postopek o prekršku proti mladoletniku
je krajevno pristojen organ za postopek o
prekršku, na območ ju katerega mladoletnik
stalno ali zač asno prebiva.
226. č len
(1) Če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s polnoletnimi storilci, se postopek proti njemu izloč i.
(2) Postopek proti mladoletniku se sme
združiti s postopkom zoper polnoletne storilce in opraviti po splošnih določ bah tega zakona samo, č e Je združitev postopka nujna
za vsestransko razjasnitev stvari.
(3) Če se opravi enoten postopek za mladoletnika in polnoletne storilce, se glede
mladoletnika vselej uporabijo določ be tega
poglavja.
227. č len
O uvedbi postopka o prekršku proti mladoletniku obvesti organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, starše, posvojitelja, rejnika
oziroma skrbnika mladoletnika ter organ socialnega skrbstva razen v primeru, ko je kazen
za prekršek predpisana v določ enem znesku.
228. č len
(1) Mladoletnika vabi organ, ki vodi postopek o prekršku, po starših oziroma zakonitem zastopniku, razen č e to ni mogoč e, ker
je treba hitro ravnati, ali zaradi drugih okolišč in.
(2) Mladoletniku se ne smejo vroč atl pisanja na ta nač in, da bi se nabila na oglasno
desko organa za postopek o prekršku.
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(3) Ustno naznanjene odloč be se morajo
mladoletniku vselej vroč iti v overjenem prepisu.
229. č len
(1) Kadar se odloč a v postopku o prekršku proti mladoletniku na ustni obravnavi,
se javnost vselej izključ i.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku
proti mladoletniku, sme dovoliti, da so na
ustni obravnavi navzoč e osebe, ki se ukvarjajo z varstvom in vzgojo mladoletnikov, ter
znanstveni delavci.
(3) Organ, ki vodi postopek o prekršku
proti mladoletniku, sme odrediti, naj se mladoletnik med izvedbo posameznih dokazov
odstrani z ustne obravnave.
230. č len
(1) V postopku proti mladoletniku se odloč ba o prekršku ne more izdati brez njegovega zaslišanja.
(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je
mladoletnik navzoč , zlasti pa pri njegovem
zaslišanju, mora organ, ki vodi postopek,
ravnati obzirno in upoštevati mladoletnikovo
duševno razvitost, obč utljivost in osebne
lastnosti, da ne bi postopek škodljivo vplival
na njegov razvoj.
231. č len
Nihč e ne more biti oprošč en dolžnosti pričevanja o okolišč inah, ki so potrebne za presojo mladoletnikove duševne razvitosti, ter za
spoznanje njegove osebnosti in razmer, v katerih živi.
232. č len
(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je treba poleg dejstev, ki se nanašajo
na prekršek, zlasti ugotoviti mladoletnikovo
starost in okolišč ine, ki so potrebne za presojo njegove duševne razvitosti, ter preuč iti
okolje in razmere, v katerih mladoletnik živi,
in druge okolišč ine, ki se tič ejo njegove
osebnosti.
(2) Da se ugotove te okolišč ine, je treba
zaslišati mladoletnikove starše, njegovega
skrbnika in druge, ki lahko dajo o njih potrebne podatke. O teh okolišč inah se zahteva po potrebi poroč ilo organa socialnega
skrbstva.
233. člen
V postopku o prekršku proti mladoletniku
imajo organ socialnega skrbstva in starši, posvojitelj, rejnik in skrbnik mladoletnika poleg
pravic, ki so jim izrecno dane v tem poglavju,
tudi pravico, seznaniti se s potekom postopka, dajati med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so pomembni
za pravilno odloč itev.
234. č len
Če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi prekrška še ni bil star štirinajst let, se postopek ustavi in o tem obvesti
organ socialnega skrbstva.
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235. č len
(1) Organ za postopek o prekršku lahko
odloč i, da ne bo uvedel postopka proti mladoletniku, č eprav so dokazi, da je mladoletnik storil prekršek, č e glede na naravo prekrška in okolišč in, v katerih je bil prekršek
storjen, spozna, da postopek proti njemu ne
bi bil smotrn.
(2) Organ, ki vodi postopek o prekršku
proti mladoletniku lahko ustavi postopek, če
med postopkom spozna, da ne bi bilo smotrno izreč i mladoletniku niti kazni niti vzgojnega ukrepa. V ta namen lahko zahteva poroč ilo od miadoletnikovih staršev oziroma skrbnika ter od drugih oseb in ustanov.
(3) v primeru iz prvega odstavka tega č lena se predlog za uvedbo postopka o prekršku z odloč bo zavrne. Odloč ba o zavrnitvi
predloga za uvedbo in odloč ba o ustavitvi
postopka iz prejšnjega odstavka se dostavi
tudi organu socialnega skrbstva in mladoletnikovim staršem oziroma skrbniku, da storijo potrebne ukrepe v skladu z njihovimi pravicami in dolžnostmi.
236. č len
1) Če organ, ki vodi postopek o prekršku,
izreč e mladoletniku vzgojni ukrep, navede v
odloč bi o prekršku samo, kateri ukrep mu
izreka, ne izreč e pa, da je mladoletnik odgovoren za prekršek, glede katerega je bil uveden postopek. V obrazložitvi odloč be opiše
dejanje in navede okolišč ine, ki opravič ujejo
izreč eni vzgojni ukrep.
(2) Odloč ba, s katero se izreč e mladoletniku denarna kazen, mora biti izdana v obliki
in s sestavnimi deli, ki so določ eni v 167.
členu tega zakona.
237. č len
Mladoletnik ne plač a stroškov postopka o
prekršku in se mu ne more v postopku o
prekršku naložiti izpolnitev premoženjskopravnega zahtevka, razen če mu je bila izrečena denarna kazen.
238. č len
Zoper odloč bo, s katero je mladoletniku
izreč en vzgojni ukrep ali denarna kazen, se
lahko osebe, ki imajo pravico do pritožbe
zoper odloč bo o prekršku, pritožijo v mladoletnikovo korist tudi proti njegovi volji.
239. č len
(1) Brez dovoljenega organa, ki vodi postopek o prekršku, se ne sme objaviti potek
postopka o prekršku proti mladoletniku in
tudi ne odloč ba, ki je bila v njem izdana.
(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo tisti del odloč be, ki ga je
organ, ki vod) postopek o prekršku, dovolil
objaviti, vendar pa se niti v tem primeru ne
sme objaviti mladoletnikovo ime in ne drugi
podatki, iz katerih bi se dalo sklepati, za
katerega mladoletnika gre.
priloga poroč evalca

Šestnajsto poglavje
POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA
IN DRUGE PRAVICE OSEB, KI SO BILE
NEOPRAVIČENO KAZNOVANE, ALI
JIM JE BIL NEOPRAVIČENO IZREČEN
VARSTVENI ALI VZGOJNI UKREP, ALI
JIM JE BILA NEUTEMELJENO VZETA
PROSTOST.
240. č len
(1) Kdor je bil v postopku za prekršek kaznovan z zaporom, ali mu je bila denarna
kazen spremenjena v kazen zapora (27.
člen), ali mu je bil izreč en varstveni ali vzgojni ukrep, ima prvico do povrnitve škode, ki jo
je utrpel zaradi neopravič enega kaznovanja
ali izreč enega ukrepa, če je bila pravnomoč na
odloč ba o prekršku spremenjena ali razveljavljena in postopek zoper njega pravnomoč no ustavljen zato, ker je bilo ugotovljeno, da
dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker so bili
podani razlogi, ki izključ ujejo storilč evo odgovornost za prekršek. Pravico do povrnitve
škode ima tudi tisti, zoper katerega je bila
odloč ba o prekršku izvršena pred pravnomoč nostjo.
(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima tisti, ki je s svojim krivim
priznanjem ali kako drugač e povzroč il svoje
kaznovanje oziroma izrek kakšnega drugega
ukrepa, razen če je bil v to prisiljen.
(3) Pri kaznovanju za prekrške v steku se
pravica do povrnitve škode lahko nanaša na
posamezne prekrške, glede katerih so izpolnjeni pogoji za priznanje odškodnine.
(4) Pravica do povrnitve škode zastara v
treh letih od dneva, ko je postalđ odloč ba o
ustavitvi postopka pravnomoč na.
(5) Zahteva za povrnitv škode se vloži pri
republiškem upravnem organu, pristojnemu
za pravosodje.
241. č len
(1) Če republiški upravni organ, pristojen
za pravosodje s svojo odloč bo zahtevo za
povrnitev škode v celoti zavrne ali pa č e v treh
mesecih ne izda odloč be o njej, lahko oškodovanec uveljavlja svoj zahtevek s tožbo pri
pristojnem rednem sodišču. Če je bilo zahtevi ugodeno samo deloma, lahko vloži tožbo
glede ostanka.
(2) Dokler traja postopek iz prejšnjega odstavka, ne teč e zastaranje iz č etrtega odstavka prejšnjega č lena.
(3) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Socialistič no republiko Slovenijo.
242. č len
(1) Dedič i podedujejo samo oškodovančevo pravico do povrnitve premoženjske
škode. Če je oškodovanec že vložil zahtevek, morejo dedič i nadaljevati postopek le v
mejah njegovega prejšnjega odškodninskega zahtevka.
(2) Oškodovanč evi dedič i lahko po njegovi smrti nadaljujejo postopek za povrnitev
priloga poroč evalca

škode oziroma zač no postopek, č e je oškodovanec umrl, preden je iztekel zastaralni
rok, pa se zahtevku ni odpovedal.
243. č len
(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi:
(1) kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper
njega uveden postopek o prekršku ali je bil
ta postopek pravnomoč no ustavljen;
(2) kdor je prestajal kazen zapora, č e Je
bila v zvezi s postopkom o izrednem pravnem sredstvu izreč ena krajša kazen zapora,
kot jo je že prestal, ali mu je bila izreč ena
denarna kazen aii mu Je bil namesto kazni
izreč en opomin;
(3) komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela organa za postopek o prekršku kakorkoli neutemeljeno vzeta prostost;
(4) kdor je prebil v priporu dalj č asa, kot
traja izreč ena kazen zapora.
(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor
je s svojim nedovoljenim ravnanjem povzročil, da mu je bila vzeta prostost.
(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz prvega odstavka tega č lena se primerno uporabljajo določ be tega poglavja.
244. č len
fl) Če je bil primer, na katerega se nanaša neopravič eno kaznovanje ali kakšen drug
ukrep iz prvega odstavka 240. č lena ali neutemeljen odvzem prostosti neke osebe prikazan v sredstvu javnega obvešč anja in je
bilo s tem prizadeto njeno dobro ime, objavi
organ, pristojen za postopek o prekršku, na
njeno zahtevo v časniku ali drugem sredstvu
javnega obvešč anja sporoč ilo o odloč bi, iz
katere izhaja neopravič enost prejšnje odloč be oziroma ukrepa. Če primer ni bil prikazan v sredstvu javnega obvešč anja, pošlje
na zahtevo te osebe tako sporoč ilo organu
ali organizaciji, pri kateri dela; č e je to potrebno za njeno rehabilitacijo, pa družbeni
ali drugi organizaciji. Po smrti te osebe imajo to pravico njen zakonec, otroci, starši,
bratje in sestre.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena tudi, č e ni bila zahtevana povrnitev
škode.
(3) Zahtevo iz prvega in drugega odstavka
tega č lena je treba podati v šestih mesecih
po pravnomoč nosti odloč be o ustavitvi postopka pri organu, ki je vodil postopek o
prekršku na prvi stopnji. Pri odloč anju o zahtevi se primerno uporabljajo določ be drugega in tretjega odstavka 240. č lena tega
zakona.
245. č len
(1) Osebi, ki ji je zaradi neopravič enega
kaznovanja ali nuetemeljenega odvzema
prostosti v postopku o prekršku prenehalo
delovno razmerje ali lastnost zavarovanca
socialnega zavarovanja, se prizna delovna
oziroma zavarovalna doba, kot da bi bila
delala tisti č as, ki ga je zaradi neopravič enega kaznovanja ali neutemeljenega odvzema
prostosti izgubila.
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odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko
(2) Pri vsakem odloč anju o pravici, na kaizognil odgovornosti za hujši prekršek, lahko
tero vpliva dolžina delovne oziroma zavaroorgan, ki je na prvi stopnji izdal odloč bo o
valne dobe, upošteva pristojni organ ali orprekršku, odloč i obenem, naj se odloč ba izvrganizacija dobo, priznano po prejšnjem odši takoj, ne glede na pritožbo, če spozna, da bi
stavku:
kaznovani lahko onemogoč il njeno izvršitev.
(3) Če pristojni organ ali Organizacija ne
Tako lahko odloč i državni organ tudi takrat,
upošteva dobe, priznane po prvem odstavku
tega č lena, lahko oškodovanec zahteva, da ■ če je obdolženec storil hujši prekršek zoper
javni red, za katerega je kaznovan z zaporom,
pristojno sodišč e ugotovi, da mu je ta č as po
utemeljen pa je sum, da bo prekršek ponovil.
zakonu priznan. Tožba se vloži zoper organ
V takem primeru je treba poslati pritožbo v 24
ali organizacijo, ki ne priznava priznane dourah pristojnemu organu druge stopnje, ki
be, in zoper Socialistič no republiko Slovenimora izdati odloč bo o njej v 24 urah potem,
jo.
ko je dobil spis.
(4) Organu oziroma organizaciji, pri kateri
se uveljavlja pravica iz drugega odstavka
250. č len
tega č lena, se izplač a iz sredstev prorač una
Če
je
pravna
oseba
po pravnomoč nosti odSR Slovenije prispevek za č as, za katerega
je bila po prvem odstavku tega č lena doba • loč be o prekršku prenehala obstojati, se denarna kazen in odvzem premoženjske koristi
priznana.
izvršita zoper pravno osebo, ki je prevzela
(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem
premoženje kaznovane pravne osebe, vendar
odstavku tega člena, se v celoti všteva v
le do višine prevzetega premoženja.
pokojninsko dobo.
251. č len
246. člen
(1) Denarno kazen in odvzem premoženjDoloč be tega poglavja se primerno uposke koristi, ki sta bila izreč ena s pravnomoč no
rabljajo tudi za zahtevek za povrnitev neoodloč bo v postopku o prekršku, izvrši sodnik
pravič eno izreč ene denarne kazni, odvzema
za prekrške, ki je na prvi stopnji izdal odloč bo
premoženjske koristi in izkupič ka od predao prekršku oziroma na katerega območ ju ima
nih predmetov.
kaznovani stalno ali zač asno prebivališč e.
(2) Denarno kazen in odvzem premoženjske koristi, ki ju je izreke! drug organ v poTretji del
stopku o prekršku, izvrši organ, ki je izdal
odloč bo na prvi stopnji, če ni s posebnimi
predpisi drugač e določ eno.
Sedemnajsto poglavje
(3) Sodnik za prekrške izterja denarno kazen in izvrši odvzem premoženjske koristi od
IZVRŠITEV ODLOČBE
posameznika, odgovorne osebe ali civilne
pravne osebe po obč inskem upravnem organu, ki je pristojen za prihodke. Od družbene
247. člen
pravne osebe pa izterja denarno kazen po
(1) Odloč ba, izdana v postopku o prekršku,
službi
družbenega knjigovodstva, ki je pristojse izvrši, ko postane pravnomoč na in ko za
na
po
sedežu
pravne osebe oziroma po sedeizvršitev ni zakonskih ovir.
žu predstavništva tuje pravne osebe.
(2) Odloč ba postane pravnomoč na, ko je ni
(4) Če zavezanec stroškov postopka ne
možno več izpodbijati s pritožbo ali ko pritožplač a v določ enem roku, se stroški izterjajo
ba ni dopustna.
prisilno, od kaznovane fizič ne ali odgovorne
(3) Za izvršitev kazni zapora ali denarne
osebe
ali civilne pravne osebe jih izterja obkazni, izreč ene za prekršek aktivni vojaški
činski upravni organ, pristojen za prihodke po
osebi ali osebi, ki je na odsluženju vojaškega
predpisih, ki veljajo za izterjavo davka. Od
roka, in osebam, ki so v rezervnem sestavu,
kaznovane družbene pravne osebe jih izterja
dokler so na vojaški dolžnosti v oboroženih
služba družbenega knjigovodstva, ki je prisilah, se uporabljajo predpisi o službi v obostojna po sedežu pravne osebe oziroma po
roženih silah.
sedežu predstavništva tuje pravne osebe.
248. č len
252. č len
(1) Odloč ba, s katero je pravnomoč no izreZa izvrševanje kazni zapora, varstvenih
čena denarna kazen ali odloč eno o stroških
ukrepov in vzgojnih ukrepov se uporabljajo
postopka ali prisojena odškodnina, se izvrši,
določ be zakona o izvrševanju kazenskih
ko preteč e rok, ki je v njej določ en za plač ilo
sankcij.
kazni, stroškov postopka oziroma odškodnine.
Četrti del
(2) Če se je obdolženec pritožil zoper odloč bo o prekršku, se šteje ta rok od dneva, ko
Osemnajsto poglavje
je bila kaznovanemu naznanjena odloč ba organa druge stopnje.
ORGANI ZA POSTOPEK O PREKRŠKIH
249. č len
253. č len
Če kaznovani ne more dokazati identitete
(1) Postopek o prekških vodijo:
ali nima stalnega prebivališč a, ali če bi se z
priloga poroč evalca

1. Obč inski sodniki za prekrške, ki vodijo
postopek o prekršku na prvi stopnji;
2. Republiški senat za prekrške, ki odloč a
v postopku o prekršku na drugi stopnji;
3. drugi organi, ki so z zakonom pooblašč eni, da vodijo postopek o določ enih prekrških.
(2) Organi iz 1. in 2. toč ke prejšnjega odstavka opravljajo pravosodno funkcijo.
254. č len
(2) Obč inski sodniki za prekrške in Republiški senat za prekrške so samostojni organi
ustrezne družbenopolitič ne skupnosti ter so
na svoje delo odgovorni njeni skupšč ini.
(2) Položaj organov iz 3. toč ke prvega odstavka prejšnjega člena urejajo pbsebni predpisi. Ti organi vodijo postopek o prekršku po
določ bah tega zakona.
255. č len
(2) Organi za postopek o prekrških spremljajo in prouč ujejo družbene odnose in pojave, ki so pomembni za uresnič evanje njihove
funkcije, in dajejo skupšč inam ustreznih
družbenopolitič nih skupnosti ter drugim državnim organom in samoupravnim organizacijam ter skupnostim predloge za prepreč evanje prekrškov in drugih škodljivih pojavov in
za utrjevanje zakonitosti, družbene odgovornosti in socialistič ne morale, in poroč ajo
skupšč ini ustrezne družbenopolitič ne skupnosti o uporabi predpisov o prekrških in o
problemih, ki se pojavljajo pri njihovem delu.
(2) Na zahtevo skupšč ine ustrezne družbenopolitič ne skupnosti so organi za postopek
o prekršku dolžni poroč ati o svojem delu.
(3) Organi za postopek o prekrških obvešč ajo organizacije združenega dela in druge
organizacije in skupnosti o negativnih pojavih
v teh organizacijah, ki so jih ugotovili pri
svojem delu.
(4) Določ be o odgovornosti zaradi kršitve
delovne dolžnosti, predvidene s splošnim samoupravnim aktom delovne skupnosti organa za postopek o prekršku, se ne uporabljajo
za sodnike za prekrške.
256. č len
Sredstva in druge pogoje za delo organov
za postopek o prekrških zagotavlja ustrezna
družbenopolitič na skupnost.
257. č len
(1) Organ za postopek o prekrških iz 1. in
2. toč ke prvega odstavka 253. č lena tega
zakona ustanovi ustrezna družbenopolitič na
skupnost
(2) Dvoje ali več obč in lahko ustanovi
skupni organ za postopek o prekrških.
(3) Akt o ustanovitvi skupnega organa za
postopek o prekrških sprejmejo skupšč ine
obč in, ki ustanovijo skupni organ. S tem aktom se določ ijo sedež in območ je skupnega
organa ter število sodnikov za prekrške.
priloga poroč evalca

(4) Obč ine zagotavljajo sredstva in druge
pogojeza delo skupnega organa za postopek
o prekrških, sporazumno in sorazmerno z obsegorn dela tega organa.
258. č len
Organ za postopek o prekrških ima svoje uradno ime ter peč at z imenom tega organa in z grbom SR Slovenije.
(2) Organi za postopek o prekrških na območ jih, na katerih je z zakonom ali statutom
družbenopolitič ne skupnosti določ ena enakopravnost italijanskega oziroma madžarskega jezika, morajo imeti peč at z napisom v
slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
259. č len
(1) Število obč inskih sodnikov za prekrške
aoloč i obč inska skupšč ina.
^2) Če imajo dve ali več obč in skupni organ
za postopek o prekršku, določ ijo obč inske
skupšč ine število sodnikov sporazumno.
(3) Število sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške določ i Skupšč ina
SR Slovenije.
260. č len
(1) Obč inskega sodnika za prekrške voli in
razrešuje obč inska skupšč ina.
(2) Obč inskega sodnika za prekrške v
skupnem organu za postopek o prekrških
volijo in razrešujejo obč inske skupšč ine, na
katerih območ ju opravlja sodnik za prekrške
svojo funkcijo.
(3) Obč inski sodnik za prekrške v skupnem
organu za postopek o prekrških je izvoljen,
če so ga izvolile vse pristojne obč inske skupšč ine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena
izmed njih.
261. č len
(1) V primeru, da opravlja funkcijo obč inskega sodnika za prekrške samo en sodnik,
mora imeti namestnika, ki v primeru izloč itve
ali zadržanosti nadomešč a sodnika za prekr(2J Namestnik sodnika za prekrške se voli
po postopku in na nač in kot sodnik za prekrške.
262. č len
(i) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše skupšč ina ustrezne družbenopolitič ne
skupnosti po lastni pobudi, na predlog organa za postopek o prekršku ali na predlog
republiškega upravnega organa, pristojnega
za pravosodje, najmanj 30 dni pred volitvami
sodnika za prekrške. Razpis se objavi v Uradnem listu SRS.
(2J Če imajo dve ali več obč in skupnega
sodnika za prekrške, razpiše prosto mesto
sodnika za prekrške občinska skupšč ina, na
območ ju katere je sedež sodnika za prekrške.
(3) Z razpisom se zač ne kandidacijski postopek, ki ga izvede Socialistič na zveza delovnega ljudstva.
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(4) V kandidacijskem postopku se obravnavajo kandidati, ki so se na razpis sami prijavili
in kandidati, ki jih je evidentirala Socialistič na
zveza delovnega ljudstva.
)
(5) Socialistič na zveza delovnega ljudstva
sporoč i skupšč ini ustrezne družbenopolitič ne
skupnosti mnenje o vseh prijavljenih in evidentiranih kandidatih in svoj predlog.
263. člen
Za sodnika za prekrške in njegovega namestnika je lahko izvoljen diplomirani pravnik, ki je jugoslovanski državljan, ki izpolnjuje
splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja in se zavzema za razvoj socialistič nih
samoupravnih demokratič nih družbenih
odnoiov ter izpolnjuje pogoje o strokovni
sposobnosti, določ ene s posebnim zakonom.
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264. člen
(1) Sodnik za prekrške se voli za osem let in
je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen.
(2) Sodniku za prekrške, ki ni ponovno izvoljen, preneha funkcija sodnika za prekrške po
preteku časa, za katerega je bil izvoljen.
(3} Sodniku za prekrške, ki ni ponovno izvoljen ali je predč asno razrešen zaradi zmanjšanja obsega dela organa za postopek o prekrških, je dolžna družbenopolitič na skupnost, ki
ga voli, priskrbeti drugo delo, ki ustreza njegovi strokovni sposobnosti. Do nastopa drugega dela ali upokojitve, najdalj pa za dobo
enega leta, pripadajo sodniku za prekrške
pravice iz dela in po delu ter osebni dohodek
v višini zadnjega meseč nega dohodka z vsemi
poveč anji osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki so predvideni v družbenem dogovoru.
265. č len
(1) Preden nastopita funkcijo, dasta sodnik
?a prekrške in namestnik sodnika za prekrške
slovesno izjavo pred predsednikom skupščine ki ju je izvolila.
(2) Če ima dvoje ali več obč in skupnega
sodnika za prekrške in njegovega namestnika, dasta slovesno izjavo pred predsednikom
skupšč ine obč ine, na območ ju katere je sedež sodnika za prekrške.
f3) Besedilo slovesne izjave se glasi:
»Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal
vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi,
zakonih in drugih predpisih ter da bom varoval družbeni red Socialištič ne federativne republike Jugoslavije. Z vsemi svojimi moč mi se
bom boril za razvoj socialistič nih samoupravnih odnosov, za oblast delavskega razreda in
uresnič evanje skupnih interesov delovnih ljudi in obč anov, ter za napredek in razvoj Socialistič ne republike Slovenije in Socialistič ne
federativne republike Jugoslavije.«
266. č len
(1} Sodnik za prekrške mora biti odstranjen
od opravljanja funkcije sodnika za prekrške,
če je zoper njega uveden kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je
neprimeren za opravljanje funkcije sodnika za
prekrške.
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(2) Sodnik za prekrške je lahko odstranjen
oa opravljanja funkcije sodnika za prekrške,
če je zoper njega uveden postopek za razrešitev, ker je bil obsojen za kaznivo dejanje (tretja toč ka drugega odstavka 267. č lena) ali je
storil hujšo kršitev dolžnosti sodnika za prekrške oziroma ugleda funkcije sodnika za
prekrške.
(3) O odstranitvi sodnika za prekrške odloč a
vodja organa za postopek o prekršku, o odstranitvi vodje organa za postopek o prekršku
pa predsednik Republiškega senata za prekrške.
267. č len
(1) Sodnika za prekrške razreši skupšč ina,
ki ga je izvolila.
(2) Sodnik za prekrške se razreši:
1) če sam zahteva razrešitev;
2) če je po svoji privolitvi izvoljen za sodnika za prekrške drugega organa za postopek o
prekršku ali sprejet na drugo delovno mesto;
3) če je s pravnomoč no sodbo obsojen na
nepogojno kazen zapora šestih mesecev ali
hujšo kazen;
4) če se ugotovi, da je hujše kršil dolžnost
sodnika za prekrške ali ugled funkcije sodnika za prekrške ali pa je s svojim delom pokazal, da ni sposoben opravljati funkcije sodnika za prekrške;
5) če se ugotovi, da ni imel pogojev za
izvolitev;
6) če se na podlagi mnenja pristojnega organa ugotovi, da zaradi zdravstvenega stanja
ni več sposoben za opravljanje funkcije sodnika za prekrške.
(3) Sodnik za prekrške je lahko razrešen,
če je skupšč ina družbenopolitič ne skupnosti
sklenila, da se zaradi zmanjšanja obsega dela
zmanjša število sodnikov za prekrške, kot tudi
v primeru, kadar lahko delavcem državnih organov preneha delo, ker so izpolnili pogoje za
starostno pokojnino.
(4) Če sodnik za prekrške sam zahteva
razrešitev, pristojna skupšč ina pa v treh mesecih od dneva, ko je to zahteval, ne odloč i o
njegovi zahtevi, se šteje, da je razrešen s
potekom tega č asa. Ustrezno ugotovitveno
odloč bo izda vodja organa za postopek o
prekršku oziroma predsednik Republiškega
senata za prekrške.
(5) Sodnik za prekrške, ki je izvoljen ali
imenovan na drugo dolžnost ali je sklenil
drugo delovno razmerje, ne more nastopiti
nove dolžnosti oziroma dela, dokler ni razrešen funkcije sodnika za prekrške.
(6) Mnenje o razrešitvi iz razlogov iz 4. in 5.
toč ke drugega odstavka tega člena daje Socialistič na zveza delovnega ljudstva.
268. č len
(1) O razrešitvi predsednika ali sodnika za
prekrške Republiškega senata za prekrške ali
obč inskega sodnika za prekrške iz razlogov 4.
in 5. toč ke drugega odstavka 267. člena tega
zakona je mogoč e odloč iti le, če je bil poprej
opravljen postopek za-ugotovitev utemeljenosti razloga za razrešitev.
(2) V postopku za razrešitev je treba zagotoviti, da se prizadeti sodnik za prekrške sezpriloga poroč evalca

nani z razlogom za uvedbo postopka in z
dejstvi, na katerih temelji ta razlog, mu dati
možnost, da o tem pojasni svoja stališč a in
predlaga, katere druge okolišč ine naj se razi(1) Z aktom o sistemizaciji del in nalog
organa za postopek o prekrških se določ i
skupno število delavcev, potrebnih za
opravljanje del in nalog, naziv del in nalog z
njihovim opisom za vsakega delavca ali skupino delavcev, pogoji za opravljanje posameznih del in nalog ter število pripravnikov,
ki se sprejemajo v delovno razmerje ter pogoje za njihovo sprejemanje.
(2) Akt o sistemizaciji del in nalog predpiše obč inski sodnik za prekrške oziroma vodja obč inskega organa za prekrške v soglasju s pristojnim izvršnim svetom obč inske skupšč ine, ko dobi predhodno mnenje
delovne skupnosti.
(3) Če ima dvoje ali več obč in skupnega
sodnika za prekrške, daje soglasje k aktu o
sistemizaciji del in nalog izvršni svet obč inske
skupšč ine, na območ ju katere je sedež skupnega sodnika za prekrške, sporazumno s pristojnimi izvršnimi sveti drugih obč inskih
skupšč in.
(4) Akt o sistemizaciji del in nalog Republiškega senata za prekrške predpiše njegov
predsednik v soglasju z Izvršnim svetom
Skupšč ine SR Slovenije, ko dobi predhodno
mnenje delovne skupnosti.
270. č len
(1) Republiški senat za prekrške:
1) odloč a o pritožbah zoper odloč be občinskih sodnikov za prekrške;
2) rešuje spore o pristojnosti med obč inskimi sodniki za prekrške;
3) odloč a o izloč itvi obč inskih sodnikov za
prekrške;
4) odloč a o izloč itvi vodje organa za postopek o prekršku,
5) opravlja druge zadeve, ki so določ ene z
zakonom.
(2) Republiški senat za prekrške lahko zahteva od obč inskih sodnikov za prekrške podatke v zvezi z uporabo zakona, podatke o
problemih, ki se pojavljajo v postopku in pri
odloč anju o prekrških ter druge podatke, potrebne za prouč itev posameznih vprašanj, ki
se pojavljajo pri njihovem delu.
271. č len
(1) Republiški senat za prekrške na seji
sodnikov za prekrške sprejema nač elna stališč a in nač elna pravna mnenja, ki so pomembna za enotnost uporabe predpisov pri
organih za postopek o prekrških.
(2) Nač elna stališč a in pravna mnenja so
obvezna za sodnike Republiškega senata za
prekrške.
(3) Sejo sklič e in vodi presednik Republiškega senata za prekrške.
(4) Za veljavno odloč anje je potrebna najmanj najmanj dveh tretjin sodnikov za prekrške. Odloč a se z več ino glasov vseh sodnikov za prekrške.
priloga poroč evalca

272. č len
(1) Republiški senat za prekrške, opozori
obč inskega sodnika za prekrške na pomanjkljivosti, ki /jih je opazil pri odloč anju o
pravnih sredstvih.
(2) Če se kažejo take pomanjkljivosti pri
več obč inskih sodnikih za prekrške in so več jega pomena, sme Republiški senat za prekrške opozoriti na take pomanjkljivosti vse ali
samo nekatere obč inske sodnike za prekrške.
(3) Pravna mnenja Republiškega senata za
prekrške niso c^bvezna za obč inske sodnike
za prekrške.
273. č len
(1) Republiški senat za prekrške ima predsednika in potrebno število sodnikov za prekrške.
(2) Predsednika in sodnike Republiškega
senata za prekrške voli in razrešuje Skupšč ina SR Slovenije.

OPOMBE:

274. č len
Republiški senat za prekrške odloč a v sestavi treh sodnikov, od katerih eden predseduje.
275. č len
(1) Sodnik za prekrške ne more opravljati
del in nalog, ki niso združljive s funkcijo sodnika za prekrške.
(2) O združljivosti funkcije obč inskega sodnika za prekrške in sodnika Republiškega
senata za prekrške z opravljanjem kakšnih
drugih del in nalog odloč a predsednik Republiškega senata za prekrške.
276. č len
(1) Če je v organu za postopek o prekrških
dva ali več sodnikov za prekrške, določ i občinska skupšč ina enega izmed njih, da vodi in
organizira delo v organu ter skrbi za pravoč asno reševanje zadev in drugih nalog.
(2) V primeru, ko opravlja funkcijo obč inskega sodnika za prekrške samo en sodnik,
ta opravlja tudi naloge iz prejšnjega odstavka.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega č lena v
Republiškem senatu za prekrške opravlja
predsednik.
(4) Vodjo organa in predsednika Republiškega senata za prekrške nadomešč a sodnik za prekrške, ki je z letnim razporedom
dela določ en za njegovega namestnika.
277. č len
(1) Republiški senat za prekrške daje strokovno pomoč obč inskim sodnikom za prekrške in v ta namen lahko pregleduje njihovo
delo.
(2) Republiški senat za prekrške lahko daje obč inskim sodnikom za prekrške ob pregledu njihovega dela pobude in nasvete za
odpravo ugotovljenih pomanjklivosti.
278. č len
(1) Republiški upravni organ, pristojen za
pravosodje:
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OPOMBE:

"i) spremlja in prouč uje delo organov za
postopek o prekrških v zvezi z njihovo organizacijo in poslovanjem, kadrovskimi vprašanji,
strokovnim izpopolnjevanjem delavcev v organih za postopek o prekrških in zagotavljanjem materialnih in drugih pogojev za njihovo delo;
2) spremlja ter zagotavlja izvajanje tega
zakona in drugih predpisov o prekrških ter
predlaga ustrezne ukrepe;
3} obravnava pritožbe na delo organov za
postopek o prekrških zaradi zavlač evanja
postopka ali drugih razlogov;
4) lahko zahteva podatke, mnenja in poroč ila od organov za postopek o prekrških in
opravi pregled njihovega poslovanja;
5) opravlja druge zadeve, določ ene z zakonom.

282. č len
Če je bila obnova postopka o prekršku dovoljena pred uveljavitvijo tega zakona, se postopek nadaljuje po dosedanjih predpisih.
283. č len
(1) Izvrševanje varstvenih ukrepov, katerih trajanje je č asovno določ eno in ki so bili
izreč eni pred uveljavitvijo tega zakona, preneha, ko preteč e najdaljši č as njihovega trajanja, določ en s tem zakonom (drugi odstavek 36. č lena), če niso izreč eni za krajši č as.
(2) Izvrševanje varstvenih ukrepov, razen
odvzema predmetov, ki so bili izreč eni mladoletnikom pred uveljavitvijo tega zakona,
se ustavi.
284. č len
(1) Republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristojen za pravosodje,
izda natanč neje predpise o tem, kako se vodita evidenca in statistika o prekrških in daje
navodila za zbiranje in urejanje statistič nih
podatkov o delu sodnika za prekrške.
(2) Republiški funkcionar, ki vodi republiški
upravni organ, pristojen za pravosodje,
predpiše notranje poslovanje organov za postopek o prekršku.

Peti del
Devetnajsto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
279. č len
Sodnik za prekrške, ki vodi postopek o prekršku, ki ne izpolnjuje pogojev glede strokovne izobrazbe po 263. členu tega zakona, lahko opravlja svojo funkcijo najdlje do 30. junija
1983, ko mu ta funkcija preneha.

285. č len
Do izdaje ustreznih izvršilnih predpisov na
podlagi tega zakona se uporabljajo:
1) pravilnik o stroških postopka za prekrške
(Uradni list SRS, št. 12/78)
2) pravilnik o notranjem poslovanju organov za kaznovanje prekrškov (Uradni list SRS,
št. 14/74).

280. č len
(1) Postopek o prekršku, ki se je zač el pred
uveljavitvijo tega zakona, pa do njegove uveljavitve še ni bil konč an, se konč a po sedanjih
predpisih.
(2) Če organ druge stopnje na pritožbo razveljavi odloč bo o prekršku, ki jo je izdal
organ prve stopnje, in vrne zadevo v novo
odloč anje, se izvede nadaljnji postopek po
določ bah tega zakona.
281. č len
č e je bila pred uveljavitvijo tega zakona
pred Vrhovnim sodišč em SR Slovenije vložena zahteva za sodno varstvo zoper odloč bo o
prekršku ali je v teku rok za vložitev zahteve,
se zahteva za sodno varstvo reši po dosedanjih predpisih. Če Vrhovno sodišč e SR Slovenije razveljavi odloč bo o prekršku, pa se izvede nadaljnji postopek po določ bah tega zakona.

286. č len
Za vojaške osebe se uporabljajo določ be
tega zakona, č e zakon o službi v oboroženih
silah ne določ a drugač e.
287. č len
Z dnem, ko zač ne veljati ta zakon, preneha
veljati zakon o prekrških (Uradni list SRS, št.
12/77, 30/78 in 23/81).
288. č len
Ta zakon zač ne veljati 90. dan pp objavi v
Uradnem listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
I.
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 23. 9. 1981
sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek
zakona, pri tem pa upošteva stališča Družbenopolitičnega
zbora, pripombe, predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zbora in skupščine, pripombe skupin delegatov in
pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov. Predlagatelj
je pri pripravi osnutka zakona prouč il vse predloge iz razprave
ter večino predlogov tudi ustrezno upošteval.
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II.
Poglavitni namen predlaganega novega zakona o prekrških
je, da bi se odpravile pomanjkljivosti sedanjih zakonskih rešitev in dosegla večjo usklajenost znotraj kaznovanega prava, v
katerega se poleg kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov
uvrščajo tudi prekrški.
Tako v teoriji kot v zakonodajni praksi se čedalje bolj
uveljavlja prepričanje, da tvori tisti del pravnega sistema, ki
določa prepovedana ravnanja v najširšem pomenu te besede
in sankcije zanje, celoto, ki temelji na enakih ali zelo podobnih izhodiščih. Ker gre za tisti del prava, ki določa represivne
priloga poroč evalca

ukrepe, je potrebno, da se temeljna vsebinska nač ela za
njihovo obravnavanje na zakonodajni ravni enaka ali vsaj
podobna. Eno izmed temeljnih izhodišč za pripravo osnutka
zakona o prekrških je bilo prav približevanje prava o prekrških
kazenskemu pravu. To temeljno izhodišče je imelo pri oblikovanju zakona o prekrških dve vrsti posledic. Prva vrsta teh
posledic je vsebinske narave in posega v vsebinske rešitve,
vendar tako, da jih v večini primerov le natanč neje opredeljuje
in poglablja ter dosledneje izpeljuje nekatera že sprejeta
nač ela tudi v pravu o prekrških. Večja naslonitev na kazensko
pravo pa je povzroč ila, tudi drugač no sistematiko zakona.
Spremembe v sistematiki pomenijo drugo vrsto sprememb, ki
pa vsebinsko ne spreminjajo dosedanjih rešitev.
Zakonski osnutek obsega pet delov: materialne-pravne določbe, postopek za prekrške, izvršitev odločbe, organi za
postopek o prekrških in prehodne ter konč ne določbe.
Sistematika zakonskega osnutka ostaja torej podobna kot
je v sedanjem zakonu o prekrških. V dveh novostih pa vendarle odstopa od nje oziroma daje nekoliko spremenjene
rešitve Obe novosti sta pogojeni z obstoječimi usmeritvami
prava o prekrških, namreč s tem, da se to pravo čedalje bolj
približuje kazenskemu pravu in s tem, da se organi, ki vodijo
postopek o prekrških, približujejo pravosodnim organom.
Prva izmed teh dveh usnleritev je narekovala spremembo
notranje sistematike v materialnopravnem in procesnopravnem pogledu ter večjo naslonitev na sistematiko, kakor jo
poznata kazensko materialno in kazensko procesno pravo. Te
spremembe obstajajo zlasti v tem, da so v okviru prvega in
drugega dela zakonskega osnutka (materialnopravne določbe in postopek za prekrške) posamezni instituti združeni,
pregrupirani ali razširjeni. Druga zgoraj navedena usmeritev
pa je narekovala izločitev organizacijskih določb o organih za
postopek o prekrških v poseben del (četrti del osnutka). Gre
za določbe, ki jih na drugih podobnih področjih urejajo posebni organizacijski zakoni (npr. zakon o rednih sodiščih,
zakon o javnem tožilstvu) in. obsegajo zlasti organizacijo
organov za postopka o prekrških in pogoje za opravljanje
funkcije sodnika za prekrške. Zakonski osnutek se je s tako
razporeditvijo izognil dosedanjemu prepletanju materialnopravnih in organizacijskih določb.
III.
Prvi del: Materialno pravne določ be
Prvo poglavje — temeljne določ be
Doslednejša izpeljava načela zakonitosti je zahtevala podrobnejše opredelitve o pogojih za predpisovanje prekrškov.
Osnutek pri tem izhaja s stališča, da morajo biti pravni akti, ki
določ ajo prekrške, usklajeni s pogoji, ki jih za določanje
prekrškov in za predpisovanje sankcij zanje določa zakon o
prekrških. Nespoštovanje tega načela bi namreč lahko pomenilo kršitev nač ela zakonitosti, saj bi bilo mogoč e pri določanju prekrškov in pri predpisovanjuj sankcij zanje obiti splošne
določ be zakona o prekrških. Zakonski osnutek je zato posvetil veliko pozorno.sti merilom za predpisovanje prekrškov in
sankcij zanje in težnji, da bi že na zakonodajni ravni oblikovali
takšne rešitve, ki bi zagotavljale pri določ anju prekrškov z
zakonskimi in podzakonskimi pravnimi akti čimvečjo zakonitost, ustavnost in usklajenost (3. člen osnutka):
Zakonski osnutek uvaja nov, enoten pojem sankcije za
prekrške ter v ta okvir šteje kazni za prekrške, opomin, varstvene ukrepe in vzgojne ukrepe (4. člen). Te vrste sankcij
pozna že sedanji zakon o prekrških, osnutek jih le ureja bolj
sistematič no. Ob tem pa osnutek določ a namen teh sankcij
skupaj (drugi odstavek 4. člena), in namen vsake posamezne
vrste med njimi (24., 34. in 46 člen). Smisel uvajanja teh
določb, ki so ustrezno povzete po določbah kazenskega zakona SFRJ je v tem, da skuša osnutek opredeliti merila, ki naj
jih organi, ki sankcije izrekajo, upoštevajo pri izbiri posamezne sankcije in pri njihovi odmeri. Namen sankcij vsebinsko določa pogoje za njihov izrek in cilje, ki jih želimo doseči.
Zato mora organ, ki sankcijo izreče, njeno izbiro in njeno
višino obrazložiti.
Eden izmed ciljev predlaganega zakona o prekrških je tudi
omejitev represije. Ta cilj bi bil lahko delno dosežen tudi s
tem, da se omeji možnost predpisovanja prekrškov z odredpriloga poroč evalca

bami kolegijskih republiških upravnih organov oziroma funkcionarjev, ki vodijo delo republiških upravnih organov. Zato
osnutek ne predvideva več možnosti predpisovanja prekrškov
z odredbami. V skladu z navedenim ciljem osnutek določa v
tretjem odstavku 5. člena natanč nejše pogoje za kumulativne
predpisovanje denarne kazni in kazni zapora. V osnutek pa ni
vključ ena v predlogu za izdajo predvidena sprememba, da se
odpravi možnost predpisovanja kazni zapora kot edine kazni
ampak so določ eni natanč neje le pogoji za predpisovanje te
kazni (drugi odstavek 5. člena). Poudarjeno je nač elo, da se za
prekrške praviloma predpisuje denarna kazen, zapor pale za
hujše prekrške in le z zakonom. Neopredeljeni pojem hišega
prekrška je nadomeščen s konkretnejšimi opredelitvami, da
gre za prekršek, ki ogroža življenje ali zdravje ljudi ali pomeni
hujšo kršitev javnega reda.
Omeniti je potrebno tudi določbo 4. odstavka 5. člena, ki
skladno s predlogom za izdajo zakona in dosedanjo zakonodajno prakso, določa, da se sme predpisati za prekrške
pravne in odgovorne osebe in posameznikov, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, samo
denarna kazen.
.
Skupina delegatov za zbor občin iz Novega mesta je predlagala, da bi bilo treba omogočiti, da tudi odlok občinske
skupščine določi odgovornost za prekršek, ki ga stori odgovorno oseba v družbenopolitični skupnosti. Osnutek sprejema dosedanjo rešitev zakona, ki je sprejeta tudi v zakonu o
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi in v vseh republiških ter pokrajinskih zakonih o prekrških.
Drugo poglavje: Prekršek in odgovornost zanj
Zakon o prekrških se je doslej pri nekaterih temeljnih institutih kazenskega prava (npr. neprištevnost, naklep, malomarnost, dejanska in pravna zmota, napeljevanje in pomoč , odmera kazni) skliceval na uporabo aH smiselno uporabo ustreznih določb Kazenskega zakona SFRJ. Zakonski osnutek je upoštevajoč posebnosti prava o prekrških - tako inštitute
povzel v celoti ali jih vsebinsko prilagodil.
Zakon o prekrških ne pozna pojma bistveno zmanjšane
prištevnosti. Ker pa je po določbah zakona o prekrških treba
upoštevati stopnjo odgovornosti, torej tudi stopnjo prištevnosti, tako pri izbiri kazni kot tudi pri njeni odmeri, je bilo
potrebno določ iti, kdaj je storilčeva prištevnost bistveno
zmanjšana (drugi odstavek 10. člena osnutka). Prav tako je
ustrezneje urejena odgovornost storilca, ki je storil prekršek v
neprištevnem stanju, vendar si je tako stanje sam povzročil z
uporabo alkohola, mamil ali kako drugač e (tretji odstavek 10.
člena osnutka).
Pravna zmota ima v sedanji ureditvi zakona o prekrških
neopravičljivo strožje posledice kot v kazenskem pravu, zato
je v osnutku zakona predvidena tudi možnost nekaznivosti
oziroma milejšega kaznovanja, s čemer je ta institut urejen
enako kot v kazenskem pravu (13. člen osnutka).
Za zagotovitev pravilne uporabe določb o pomoči osnutek
zakona o prekrških primeroma navaja oblike pomoč i. Iz istega
razloga je dodano pravilo o samostojni odgovornosti napeljevalca in pomagač a. V skladu s kazenskim pravom pa je tudi
namesto dosedanje izključitve dogovornosti predvidena možnost nekaznivosti oziroma milejšega kaznovanja (14. člen
osnutka).
Osnutek je opustil inkriminacijo poskusa prekrška. Glede
na določbe o splošnem pooblastilu za kaznivost poskusa pri
kaznivem dejanju (predpisana kazen zapora 5 let ali več) se
zdi neupravičeno predvideti splošno pooblastilo za kaznivost
poskusa prekrška. Če je to potrebno in upravičeno, je poskus
prekrška mogoče inkriminirati kot samostojen prekršek.
Tretje poglavje: Kazni za prekrške In opomin
Tretje poglavje obsega določbe o kaznih za prekrške in o
opominu. Skladno s splošno določbo o namenu sankcij za
prekrške (4. člen) je na novo oblikovan namen kazni za prekrške (24. člen osnutka).
Na novo je določena spodnja in gornja meja denarne kazni,
pri čemer je osnutek skušal zadržati enaka razmerja kot jih
pozna sedaj veljavni zakon, gornje meje pa so povišane za
približno trikrat (25. člen in 175. člen osnutka).
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Osnutek pa ne vsebuje določbe četrtega odstavka 8. člena
Zakona o prekrških, ki določa denarno kazen v večkratniku
povzroč ene škode. Ta določba je bila namreč ocenjena kot
nasprotna načelu zakonitosti, ker ne omogoča natanč ne določitve maksimuma denarne kazni.
V zvezi s spremembo denarne kazni v zapor ostaja osnutek
pri sedaj veljavni rešitvi, ki je v tem, da se denarna kazen
najprej izterja prisilno in šele, če to ni mogoč e, se spremeni v
zapor. Taka rešitev v večji meri zagotavlja varstvo pravic
posameznika in je primernejša, ker je enaka kot v kazenskem
pravu. Pravo o prekrških kot del kaznovalnega prava, ki
obravnava družbi manj nevarna ravnanja kot kazensko pravo,
v svojih rešitvah namreč ne more in ne sme biti strožje kot
kazensko pravo. Možnost, da se odločba o neplač ani denarni
kazni spremeni v zapor, navaja osnutek kot varianto. Pri tem
pripominjamo, da je taka rešitev načeloma nesprejemljiva in
pomeni nuđ enje manjše pravne varnosti človeku na račun
večje uč inkovitosti postopka. Ne more pa biti dvoma, da bi z
uč inkovitejšo službo izterjavanja dosegli enako učinkovitost
postopka. Težave v praksi (slaba kadrovska zasedenost uprav
za družbene prihodke, stroški izterjanja več ji od same kazni,
ki se izterjuje, precej storilcev prekrškov brez prebivališč a), pa
pogojujejo predloge, da je potrebno pravno uvesti rešitev, ki
je predlagana v varianti 27. člena osnutka.
Prvi odstavek 29. člena določa na novo pogoje za predpisovanje kazni zapora do 60 dni. Možnost predpisati kazen zapora Rad njen splošni maksimum določa za primere, ko gre za
hujše kršitve javnega reda in miru, kjer je ta mera kazni
najpogosteje predpisana.
Glede odmere kazni osnutek zakona prinaša manjše spremembe, ki pomenijo izboljšanje možnosti za ustreznejšo odmero kazni (30. člen osnutka). Opomin kot sankcija za prekrške ni novost, temveč je samo preoblikovan institut ukora, ki
ga zakon o prekrških pozna že sedaj. Sprememba je le v tem,
da so pogoji za izrek približani pogojem, kakor jih določa
kazensko pravo; s tem, da je opomin določen kot samostojna
sankcija, pa mu je dano tudi ustrezno mesto med različnimi
vrstami sankcij za prekrške (33. člen osnutka).
Četrto poglavje: Varstveni ukrepi
Podobno kot pri kaznih za prekrške določ a zakonski osnutek tudi namen varstvenih ukrepov in pri tem izhaja z enakih
izhodišč kot Kazenski zakon SFRJ (34. člen osnutka). Že med
temeljnimi določ bami obravnava osnutek načelo, da se lahko
izrečejo samo varstveni ukrepi, ki jih določ a ta zakon in ob
pogojih, ki so z njim določ eni (peti odstavek 5. člena). Skladno s tem zakonski osnutek v 35. členu taksativno našteva
varstvene ukrepe in jih kasneje tudi podrobneje opredeljujejo.
Da bi bilo mogoče vključ iti med kategorije tu določenih varstvenih ukrepov vse, ki v današnjem pravnem sistemu obstajajo, zakonski osnutek razširja varstveni ukrep prepovedi samostojnega opravljanja dejavnosti tako, da ga označ uje kot
»prepoved opravljanja samostojne dejavnosti ali poklica«.
Zakonski osnutek ne omenja več prepoved posesti in nošenja
orožja, ker obsega te prepovedi ustrezni zakon in jih oblikuje
kot posebne upravne ukrepe, ki jih je mogoč e izreči ne glede
na uporabo varstvenih ukrepov in je tedaj ta ukrep kot varstveni ukrep nepotreben in odveč.
Kot varianto uvaja zakonski osnutek tudi varstveni ukrep
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov (40. člen
osnutka). V zvezi s tem ukrepom kot varstvenim ukrepom
obstoja več odprtih vprašanj. Predvsem se zastavlja vprašanje
njegove upravičenosti, če se ga izreče ob zelo kratkih kaznih
zapora, njegovo izvrševanje pa terja dalj časa trajajoče zdravstveno obravnavanje. Če se začne takšen ukrep izvrševati
med časom prestajanja kazni zapora (ki lahko traja praviloma
največ 30 dni, izjemoma pa 60 dni), nastane vprašanje, ali ga
je mogoč e izvrševati po tem, ko je kazen prestana in če, kako
- stacionarno ali ambulantno. Sodna praksa je v zvezi s
kaznivimi dejanji enotno zavzela stališče, da stacionarno
zdravljenje v zvezi s tem (varnostnim) ukrepom ne more trajati
dlje kot kazen zapora, ker bi sicer njegovo izvrševanje pomenilo prehud poseg v pravice storilca. To stališče se zdi tembolj
opravičeno, ko gre za prekrške in za obravnavanje storilcev
prekrškov. Še zlasti pa je odprto to vprašanje, ko tudi zdravstveni delavci v Sloveniji načeloma ugotavljajo, da ima prisilno zdravljenje v takih primerih malo upanja na uspeh in v
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okviru svojih deontoloških pravil odklanjajo izvrševanje takih
ukrepov.
Ostali varstveni ukrepi so v zakonskem osnutku vsebinsko
nespremenjeni. Na novo je uvedena odstranitev tujca z ozemlja SFRJ. Odvzem premoženjske koristi, ki ga zakon o prekrških še obravnava kot varstveni ukrep, pa osnutek opredeljuje
kot ukrep posebne vrste, ki se mora izreči vedno, kadar gre za
premoženjsko korist, ki je bila pridobljena s prekrškom. Zato
jo tudi obravnava v posebnem poglavju.
Osnutek tudi ne naševa med varstvenimi ukrepi prepovedi
posesti in nošenja orožja, ker je to upravni ukrep in določ a
pogoje zanj ustrezni predpis, izvršujejo pa ga v skladu z njim
pristojni organi.
Osnutek je tako sprejel stališča in predloge, dane ob predlogu za izdajo zakona, da se določijo vsi varstveni ukrepi.
Varstveni ukrep izgona (predlog skupine delegatov skupščine
-mesta Ljubljane) ni mogoč e uvesti, ker bi bil v nasprotju z
ustavno pravico svobodne izbire prebivališča. Zakon o prekrških SR Hrvatske tega ukrepa ne pozna, prav tako pa tudi ne
zakoni drugih republik in avtonomnih pokrajin. Obveznega
zdravljenja oseb, ki bolujejo za nalezljivimi boleznimi npr.
TBC (stališče skupine delegatov za zbor občin iz Novega
mesta), ni potrebno uvajati kot varstvenega ukrepa, ker je
tako obvezno zdravljenje že predpisano kot poseben zdravstveno-upravni ukrep.
Drugi odstavek 36. člena osnutka je nova določba in je
potrebna zato, ker varstveni ukrep, katerega trajanje je časovno določeno, tudi v primeru, če gre za stek prekrškov, ne
more biti daljše, kot je splošna najdaljša mera trajanja posameznega varstvenega ukrepa.
Peto poglavje: Odvzem premoženjske koristi,
pridobljene s prekrškom
Zakonski osnutek na novo ureja odvzem premoženjske
koristi, pridobljene s prekškom kot ukrep posebne narave in
ne več kot varstveni ukrep (42. člen osnutka). To vprašanje
ureja skladno z določ bami Kazenskega zakona SFRJ (84. - 87.
člen KZ SFRJ). Premoženjsko korist, pridobljeno s prekrškom, je treba namreč odvzeti vedno in ne le takrat, kadar so
podani pogoji za izrek varstvenih ukrepov. Zato je bilo potrebno določ be oblikovati v okviru novega poglavja, izloč eno
iz poglavja o varstvenih ukrepih.
V tretjem odstavku tega člena zakonski osnutek napotuje
na uporabo določb o zavarovanju pravic oškodovanca kazenskega zakona SFRJ ter te določbe navaja (od 85. do 87. člena
KZSFRJ).
Šesto poglavje: Vzgojni ukrepi in kazni za
mladoletnike
Eden izmed poglavitnih ciljev predlaganega osnutka zakona je tudi, da je potrebno izenač iti položaj mladoletnika v
postopku o prekršku s položajem mladoletnika v postopku
zaradi kaznivega dejanja. Zato je v osnutku opuščena možnost izrekanja kazni zapora. Sedanji zakon o prekrških namreč dopušča kaznovanje starejših mladoletnikov s kaznijo
zapora do 15 dni.
Veljavnih določb zakona o mladoletnem storilcu prekrška
ni bilo potrebno bistveno spreminjati, ker zakon že upošteva,
da je mladoletne storilce prekrškov potrebno obravnavati kot
posebno kategorijo storilcev, glede katerih je glavni namen
sankcij vzgoja in pomoč mladoletniku. V osnutku so predlagane le nekatere bolj jasne formulacije določ b posameznih
členov in uskladitev besedila z izrazi in pojmi, ki imajo utrjen
strokovni pomen v kazenskem pravu. Dopolnitve pomenijo le
odpravo pravnih praznin ali nedorečenosti, ko posamezna
vprašanja niso bila urejena aH je bilo določeno, da se primerno uporabljajo določ be Kazenskega zakona SR Slovenije,
kakor n.pr. glede ukrepa oddaje, v disciplinski center. Kot
novost pa je v petem odstavku 50. člena predvidena tudi
možnost, da ob izreku vzgojnega ukrepa, organ za postopek o
prekrških, da mladoletniku tudi navodilo, da opravi preizkus
znanja prometnih predpisov. Izrekanje denarne kazni kot izjemne sankcije za starejše mladoletnike, je osnutek obdržal
glede na predloge iz razprave o predlogu za izdajo zakona v
zboru občin in v skupini delegatov za delegiranje delegatov v
Zbor občin Skupščine SRS pri Skupščini mesta Ljubljane.
priloga poroč evalca

Iz 51. člena Zakona o prekrških je izločena v poseben 44.
člen osnutka določba, da se proti otrokom ne smejo uporabiti
sankcije za prekršek, ker je ta določba zaokrožena in vsebinsko samostojna in ni bila povezana z ostalimi odstavki 51.
člena. Neustrezno formulacijo, da otrok za prekršek ni odgovoren, ki je dopuščala napačno razlago (da bi se lahko uporabili tudi ukrepi, ki jih pozna, kazensko-pravo za neodgovorne
tudi proti otrokom), je bilo treba spremeniti tako, da je zoper
otroke izključena uporaba kakršnekoli sankcije za prekršek.
Sedanja formulacija pa je dopuščala zaključ ek, da so le otroci
neodgovorni, glede mladoletnikov med 14. in 18. letom pa se
je njihova odgovornost že predpostavljala.
Zakon o prekrških določ a, da se lahko mladoletnemu storilcu prekrška izreče tudi opomin. Osnutek zakona spreminja
poimenovanje te sankcije v ukor (49. člen osnutka). Gre za
terminološko uskladitev z ureditvijo v kazenskem pravu, kjer
ima ta izraz že utrjen strokovni pomen.
V 51. členu osnutka je ustreznejša formulacija 56. člena ZP,
zakona o prekrških, pri čemer je trajanje strožjega nadzorstva
skrajšano na 1 leto in sodniku za prekrške oziroma organu za
postopek o prekršku dana možnost, da sam, po uradni dolžnosti, aH po predlogu ustavi izvršitev ukrepa, če ugotovi, daje
namen strožjega nadzorstva dosežen. Sedaj nima možnosti
ustaviti nadzorstva brez predloga skrbstvenega organa.
V 52. členu osnutka so ustrezne določbe zakona o prekrških, spremenjene v toliko, da je tudi za ukrep oddaje v
disciplinski center, in ne le na strožje nadzorstvo, predvideno,
odloč anje o izvršitvi odločbe, če se po 6 mesecih ni začela
izvrševati. Nobenih razlogov pa ni zato, da bi se še ohranjala
možnost nadomestitev teh dveh ukrepov s kakšnim drugim
ukrepom, če se v 6 mesecih nista začela izvrševati.
V 53. členu osnutka so določbe o denarni kazni prevzete iz
veljavnega zakona, pri tem pa je za izrek denarne kazni dodan
pogoj, da je starejši mladoletnik po svojih premoženjskih
razmerah zmožen kazen plač ati.
Za primere, ko mladoletnik med postopkom postane polnoleten v zakonu o prekrških ni določbe, kako naj ravna organ,
ki vodi postopek in katere določbe naj uporablja t. j. ali tiste,
ki veljajo za mladoletnika ali za polnoletne. Zato tretji odstavek 54. člena osnutka določa, da organ, ki vodi postopek o
prekršku v takem primeru postopek ustavi, če spozna, da ne
bi bilo smotrno izreči vzgojnega ukrepa.
Sedmo poglavje: Zastaranje
Določbe sedmega poglavja osnutka (56. do 58. člen) povzemajo določbe zakona o prekrških z eno samo spremembo. V
četrtem odstavku 56. člena je uvedeno tkim. akvizitorno zastaranje, kar pomeni, da se tek zastaranega roka pretrga tudi,
če stori storilec v času, ko teče zastaralni rok nov, enako hud
ali hujši istovrstni prekršek.
Drugi del: Postopek o prekrških
Večja naslonitev na kazensko pravo nasploh je zahtevala
tudi ustrezne spremembe postopka za prekrške.
Osnutek je povsod, kjer je to. bilo le mogoč e, prevzel v
primerni obliki določbe zakona o kazenskem postopku in je
odravil tiste določ be zakona o prekrških, kjer se le-ta sklicuje
na smiselno ali primerno uporabo teh določb. To velja za
določ be osnutka o vlogah in zapisnikih, izdajanju in naznanitvi določb, za določ be o zaslišanju obdolženca, prič in izvedencev, ter za določbe o pritožbi in izrednih pravnih sredstvih. Samo pri vročanju pisanj (ki je v zakonu o kazenskem
postopku zelo podrobno izdelano) osnutek napotuje na uporabo določb zakona o kazenskem postopku, vendar tako, da
točno določa, katere določbe je treba uporabiti. Zakonski
osnutek podrobneje obravnava položaj posameznih udeležencev v postopku o prekrških, vendar tako, da ne spreminja
njihove vloge v njem. Tako je podrobneje opredeljen položaj
obdolženca in njegova obramba, natančneje so obdelane tudi
določbe o premoženjskopravnem zahtevku. Določ be o zaslišanju obdolženca, prič in izvedencev so vključene v besedilo
zakonskega osnutka, temeljijo pa na ustreznih določbah Zakona o kazenskem postopku. V zvezi z določbami o izdaji
odločbe so podrobneje izdelane določbe o premoženjskopravnem zahtevku in o stroških postopka.
Z novim 70. členom je odpravljena pomanjkljivost sedapriloga poroč evalca

njega zakona. Z njim je določ eno pooblastilo organa pristojnega za postopek o prekršku, da sam reši kot predhodno
vprašanje kakšno vprašanje iz pristojnosti drugega organa.
Takšno pooblastilo že ima zakon o prekrških, s katerim se
kršijo zvezni predpisi. Pri določitvi obsega tega pooblastila so
upoštevane nekatere omejitve, ki jih predvideva zakon o
splošnem upravnem postopku.
Določ be o krajevni pristojnosti so vsebinsko nespremenjene. V novem drugem odstavku 76. člena je določeno, kateri
organ sproži postopek, da se odloč i v sporu o pristojnosti.
Dopolnitev v drugem odstavku 85. člena je bila potrebna,
ker po veljavni ureditvi ni dovoljena pritožba, če se postopek
ustavi.
Novo besedilo šestega odstavka 106. člena ureja postopek z
nepopolnim ali nerazumljivim predlogom, ter tudi pove, kdaj
ni pogojev za uvedbo postopka (deveti odstavek 106. člena).
Če se predlog za uvedbo postopka zavrne, ker ni pogojev za
uvedbo postopka, je dolžan organ o zavrnitvi predloga obvestiti tudi javnega pravobranilca oziroma družbenega pravobranilca, če so oškodovana družbena sredstva (osmi odstavek
106. člena):
107. člen osnutka je nov in je povzet po 32. in 33. členu
zakona o kazenskem postopku. Ureja pomembni procesni
vprašanji: združitev in izločitev postopka ter postavlja pravilno izvedbo enotnega postopka za vse prekrške istega obdolženca oziroma zoper vse obdolžence pri istem prekršku.
Institucija varščine je razširjena tudi na primere, ko se je bati,
da bi se lahko obdolženec z begom izognil odgovornosti za
prekršek, natančneje je tudi urejeno vprašanje vračanja varščine oziroma njegove zapadlosti v korist proračuna ter vrst. nega reda, po katerem se posamezni denarni zneski (denarna
kazen, škoda, premoženjska korist, stroški postopka) poravnajo iz položene varščine (peti, šesti in sedmi odstavek 113.
člena osnutka).
Določba drugega odstavka 135. člena osnutka je na novo
koncipirana in ureja vprašanje izvedenskih del, opravljenih
pred uvedbo postopka za prekršek, pri čemer so mišljena
predvsem izvedenska dela, ki so bila opravljena v upravnem
postopku na zahtevo inšpektorjev in drugih uradnih oseb.
Določbe o ustni obravnavi (152. do 156. člen osnutka) so
povzete po sedaj veljavnih določbah zakona. Edino v drugem
odstavku 152. člena je besedilo spremenjeno tako, da se po
potrebi povabi le izvedenec, prič o pa je treba povabiti, če je to
potrebno za boljšo razjasnitev stvari.
Večje spremembe, ki pa ne pomenijo novosti, uvaja osnutek
v poglavju o pritožbi. Zakon o prekrških namreč v zvezi s
pritožbenimi razlogi napotuje na zakon o kazenskem postopku, osnutek pa je ustrezne določbe o teh vprašanjih
prevzel. Gre tedaj le za pravnotehnič no izpopolnitev zakona, v
katerem je sedaj osnutek opustil sklicevanje na določbe drugih zakonov (ZKP). Zaradi doslednega upoštevanja načela
dvostopenjskega odločanja v osnutku ni več predvidena možnost, da lahko organ, ki je izdal odločbo na prvi stopnji, sam
reši pritožbo, če se v celoti strinja z zahtevkom v pritožbi (192.
člen osnutka). Prav tako je na novo opredeljena določba, da
se sme odločba o prekršku nanašati le na osebo, ki je obdolžena in samo na dejanje, ki je predmet predloga za uvedbo
postopka (drugi odstavek 161. člena osnutka). Organ, ki vodi
postopek pa ni vezan na predlog predlagatelja glede pravne
presoje dejanja (161. člen osnutka). Na novo so tudi določene
bistvene kršitve materialnopravnih in procesnih določb (185.
in 186. člen) in s tem izpopolnjena pravna praznina v sedanjem zakonu.
V 179. členu je razširjen krog upravič encev do pritožbe na
vse krvne sorodnike v ravni vrsti (in ni torej več omejen le na
starše in otroka), na posvojitelja in posvojenca.
V 180. členu je v varianti predviden nov četrti odstavek, ki
govori o tem, v kakšnem številu izvodov mora biti vložena
pritožba zaradi njene vročitve upravič enim osebam. Po sedanjem zakonu se namreč izvod pritožbe ne pošlje nasprotni
stranki in tako obdolženec ali predlagatelj ne ve ali je poslala
odločbo o prekršku pravnomočna ali ne in tudi nima možnosti
podati svoje ugovore zoper pritožbo. V varianti predlagana
rešitev bi prispevala k večji pravni varnosti občanov in delovnih ljudi.
Povsem nova je tudi določba drugega 196. člena, ki določa,
da mora odločba druge stopnje obsegati pouk o pravici vložiti
zahtevo za sodno varstvo, če je ta dopustna. Predlagana
določ ba je sicer izjema od, v kazenskem pravu sprejetega
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stališča, da odločbe ne vsebujejo pouka o izrednih pravnih
sredstvih, vendar bi glede na to, da si v postopku o prekršku
obdolženci zelo redko vzamejo zagovornika, jih kazalo poučiti o tem pravnem sredstvu, za katerega vložitev je določen
kratek rok - 15 dni (prvi odstavek 199. člena osnutka).
Člen 193. osnutka uveljavlja pravno možnost delne razveljavitve prvostopne odločbe, kar doslej ni bilo z zakonom urejeno.
V zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi uvaja osnutek, skladno
s predlogom za izdajo zakona, novo izredno pravno sredstvo
- izredno omilitev kazni (211.-213. člen osnutka). To pravno
sredstvo se je v praksi pokazalo kot potrebno in upravič eno.
Določbe o tem izrednem pravnem sredstvu so povzete po
določbah zakona o kazenskem postopku. Skupina delegatov
za delegiranje delegatov v zbor občin iz mesta Ljubljana edina
ni podprla stališča, da naj se uvede v zakon o prekrških tudi
zahteva za izredno omilitev kazni. Osnutek tega stališča ni
mogel sprejeti. Uvedbo tega izrednega pravnega sredstva
narekuje načelna odločitev, naj se obravnavanje prekrškov
približa kazenskemu pravu, poleg tega pa tudi praktič nih
razlogov. Prav tako kot lahko nastanejo po sodni odločbi
nove olajševalne okoliščine ali pa so te obstajale ob izreku
sodbe, pa sodišča zanje ni vedelo in ki bi vplivale na odmero
kazni, če bi jih sodišče upoštevalo, je mogoče, da se take
okoliščine pojavijo v postopku o prekršku. Ne more pa biti
dvoma o tem, da bodo taki primeri izjemni. Pripomniti velja,
da tako sredstvo ne vpliva na zavlačevanje postopka, ker ga je
mogoč e uporabiti potem, ko je odločba o prekršku že postala
pravnomočna. Enaki razlogi so narekovali tudi odpravo šestmesečnega roka za vložitev zahteve za varstvo zakonistosti
(214. člen osnutka).
V prvem odstavku 199. člena osnutka je predvideno podaljšanje roka za vložitev zahteve za sodno varstvo od sedanjih 8
na 15 dni. Povečano pravno vrstvo pa je pri tem izrednem
pravnem sredstvu zagotovljeno z novo predlagano določbo o
obveznem pouku o dovoljenosti zahteve o sodnem varstvu.
Določba 202. člena osnutka je bistveno dopolnjena in ureja
vsa odprta vprašanja, ki se niso mogla razrešiti v praksi s
smiselno uporabo določb zakona o kazenskem postopku o
zahtevi za varstvo zakonitosti, na katero zakon o prekrških
napotuje.
Novost pri izterjanju denarne kazni takoj na kraju prekrška
pomeni določba drugega in tretjega odstavka 222. člena
osnutka, ki je povzeta po vsebinsko enaki določbi zakona o
prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi (četrti odstavek
158. člen) in je utemeljena, ker uradna oseba, ki izterja denarno kazen na kraju prekrška, ne more odločati o steku
prekrškov niti izreči kazen zanje, prav tako pa se ne smejo
kaznovati takoj na kraju tudi mladoletniki, kar je le izredno
poudarjeno.
Določbe o postopku proti mladoletnikom so združene v
samostojnem poglavju (petnajsto poglavje). Tako prerazporeditev snovi je narekovala težnja, naj bodo procesne določbe
loč ene od materialnih, in težnja, da je treba vse določbe o
mladoletnikih obravnavati v zaključeni celoti. Vsebinsko novost v tem poglavju pomeni uvedba instituta, ki ustreza načelu
smotrnosti v kazenskem postopku proti mladoletnikom. Organ, ki vodi postopek o prekršku, lahko namreč presodi, alt je
kljub ugotovljenemu prekršku uvedba postopka smotrna ali
ne (235. člen osnutka). Podoben institut pozna zakon o kazenskem postopku za mladoletne storilce kaznivih dejanj in
načelno ne more biti zadržka, da se podoben institut uvede
tudi v postopek o prekrških, ki so jih storili mladoletniki. V
osnutku tako ni sprejeto mnenje skupine delegatov za gospodarsko, socialnozdravstveno in prosvetnokulturno področje
zbora združenega dela s sedežem v Novem mestu, naj ne bi
uvedli v postopek o prekršku načela smotrnosti pri uvedbi
postopka proti mladoletnikom.
V zvezi z mladoletniki je osnutek med procesnimi določbami sprejel tudi stališče okoliške skupine delegatov s področja državnih organov za ZZD iz Maribora o tem, naj se
določi, kdaj mnenja organa socialnega skrbstva ni treba pribaviti. Osnutek sedaj določa, da sodnik za prekrške po potrebi pribavi poročilo tega organa ter torej sam odloči, kdaj je
pribava takega poročila potrebna (drugi odstavek 232. člena
osnutka).
V posebnem poglavju obravnava osnutek tudi vprašanja o
povrnitvi škode neopravič eno kaznovanim (šestnajsto po42

glavje). V primerjavi s sedanjim zakonom so določbe razširjene, vendar pa ne predstavljajo novosti, saj so ustrezno
povzete po zakonu o kazenskem postopku.

Tretji del: Izvršitev odloč be
V tem delu osnutka ni vsebinskih sprememb in dopolnitev.
Četrti del: Organi za postopek
o prekrških
Četrti del osnutka obsega tiste določbe o organih za postopek o prekrških, ki so organizacijske narave. Pri tem povzema
določbe sedanjega zakona o prekrških ter vnaša dodatne
določbe o ustanavljanju organov za vodenje prekrškov, o
razrešitvi sodnika za prekrške in nekoliko obsežneje ureja
vprašanje organiziranja in vodenja dela v organih za postopek
o prekrških, l/se te določbe so ustrezno povzete po določbah
zakona o rednih sodiščih in usklajene z določ bami sistemskih
zakonov s področja državne uprave.
Osnutek v drugem odstavku 253. člena v skladu z II. amandmajem k Ustavi SR Slovenije določa, da občinski sodniki za
prekrške in sodniki Republiškega senata opravljajo pravosodno funkcijo S sprejemom take določbe, kije pa drugi zakoni
s področja pravosodja nimajo, bi bila razrešena dilema o tem
ali so ti organi pravosodni organi ali ne.
Zakonski osnutek prinaša le manjše spremembe v zvezi z
organizacijskimi vprašanji in na tem področju ne vsebuje
bistvenih novosti, čeprav je znano, da je prav položaj organov,
ki vodijo postopek o prekrških in njihova organizacija, odprto
vprašanje, ki pa ga bo treba celovito in sistemsko rešiti.
Predvsem je odprto vprašanje različnosti teh organov, saj
vodijo postopek o prekršku — ko gre za prekrške, ki jih
določajo predpisi republiških oziroma občinskih organov poleg sodnikov za prekrške tudi nekateri upravni organi
(uprave za družbene prihodke). Takšna ureditev pa ni v skladu
z zahtevo, da naj odloča o posameznem kaznivem ravnanju
(kaznivem dejanju, gospodarskem postopku ali prekršku) in
izreka sankcijo zanj drug organ kot tisti, ki je tako ravnanje
prvi zaznal. Zaradi te dvojnosti organov, ki vodijo postopek o
prekršku, uporablja osnutek izraz »organ, ki vodi postopek o
prekršku«, kjer je to potrebno in smiselno.
Osnutek ne spreminja možnosti, da vodijo postopek poleg
sodnikov za prekrške tudi drugi organi, kijih določi zakon (3.
točka prvega odstavka 253. člena osnutka). Predlagatelj se
pridružuje mnenju zakonodajnopravne komisije, da je »primernejša in ustreznejša rešitev, da se postopki o prekrških v
čimvečji meri vodijo pred sodnikom za prekrške«, vendar
meni, da gre za sistemsko vprašanje in zato osnutek vanj ne
more presegati. Osnutek pa se skuša približati temu mnenju s
tem, da določa, da taki organi (na prvi in drugi stopnji) vodijo
postopek v skladu z določbami zakona o prekrških.
Osnutek je sprejel predloge okoliške skupine delegatov s
področja državnih organov za ZZD Skupščine SRS iz Maribora, ki se nanašajo na opredelitev nalog vodje organa za
postopek o prekršku in na sestavo na naloge Republiškega
senata za prekrške (271. in 276. člen osnutka).
Peti del: Prehodne in konč ne določ be
V prehodnih in končnih določbah osnutek ne uvaja bistvenih sprememb. V 278. členu (216. člen zakona o prekrških) sta
odpadla prvi in drugi odstavek 216. člena zakona o prekrških,
ker ureja ta vprašanja sedaj zakon o pripravništvu, strokovnih
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju.
Določba prvega odstavka 284. člena osnutka je nova in
ureja prenehanje izvrševanja tistih varstvenih ukrepov, glede
katerih osnutek določa, da ne more trajati dalj kot je najdaljši,
v tem zakonu določeni rok trajanja, četudi so bili izrečeni v
primerih steka prekrškov. Drugi odstavek tega člena obsega
določ bo, ki je potrebna, ker osnutek predvideva za mladoletnike samo izrek varstvenega ukrepa odvzema predmetov.
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IV.
Posledice, kl bodo nastale za delovne ljudi In
obč ane na podlagi predlaganih rešitev in
finanč na sredstva
Osnutek nač eloma izhaja s stališča, da naj predlagane
rešitve v osnutku zakona o prekrških prispevajo k temu, da bo
pravna varnost delovnih ljudi in obč anov na področju, na
katerega se zakon nanaša, večja in zlasti usklajena s stopnjo
in obsegom pravne varnosti delovnih ljudi in občanov, kakršno uživajo v kazenskem postopku. Ob tem osnutek upo-

števa posebnosti prekrškov, in sicer v dveh smereh: upošteva
dejstvo, da gre pri prekrških za družbi manj nevarna kazniva
ravnanja, upošteva pa tudi potrebo po tem, da naj bo postopek za prekrške hiter in učinkovit - vendar ne na škodo
varstva pravic in svoboščin delovnih ljudi in občanov. Nobena
predlagana rešitev v zakonu ni takšne narave, da bi vplivala
bistveno na podaljšanje postopka o prekršku.
Osnutek ne uvaja nobenih takih novosti, ki bi zahtevale
dodatna finančna sredstva oziroma posebne vire financiranja.
Prav tako predlagane rešitve v osnutku zakona tudi ne bodo
zahtevale povečanja administrativnih del in nalog v organih
za postopek o prekrških.
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invalidov (ESA-24)
POVZETEK
Informacija je razdeljena v naslednja poglavja:
- Uvodni del: Namen informacije je ugotoviti uresničevanje stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije iz leta
1978 o izvajanju in nadaljnjem urejanju socialne varnosti
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev. Glede
na to, da bo predložena v razpravo novi delegatski skupščini vsebuje tudi pregled stanja in problematike na tem
področju.
- Nekateri podatki o udeležencih NOV: V SR Sloveniji
je 114.050 članov ZZB NOV (45.815 žensk), 1292 nosilcev
»Partizanske spomenice 1941«, 32 španskih borcev, 45
narodnih herojev, 9781 vojaških invalidov, 8765 družinskih
invalidskih upravičencev, 1551 civilnih invalidov vojne in
865 borcev za severno mejo. Upokojenih je 66.644 borcev.
Poprečna starost je 67 let.
- Sistem socialne varnosti udeležencev NOV In vojaških Invalidov:
a) temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin
padlih borcev ureja federacija. V letu 1982 je za financiranje borčevsko-invalidskega varstva v SFRJ predvideno v
zveznem proračunu 27,715.1 mio din ali približno 14% od
skupnih sredstev zveznega proračuna oziroma 1,5% narodnega dohodka. Največji delež - 73% teh sredstev se
namenja za pokojnine borcev, 22% za invalidske prejemke
in 5% za zdravstveno varstvo.
V decembru 1981 so bili sprejeti spremenjeni in dopolnjeni zvezni predpisi s področja borcev in vojaških invalidov. Pomembnejše spremembe so: zdravstveno varstvo
vojaških invalidov in z njimi izenačenih kategorij borcev se
s 1. 1. 1983 prenaša v samoupravne interesne skupnosti
zdravstvenega varstva. Sredstva za financiranje zdravstvenega varstva iz zveznega proračuna bodo po sprejetih
merilih in kriterijih dodeljena preko republiških upravnih
organov pristojnih za varstvo borcev in vojaških invalidov
zdravstvenim skupnostim. Zdraviliško-klimatsko zdravljenje vojaških invalidov in imetnikov »Partizanske spomenice 1941« je izključno nadaljevalo zdravljenje, ki se lahko
izvaja le v naravnih zdraviliščih, ki so zdravstvene organi-

priloga poroč evalca

zacije združenega dela. Sredstva za to obliko zdravstvenega varstva so omejena in dodeljena posameznim republikam in pokrajinam. Usklajevanje in valorizacija prejemkov je vezana na gibanje poprečnih osebnih dohodkov v
SFRJ v preteklem letu oziroma v prvem polletju tekočega
leta.
b) Dopolnilno varstvo borcev In vojaških Invalidov je
urejeno z republiškimi in občinskimi predpisi ter predpisi
posameznih samoupravnih interesnih skupnosti. Vojaškim invalidom in družinskim invalidskim upravič encem,
ki so brez dohodkov ali njihovi dohodki ne dosegajo
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v SR
Sloveniji, je zagotovljena socialna varnost z invalidskim
dodatkom, ki se vsako leto usklajuje glede na gibanje
mejnega zneska. V letu 1981 je prejemalo invalidski dodatek 6322 upravičencev. Družinski dodatek je prejemalo
142 zakoncev po smrti vojaških invalidov, ki so prejemali
dodatek za postrežbo in tujo pomoč. Regres pri nakupu
motornega vozila je bil dodeljen 114 invalidom, katerih
invalidnost na nogah znaša najmanj 60% ali najmanj 80%
na rokah. Borci za severno mejo (865), imajo pravico do
zdravstvenega varstva, če tega nimajo iz drugega naslova,
brezplačne ali popustne vožnje in nadomestila za letni
dopust, ki se usklajuje z mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov in znaša letos 5.602,75 din. Civilnim
invalidom vojne (1551) se invalidnine usklajujejo z gibanjem osebnih invalidnin vojaških invalidov, dodatna denarna pomoč kot socialni korektiv pa z gibanjem mejnega
zneska. Za financiranje njihovih pravic je bilo v letu 1981
porabljeno 71,067.312 din republiških proračunskih sredstev. Zaposleni borci, katerih osebni dohodki ne dosegajo
določene osnove (224), so upravič eni do borčevskega
dodatka, ki znaša v letu 1982 13.685 din.
Republiško priznavalnino kot materialno pomoč in priznanje za udeležbo v NOV prejema 649 upravič encev, občinsko priznavalnino pa 13.331 borcev.
- PodružbIJanJa sistema socialne varnost! borcev: Za
realizacijo stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije jo bil
sprejet Akcijski dogovor o izvajanju nadaljnjih nalog na
področju družbenoekonomskega položaja borcev in voja-
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ških invalidov v SR Sloveniji, v katerega so vključeni vsi
dejavniki, katerih delovanje vključ uje tudi naloge s tega
področja. Za spremljanje izvajanja akcijskega dogovora je
bil prvenstveno zadolžen Republiški komite za borce in
vojaške invalide.
a) Osrednje mesto v podružbljanju skrbi za borce imajo
samoupravne Interesne skupnosti s področja zdravstva
In socialnega varstva predvsem -na občinski ravni in
posebna telesa - odbori in komisije za borce in vojaške
invalide, v okolju kjer borci živijo. Koordinacijski odbor pri
skupnosti socialnega varstva Slovenije in pri občinskih
skupnosti socialnega varstva pa naj bi poleg povezovalne
in usklajevalne funkcije spremljali in analizirali stanje socialne varnosti borcev in predlagali sistemske ukrepe. V
zač etku 1982 so bili koordinacijski odbori ustanovljeni v
vseh občinah V SRS razen v občini Cerknica, Idrija, Ribnica in Ljubljana Bežigrad. Področje dejavnosti socialnega skrbstva je predvsem organiziranje patronažne
službe in soseske pomoč i borcem, nege in oskrbe na
domu in vključevanje v domove za starejše občane. To
dejavnost bo treba razširiti in izvajanje organizacijsko
zagotoviti v vseh občinah in krajevnih skupnostih.
- Zdravstveno varstvo: Glede na poprečno starost in
zdravstveno stanje je v sistemu družbene skrbi za borce
zdravstveno varstvo eno najpomembnejših področij. Za
uresničitev usmeritev skupščine SRS je bilo sprejetih vrsta
sistemskih rešitev in organizacijskih ukrepov. Uveljavljeno
je bilo popolno zdravstveno varstov borcev NOV s pravico
do sistematičnih pregledov, zdraviliškega zdravljenja in
oprostitve plačila participacije. Organiziranost služb za
zdravstveno varstvo borcev in kadrovska zasedba je napredovala. Od leta 1978-1980 se je število dispanzerjev in
ambulant za borce povečalo skoraj za tretjino ter jih je
sedaj preko 80. Zdraviliško zdravljenje se je uveljavilo kot
pomembna oblika zdravstvenega varstva, katero je koristilo v letu 1981 5300 borcev. To obliko zdravljenja se
zagotavlja tudi določ enemu številu borcev.NOV iz zamejstva.
- Pokojninsko In Invalidsko zavarovanje borcev NOV:
Pravice borcev NOV iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so urejena z zveznimi in republiškimi predpisi.
Najpomembnejša pravica borcev NOV pred 9. 9. 1943 je
pravica do zajamčene pokojninske osnove.Zvezna pokojninska osnova se oblikuje glede na poprečni osebni dohodek v SFRJ v preteklem letu, povečan za 6%, republiška pa
glede na poprečni osebni dohodek v SR Sloveniji povečan
za 17,6%. Pokojnino odmerjeno od zajamčene osnove po
zveznem zakonu je v letu 1981 prejemalo 18528 borcev
(znesek 6.638,50 din), po republiškem zakonu pa 30252
borcev NOV (znesek 8.763,50 din). V letu 1982 znaša
zvezna osnova 10.437 din, republiška 13.411 din.
V novem zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja sprejetem 21. 4. 1982 se pravice borcev ohranjajo na sedanji ravni. Predlogi za širjenje
pravic na nivoju federacije niso bili sprejeti. Predvideno je
obvezno usklajevanje pokojnin med letom glede na gibanje nominalnih osebnih dohodkov. Pri obravnavi zahtevkov za priznanje posebne dobe iz NOV v obnovi postopka
se bodo glede rokov uporabljale določbe zakona o splošnem upravnem postopku.

I. UVOD
Področ je socialne varnosti borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev je bilo delegatski Skupšč ini
SR Slovenije celovito predstavljeno v letu 1976 z »Analizo varstva borcev NOV in drugih borcev, vojaških
invalidov ter drugih zadev iz pristojnosti Republiškega
komiteja za borce in vojaške invalide«. Po obravnavi te
analize sta predsedstvo Republiške konference SZDL
Slovenije in Skupšč ina SR Slovenije sprejeli stališč a o
izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema socialne varnosti borcev, vojaških invalidov in družin padlih bor-

Izpolnjevanje obveznosti federacije za pokojnine borcev
je od leta 1979 neažurno in vsakoletno bolj deficitarno. Za
leto 1981 je od obveznosti po zaključ nem računu v višini
2.362,5 mio din izpolnila le 60% letne obveznosti. Tudi
republika za leto 1981 ni poravnala 40% obveznosti do
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji, skoraj tekoče pa izpolnjuje obveznosti za leto
1982.
-Starostno zavarovanje kmetov: Z novelo zakona o
starostnem zavarovanju kmetov in spremembo pogojev in
kriterijev za pridobitev varstvenega dodatka je izboljšan
materialni položaj kmetov-borcev NOV. Uveljavljena je
valorizacija tega prejemka glede na gibanje mejnega zneska in olajšave glede plačevanja prispevka socialno ogroženih kmetov-borcev NOV, ki imajo starostno pokojnino
prejema 2808 kmetov-borcev NOV varstveni dodatek ali
96%, kar lahko skupaj doseže v letu 1982 6.143 din.
-Stanovanjska problematika borcev: Sistemske dopolnitve na področju stanovanjskega gospodarstva so
ustrezna osnova, za pospešeno ureditev še nezadovoljivo
rešenih stanovanjskih vprašanj borcev NOV. Pomembna je
tudi sprejeta rešitev, ki omogoča dodelitev posojila za
adaptacijo ali graditev stanovanj in stanovanjskih hiš kmetov-borcev NOV, katerih urejanje stanovanjskih vprašanj
je bilo doslej neustrezno.
-Službe za varstvo borcev in vojaških invalidov: Stanje
služb v občinah, kjer se neposredno izvajajo zakoni in
drugi predpisi s tega področja, ni v celoti zadovoljivo,
čeprav se v zadnjem času izboljšuje. Vzroki so v pomanjkljivi izobrazbeni in strokovni usposobljenosti, pogosti menjavi kadrov, kompliciranosti zakonodaje, premajhni
osebni zavzetosti in odgovornosti pri delu ter tudi nezadostni zainteresiranosti in pozornosti pristojnih upravnih
organov v občinah do teh služb. Glede na takšno stanje bo
treba v prihodnje še okrepiti inštruktažo, pomoč in kontrolo dela teh služb s strani republiškega komiteja.
-Predlogi nadaljnlh usmeritev: Podružbljanje borčevsko-invalidskega varstva je treba nadaljevati in utrjevati
zlasti v samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva, samoupravnih stanovanjskih skupnosti in skupnostih socialnega varstva, ob povezovalni vlogi koordinacijskih odborov za borce v občini in republiki, ter ob pomoč i organizacij in organov ZZB NOV. Pri iskanju rešitev bodoče ureditve in financiranja temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, si je treba prizadevati za
uveljavitev boljšega, racionalnejšega in enostavnejšega
sistema. Financiranje temeljnih pravic naj bi se preneslo
na republike in pokrajini. Temeljne pravice naj bi se ne
širile.
Prouč iti bo treba tudi sistem dopolnilnega varstva v
republiki in ga po potrebi dopolniti, predvsem v smeri
opuščanja avtomatizma pri določanju prejemkov, ki imajo
značaj socialnih korektivov in večje upoštevanje celovite
obravnave materialnega in socialnega položaja posameznika.
Večjo pozornost bo treba posvetiti urejanju stanovanjskih vprašanj kmetov-borcev NOV ter usmeritvi za postopno združevanje pokojninsko invalidskega zavarovanja
delavcev in kmetov.

cev, ki so bila objavljena v Uradnem listu SRS št. 17/76.
Leta 1978 je Republiški komite za borce in vojaške
invalide Skupšč ini SR Slovenije predložil Informacijo o
uresnič evanju omenjenih stališč , ki jo je 29. septembra
1978 obravnavala skupaj z informacijo o analizi kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom-borcem NOV ter sprejela ustrezne sklepe. Obe informaciji
je obravnavala tudi Skupšč ina skupnosti socialnega
varstva Slovenije.
V usmeritvah Skupšč ine SR Slovenije za področ je
borč evsko-invalidskega varstva v SR Sloveniji je bil
dan temeljni poudarek prizadevanjem za nadaljnje utrpriloga poroč evalca
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jevanje in dograjevanje sistema socialne varnosti in
izboljšanje materialnega in družbenega položaja borcev in vojaških invalidov. Urejanje problematike teh
obč anov naj bi vse bolj potekalo na samoupravnih
osnovah, s še več jim vključ evanjem samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih skupnosti, organizacij
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in
skupnosti. Temeljne pravice, ki jih zagotavlja federacija vsem enako naj bi se ne širile. Posebej je bilo
izpostavljeno področ je zdravstvenega varstva. Ponovno naj bi se preverilo kriterije za priznavanje obč inskih priznavalnin in sprejelo rešitve za omilitev kriterijev za priznavanje varstvenega dodatka kmetom-borcem NOV.
Že v stališč ih Skupšč ine SR Slovenije iz leta 1976 je
bila poudarjena potreba po podružbljanju sistema socialne varnosti borcev tako, da bi urejanje vprašanj iz
tega področ ja vse bolj potekalo na samoupravnih
osnovah kot sestavni del odloč anja v samoupravnih
interesnih skupnostih, krajevnih skupnostih, družbenopolitič nih skupnostih in organizacij združenega
dela. V ta namen naj bi se pri samoupravnih interesnih
skupnostih socialno-zdravstvenega področ ja ustanovila delegatsko sestavljena delovna telesa za vprašanja
bprcev in vojaških invalidov, pri skupnostih socialnega
varstva pa koordinacijska telesa iz delegatov pristojnih
samoupravnih interesnih skupnosti in delegatov ZZB
NOV.
Vprašanje zdravstvenega varstva je bilo zaradi starostne strukture in zdravstvenega stanja ocenjeno kot
prioritetno področ je v sistemu družbene skrbi za udeležence vojne. Ob tem bi bilo treba prvenstveno odpraviti nekatere organizacijske pomanjkljivosti v osnovni
zdravstveni dejavnosti in delovanju dispanzerjev in ambulant za borce.
Skupšč ina SR Slovenije je ugotovila, da je treba
rešitve, ki se nanašajo na izboljšanje socialne varnosti
kmetov-borcev NOV pospešeno realizirati, glede nato,
da je njihova popreč na starost še višja kot starost
drugih udeležencev NOV in so zato problemi še bolj
pereč i. V ta namen naj bi se predvsem omilili kriteriji za
priznavanje varstvenega dodatka k starostni pokojnini
kmetom-borcem NOV.
Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupšč ine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih določ a med temeljnimi funkcijami Izvršnega
sveta in upravnih organov, odgovornost za stanje in
spremljanje razmer na področ ju za katerega so ustanovljeni, odgovornost za izvajanje določ ene politike in
izvrševanja zakonov in drugih aktov ter odgovornost za
predlaganje potrebnih ukrepov. Republiški Izvršni svet
in republiški upravni organi so tudi dolžni poroč ati
Skupšč ini SR Slovenije o izvrševanju zakonov ter drugih predpisov in dokumentov, ki jih je sprejela, ter
dajati pobude in predlagati ukrepe v zvezi z uresnič evanjem svoje odgovornosti za stanje na ustreznem
področ ju.
Po določ ilu zakona o organizaciji in delovnem področ ju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega
sveta Skupšč ine SR Slovenije je Republiški komite za
borce in vojaške invalide zadolžen za opravljanje zadev, 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.
Skladno s svojimi zakonskimi pristojnostmi in obveznostmi ter glede na sprejeti program dela Skupšč ine
SR Slovenije in njenega Izvršnega sveta je Republiški
priloga poroč evalca

komite za borce in vojaške invalide pripravil to informacijo, ki glede na to, da je predložena v razpravo v
času, ko prič enjajo z delom nove delegatske skupšč ine, oziroma v č asu pred IX. kongresom ZZB NOV
Jugoslavije, vsebuje poleg poroč ila o izvajanju stališč
in sklepov Skupšč ine SR Slovenije tudi pregled stanja
in problematike na področ ju socialne varnosti borcev
in vojaških invalidov v SR Sloveniji.
II. NEKAJ PODATKOV O
UDELEŽENCIH NOV
V smislu zakona o evidencah borcev, vojaških invalidov in
družin padlih borcev, se redno vodi evidenca o številč nem
stanju in porabljenih sredstvih, samo za tiste upravič ence, ki
uživajo kakšno izmed pravic po zveznih oziroma republiških
zakonih za borce in vojaške invalide. Zato bomo lahko navedli
točne podatke le za te kategorije. Za druge udeležence NOV je
zadnji točen podatek od 31. 10. 1973, ko je bil popis borcev.
Tedaj je bilo v SR Sloveniji 152.722 članov ZZB NOV oziroma
86.181 udeležencev in sodelavcev NOV s priznano posebno
dobo - z dvojno dobo 74.800 in enojno dobo 11.381. Poleg
tega je bilo 1.465 imetnikov »Partizanske spomenice 1941«,
45 španskih borcev in 51 narodnih herojev. Upokojenih je bilo
57.789 borcev NOV.
Na dan 31. 12. 1981 je bilo v SR Sloveniji evidentiranih
114.050 članov ZZB NOV (od tega 45.815 žensk), 1.292 nosilcev »Partizanske spomenice 1941«, 32 španskih borcev in 45
narodnih herojev. Upokojenih je bilo 66.644 borcev NOV,
približno 10 odstotkov je še zaposlenih. Poprečna starost
udeležencev NOV v SR Sloveniji je 67 let. V letu 1981 je umrlo
blizu 3.000 borcev, od tega 15 nosilcev »Partizanske spomenice 1941«. Nadalje je bilo evidentiranih 9.781 osebnih vojaških invalidov, 8.765 družinskih invalidskih upravič encev,
1.551 civilnih invalidov vojne in 865 borcev za severno slovensko mejo v letih 1918/1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcev
iz vojn 1912 do 1918.
III. SISTEM SOCIALNE VARNOSTI
UDELEŽENCEV NOV IN VOJAŠKIH
INVALIDOV
1 a) Temeljne pravice, ki jih ureja
federacija
»Socialistič na družbena skupnbst zagotavlja materialne in
druge pogoje za uresnič evanje pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, s katerimi se zagotavlja njihova
socialna varnost«. To je osnovno načelo ustave, na katerem
temelji sistem socialne varnosti borcev in vojaških invalidov v
SFRJ. Po 6. točki 281. člena Ustave SFRJ federacija ureja in
zagotavlja temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev.
Na podlagi teh ustavnih načel je z zveznimi zakoni urejena
temeljna varnost borcev in vojaških invalidov ter določene
njihove temeljne pravice. Posamezne temeljne pravice so
enake in enotne v vsej državi in finančna sredstva za njihovo
realizacijo zagotavlja federacija.
Z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev ter podzakonskimi predpisi (uredbami, pravilniki, odloki) ureja federacija njihovo temeljno varstvo enotno
za območje vse SFRJ. Poleg pogojev za pridobitev lastnosti
vojaškega invalida določa zakćn temeljne pravice — invalidnino, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek, stalni invalidski dodatek, zdravstveno varstvo, brezplačno
in znižano vožnjo ter posmrtnino in pogoje za njihovo uveljavljanje. Na področju pravic borcev pa je federacija uredila
temeljne pravice zaposlenih udeležencev NOV (borčevski dodatek), španskih borcev in udeležencev NOG Grčije, imetnikov »Partizanske spomenice 1941«, španskih borcev, narodnih herojev in odlikovancev iz bivše Jugoslavije (pokojninski
dodatek, letni prejemek za rekreacijo, zdravstveno varstvo,
topliško-klimatsko zdravljenje). Poleg teh posebnih predpisov
urejajo posamezna vprašanja borcev NOV in vojaških invali45

dov tudi drugi zakoni oziroma predpisi, ki veljajo za vse
državljane. Med temi je najpomembnejši zakon o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V SFRJ je na dan 31. 12. 1981 evidentiranih 124742 osebnih
vojaških invalidov in 102274 družinskih invalidskih upravič encev. Dodatek za postržbo in tujo pomoč prejema 2833, ortopedski dodatek pa 18219 osebnih ivalidov. Upokojenih borcev
je bilo v SFRJ 433000, od tega ima pokojnino odmerjeno od
zajamč ene pokojninske osnove 135681 borcev in 6281 spomenič arjev. Borčevski dodatek prejema 3759 zaposlenih udeležencev NOV. Stalni mesečni denarni prejemek prejema 441
nosilcev »Partizanske spomenice 1941«, španskih borcev in
narodnih herojev. Topliško-klimatsko zdravljenje je v letu
1981 koristilo 42351 vojaških invalidov in borcev. Ortopedske
pripomočke in ostale oblike zdravstvenega varstva je koristilo
130887 upravič encev.
Za SR Slovenijo navajamo podatke za obdobje 1978-1981 zaradi prikaza o strukturi in spreminjanju koristnikov posameznih temeljnih pravic
Število upravičencev v SR Sloveniji
Temeljne pravice - oblike
varstva
1981
1979
1980
1978
1. Stalni mesečni denarni prejemek:
a) nosilci »PS 41«
8
7
4
4
b) španski borci
2
2
11
2. Borčevski dodatek
527
437
285
146
3. Osebna invalidnina
10455 10321 10032
9781
4. Dodatek za postrežbo
304
301
326
332
in tujo pomoč
5. Ortopedski dodatek
1809
1767
1835
1863
6. Družinska invalidnina
10634 10133
9375
8765
7. Povečana družinska inv.
595
574
537
486
Iz gornjih podatkov je razvidno, da število upravičencev do
temeljnih pravic upada. Izjema je pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka, kjer število
upravič encev raste, kar je posledica višje starosti in slabšega
zdravstvenega stanja težkih vojaških invalidov.
Z zakonom o skupnem obsegu proračunskih odhodkov
federacije za leto 1982 je predvideno za temeljno borčevskoinvalidsko varstvo 27,715,1 mio din ali 23% več kot v letu
1981. V strukturi odhodkov federacije pomenijo sredstva za
temeljne pravice borcev in vojaških invalidov skoraj 14% od

skupnih sredstev zveznega proračuna oziroma okoli 1,5%
narodnega dohodka. V celotni masi sredstev za temeljno
borčevsko-invalidsko varstvo odpade največji delež - 73%, na
sredstva za pokojnine borcev, 22% na osebne in družinske
invalidnine in 5% na zdravstveno varstvo. Pomeni, da ima
poraba na področju temeljnega varstva borcev in vojaških
invalidov v glavnem značaj osebne porabe, kar je pomembno
za ažurno in po obsegu zadovoljivo zagotavljanje sredstev.
Le-ta se določajo na podlagi obsega pravic, števila upravičencev, gibanja poprečnih osebnih dohodkov delavcev v predhodnem letu in ocene gibanj teh dohodkov v tekočem letu.
Višina porabljenih sredstev zveznega proračuna v letih
1978-1981 je razvidna iz tabele na strani 5 a.
1. b) Spremembe zveznih predpisov in
aktualna vprašanja na tem področ ju
S sprejemom dopolnjenih in spremenjenih zveznih zakonov
s področja borčevsko-invalidskega varstva v decembru 1981
je bilo zaključ eno več kot dve leti trajajoče obdobje aktivnosti
na dograjevanju sistema temeljnih pravic borcev in vojaških
invalidov. Glede na široko zasnovano strokovno in politično
dejavnost in nekatere poglobljene analize stanja in problemov, so bili prvotno pripravljeni predlogi za dokajšnje vsebinske spremembe sistema borčevsko-invalidskega varstva v
SFRJ, ki naj bi odpravile posamezne pomanjkljivosti in rešile
številna odprta vprašanja na tem področju. V toku razprav o
vsebini novosti, ki naj bi predstavljala napredek pri urejanju
tega sistema, pa se je izkazalo, da se načelna in tudi konkretna stališča in predlogi republik in pokrajin do posameznih
vprašanj pomembno razlikujejo. Zato spremenjeni zvezni
predpisi ne vsebujejo toliko bistvenih novosti kot je bilo
prvotno predvideno.
Prvo vprašanje, o katerem so bila mišljenja deljena, se je
nanašalo na nivo in obseg temeljenih pravic. Predvsem so bile
prisotne zahteve za uveljavitev nekaterih novih oziroma zvišanje obstoječih temeljnih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravic vojaških invalidov in družin padlih borcev. Drugo področje, ki je bilo različ no ocenjeno je
področje zdravstvenega varstva. Glede rešitev, ki se nanašajo
na nivo, uveljavljanje in financiranje zdravstvenega varstva ni
bilo doseženo popotno soglasje niti ob obravnavi predlogov
sprememb in dopolnitev zakonov v Skupščini SFRJ.

Za realizacijo temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, so bila v SR
Sloveniji v posameznih letih v obdobju 1978-1981 porabljena sredstva zveznega prorač una v višini
din
1981
1980
1979
1978
Oblika pravic
332.906,00
268.468,00
217.493,00
1. Stalni mesečni denarni prejemek spomeničarjev
179.179,00
2. Stalni mesečni denarni prejemek španskih
73.554,00
71.532,00
55.658,75
borcev
45.390,00
1,916.059,00
2,827.167,00
3,285.550,00
3. Borčevski dodatek
3,406.216,00
263,057.656,00
227,872.534,00
183,328.776,00
4. Osebna invalidnina
151,800.046,00
27,009.072,00
23,496.080,00
18,516.855,00
5. Dodatek za postrežbo
14,924.387,00
41,324.353,00
34,971.056,00
28,471.830,00
6. Ortopedski dodatek
24,502.608,00
89,810.221,00
78,188.414,00
66,626.987,00
7. Družinska invalidnina
58,407.193,00
10,854.066,00
10,884.660,00
7,866.600,00
8. Povečana družinska
6,996.983,00
110,654.850,00
91,844.173,00
71,397.999,00
9. Zdravstveno varstvo vojaških invalidov
55,406.904,00
10. Zdravstveno varstvo spomeničarjev, španskih
6,529.911,00
5,119.203,00
3,767.427,00
borcev, narodnih herojev
' 2,774.907,00
2.362,5 mio
1.879,1 mio
1.579,4 mio
11. Obveznosti federacije za pokojnine borcev
1.249,9 mio
Čeprav smo predhodno ugotovili, da število upravičencev do temeljnih pravic upada, gornji pregled kaže povečanje sredstev v
posameznih letih za uresnič evanje teh pravic. To je posledica zakonsko določenega avtomatizma pri usklajevanju teh
oreiemkov ter ie bilo po predpisih, ki so veljali do leta 1981, vezano na porast življenjskih stroškov.
Po novi ureditvi pa je odvisno od gibanja poprečnih osebnih dohodkov v SFRJ v preteklem letu, oziroma v prvem polletju
tekočega leta. V obeh primerih se s tem usklajevanjem skuša ohranjati določen nivo življenjskega standarda teh oseb.
uveljavljen sistem financiranja tega področja, za katerega se
Pri obravnavanju problemov v zvezi s temeljnim borčevskoizdvajajo pomembna družbena sredstva, kompliciran, nepreinvalidskim varstvom, je v zadnjem času postalo vse bolj
gleden in tog ter dopušča tudi nenamensko in neracionalno
aktualno vprašanje decentralizacije financiranja pravic.
porabo finančnih sredstev. K razpravam v tej smeri so nedvoUstavne spremembe in usmeritve v vse večje podružbljanje
mno v veliki-meri prispevali tudi znani problemi vključ evanja
posameznih inštitutov našega družbeno-politič nega sistema
proračunske porabe na nivoju federacije v družbeno sprejemso izzvale tudi razprave o načinu zagotavljanja temeljnega
ljive okvire, še posebno problem deficitarnega financiranja
borčevsko-invalidskega varstva. Poleg tega se ugotavlja, da je
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pokojnin borcev, ki je prisoten že dalj časa in bo podrobneje
prikazan pozneje. Zato so se osnovna stališča in pripombe SR
Slovenije, ob obravnavanju aktualnih vprašanj s tega področja v zadnjem času, nanašale predvsem na problematiko
financiranja temeljnih pravic.
Tudi Skupščina SR Slovenije je v letu 1981 v pripombah na
osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju federacije ocenila, da je potrebno v zvezi z obveznostmi federacije, prouč iti tudi način oblikovanja sredstev za
borčevsko-invalidsko varstvo. Zato je treba v zveznih zakonih
s tega področja uveljaviti načelo, da federacija jamč i temeljne
pravice iz tega naslova, sredstva pa zagotavljajo republike in
pokrajine ob dogovorjeni solidarnosti.
Takšne pripombe SR Slovenije na način zagotavljanja in
financiranja temeljnih pravic v federaciji niso dobile podpore.
Negativno stališče temelji na interpretaciji ustavne vloge federacije oziroma na skrbi za enotnost sistema borčevskoinvalidske varnosti v SFRJ. Kljub temu pa je s spremembo 4.
člena zakona o obveznostih federacije za pokojnine borcev
doseženo, da se prispevki in druge dajatve za pokojnine
borcev zmanjšujejo. Od 25 prispevkov, kolikor se jih je obračunalo za borčevske pokojnine so z uveljavitvijo zakonske
novele, ostali vsega 4 prispevki, pri čemer je pomembno še to,
da se bodo te obveznosti iz zveznih proračunskih sredstev
obračunavale enotno v vsej SFRJ. Do sedaj je bilo zaračunavanje obveznosti federacije za pokojnine borcev po republikah in pokrajinah različ no in je znašal odstotek teh obveznosti od 17,4 do 43,72%. Z uveljavitvijo omenjene zakonske
spremembe se bodo izdatki zveznega proračuna za to področje zmanjšali za okoli 3 mld. din.
Omenjeni problemi in še druga odprta vprašanja so vplivali
na vsebino sprememb in dopolnitev zveznih zakonov s tega
področja. V zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in
družin padlih borcev je največ sprememb, ki so tudi po vsebini najpomembnejše. Glavne spremembe se nanašajo na
zdravstveno varstvo, ki se prenaša na samoupravne interesne skupnosti zdravstvenega varstva. Spremenjen je način
financiranja tega varstva tako, da se bodo v bodoče samoupravnim interesnim skupnostim s tega področja zagotavljala
finančna sredstva na osnovi pogodb, ki jih bodo z njimi
sklepali pristojni organi v republikah oziroma avtonomnih
pokrajinah. S tem bodo ukinjeni odprti računi federacije in na
ta način odpravljen problem premajhnih možnosti kontrole
porabe sredstev s teh računov. Nadaljnja sprememba je v tem,
da se bo vojaškim invalidom in drugim koristnikom zagotavljalo zdravstveno varstvo na nivoju, ki ga zagotavljajo delavcem zavarovancem zdravstvene skupnosti oziroma njihovim
družinskim članom. V dosedanjem zakonu so bile oblike
zdravstvenega varstva v celoti predpisane. S tretjo pomembnejšo spremembo so obveznosti federacije za zdravstveno
varstvo omejene na koristnike, ki niso zavarovani po drugem
predpisu in na razliko med nivojem zagotavljanja zdravstvenega varstva v zdravstvenih skupnostih delavcev in drugih
zdravstvenih skupnostih. Taka rešitev je rezultat opredelitve
za vzpostavitev takšnih odnosov, ki bodo ohranili ustavno
načelo, da federacija ureja temeljne pravice vojaških invalidov
in družin padlih borcev - torej tudi zdravstveno varstvo, ob
popolni razmejitvi obveznosti federacije in drugih družbenih
subjektov, ki v sistemu samoupravno organiziranih skupnostih zdravstvenega varstva po drugih osnovah zagotavljajo
zdravstveno varstvo tem osebam.
SR Slovenija si je v času priprav bodoč e ureditve zdravstvenega varstva vojaških invalidov in z njimi izenačenih kategorij
borcev, ves čas prizadevala za uveljavitev takšnih rešitev, ki bi
dejansko pomenile nadaljnji korak v smeri podružbljanjatega
področja. To pomeni glede zagotavljanja pravic in obveznosti
iz zdravstvenega varstva izenačitev vojaških invalidov in borcev z drugimi delavci oziroma obdani na sistemskih podlagah,
ki so predvidene in že uveljavljene na področju zdravstva v SR
Sloveniji, kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. S
sprejetjem zakonske rešitve, da bo sredstva za zdravstveno
varstvo še naprej zagotavljala federacija, pravice pa se bodo
realizirale v zdravstvenih skupnostih, je doseženo prav to, kar
glede na razmere v SR Sloveniji, nismo želeli, to je kompromisna rešitev; na eni strani vključ itev v sistem samoupravno
organiziranega zdravstvenega varstva, po drugi strani pa
ohranjanje državnega, proračunskega načina financiranja.
Ob tem pa se postavlja vrsta načelnih pa tudi povsem praktič -

nih vprašanj. Prvo je kakšna je sploh vloga zdravstvenih
skupnosti v tem poskusu podružbljanja zdravstvenega varstva
vojaških invalidov in drugih kategorij, če se sredstva za uresnič evanje pravic in obveznosti zagotavljajo po proračunski
poti. Drugo vprašanje se nanaša tla določ anje potrebne višine
sredstev, ki naj bi temeljilo na jugoslovanskem poprečju stroškov zdravstvenih storitev. Takšen pristop je povsem v nasprotju s sistemskimi izhodišči svobodne
menjave dela v naši
republiki. Istoč asno je določitev4obsega potrebnih sredstev,
glede na poprečje v SFRJ, za razmere v SR Sloveniji nesprejemljivo, saj je standard zdravstvenih storitev, njihov obseg in
kvalitega, pa tudi cena bistveno višja kot v drugih republikah
in pokrajinah. Končno lahko predpostavljamo, da bo nova
ureditev povzročila dodatna in nova strokovno-administrativna opravila in naloge republiškim in pokrajinskim upravnim
organom za vprašanja borcev in vojaških invalidov ter občinskim ali republiškim zdravstvenim skupnostim pri urejanju
medsebojnih odnosov (pogodbe z vsemi občinskimi zdravstvenimi skupnostmi, evidence, izplačevanje računov, itd.).
Zdravillško-klimatsko zdravljenje vojaških Invalidov In nosilcev »Partizanske spomenice 1941« je po spremembi zakona posebna temeljna pravica. Spremembe se nanašajo na
pogoje za koriščenje te pravice, kjer je sedaj predpisano, da je
to nadaljevalno zdravljenje, ki se lahko opravi le v zdravstvenih organizacijah združenega dela. Do sedaj je bila osnova za
zdravljenje medicinska indikacija in ni bilo izrecnega pogoja,
da gre za nadaljevalno zdravljenje oziroma ni bilo izključeno
zdravljenje v naravnih zdraviliščih, ki niso zdravstvene organizacije združenega dela. Cilji teh sprememb in dopolnitev, s
katerimi je uveden nov način financiranja zdraviliško-klimatskega zdravljenja, je racionalnejša poraba sredstev proračuna
federacije.
Za SR Slovenijo je pomembna sprememba v zvezi s financiranjem zdraviliško-klimatskega zdravljenja že v letošnjem
letu. Sredstva zveznega proračuna so za to obliko temeljnega
varstva vojaških invalidov in nosilcev »Partizanske spomenice
1941« omejena in dodeljena reublikam in pokrajinama po
merilih in kriterijih, ki jih določa Zvezni komite za vprašanja
borcev in vojaških invalidov po mnenju Zveznega sekretariata
za finance in so za letošnje leto že določena. Razpoložljiva
sredstva bodo razdeljena republiškim in pokrajinskim upravnim organom, pristojnim za vprašanja borcev in vojaških
invalidov glede na potencialne upravič ence do topliško-klimatskega zdravljenja. To so vsi evidentirani vojaški invalidi in
nosilci »Partizanske spomenice 1941«. Tako je SR Slovenija
prejela za zdraviliško-klimatsko zdravljenje v letu 1982
43,679.873 din, medtem ko je bilo v letu 1981 v ta riamen
porabljenih 67,292.130 din sredstev zveznega proračuna. V
letu 1981 je koristilo zdraviliško-klimatsko zdravljenje v SR
Sloveniji 3679 upravič encev. Če bi hoteli letos zagotoviti to
obliko zdravstvenega varstva približno enakemu številu vojaških invalidov in spomenič arjev kot lani, bi potrebovali najmanj 73.600.000 din ali blizu 30,000.000 din več sredstev kot
jih je na razpolago naši republiki.
V takšni situaciji je še posebno pomembna vloga in odgovornost zdravniških komisij, ki odločajo o zdraviliškem zdravljenju, ki bodo morale, poleg zdravstvenega stanja borcev in
vojaških invalidov, upoštevati še omejena sredstva. Republiški komite za borce in vojaške invalide je v ta namen že
organiziral posvetovanje s predsedniki teh zdraviliških komisij, kjer je bil sprejet dogovor o enotnem pristopu k realizaciji
uveljavljenih novosti na tem področju.
Podobno kot smo omenili za področje zdravstvenega varstva,
so zl.asti za SR Slovenijo posebno neugodna tudi poprečna
merila in kriteriji za zdraviliško-klimatsko zdravljenje, kajti
standard in nivo storitev, v zvezi s tem pa tudi cene, se v
Sloveniji pomembno razlikujejo in so višje kot v drugih republikah in pokrajinah.
V SR Sloveniji se tudi za upravič ence po zveznih predpisih
ureja odnose z naravnimi zdravilišči na način kot je uveljavljen na področju zdravstva s samoupravnim sporazumom o
svobodni menjavi dela z naravnimi zdravilišči v SR Sloveniji. S
tem je izključena možnost zaračunavanja dvojnih cen in različ nega obravnavanja upravičencev, ko koristijo to pravico iz
različ nih naslovov. S samoupravno dogovorjenimi pravicami
in obveznostmi je v procesu svobodne menjave dela zagotovljeno sistematič no in racionalno urejanje tega področja ter
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ustrezni strokovni nadzor pri izvajanju te oblike zdravstvenega varstva.
Druge pomembnejše spremembe v zveznih zakonih se nanašajo na oženje kroga upravič encev do nekaterih pravic,
spremenjeni so pogoji za priznanje svojstva vojaškega mirodobskega invalida, izjavo prič so izključ ene kot dokazno sredstvo za ugotavljanje dejstev, pomembnih za priznanje svojstva
vojaškega invalida, zaostreni so pogoji za pričetek postopka
za ugotavljanje novega odstotka invalidnosti, uvedene so
nove rešitve v zvezi z uveljavljanjem pravic vojaških invalidov
na osebno motorno vozilo, itd. Izredna valorizacija temeljnih
invalidskih prejemkov je sodaj stalna obveza federacije za
drugo polletje tekočega leta.
S spremembo in dopolnitvijo zakonov, s katerimi se urejajo
temeljne pravice nosilcev »Partizanske spomenice 1941«,
španskih borcev, oseb odlikpvanih z Ordenom narodnega
heroja, ordenom Karađ orđ eve zvezde z meči in borčevski
dodatek, niso izvršene pomembnejšo spremembe dosedanjih
zakonskih rešitev, razen tistih, ki pomenijo uskladitev z novostmi v zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in
družin padlih borcev (zdravstveno varstvo, zdraviliško-klimatsko zdravljenje, valorizacija denarnih prejemkov) in rešitve s
katero se priznava pravica koristnikov stalnega mesečnega
denarnega prejemka na dodatek za postrežbo in tujo pomoč.
Pomembna je novost glede letnega in medletnega usklajevanja prejemkov, ko se upošteva gibanje osebnih dohodkov
zaposlenih in ne več življenjskih stroškov kot doslej.
2. Dopolnilno varstvo urejeno s
predpisi SR Slovenije
Tudi republiški predpisi, ki dopolnilno urejajo socialno varnost borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, temeljijo na ustavnem načelu, da SR Slovenija zagotavlja in skrbi
za varstvo borcev NOV, vojaških invalidov, delovnih in drugih
invalidov, španskih borcev, predvojnih revolucionarjev, borcev za severno mejo in slovenskih vojnih dobrovoljcev ter
civilnih invalidov vojne. Med temi predpisi velja omeniti zakon
o vojaških invalidih, zakon o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, zakon o republiških priznavalninah, zakon o civilnih invalidih vojne, zakon o starostnem zavarovanju kmetov in
zakon o borcih za severno mejo v letih 1918-1919 in 6 slovenskih vojnih dcbrovoljcih iz vojn 1912-1918. Poleg tega vsebujejo pomembne določbe, ki se nanašajo na borce in vojaške
invalide še zakon o zdravstvenem varstvu in zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Ker bo položaj borcev v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja obravnavan posebej, tu omenjamo na
prvem mestu varstvo vojaških invalidov, ki je glede na sistem
ureditve, število upravič encev in potrebna finančna sredstva
najpomembnejši del dopolnilnega varstva v republiki. Obsega
pravico do invalidskega dodatka, družinskega dodatka,
zdravstvenega varstva, rehabiliracije, regresa pri nakupu motornega vozila, pogrebnine in posmrtnine. Od tega je najpomembnejša pravica invalidski dodatek, ki predstavlja družbeno pomoč tistim invalidskim upravičencem, ki se izključ no
ali pretežno preživljajo z invalidskimi prejemki. Polni invalidski dodatek je ensk vsakokratnemu mejnemu znesku najnižjih
pokojninskih prejemkov v SR Sloveniji, ki ga določi Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pridobitev te pravice je odvisna od izpolnjevanja določenih premoženjskih in
starostnega pogoja. Upravič enec, ki je brez drugih dohodkov
dobi polni invalidski dodatek, sicer pa ustrezno zmanjšanega,
če je stalno vezan na posteljo se mu ta prejemek poveča za
100%, če v kraju bivanja nima svojcev oziroma ožjih družinskih članov.
Navajamo podatke o gibanju števila upravič encev in porabljenih sredstvih za to obliko dopolnilnega varstva v letih
1978-1981:
Gibanje mej.
Porabljena fin.
Število
Leto
zneska najniž.
sred.
upravičencev
pokoj. prej.
iz rep. prorač.
2.377,00
182,771.903,00
7218
1978
2.900,00
237,339.229,00
6780
1979
1.1.80 = 3.631
269,496.496,00
6565
1980
1.9.80 = 3.849
5.100,00
368,627.724,00
6322
1981

število upravič encev sicer upada, sredstva pa se v masi
povišujejo skladno z gibanjem najnižjih pokojninskih prejemkov.
Družinski dodatek, ki gre po invalidu, ki je do smrti prejemal dodatek za postrežbo in tujo pomoč in znaša 85% dodatka, ki ga je imel invalid ob smrti, je v letu 1981 prejemalo
142 vdov (v letu 1980 146) in je bilo za to porabljeno
8,493.581,00 din sredstev.
Regres pri nakupu motornega vozila lahko dobijo vojaški
invalidi, katerih invalidnost znaša najmanj 60% na nogah ali
najmanj 80% na rokah oz. slepi vojaški invalidi. To pravico
lahko koristijo enkrat v šestih letih za motorno vozilo in enkrat
v treh letih za motorno kolo ali skuter. V letu 1981 je bilo
priznanih 114 regresov za nakup osebnega avtomobila (1980
- 99, 1979 §08, 1978 - 111), za kar je bilo porabljenih
5,498.409,00 din sredstev.
Tudi najstarejša generacija borcev v SR Sloveniji - borci za
severno me]o v letih 1918-1919 in slovenski vojni dobrovoljci Iz vojn 1912-1918 uživajo v okviru republiške zakonodaje nekatere pravice. Tako imajo zagotovljeno zdravstveno
varstvo, če ga nimajo zagotovljenega iz drugega naslova, eno
brezplačno in dve vožnji s 75% popustom z železnico, ladjo
ali avtobusom ter nadomestilo za letni dopust, ki se od leta
1978 dalje usklajuje z gibanjem mejnega zneska najnižjih
pokojninskih prejemkov v SR Sloveniji. V letu 1982 znaša
nadomestilo 4.602,75 din (1981 - 3.825,1980-2.723 din, 1979
- 2.175 din, 1978 - 1.782,75 din). Na dan 31. 12. 1981 je bilo
evidentiranih še 865 borcev za severno mejo (1980 — 1044,
1979 - 1395, 1978 - 1604). V letu 1981 je bilo za pokritje
njihovih pravic porabljeno 3,909.537,20 din. Večina teh borcev je upokojencev, vključeni pa so tudi v sistem občinskih
priznavalnin, tako da jih precej med njimi prejema tudi to
obliko družbene pomoči.
Varstvo civilnih invalidov vojne, med katere spadajo žrtve
fašistič nega nasilja, civilne žrtve vojne, žrtve vojnega materiala in žrtve diverzantskih oziroma teroristič nih napadov, je
bilo pomembno izboljšano s sprejemom novega zakona v letu
1978. Njihovi prejemki so bili določeni v 50-odstotnsm razmerju do prejemkov vojaških invalidov. V letu 1981 je bilo v
SR Sloveniji 1551 civilnih invalidov vojne (1980-1530,19791381, 1978 - 1138). Število se je povečalo z uveljavitvijo
novega zakona, ko so bili vključeni tudi invalidi po prestanih
psihičnih traumah in, ko se je njihova invalidnost prič ela
ocenjevati po predpisih, ki veljajo za vojaške invalide. Ti
predpisi so glede ocene stopnje invalidnosti ugodnejši kot
predpisi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so se
zanje uporabljali pred sprejemom omenjenega zakona. Za
financiranje njihovih pravic je bilo v letu 1981 porabljenih
71,067.312 din sredstev.
Zaposlenim borcem NOV republika Slovenija v okviru dopolnilnega varstva z zakonom o dodatku zaposlenim udeležencem NOV, zagotavlja višjo osnovo za dodatek kot je določena na nivoju federacije, ki jo vsako leto določi Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije. Osnova je republiško poprečje osebnih dohodkov zaposlenih iz preteklega koledarskega leta,
povečana za predvideno poprečno povišanje osebnih dohodkov zaposlenih v tekočem letu. V letu 1982 je ta osnova
določena v višini 13.685 din (1981 -10.520,1980-8.576,1979
- 6.511, 1978 - 5.425). število upravič encev naglo upada
predvsem zaradi upokojevanja borcev, in sicer jih je bilo ob
koncu leta 1981 še 224 (1980 - 391,1979 - 533,1978 - 759). Za
to obliko varstva je bilo porabljenih v letu 1981 6,214.866 din.
Republiške priznavalnine, ki jih podeljuje Komisija za kadrovske in administrativne zadeve Izvršnega sveta Skupščine
SR Slovenije, osebam, ki imajo posebne zasluge za nacionalni obstoj, zmago narodnoosvobodilnega boja in socialistič ne družbene ureditve, splošni napredek slovenskega naroda in njegove kulture, znanosti in umetnosti, je v letu 1981
•prejemalo skupaj 649 upravič encev. Od tega je bilo 186 (130
osebnih in 56 družinskih) predvojnih revolucionarjev, članov
KP, španskih borcev in udeležencev oktobrske revolucije, 72
(62 osebnih in 10 družinskih) nosilcev »Partizanske spomenice 1941«, 123 (99 osebnih, 26 družinskih) oseb z izrednimi
zaslugami za NOB in 14 preporodcev, slovenskih vojnih dobrovoljcev oziroma borcev za severno mejo v letih 1918/1919.
priloga poroč evalca

48
k

*

3. Pravice in oblike socialne varnosti,
ki Jih zagotavljajo posamezne
samoupravne interesne skupnosti
in obč inske skupšč ine
Poleg pravic in oblik socialne varnosti, ki jih za borce in
vojaške invalide zagotavlja federacija in republika, določena
vprašanja urejajo tudi posamezne samoupravne interesne
skupnosti in občine. Z vključ evanjem samoupravnih interesnih skupnosti v reševanje vprašanje in problemov borcev in
vojaških invalidov, zlasti po letu 1976, lahko ugotovimo pomemben napredek pri izboljšanju socialno-ekonomskega položaja borcev in novo kvaliteto pri dograjevanju sistema družbene skrbi za udeležence vojne. Čeprav je včasih tudi s strani
borcev, čutiti dvom v učinkovitost take usmeritve, doseženi
rezultati dokazujejo, da se je prav po samoupravni poti
uspešno rešila ali pričela urejati vrsta pomembnih vprašanj s
tega področja. Zlasti velja poudariti pomen in vlogo zdravstvenih in stanovanjskih skupnosti in skupnosti socialnega
skrbstva in socialnega varstva na občinski in republiški ravni.
Tako je bilo s sprejetimi samoupravnimi opredelitvami zdravstvenih skupnosti, ko so dobile tudi najširšo podporo delavcev in drugih delovnih ljudi in občanov v SR Sloveniji, uveljavljenih vrsta konkretnih organizacijskih in drugih ukrepov za
izboljšanje pravic zdravstvenega varstva borcev. S samoupravnim sporazumom o pravicah in obveznostih iz enotnega
programa zdravstvenega varstva v SR Sloveniji, katerega uresnič evanje je zajamčeno z vzpostavitvijo solidarnosti v okviru
republike, je bilo zajeto tudi popolno zdravstveno varstvo
borcev.
Sprejeti so bili ukrepi za izboljšanje organizacije in dela
služb za zdravstveno varstvo borcev. Tudi stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji so postale aktivne nosilke reševanja
stanovanjskih vprašanj borcev NOV v občinah in v tej smeri
sprejele tudi ustrezne sistemske rešitve. Prav tako so se z
opredelitvijo svoje vloge aktivneje začele vključevati v urejanje socialnih in materialnih vprašanj borcev skupnosti socialnega skrbstva in socialnega varstva v občinah.
Pomemben del sistema mate/ialnega varstva borcev in njihovih družinskih članov predstavljajo tudi priznavalnine, ki
jih urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi. Po uveljavitvi družbenega dogovora, ki so ga sprejele vse občine v SR
Sloveniji v letu 1977, se je enotno opredelil krog upravič encev, vrste priznavalnin, pogoji in merila za priznavanje ter
njihovo financiranje. Od tedaj se občinske priznavalnine kot
oblika družbenega priznanja denarne pomoči borcem
uspešno uveljavlja v sistemu dopolnilnega varstva. V letu 1981
je prejemalo stalno občinsko priznavalnino 13331 upravič encev (pred sprejemom družbenega dogovora 8236), 4500 borcem pa je bila podeljena enkratna ali občasna priznavalnina.
Poprečna stalna priznavalnina v SR Sloveniji je znašala 1.825
din. Za vse oblike, vključ no s sredstvi, ki se iz občinskih
proračunov namenjajo tudi za zdravljenje in očidih borcev je
bilo porabljenih 340, 316.233 din občinskih proračunskih
sredstev. Od tega je bilo 78,158.556 din republiških proračunskih sredstev za dopolnjevane občine. Posamezne občine
namenjajo določena sredstva tudi za žepnino borcem, ki so v
socialnih zavodih, zagotavljajo sosesko ter tovariško pomoč
in druge oblike materialnih pomoči.
IV. podružbljanje sistema socialne
varnosti brocev
V razpravah o izvajanju in nadaljnjem urejanju sistema
socialne varnosti borcev v letu 1978 je bilo poudarjeno, da je
bil na tem področju dosežen pomemben napredek, da pa
nekatere naloge, opredeljene v sprejetih politič nih dokumentih ter stališčih Skupščine SR Slovenije in Republiške konference SZDL Slovenije še niso uresnič ene. Zato so zbori Skupščine SR Slovenije v konkretizaciji sprejetih sklepov opozorili
na posamezna področja sistema socialne varnosti borcev,
vojaških invalidov in družin padlih borcev, ki jim je treba pri
nadaljnjem izvajanju in dograjevanju posvetiti vso skrb in
pozornost.
Neposredno po sprejetju sklepov Skupščine SR Slovenije,
je Republiški komite za borce in vojaške invalide pripravil
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Akcijski dogovor o izvajanju nadaljnih nalog na področju
družbeno-ekonomskega položaja borcev NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov v SR Sloveniji, ki so ga udeleženci
sprejeli 31. januarja 1979. V akcijski dogovor so vključeni:
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški odbor
ZZB NOV Slovenije, Komisija za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, Koordinacijski odbor za vprašanja borcev
NOV in vojaških invalidov pri Skupščini skupnosti socialnega
varstva Slovenije, Republiški komite za borce in vojaške invalide, Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo,
Republiški komite za delo, Zdravstvena skupnost Slovenije,
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in drugi
organi in samoupravne interesne skupnosti ter zainteresirani
dejavniki v SR Sloveniji, katerih delovanje vključ uje tudi naloge s področja varstva borcev in vojaških invalidov.
Republiški komite za borce in vojaške invalide, ki je bil
prvenstveno zadolžen za spremljanje akcijskega dogovora, je
sproti ugotavljal uresnič evanje dogovorjenih aktivnosti, posebej pa je za pripravo te informacije zbral od večine udeležencev poročila o opravljenih nalogah s tega področja, ki so
vključene v gradivo.
1. Delovanje koordinacijskih odborov
za vprašanja borcev.
V akcijskem dogovoru so bile na prvern mestu opredeljene
zadolžitve v zvezi s podružbljanjem sistema socialne varnosti
borcev. V ta namen naj bi bila pri posameznih samoupravnih
interesnih skupnostih v republiki in občinah, ustanovljena
delovna telesa za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov,
pri občinskih skupnostih socialnega varstva pa koordinacijska telesa iz delegatov pristojnih samoupravnih interesnih
skupnosti in delegatov ZZB NOV. Ti organi in telesa naj bi
predstavljali temelj za izvajanje podružbljanja tega področja.
Osrednje mesto v podružbljanju skrbi za socilano varnost
borcev imajo samoupravne interesne skupnosti socialnega
varstva, predvsem na občinski ravni, torej v okolju, ki je
neposredno povezano z življenjskim okoljem in razmerami, v
katerih borci živijo. V republiški skupnosti naj bi usklajevali
skupna izhodišča glede zagotavljanja socialne varnosti borcev, spremljali sistemsko ureditev, dajali pobude in predloge
za sistemske rešitve ter usklajevali programe socialne varnosti borcev v okviru skupnosti s področja zdravstvenega in
socialnega varstva.
V ta namen je Skupščina skupnosti socialnega varstva
Slovenije 1977 oblikovala Koordinacijski odbor za vprašanja
socialne varnosti borcev, katerega člani so delegati Skupščine skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, Skupnosti starostnega
zavarovanja kmetov, Republiškega odbora ZZB NOV Slovenije, Zveze civilnih invalidov vojne in Skupnosti socialnega
varstva Slovenije.
Glavni nalogi tega odbora sta bili uskladitev in spodbuditev
aktivnosti glede urejanja vprašanj s področja socialne varnosti borcev v republiških skupnostih in prizadevanja za delo
koordinacijskih odborov pri občinskih skupnostih socialnega
varstva. V letu 1979 je pripravil tudi posebna navodila za
ustanavljanje in delovanje koordinacijskih odborov pri občinskih skupnostih socialnega varstva. V letu 1980 in v naslednjem razdobju je bila dejavnost usmerjena v pomoč pri ustanavljanju občinskih koordinacijskih odborov ter uresnič evanja nalog pri odločanju o varstvenem dodatku kmetov —
borcev NOV. V ta namen je pripravil predlog sklepa o kriterijih
in pogojih za odločanje o socialni ogroženosti kmeta-borca
NOV, ki ga je sprejela skupščina Skupnosti socialnega varstva
Slovenije.
Koordinacijski odbor je organiziral tudi posvetovanje s tajniki občinskih skupnosti socialnega varstva in s predsedniki
koordinacijskih odborov glede vloge in nalog pri uresnič evanju sistema socialne varnosti borcev in izvajanja zakona o
starostnem zavarovanju kmetov. Ugotovil je, da večkrat poudarjene ocene o razmeroma ugodnem materialnem položaju
in drugih rešenih problemih borcev veljajo predvsem za stanje v občinskim središčih in večjih naseljih, da pa je stanje v
manjših in oddaljenih krajih precej slabše. Zlasti to velja za
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stanovanjske razmere in zdravstveno varstvo, še posebej za
zdravljenje in nego na domu. Razlike so tudi med posameznimi skupinami borcev, pri čemer je razmeroma dobro urejen
predvsem položaj borcev NOV pred 9. 9. 1943, torej tistih, ki
imajo status borca NOV in na tej podlagi zagotovljene zakonske pravice iz naslova udeležbe v NOV, materialni položaj
drugih borcev pa je slabše urejen.
Koordinacijske odbore za vprašanja socialne varnosti
borcev na ravni občin sestavljajo delegacije občinske zdravstvene, skrbstvene, stanovanjske in socialnovarstvene skupnosti, enote SPIZ oziroma delegacije skupnosti starostnega
zvarovanja kmetov, občinske organizacije ZZB NOV ter komisije za vprašanja borcev občinske skupščine. Njihova vloga je
analiziranje in spremljanje stanja socialne varnosti borcev v
občini, izdelava akcijskega programa za izboljšanje stanja z
opredelitvijo nosilcev in rokov, ugotavljanje in sporočanje
nalog, ki jih je za izboljšanje stanja socialne varnosti borcev
treba opraviti na republiški ravni, spremljanje in usklajevanje
nalog in programov med skupnostmi in odločanje o varstvenem dodatku kmetom-borcem NOV.
Kljub temu, da so koordinacijski odbori s 1.1.1981 v smislu
zakona o starostnem zavarovanju kmetov, prevzeli nalogo
odločanja o varstvenem dodatku kmetov-borcev NOV, v mnogih občinah niso bili pravočasno ustanovljeni. Še v začetku
leta 1982 niso ustanovljeni v občini Cerknica, Idrija, Ribnica in
Ljubljana Bežigrad. Delovne programe koordinacijskih odborov so v letu 1S81 izdelali v 24 občinah, analizo stanja pa le v
nekaj občinah. Na sploh je bii odziv naj poročajo o delu in
problemih precej slab. Kaže, da se je dejavnost koordinacijskih odborov v preteklem letu osredotočila na izvajanje nalog
zvezi z varstvenim dodatkom kmetov - borcev NOV, manj pa
na druge naloge.
Skupščina SR Slovenije je tudi priporočila, da se pri skupščinah samoupravnih interesnih skupnosti zdravstvenega
varstva, socialnega skrbstva, pokojninsko invalidskega zavarovanja ter stanovanjskih skupnostih ustanovijo delovna; telesa za vprašanja borcev in vojaških invalidov, ki naj bodo
deiegatsko sestavljena tudi iz vrst borcev NOV in vojaških
invalidov.
Glede na to, da bo področje zdravstvenega varstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter stanovanjske problematike v nadaljevanju posebej obravnavano, omenjamo na
tem mestu le skupnosti socialnega skrbstva. Podružbljanje
urejanja socialnih in materialnih vprašanj borcev naj bi bila
osnovna usmeritev tudi na skupnosti socialnega skrbstva
predvsem v občini in krajevni skupnosti, kjer so ti problemi
najizrazitejši. Vse bolj je očitna za borce in vojaške invalide
kot tudi za druge ostarele in osamele občane potreba po
hitrejši organizaciji in razvijanju patronažne službe, službe
nege na domu in v domovih za starostnike ter soseske pomoči.
Organiziranje soseske pomči borcem, nege In oskrbe na
domu in vključ evanje v domove, je treba razširiti in izvajanje
organizacijsko zagotoviti v vseh občinah in krajevnih skupnostih. To dejavnost je treba povezati z dejavnostjo komisij za
socialno delo v krajevnih skupnostih, ob sodelovanju občinskih in krajevnih organizacij ZZB NOV, Rdečega križa in z
dejavnostjo splošnih socialnih zavodov (domovi za upokojence). Ti naj bi z oblikovanjem ustrezne vsebine dela postali
organizatorji in strokovni nosilci organiziranih oblik pomoči
in skrbi za bolne in ostarele.
V vzezi z zdravljenjem in nego na domu, kar je zelo pereče
vprašanje, se več prič akuje po oblikovanju posebnega samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah medsebojnega
sodelovanja in razmejitvi nalog med zdravstvenimi skupnostmi in skupnostmi socialnega skrbstva. Ta določa področje skupnega sodelovanja, ki zadevajo uresnič evanje
zdravstvenega varstva v socialnih zavodih, zdravstveno nego
na domu ostarelih in bolnih občanov, ki zaradi bolezni ali
starosti ne morejo poiskati zdravniške pomoči v zdravstveni
organizaciji, ter nadaljnjo zdravstveno oskrbo po zaključ nem
zdravljenju ali v vsocialnem zavocu ali v domicilnem okoiju.
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prevladuje mnenje, da ni potrebe po ustanovitvi posebnih
teles, ker delujejo taka delovna telesa pri občinskih odborih
zveze združenj borcev NOV,občinskih skupščinah oziroma
skupnostih socialnega varstva, v dejavnost tega organa pa so
občinske skupnosti socialnega skrbstva itak vključ ene. Obstaja tudi mnenje, da se v nekaterih občinah koordinacijski
odbori za vprašanja borcev spreminjajo v operativni organ, ki
prevzema naloge drugih, namesto, da bi usmerjal ali usklajeval dejavnsot vseh odgovornih teles in služb v občini.
V. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Glede na poprečno starost borcev - 67 let je v sistemu
družbene skrbi za njihovo socialno varnost eno najpomembnejših področij zdravstveno varstvo.
Z namenom, da se prouč i in pridobi popolnejši pregled o
vplivu starosti in posledic vojne na zdravstveno stanje, materialni in družbeni položaj borcev NOV in vojaških invalidov, je
bila izdelana obsežna študija »Aktualna vprašanja zdravstvenega stanja in varstva borcev NOV v Jugoslaviji«. Raziskava je
zajela 12726 borcev in vojaških invalidov iz 23 območij vse
Jugoslavije (675 iz Slovenije). Ugotovila je, da je z večjo
starostjo pri obravnavani skupini borcev jasen trend porasta
posameznih obolenj oziroma bolezni (največ kronič nih degenerativnih bolezni). Istočasno je raziskava pokazala, da so
posledice vojne in ranitve izražene v znatno višji stopnji obolevnosti za posamezne bolezni v skupini invalidov, v primerjavi z odgovarjočo (po spolu in starosti) skupino borcev.
Nakazane ugotovitve opozarjajo, da je zaradi specifičnih potreb pogojenih z zdravstvenim stanjem, zdravstveno varstvo
borcev v tem času posebej aktualno.
1. Splošne ugotovitve
Čeprav je zakon o zdravstvenem varstvu iz leta 1976 predvideval, da bi moral imeti vsak zdravstveni dom tudi dispanzer
za borce zaradi zapostavljanja osnovne zdravstvene dejavnosti nasploh in slabe kadrovske zasedbe, ta zakonska določila
niso bila povsem uresnič ena. Več kot polovica zdravstvenih
domov v SR Sloveniji ni imela dispanzerjev za borce, kar je
povzročilo razkorak med normativno ureditvijo in dejanskim
stanjem.
Takšne ugotovitve so bile izhodišče za aktivnosti predvsem
v Zdravstveni skupnosti Slovenije in vseh občinskih zdravstvenih skupnostih, ki so podprle prizadevanja za izboljšanje
zdravstvenega varstva borcev v samoupravnih sporazumih o
pravicah in obveznostih iz enotnega zdravstvenega varstva v
SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 4/78) opredelili tudi popolno
zdravstverfo varstvo borcev NOV. Navedeni sporazum je pomembno izboljšal zdravstveno varstvo borcev med drugim z
uveljavitvijo pravice do sistematič nih zdravniških pregledov,
zdravljenja in nege na domu, ter razširitvijo pravice do zdraviliškega zdravljenja, vključ no z oprostitvijo plačila participacije. Sestavni del enotnega programa, katerega uresnič evanje
se zagotavlja s sredstvi solidarnosti, je bilo tudi zdraviliško
zdravljenje»v obsegu 75 oskrbnih dni na 100 borcev. To je
pomenilo, da ima približno 3,6% borcev zagotovljeno zdraviliško zdravljenje v vsaki občini na račun sredstev zdravstvene
skupnosti brez participacije. Glede na druge populacijske
skupine je bil za potrebe dispanzerske obravnave borcev NOV
določen poseben, najugodnejši kadrovski normativ, tako da
bi bil na vsakih 1000-1500 borcev 1 zdravnik (ali specialist) in
1,5 medicinske sestre (izraženo v normativu).
Z uresnič evanje omenjenih sistemskih, rešitev je bilo treba
podvzeti vrsto konkretnih organizacijskih in drugih ukrepov,
zato so bile v vseh skupnostih (občinskih, medobčinskih in
republiški) oblikovane posebne komisije za vprašanja borcev.
Te naj bi proučevale stanje in pripravljale predloge ukrepov,
obenem pa bile tudi povezava med zdravstvenimi skupnostmi,
borčevskimi organizacijami in upravnimi organi za to področ je. Najpomembnejše naloge pri tem so organiziranje dispanzerjev oziroma planiranje zdravstvenih storitev na način,
;<i bi omogočil uveljavljanje dogovorjenih pravic, izboljšanje
oeiovanja dispanzerjev in ambulant za borce ter širitev njihove mreže ter planiranje in zagotavljanje zdraviliškega
zdravljenja in omogočanje nekaterih oblik zdravljenja tudi
borcem in aktivistom iz zamejstva.
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2. Organiziranost in delovanje služb za
zdravstveno varstvo borcev
V razvoju mreže dispanzerjev in ambulant za borce ter
kadrovski zasedbi so bili doseženi pomembni premiki, kar
nazorno kaže naslednji pregled:
Regija

Št. ambulant in disp. za borce

Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ravne na Kor.
SR Slovenija

1978
9
13
5
22
4
1
1
5
4
64

1979
13
15
8
22
4
1
1
5
5
74

Indeks
1980 : 1978

1980
19
14
8
22
4
1
1
6
6
81

211
108
160
100
100
100
100
120
150
127

Število dispanzerjev in ambulant za borce se je povečalo
skoraj za tretjino oziroma z indeksom 127. V podatke niso
vštete nekatere zobne ambulante, ki v SR Sloveniji delajo
samo za borce NOV. Po podatkih zdravstvene statistike v letu
1981 samo še v 5 občinah ni bilo posebne službe za zdravstveno. varstvo borcev, in sicer v Hrastniku, Lenartu, Gornji
Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.
Še vidnejši napredek je v kadrovskem pogledu, saj se je
število zaposlenih zdravstvenih delavcev v enotah za borce
povečalo v letih 1978-1980 z indeksom 285. Tak porast ni
zabeležen v nobeni drugi zdravstveni dejavnosti.
Glede opravljenega časa pride na Dolenjskem v poprečju
na 1 borca 63 minut dela zdravnika v dispanzerju za borce,
sledi kranjska regija (59 minut), Maribor (53 minut), Koper (51
minut), Ljubljana (50 minut), Celje (42 minut), Nova Gorica (39
minut), Ravne na Koroškem (39 minut), Murska Sobota (19
minut), medtem ko znaša slovensko poprečje 48,6 minut na
borca. Število obiskov borcev y dispanzerjih se je 1978-1980
povečalo z indeksom 185. V letu 1981 je bilo v dispanzerjih in
ambulantah za borce v SR Sloveniji evidentiranih 77000 prvih
pregledov. Največje je povečanje števila sistematič nih pregledov borcev (indeks 430) tako, da je vključeno v te preglede
letno približno tretjina vseh borcev. Nekaj borcev obiskuje
tudi druge zdravstvene ambulante o čemer se ne vodi posebna evidenca.
3. Zdraviliško zdravljenje borcev NOV
Posvetovanja, ki jih je organiziral Republiški komite za
borce in vojaške invalide skupaj z Republiškim komitejem za
zdravstveno in socialno varstvo in zdravstvenimi skupnostmi,
so v sklopu celotne aktivnosti na tem področju prinesle vidne
rezultate predvsem pri zdraviliškem zdravljenju. Že leta 1978
je koristilo to vrsto zdravstvenega varstva 3459 borcev NOV ali
približno 30% več kot je bilo predvideno s planskimi dokumenti. Za leto 1979 je bil v Zdravstveni skupnosti Slovenije
pripravljen orientacijski razrez števila borcev, katerim naj bi
občinske zdravstvene skupnosti omogočile zdraviliško zdravljenje. Izhodišče za ta okvirni plan je bilo, da bi bilo vsaj 5%
borcev deležno tega zdravljenja. Pri odobravanju zdravljenja
naj bi se prvenstveno upoštevalo zdravstveno stanje in medicinske indikacije ter tudi socialne razmere borcev, ob najtesnejšem sodelovanju občinskih organizacij ZZB NOV.
Omenjene usmeritve Zdravstvene skupnosti Slovenije so
občinske zdravstvene skupnosti v velikem delu upoštevale in
je lani koristilo zdraviliško zdravljenje okoli 5300 borcev NOV.
Omenimo še, da se razmeroma uspešno razvija tudi zdravljenje borcev NOV iz zamejstva. Republiški odbor ZZB NOV
Slovenije je to skrb poveril za borce iz območja Italije Obalno-Kraškemu odboru ZZB NOV Koper in občinskemu
odboru ZZB NOV Nova Gorica in Tolmin, za borce iz Koroškega pa občinskemu odboru ZZB NOV Kranj oziroma dispanzerju za borce NOV pri zdravstvenem domu Kranj. Predloge za zdravljenje dajejo skupaj z pooblaščenimi občinskimi
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odbori ZZB NOV organizacije VZPI/ANPI in Zveza vojaških
invalidov iz Trsta in Zveza koroških partizanov iz Celovca.
V letu 1981 je bilo za zdravljenje borcev v zamejstvu zagotovljenih 1,872.000 din, za leto 1982 pa je Zdravstvena skupnost Slovenije namenila 2,160.000 din.
V prizadevanju za izboljšanje organizacije in dela služb za
zdravstveno varstvo borcev se je vključ il tudi Inštitut za gerontologijo v Ljubljani. Glede na starostno strukturo tudi dejavnost dispanzerjev in ambulant za borce v veliki meri sodi v
področje gerontologije in geriatrije. S sklenitvijo samoupravnega sporazuma o svobodni menjavi dela v okviru Zdravstvene skupnosti Slovenije je Inštitut za gerontologijo prevzel
tudi naloge v zvezi z opravljanjem strokovno-inštrukcijskega
nadzora v dispanzerjih za borce NOV in oblikovanja enotnih
doktriranih stališč, ter usmeritev za njihovo delo. Inštruktaža
in povezava zdravstvenih delavcev dispanzerjev z Inštitutom
za gerontologijo se je začelo izvajati tudi v gerontološki sekciji, ki razvija skrb za starejšo populacijo. V to sekcijo se je do
sedaj vključ ilo 25 zdravnikov, ki delajo v dispanzerjih za
borce. Dvo-semestrski poddiplomski študij iz gerontologije
obiskuje v letu 1981/1982 9 zdravnikov iz dispanzerjev za
borce. Za določeno število zdravnikov, ki delajo v dispanzerjih
in ambulantah za borce pa je predvideno tudi organiziranje
14-dnevnega hospitiranja na Inštitutu za gerontologijo v Ljubljani.
4. Nač rti za razvoj zdravstvenega
varstva borcev NOV v prihodnje
V Zdravstveni skupnosti Slovenije ocenjujejo, da je potrebno z načrtovano razvojno politiko zdravstva, vnesti novo
kvaliteto tudi na področje zdravstvenega varstva borcev. V
sprejetem samoupravnem sporazumu o skupnih predlogih za
delitev dela na področju zdravstva v SR Sloveniji je ponovno
poudarjena obveza zdravstvenih skupnosti, da zagotovijo
izvajanje zdravstvenega varstva borcev v vsaki občini. Pri tem
je dogovorjen tak razvojni koncept, da bi se morala okrepiti
osnovna zdravstvena dejavnost in prevzeti celotno skrb za
zdravstveno varstvo občanov. Nova vloga osnovne zdravstvene dejavnosti pa bo zahtevala njeno približevanje prebivalstvu z uvajanjem in širjenjem dispanzerskih metod dela in
zdravljenjem in nego bolnikov na domu. Takšna razvojna
orientacija pa je povsem v skladu z že predhodno usmeritvijo
in interesi na področju zdravstvenega varstva borcev NOV.
Tudi v planskih dokumentih za tekoče srednjerčno obdobje
je zdravstveno varstvo borcev ustrezno vključ eno. Tako je v
samoupravnem sporazumu o skupnih temeljih planov zdravstvenih skupnosti za obdobje 1981-1985 (Ur. I. SRS, št. 6/81)
predvideno, da so pravice borcev v celoti vključ ene v zagotovljeni program. Vsi borci NOV, ki imajo čas udeležbe v NOV
priznan v dvojnem trajanju do 15. 5. 1945 so oproščeni vseh
oblik doplačil k stroškom za zdravstvene storitve.
Kljub vrsti naprednih samoupravno sprejetih rešitev in nespornim pomembnim rezultatom v zvezi z zdravstvenim varstvom borcev NOV pa je še vedno razkorak med dogovorjenimi usmeritvami in njihovo praktič no realizacijo. Zato Zdravstvena skupnost Slovenije ocenjuje, da bo treba podvzeti še
nadaljnje ukrepe ki bi se nanašali predvsem na naslednja
področja:
- priprava enotnih doktrnarnih podlag za dispanzersko
obravnavo borcev NOV z opredelitvijo vsebine, metod dela in
organizacijske oblike za zagotavljanje celovite skrbi za zdravstveno varstvo borcev v vsaki občini;
- izoblikovanje strokovnih izhodišč in poenotenih meril in
kriterijev za zdraviliško zdravljenje, z dogovorom o enotni
evidenci o koriščenju zdraviliškega zdravljehja;
- planiranje zdravstvenega varstva borcev v vsaki zdravstveni skupnosti z opredelitvijo vrste, obsega in količ ine
zdravstvenih storitev ter kadrovske in materialne podlage za
njegovo uresnič evanje;
- izboljšanje sodelovanja in povezanosti dispanzerjev in
ambulant za borce z organizacijami ZZB NOV oziroma koordinacijskimi odbori za vprašanja borcev NOV v občinah;
- preverjanje uresnič evanja akcijskega dogovora, zakona o
zdravstvenem varstvu ter sklenjenih samoupravnih sporazumov v občini, ter aktiviranje odbora za samoupravni nadzor.
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VI. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
BORCEV NOV
1. Sistemska ureditev in nekateri
osnovni podatki
a) po zveznih predpisih
Temeljne pravice borcev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja enotno ureja in zagotavlja federacija za vso državo. Borci so
vključeni v splošni sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja
delavcev, razlika je le v tem, da so za nekatere kategorije borcev
predvidene posebne rešitve.
Tudi v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot v vsej
borčevski zakonodaji, razen v zakonu o vojaških invalidih, je uveljavljena diferenciacija borcev glede na leto vstopa v NOV, pri čemer je
pomemben datum 9. 9.1943 oziroma 13.10.1943. Borci, ki so vstopili v
NOV pred tem datumom imajo posebne ugodnosti v zvezi z oblikovanjem pokojninske osnove in odmero pokojnine. Borci, ki so vstopili v
NOV po 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 pa pridobijo pravico do
pokojnine pod istimi pogoji in se jim odmeri na enak način kot drugim
zavarovancem. Le v primeru* da tak borec uveljavi pokojnino nižjo od
85% pokojninske osnove, se mu lahko pokojnina poveča za 60, 30
oziroma 10%, odvisno od leta vstopa v NOV od leta 1943 dalje, s tem,
da tako povečana pokojnina ne more presegati 85% pokojninske
osnove.
Ena najpomembnejših pravic borcev NOV pred 9. 9.1943 oziroma do
13. 10. 1943 v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
pravica do zajamčene pokojninske osnove. Ta se od 1. januarja 1977
oblikuje glede na poprečni osebni dohodek vseh zaposlenih v SFRJ,
povečan za 6.%
Na dan 31. 12. 1981 je bilo v SR Sloveniji 233954 uživalcev pokojnin.
Od tega je bilo 66644 upravičencev do pokojnine udeležencev NOV, pri
čemer je bilo 14844 invalidskih, 36848 starostnih in 14952 družinskih
upokojencev. Od zajamčene pokojninske osnove (po zveznem zakonu)
je bila odmerjena pokojnina 18528 borcem (4323 invalidska, 10484
starostna in 3721 družinska).
Zajamčena pokojninska osnova (po zveznem zakonu) je znašala v
letu 1981 7.810. din (1980 6.480 din, 1979 5.380 din, 1978 4.450 din),
pokojnina odmerjena od zajamčene pokojninske osnove pa v letu 1981
6.638,50 din (1980 5.508 din, 1979 4.573 din, 1978 3.782,50 din).
b) po republiških predpisih
V SR Sloveniji je bilo, glede na stališča Skupščine SR Slovenije iz
leta 1976, o izboljšanju socialne varnosti upokojenih borcev NOV,
sprejeta zakonska ureditev, po kateri znaša zajamčena pokojninska
osnova najmanj tokiko, kot znesek poprečnega osebnega dohodka
zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v zadnjem letu pred uveljavitvijo
pravice do pokojnine, povečan za 17,6%. Novela zakona se uporablja
od 1. januarja 1977 dalje. Na ta način je upokojenim borcem NOV pred
9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 v SR Sloveniji v posameznem letu
zagotovljena pokojnina v višini poprečnih osebnih dohodkov zaposlenih iz preteklega leta, če imajo najmanj 20 let pokojninske dobe
(moški) oziroma 18 let (ženske). Glede na to, da se njihove pokojnine
vsako leto usklajujejo tako, da se na novo odmerijo od zneska zajamčene pokojninske osnove, določenega za to leto, med temi upokojenci
ni prisotno vprašanje zaostajanja prej uveljavljenih pokojnin za kasneje uveljavljenimi. Takšna ureditev je nedvomno pomembno vplivala
na izboljšanje gmotnega položaja upokojenih borcev NOV pred 9. 9.
1943 oziroma do 13. 10. 1943.
V letu 1982 znaša zajamčena pokojninska osnova (po republiškem
zakonu) 13.411 din (1981 10.310 din, 1980 8.694 din, 1979 6.942 din,
1978 5.696,54 din). Pokojnina odmerjena od te osnove pa znaša v letu
1982 11.399,35 din (1981 8.763,50 din, 1980 7.389,90 din, 1979 5.900,70
din, 1978 4.842,05 din).
V letu 1980 je prejemalo pokojnino od zajamečne pokojninske
osnove 30252 borcev (1980 30301, 1979 29239, 1978 24534). Od 1.
januarja 1981 je vsem upokojenim borcem NOV, ki prejemajo pokojnino na podlagi bivšega 80. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotovljena, z drugačno uporabo predpisov, uveljavljenih do 31. 12. 1972, najmanj pokojnina v višini vsakokratnega
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, kar znaša v letu
1982 6.137 din.
c) novi zvezni zakon s področ ja pokojnfnskoinvalidskega zavarovanja
V zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki ga je 22. 4 1981 sprejel zvezni zbor Skupščine SFRJ, so
upoštevane načelne politične opredelitve, da se dosedanje pravice
borcev ohranijo, da pa se tudi ne širi temeljnih pravic. Tudi s strani
borcev je bila posebej podprta predlagana rešitev, ki predvideva obvezno usklajevanje pokojnin med letofin z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov, dokončna uskladitev pa se bo opravila v začetku prihodnjega leta s tem da bi se najkasneje s 1. januarjem 1986 ob
dokončni uskladitvi izplačala tudi razlika med pokojnino izplačano v
preteklem letu in zneskom pokojnine, ugotovljenim po dokončni us52
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kladitvi in to za nazaj za celo preteklo leto. To je izrednega pomena za
materialno in socialno varnost tudi upokojencev borcev. Nadalje bo
uvedeno brezpogojno štetje zavarovalne dobe s povečanjem za nekatere vrste zavarovancev, med drugim tudi za vojaške invalide I. do VI.
skupine in civilne invalide I. do V. skupine. Vpeljano bo izplačevanje
pokojnin in drugih denarnih nadomestil za nazaj za upokojence, ki se
bodo upokojili po 1. 1. 1983. V postopku za reševanje zadev za
obnovitev postopka za ugotavljanje posebne dobe iz NOV, se bodo za
zahteve, vložene po uveljavitvi novega zakona, uporabljale določbe
zakona o splošnem upravnem postopku, ki pravico do obnove omejuje
(subjektivni rok en mesec, objektivni rok največ pet let).
2. Problematika priznanja posebne dobe
V pokojninsko področje sodi tudi priznavanje posebne dobe iz NOV.
Glede na spremenjen 75. člen zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 1976 je bilo ponovno možno
uveljavljati posebno dobo na podlagi dokazovanja s pričami.
Po podatkih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji, je bilo v času od 1976 do 31. 12. 1978 na podlagi potrdila
občinskih odborov ZZB NOV vloženih na pristojne SPIZ 4.385 zahtev za
priznanje posebne dobe iz NOV s pričami. Za 2500 zahtevkov niso
občinski odbori izdali zaprošenega potrdila. Skupnost je rešila 4374
zahtevkov (99,75%), nerešenih je 11 zahtevkov. Pozitivno je bilo rešenih 4161, negativno pa 213 zahtevkov.
Za ilustracijo navajamo še podatek o stanju na tem področju v SFRJ.
V Času, ko je bil naknadno odprt rok za dokazovanje udeležbe NOV s
pričami, je bilo vloženih 118.000 zahtevkov, 76.000 je bilo izdanih
pozitivnih potrdil občinskih odborov ZZB NOV in okoli 30.000 pozitivnih rešitev. To je nedvomno vplivalo tudi na naglo povečanje števila
upokojenih borcev v SFRJ - 433.000 (v letu 1979 - 399.000).
V zadnjem času postaja vse bolj problematično vprašanje obnov
postopka za priznavanje posebne dobe iz NOV. Pogosti so primeri, ko
je zavarovanec že večkrat brezuspešno uveljavljal dvojno štetje in je
očitno, da ne bo izpolnjeval pogojev kljub morebitnim novim pričam ali
dodatnim navedbam.
Tudi sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Poročilu o delu za leto 1981 ugotavlja, da je na področju
pokojninskega zavarovanja reševalo največ sporov v zvezi s priznavanjem posebne dobe, in sicer pretežno v obnovi postopka. Večina teh
zahtevkov ni bila utemeljena. Veliko je bilo primerov, ko so predlagatelji že v predhodnih postopkih izčrpali vsa možna pravna sredstva,
vkjučno postopek pred sodiščem, vendar se z odločitvijo ne morejo
sprijazniti. Predlagajo, da sodišče oceni že izvedene dokaze, oziroma
izvedbo novih dokazov, v glavnem zaslišanje prič. Obravnavanje tovrstnih zadev pa je zapleteno, dolgotrajno in terja aktivno in odgovorno sodelovanje občinskih organizacij ZZB NOV. Objektivno je skoraj nemogče oziroma zelo težko po tolikem času ugotoviti resnični
dejanski prispevek posameznika. Pogosti so tudi očitki predlagateljev
kot tudi prič, da občani niso enaki pred zakonom, kar utemeljujejo s
tem, da imajo nekateri, ki so za NOV delali manj ali bili celo v sovražnih
vrstah priznan status borca NOV. Nadalje poudarjajo, da tudi občinske
organizacije ZZB NOV v enakih primerih niso podale enakega mnenja.
Iz dokumentacije, ki je sodišču na razpolago iz predhodnih postopkov
pri pokojninski skupnosti, tudi sodišče ugotavlja, da so pred leti status
borca NOV dobile tudi osebe na podlagi izpovedi prič, katerih delo je
možno ovrednotiti le kot aktivno sodelovanje, ne pa kot aktivno in
organizirano delo za cilje NOV. Tako z medsebojnim primerjanjem
prihaja do ogorčenosti posameznikov, ki se primerjajo z nekdanjimi
sodelavci, katerih materialni položaj pa se danes bistveno razlikuje
glede na to ali jim je priznan status borca ali ne.
Glede na takšne ugotovitve je bila dana tudi pobuda za omejitev
možnosti za obnovo postopka v teh zadevah, kar je kot smo spredaj že
omenili s pravkar sprejetim zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja tudi urejeno.
Na obravnavano področje se navezuje tudi delo posebne komisije za
izjemno priznanje pravice do pokojnine, imenovane po 82. členu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki daje v postopku
uveljavljanja posebne dobe v dvojnem trajanju iz NOV, mnenja o
izpolnjevanju pogojev za dvojno vštetje časa prebitega v zaporu, internaciji ali vojnem ujetništvu in odloča o priznavanju izjemne pokojnine
borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, katerih zdravstveno stanje je takšno, da je treba o pokojnini izjemno odločati.
Posebna komisija je v letu 1981 na 17 sejah obravnavala 414 zadev,
od tega 226 v zadevi uveljavljanja posebne dobe iz NOV in 88 za
izjemno priznanje pravice do pokojnine. Mnenje, da so izpolnjeni
pogoji za dvojno štetje časa v posebno dobo prebitega v zaporu,
internaciji ali vojnem ujetništvu je bilo izdano v 106 primerih, 220 pa je
bilo negativnih mnenj. Izjemna pravica do pokojnine je bila priznana 74
upravičencem, 14 zahtevkov pa je bilo zavrnjenih.
Tudi posebna komisija se srečuje s podobnimi težavami, kot so bile
že omenjene v zvezi z obnovami postopka, primerjanjem ljudi med
seboj in različnih tolmačenj in pristopov k reševanju teh zadev, specifičnostmi frontnega dela v Sloveniji (OF), ki so drugačne kot v drugih
republikah itd. V okviru OF in socialistične mladine so aktivno in
organizirano delali tudi mlajši od 15 let, postali celo člani SKOJ, kerpa
so kurirska in druge zahtevne naloge izvrševali brez orožja, na podlagi
veljavnih predpisov ne morejo dobiti priznane posebne dobe v dvojnem trajanju.
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' 3. Problematika izpolnjevanja obveznosti
za pokojnine borcev
V skupnem obsegu sredstev, ki se v proračunu federacije izdvajajo
za financiranje temeljnih pravic borcev in vojaških invalidov, največji
del ( 73% v letu 1981) predstavljajo sredstva za pokojnine borcev.
Financiranje teh pokojnin je določeno v zakonu o obveznostih federacije za pokojnine borcev. V zakonu je predpisano, da izplačujejo
celoten znesek pokojnin udeležencem NOV skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, pri katerih so zavarovanci uveljavili pravico do pokojnine, federacija pa mora skupnostim redno, v obliki
mesečnih akontacij, vračati sorazmerni del pokojnine, dodatnih dajatev, prispevkov in drugih stroškov. Z letnim obračunom pa naj bi se
izvršil dokončni poračun obveznosti.
Glede na naglo povečanje obveznosti na tem področju in znane
probleme pri financiranju proračuna federacije ter neenakomerno
dinamiko priliva dohodkov v zvezni proračun je že od leta 1979 dalje
financiranje deficitirano in se obveznosti do skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja vse bolj večajo. V letu 1982 bi morala poleg
rednih akontacij poravnati še obveznosti po zaključnem računu skupnosti za leto 1981, ki znaša 935,4 mio din. Obveznost federacije za leto
1981 je znašala 2.362,5 mio din, tako daje poravnala le 60% obveznosti
po zaključnem računu.
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji
že dalj časa opozarja na finančne in likvidnostne težave, ki so posledica nepravočasnega in nezadostnega pokrivanja obveznosti federacije za pokojnine borcev. Takšno stanje se nadaljuje tudi v letu 1982,
saj se je dolg federacije (upoštevane obveznosti po zaključnem računu
za leto 1981) po podatkih na dan 31.3. 1982 povečal na 1.339,1 mio din
Tudi republika ima glede na identično ureditev pravic borcev iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja obveznosti do skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki jih v
zadnjem letu tudi ni več mogla ažurno poravnati. Od celotnih obveznosti za leto 1981 (841,7 mio din) ni poravnala 337,5 mio din ali 40%
lanskoletnih obveznosti. Za leto 1982 republiški proračun skoraj v
celoti poravnava tekoče obveznosti do skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. Dolg republike (vključno obveznost po zaključnem računi za leto 1981) je po podatkih na dan 31.3.
1982 skupaj 357,5 mio din. '
VII. STAROSTNO ZAVAROVANJE
KMETOV - BORCEV NOV
V letu 1979 so bile z novelo zakona^o starostnem zavarovanju kmetov
sprejete nekatere nove določbe, ki se nanašajo na uresničitev stališč in
sklepov Skupščine SR Slovenije o izboljšanju socialne varnosti kmetov
— borcev NOV.
Pomembna novost je pravica do izjemnega priznanja starostne pokojnine ne glede na starost, če je to potrebno glede na splošno
zdravstveno stanje in delovno zmožnost kmeta-borca NOV in če je
socialno ogrožen (sicer je starostna meja za borce NOV 60 let). Vdova
ali vdovec po kmetu - borcu NOV, čeprav sama ni borec NOV, lahko
pridobi pravico do pokojnine predčasno t. j. z izpolnitvijo 60 let starosti
(sicer je starostna meja za kmete 65 let). V skladu s skupščinskimi
stališči so bile sprejete tudi spremembe kriterijev za pridobitev pravice
do vrstvenega dodatka. Skupnost socialnega varstva Slovenije je s
sklepom decembra 1980 določila pogoje in kriterije za ugotavljanje
socialne ogroženosti kmetov borcev NOV, pri čemer so se določbe
glede ugotavljanja premoženjskega cenzusa uporabljale že od 1. 1.
1979 dalje.
Novela zakona je uveljavila tudi valorizacijo zneska varstvenega
dodatka, ki se povečuje vsako leto tako kot se povečuje razlika med
mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov in starostno pokojnino kmetov. Novi zakon predvideva tudi olajšave glede plačevanja
prispevka socialno ogroženih kmetov borcev NOV. Skupnost starostnega zavarovanja kmetov je ob sprejemu Pravilnika o razlogih, merilih
in postopku za zmanjšanje, oprostitev ali odpisovanje prispevkov za
starostno zavarovanje kmetov ter vknjižbi zastavne pravice, upoštevala
tudi kmete - borce NOV tako, da bo zvišanje, oprostitev ali odpis
prispevka pomenila pomembno razbremenitev kmeta - borca NOV do~
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov iz naslova prispevka.
Za odločanje o varstvenem dodatku kmetov - borcev NOV so od 1.1.
1981, kot smo omenili spredaj, pristojni koordinacijski odbori za vprašanje borcev NOV pri SIS socialnega varstva v občinah. Zoper odločitev teh odborov imajo kmetje - borci NOV pravico do sodnega varstva
na dveh stopnjah sodišča združenega dela.
V letu 1982 znaša starostna pokojnina kmetov 2.550 din, ki skupaj z
varstvenim dodatkom lahko doseže največ 6.143 din, kolikor je mejni
znesek najnižjih pokojninskih prejemkov. V decembru 1981 je bilo v SR
Sloveniji 40856 uživalcev starostne pokojnine kmetov, od tega 2935
kmetov - borcev NOV. Varstveni dodatek prejema 2808 kmetov l borcev NOV, kar pomeni 96%.
VIII. STANOVANJSKA PROBLEMATIKA
Republiški komite za borce in vojaške invalide je v letu 1980 izdelal
Informacijo o urejanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV. Ugotovil je,
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da je bilo reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV v preteklem
obdobju na splošno dokaj uspešno, pri čemer so imele pomembno
vlogo samoupravne stanovanjske skupnosti. Vendar je bilo v letu 1980
po podatkih, ki jih je zbrala Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije
evidentiranih še 969 potreb za družbena stanovanja, 3331 za kredite za
gradnjo ali nakup stanovanja, 2958 za kredite kmetom - borcem NOV
in 347 za zamenjavo stanovanj. Podatki niso povsem realni in primerljivi, ker združujejo različne stanovanjske potrebe od nerešenih stanovanjskih vprašanj v pravem pomenu pa do potreb po izboljšanju
stanovanjskega standarda. Predvsem pa je bilo ugotovljeno, da reševanje stanovanjskih vprašanj kmetov - borcev NOV v preteklem obdobju ni bilo zadovoljivo Tako niso bile pravočasno sprejete ustrezne
sistemske podlage, poleg tega pa je bila dana prioriteta pri urejanju teh
vprašanj predvsem zaposlenim borcem Zlasti neustrezno je bilo stanje
pri kmetih - borcih NOV, ki živijo v manj razvitih predelih Slovenije.
V razpravah o omenjeni informaciji je bilo poudarjeno, da je treba
pospešeno urediti preostala neustrezno rešena stanovanjska vprašanja borcev NOV in kmetov - borcev NOV Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je pri tem prevzela koordinacijsko vlogo, sprejete sistemske dopolnitve na področju stanovanjskega gospodarstva pa naj bi
pomenile ustrezne strokovne podlage za uresničevanje omenjene
usmeritve.
V letu 1981 je bil sprejet zakon o stanovanjskem gospodarstvu, ki med
drugim vsebuje tudi določbo, da se sredstva za solidarnost uporabljajo
tudi za gradnjo stanovanj za borce NOV in kmete - borce NOV.
Urejanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV in kmetov - borcev NOV
je posebej opredeljeno tudi v Družbenem dogovoru o skupnih osnovah
za zagotavljanje samoupravnih družbeno-ekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, da delavci, delovni
ljudje in občani namenjajo za stanovanjsko gradnjo sredstva iz čistega
dohodka in jih med drugim namenjajo tudi za gradnjo stanovanj,
namenjenih za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV in kmetov - borcev NOV
Omenjene sistemske dopolnitve so ustrezno vključene tudi v samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985. V 14. členu tega sporazuma so posebej
določeni viri sredstev za gradnjo in prenovo stanovanj borcev NOV ter
za kreditiranje prenove stanovanjskih hiš in stanovanj za kmete borce NOV Ti viri so: sredstva solidarnosti temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti iz dohodka, sredstva solidarnosti iz
dohodka iz dejavnosti delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in iz dohodka iz
dejavnosti delovnih ljudi, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo dejavnost, sredstva lastne udeležbe upravičencev do
stanovanj, sredstva od plačanih anuitet od kreditov, ki so bili dani za
reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV, del prostih sredstev
odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov, sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji in sredstva
bank.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je pripravila osnutek pogojev in meril za reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV, ki naj bi
jih enotno uporabljali v stanovanjskih skupnostih pri reševanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV in kmetov - borcev NOV v občinah
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije ugotavlja, da so stanovanjske
skupnosti v SR Sloveniji kot nosilke razreševanja stanovanjskih vprašanj borcev NOV uspešno uresničevale usmeritve Skupščine SR Slovenije s tega področja Dogovorjena politika razreševanja teh vprašanj je
dobila ustrezno mesto tudi v planskih dokumentih stanovanjskih skupnosti za srednjeročno obdobje 1981-1985.
Iz podatkov samoupravnih stanovanjskih skupnosti je razvidno reševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV v letih 1979 in 1980:
- Vrsta sredstev in namen
štev. %
znesek %
porabe
upr.
- dodelitev stanovanj iz
družbene pomoči
35 13 20,640.937 48
- dodelitev individui, kreditov
za rekonstr. adaptacijo
243 87 22,237.136 51
- drugi načini in sredstva
2
400.000 1
SKUPAJ
280 100 43.278.073 100
- dodelitev stanovanj iz
družbene pomoči
- dodel. individua!, kreditov za
rekonstr. in adaptacije
- drugi način sredstev
SKUPAJ

136 12 82,593.417 57
950 87 54,623.271 38
9 1 7,424.930 5
1095 100 144,641.618 100

Iz pregleda je razvidno, da je bilo v letih 1979 in 1980 v SR Sloveniji
rešeno skupaj 1375 stanovanjskih vprašanj borcev NOV, za kar je bilo
porabljenih 187,919.691 din. Slika bi bla popolnejša, če bi vključili še
informacijo o stanju na tem področju v letu 1981, vendar v času
poročanja potrebnih podatkov še ni bilo na razpolago.
Omeniti velja še zelo primerno obliko reševanja stanovanjskih vpra53

šanj obrcev NOV v zamenjavo stanovanj, ki je ena od trajnih in učinkovitih načinov urejanja teh problemov v primerih, ko borci in invalidi
predvsem zaradi starosti in zdravstvenega stanja želijo pridobiti primerna stanovanja v nižjih nadstropjih oziroma v pritličju.
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije je opozorila tudi na problem oprostitve plačila lastne udeležbe pri razrešitvi stanovanjskih
vprašanj borcev NOV, pri čemer so pogledi in stališča glede izpolnjevanja te obveznosti različna in meni, da bo treba to vprašanje, v sodelovanju z ustreznimi dejavniki, vključno z borčevskimi organizacijami
natančneje proučiti.
IX. STROKOVNE SLUŽBE
ZA VPRAŠANJA BORCEV
IN VOJAŠKIH INVALIDOV
Že v stališčih Skupščine SR Slovenije iz leta 1976 je bilo poudarjeno,
da je treba za urejanje in izvajanje sistema socialne varnosti borcev
NOV in drugih borcev ter vojaških invalidov v samoupravnih interesnih
skupnostih, v občinah in republiki oblikovati takšne strokovne službe,
da bodo sposobne strokovno analizirati problematiko borčevsko invalidskega varstva in nuditi strokovno pomoč borcem pri uveljavljanju
njihovih pravic. Zato jim je potrebno tudi zagotoviti potrebne pogoje za
uspešno delo.
.
Pomen strokovnih služb za vprašanja borcev in vojaških invalidov je
posredno nakazan že v večini predhodnih poglavij, kjer je obravnavan
obsežen sistem pravic in velika finančna sredstva, ki se zagotavljajo za
to področje. Poleg tega je treba poudariti še družbenopolitično razsežnost organizacije in dela teh služb, saj je predvsem od njih odvisno,
kako se v konkretni praksi odraža družbena skrb za kvalitetno urejanje
tega področja. Zakone in druge predpise neposredno izvršujejo občinski upravni organi, pristojni za vprašanja borcev in vojaških invalidov.
V nobeni občini ni poseben upravni organ, pač pa so te službe
vključene v individualne upravne organe za občo upravo oziroma
družbene službe, sekretariate oziroma oddelke ali kolegijske upravne
organe, komiteja. V občinah je bilo v lanskem letu sistemiziranih za to
področje 140 del in nalog, zasedenih je bilo 136. Najpomembnejša so
dela in opravila upravnih referentov, ki vodijo postopek in odjočajo o
pravicah borcev in vojaških invalidov. Zanje je predvidena višja izobrazba, katero ima okoli 60% delavcev. V zadnjih nekaj letih se je na teh
delih izmenjalo blizu 40% delavcev. V strukturi je okoli 90% žensk.
Pomanjkljiva izobrazbena in strokovna usposobljenost, pogosta menjava kadrov, številni in komplicirani predpisi, premajhna osebna zavzetost in odgovornost pri delu ter nezadostna zainteresiranost in
pozornost občinskih uprav do teh služb, je nekaj vzrokov, da stanje ni
povsod zadovoljivo.
Na podlagi pooblastil iz zveznih in republiških predpisov Republiški ^
komite za borce in vojaške invalide rešuje pritožbe zoper prvostopne
odločbe, opravlja revizijo upravnih odločb, ki jih na prvi stopnji izdajajo občinski upravni organi, nadzorstvo in instruktažo pri delu ter
kontrolo namenske porabe sredstev. Iz analize ugotovitev revizijskega,
kontrolnega in inštrukcijskega delovanja republiškega komiteja izhaja,
da je glede vsebine in ažurnosti dela stanje reletivno dobro in ni
zaslediti pomembnejših nepravilnosti približno v tretjini občin. V ostalih pa je pogosto ugotovljeno nezakonito odločanje in izplačevanje
prejemkov tako v škodo ali v korist posameznikov oziroma družbene
skupnosti. Veliko je nepravilnih bremenitev ali razmejitev zveznih in
republiških proračunskih sredstev pri poravnavanju računov za zdravstveno varstvo, napačne interpretacije in uporabe predpisov in drugih
pomot, tako v upravnem kot v finančnem poslovanju. Ob reviziji in
kontroli se del teh pomanjkljivosti in napak odpravi, v vseh primerih pa
to ni možno.
Kljub omenjenim slabostim v delovanju služb za borce in vojaške
invalide v občinah pa bi za zadnje leto le lahko ugotovili, da se stanje
izboljšuje. Z intenzivnejšim sodelovanjem in pomočjo strokovne
službe republiškega komiteja in neposrednimi opozorili izvršnim svetom občinskih skupščin o tej problematiki je bil dosežen določen
napredek, ki se med drugim kaže tudi v odnosu do teh služb. Zadnjih
posvetovanj, ki jih je organiziral republiški komite v zvezi z novostmi v
borčevsko-invalidski zakonodaji se je poleg referentov udeležilo 12
predstojnikov, kar v prejšnjih letih ni bilo slučaj.
V strokovni službi Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide je po predlogu nove sistematizacije predvidenih 17 del in nalog.
Ob izvajanju upravne oziroma nadzorstvene vloge obravnava strokovna služba lejno okoli 6000 upravnih zadev in približno 300 pritožb.
Pred leti je bilo pritožb več, zadnji čas pa število borcev in vojaških
invalidov, ki se pritožujejo zoper odločitve občinskih upravnih organov, upada. To je posledica izpopolnjene ureditve in vse večjega
vključevanja samoupravnih interesnih skupnosti v neposredno urejanje vprašanj s tega področja. Največ pritožb se nanaša na občinske
priznavalnine in invalidski dodatek. Obe ti pravici bi lahko šteli med
socialne korektive, saj sta namenjeni borcem in vojaškim invalidom ,
katerih dohodki ne dosegajo določene meje, da se jim tako zagotavlja
določena socialna varnost. Vendar teh prejemkov ni možno povsem
enačiti z drugimi socialnimi korektivi, ker so pogoji in način določenja
specifični, pri čemer je pomembna tudi udeležba v NOV. Razmeroma
pogoste so že pritožbe glede urejanja stanovanjskih razmerij in medsebojnih odnosov, kar republiški komite odstopa pristojnim organom
in skupnostim oziroma Republškemu odboru ZZB NOV Slovenije, kjer
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deluje Komisija za vloge in pritožbe. Republiški komite opravlja tudi
strokovne naloge in opravila za Posebno kimisijo za izjemno priznanje
pravice do pokojnine po 82. členu ZPIZ, za Komisijo za strokovno
kontrolo in sprejem ortopedskih pripomočkov in za Odbor udeležencev družbenega dogovora o občinskih priznavalninah.
Tudi strokovne službe nekaterih SIS opravljajo posamezna opravila
za borce, vojaške invalide in družine padlih borcev Pri njihovih skupščinah delujejo tudi delegatsko sestavljenadelovna telesa za borce in
vojaške invalide za spremljanje in urejanje teh vprašanj na posameznih
področjih, pri skupnostih socialnega varstva pa koordinacijski odbori,
ki imajo poleg povezovalne vloge, tudi konkretne zadolžitve pri odločanju o varstvenem dodatku kmetov-borcev NOV.
Za nadaljnje izboljšanje stanja služb za borce in vojaške invalide bo
treba izboljšati izobrazbeno strukturo, doseči večjo odgovornost in
strokovnost pri delu, tekoče analizirati delo, težiti za poenostavitev
postopkov pri realizaciji pravic, zagotoviti ustrezno mesto tem službam
v občinski upravi in še povečati strokovno pomoč Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide.
Omeniti velja še vlogo in pomen republiškega komiteja kot kolegijskega organa, ki si je v preteklem obdobju v svojem programu dela
zastavil vrsto konkretnih nalog ter se s svojim delovanjem aktivno
vključil v prizadevanja za pratkično realizacijo sprejete usmeritve v
stališčih Skupščine SR Slovenije o podružbljanju področja borčevskega varstva. V ta namen je obravnaval vrsto strokovnih gradiv in
informacij ter predlagal rešitve, ki so bile osnova za sprejem posameznih ukrepov in odločitev tudi v drugih organih in skupnostih. Tako je z
informacijami o stanovanjski problematiki borcev, o zdravstvenem
varstvu borcev, o delu zdravniških komisij, o zdraviliško-klimatskem
zdravljenju, o stanju služb za borce in vojaškejnvalide, o občinskih
priznavalninah, itd. opozpril na vsebino in razsežnost problematike na
posameznih področjih ter predlagal ustrezne ukrepe in rešitve.
Tudi sestava članov republiškega komiteja iz posameznih samou- \
pravnih interesnih skupnosti, drugih organizacij in skupnosti, republiških upravnih organov in iz vrst javnih delavcev, je bila ustrezna in je
pripomogla h kvalitetnemu kolegijskemu delovanju. Poleg osebnega
poznavanja problematike so vsi člani svojo dolžnost v republiškem
komiteju sprejeli kot delegatsko funkcijo in prenašali stališča ter zastopali interese področja oziroma območja iz katerega so bili imenovani.
Posebej je treba poudariti tudi tesno sodelovanje Republiškega
komiteja za borce in vojaške invalide z Republiškim odborom ZZB NOV
Slovenije in s Komisijo za vprašanja borcev NOV Skupščine SR Slovenije, pri usklajevanju stališč o vseh pomembnejših vprašanjih. Stalna je
bila tudi povezava z delegacijo iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFRJ , ki si je, zlasti ob nedavni obravnavi sprememb
zveznih predpisov in aktualnih vprašanj s tega področja, z veliko
odgovornostjo prizadevala, da bi bile sprejete rešitve sistemske, racionalne in učinkovite.
X. NEKATERE POMEMBNEJŠE
UGOTOVITVE
Socialistična samoupravna skupnost je v vsem povojnem obdobju
razvijala sistem socialne varnosti in urejala materialni in družbeni
položaj borcev. Tudi v obdobju, ki ga obravnava ta informacija so se
pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev zagotavljale
skladno z materialnimi možnostmi naše družbe. S spremembo načina
valorizacije denarnih prejemkov iz naslova temeljnih pravic borcev in
vojaških invalidov, vključno s pokojninami, v skladu z rastjo poprečnih
osebnih dohodkov delavcev, je tudi to področje odvisno od splošne
družbene produktivnosti.
Glede na starost udeležencev NOV in njihovo zdravstveno stanje je
bil dan pomemben poudarek vprašanjem zdravstvenega varstva in
razvoju služb za zdravstveno varstvo borcev. V tej smeri je bilo sprejetih vrsta sistemskih in organizacijskih ukrepov. Uveljavljeno je bilo
popolno zdravstveno varstvo bofcev, vključno s pravico do sistematičnih zdravstvenih pregledov, zdraviliškega zdravljenja in oprostitve plačila participacij. Izpopolnila se je mreža dispanzerjev in ambulant za
borce, ki jih je sedaj v SR Sloveniji preko 80 in se je njihovo število v
zadnjem letu povečalo za tretjino. V letu 1981 je bilo v teh zdravstvenih
enotah evidentiranih 77000 prvih zdravniških pregledov.
Od leta 1977 uveljavljen sistem zajamčenih pokojnin borcev NOV, ki
zagotavlja udeležencem NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13.10.1943v
SR Sloveniji pokojnino v višini poprečnih osebnih dohodkov delavcev
v preteklem letu, je pomembno vplival na njihov gmotni položaj in
socialno varnost. Od 66644 upokojencev, ki prejemajo pokojnino po
predpisih za udeležence NOV je v SR Sloveniji 30252 borcev NOV
(46%), ki imajo pokojnino odmerjeno od zajamčene pokojninske
osnove. V letu 1982 znaša njihova pokojnina 11.399,35 din.
Stališča in sklepi Skupščine SR Slovenije o izboljšanju socialne
varnosti kmetov-borcev NOV so bila uresničena s spremembo kriterijev in pogojev za priznavanje varstvenega dodatka. Od 2935 kmetovborcev NOV, ki imajo starostno pokojnino jih ima 2808 (96%) tudi
varstveni dodatek, ki skupaj s starostno pokojnino lahko v letu 1982
doseže 6143 din.
Urejanje stanovanjskih vprašanj je v preteklem obdobju potekalo
kontinuirano. Ugotovljeni so še posamezni primeri borcev NOV, katerih stanovanjsko vprašanje ni ustrezno urejeno in kmetov-borcev NOV,
ki bi potrebovali predvsem posojila za adaptacijo stanovanj in stanopriloga poroč evalca

"\
vanjskih hiš. Sprejete sistemske dopolnitve na področju stanovanjskega gospodarstva so ustrezna podlaga za pospešeno ureditev teh
problemov.
Dopolnilno se je uspešno reševal materialni položaj posameznih
borcev z uveljavitvijo družbenega dogovora o občinskih priznavalninah, ki pomeni garancijo, da v praksi v SR Sloveniji ne more biti borca
NOV s priznano posebno dobo v dvojnem trajanju do 15. 4\ 1945, v
izjemnih primerih pa tudi v enojnem trajanju, ki ne bi imel zagotovljenih dohodkov vsaj v višini mejnega zneska najnižjih pokojninskih
prejemkov. V letu 1981 je prejemalo v SR Sloveniji stalno občinsko
priznavalnino 13331 upravičencev.
Z odprtjem roka za priznavanje posebne dobe s pričami je uveljavilo
posebno dobo 4161 udeležencev NOV, kar jim omogoča pridobitev
posameznih pravic in se je s tem tudi pomembno izboljšala njihova
socialna varnost.
XI. PREDLOGI NADALJNJIH
USMERITEV
Dosedanje urejanje socialne varnosti borcev, vojaških invalidov in
družin padlih borcev ter ugotovitve iz informacije kažejo, da bi bilo
potrebno v bodoče usmeriti aktivnosti v dograjevanje in izpopolnjevanje predvsem naslednjih področij:
1. S samoupravnim urejanjem sistema socialne varnosti borcev je
bilo v preteklem obdobju uspešno rešenih vrsta vprašanj s tega področja, zato je treba proces podružbljanja borčevsko-invalidskega
varstva urejati in razvijati, zlasti v samoupravnih interesnih skupnostih
zdravstvenega varstva, samoupravnih stanovanjskih skupnostih in
skupnostih socialnega skrbstva, ob povezovalni vlogi koordinacijskih
odborov za vprašanja borcev NOV pri skupnostih socialnega varstva v
občinah in republiki.
2. Do 30. 6. 1982 bo Zvezni izvršni svet pripravil predlog bodoče
ureditve in financiranja temeljnih pravic borcev, vojaških invalidov in
družin padlih borcev. Pri obravnavanju navedenega predloga si bo
republiški komite prizadeval, da bi bil način zagotavljanja in porabe
sredstev v prihodnje boljši, racionalnejši in enostavnejši. Predvsem bo
treba doseči popoln prenos in integracijo zdravstvenega varstva vojaških invalidov v samoupravno organiziran sistem zdravstvenega varPrll03a 1
PREGLED
upravič encev in oblik varstva borcev, vojaških
invalidov, družin padlih borcev in civilnih
invalidov vojne, v SR Sloveniji v letu 1981

I. Po temeljnih predpisih:
Oblike varstva
1. OSEBNA INVALIDNINA skupaj
I. skupine
II. skupine
III. skupine
IV. skupine
V. skupine
VI. skupine
VII skupine
VIII. skupine
IX. skupine
X. skupine
- DODATEK ZA POSTREŽBO
IN TUJO POMOČ - skupaj
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
- ORTOPEDSKI DODATEK skupaj
I. stopnja
II. stopnja
III. stopnja
IV. stopnja
2. DRUŽINSKA INVALIDNINA
- skupaj
- Povečana družinska
invalidnina-skupaj
3. DODATEK ZA BORCE
II. DOPOLNILNO VARSTVO
V REPUBLIKI
1. INVALIDSKI DODATEK
a) polni invalidski dodatek
- osebni invalidi
priloga poroč evalca

Število Mesečni prejemek
upravičencev
1982
na dan 31.12.
1981
9781
162
388
388
798
819
1550
1456
1445
1808
967
332
44
164
124
1869
342
304
715
508
8.765
486
146
6.322
795

13.965 din
10 120din
7.656 din
5.654 din
4.026 din
2.495 din
1.687 din
814 din
607 din
410din
11.972 din
9.210 din
6 447 din
4.040 din
3 084 din
1.986 din
960 din
909 din
2.425 din
10.437 din
6.143 din

stva republik in pokrajin ter spremembo financiranja pokojnin, invalidnin in drugih prejemkov teh kategorij ob ustrezni ureditvi sistema
solidarnostnega zagotavljanja sredstev za tiste socialistične republike
in pokrajine, ki obveznosti s tega področja ne bi mogle same izpolnjevati.
Še nadalje je treba uveljavljati stališče pristojnih organov in organizacij iz SR Slovenije naj se temeljne pravice, ki jih zagotavlja federacija
ne širijo, temveč ohranjajo v sedanjem obsegu, prejemki pa ustrezno
valorizirajo v skladu s sprejeto ureditvijo.
3. Na področju dopolnilnega varstva borcev, vojaških invalidov in
družin padlih borcev ter civilnih invalidov vojne, ki ga ureja republika,
bo treba proučiti ustreznost sistema, avtomatizma priznavanja posameznih pravic, ki ne upošteva v zadostni meri dejanski materialni in
socialni položaj posameznika, ter sprejeti ustreznejše rešitve.
Na tej podlagi bi morala biti pri določanju višine materialnih prejemkov, ki imajo značaj socialnih korektivov zagotavljena celovita obravnava in upoštevanje vseh pogojev, okoliščin in razmer, ki vplivajo na
gmotno in socialno stanje posameznika, kar je pravičnejše in za kar je
dana tudi podpora pristojnih organov ZZB NOV.
4. Še večjo skrb kot doslej bo treba nameniti urejanju vprašanj
kmetov-borcev NOV tako glede hitrejšegaa reševanja njihovih stanovanjskih problemov kot tudi glede proučitve možnosti za postopno
vključitev kmetov-borcev in ostalih kmetov v enoten sistem pokojninsko-invalidskega zavarovanja.
5. Poleg nakazanih sistemskih rešitev bo republiški komite v smislu
sprejetih družbenih usmeritev in opredelitev, predvidel in predlagal
tudi druge ukrepe, ki bi lahko pripomogli k boljši ureditvi borčevskoinvalidskega varstva, kot so:
- ureditev računalniško vodenega sistema izplačevanja borčevskoinvalidskih prejemkov, event. centralno za območje za vse SR Slovenije,
- povečan nadzor in kontrola pri realizaciji pravic borcev in vojaških
invalidov,
reorganizacija zdravniških in drugih komisij ter vsebinsko združevanje področij dela zdravniških komisij in drugih teles,
- uveljavitev enotnega in enostavnejšega sistema vodenja evidenc,
- priprava konkretnih navodil in instruktaž za zagotovitev večje
strokovnosti pri delu občinskih upravnih organov, pristojnih za reševanje borčevskih in invalidskih zadev, itd.
- družinski invalidski uprav,
b) zmanjšani invalidski
dodatek
- osebni invalidi
- družinski invalidski uprav.
2. POKLICNA
REHABILITACIJA
- osebni invalidi
3. ZDRAVSTVENO VARSTVO
III. DODATEK ZA ZAPOSLENE
UDELEŽENCE NOV
IV. CIVILNI INVALIDI VOJNE
- skupaj
a) Žrtve fašističnega nasilja skupaj
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
b) Civilne žrtve vojne-skupaj
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
c) Žrtve vojnega materiala skupaj
,
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
d) Žrtve diverzantskih
in terorističnih napadov
- 60%
2. DODATEK ZA POSTREŽBO
IN TUJO POMOČ - skupaj
- žrtve fašističnega nasilja
- civilne žrtve vojne
- žrtve vojnega materiala
3. DODATNA DENARNA
POMOČ
- skupaj
a) upravičenci brez dohodka:
- 100%
- 90%
- 80%

2.584
1.245
1.698
13
156
224
•1.551
340
103
15
50
71
101
322
74
25
50
62
111
888
235
75
119
222
237
1
277 .
74
56
147

13.685 din
6.325 din
4.785 din
3.534 din
2.516 din
1.559 din
5.060 din
3.829 din
2.828 din
2.014din
1.248 din
5.060 din
3.829 din
2.828 din
2.014 din
1.248 din
1.248 din
9.004 din
7.829 din
7.829 din

195
52
6
14
55

- 70%
- 60%
b) upravičenci z dohodkom:
- 100%
- 90%
- 80%
- 70%
- 60%
V. NOSILCI »PARTIZANSKE
SPOMENICE 1941«
a) stalni mesečni denarni
prejemek
b) izdane zdravstvene knjižice
c) topliško-klimatsko
zdravljenje
d) ortopedski pripomočki
(število nosilcev
»Partizanske spomenice
1941«, ki so koristili
ortopedske pripomočke)
e) pogrebni stroški za
upravičence
VI. BORCI ŠPANSKE
NARODNOOSVOBODILNE
IN REVOLUCIONARNE
VOJNE OD 1936. DO 1939.
LETA
a) stalni mesečni denarni
prejemki
b) topliško-klimatsko
zdravljenje
c) pogrebni stroški
za upravičence
PREGLED

15
19
25
12
11
21
20
4 upr.
2 upr.
237 upr.
7 upr.
33 upr.

1 upr.
2 upr.
1 upr.
Priloga 2

zakonskih in drugih predpisov s področ ja
temeljnega in dopolnilnega varstva borcev,
vojaških invalidov in družin padlih borcev
a) Zvezni predpisi
1. Zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih
borcev;
2. Zakon o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice
1941«;
3. Zakon o temeljnih pravicah borcev španske narodnoosvobodilne
in revolucionarne vojne 1936-1939;
4. Zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodnega
heroja;
5. Zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom Karadjordjeve
zvezde z mečema, redom Belega orla z meči in Zlato medaljo
Obiliča;
6. Zakon o evidencah borcev, vojaških invalidov in družin padlih
borcev;
7. Zakon o pokopališčih in grobovih borcev v tujini;
8. Zakon o dodatku za borce;
9. Zakon o označevanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških armad in drugih tujih armad na ozemlju Jugoslavije;
10. Pravilnik o ugotavljanju odstotka vojaške invalidnosti;
11. Pravilnik o medicinskih indikacijah za razvrstitev vojaških invalidov od I. do IV. skupine po stopnji potrebe po postrežbi in tuji
pomoči in skupini vojaške invalidnosti;
12. Pravilnik o okvarah organizma na podlagi katerih ima vojaški
invalid pravico do ortopedskega dodatka, in razvrstitvi teh okvar v
stopnje;
13. Pravilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojaških invalidov;
14. Pravilnik o delu zdravniških komisij v postopku za uveljavljanje
pravic po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev;
15. Pravilnik o načinu uveljavljanja in uživanja pravice do brezplačne
in znižane vožnje;
16. Pravilnik o okvarah organizma na podlagi katerih ima vojaški
invalid pravico do osebnega motornega vozila in vrsti motornega
vozila:,
17. Pravilnik o višini povračila za hrano in nastanitev med potovanjem
in med prebivanjem v drugem kraju, ter pogojih za njegovo uveljavljanje;

18. Pravilnik o izplačevanju invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo
pomoč, ortopedskega dodatka in drugih denarnih prejemkov po
zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih
borcev;
19. Pravilnik za evidenco o izvršenih izplačilih in za poročanje o
porabi sredstev po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov
in družin padlih borcev,
20. Pravilnik o okvarah organizma zadobljenih pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem nalog in del državne in javne varnosti, ki jih
opravljajo pooblaščene uradne osebe;
21. Pravilnik o oblikah vojaškega pouka, ki povzročajo večjo nevarnost za okvare organizma;
22. Pravilnik o oskrbovanju vojaških invalidov s protezami, ortopedskimi in drugimi pripomočki, pomožnimi in sanitarnimi pripravami;
23. Pravilnik o izplačevanju denarnih prejemkov vojaškim invalidom in
uživalcem družinske invalidnine v vojni;
24. Pravilnik o odmerjanju višine dodatka za borce in obračunavanju
sredstev izplačanih za dodatek za borce;
25. Pravilnik o načinu izplačevanja denarnih prejemkov imetnikov
»Partizanske spomenice 1941«, španskim borcem, narodnim herojem in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema ter
o vodenju evidence o izplačilih;
26. Pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo
imetnikov »Partizanske spomenice 1941«;
27. Pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo
odlikovancev z redom narodnega heroja;
28. Pravilnik o obrazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo
borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne
1936-1939;
29. Pravilnik o 6brazcu izkaznice za brezplačno in znižano vožnjo
odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema, redom
Belega orla in zlato medaljo Obiliča;
30 Pravilnik o načinu izplačevanja stalnega mesečnega denarnega
prejemka imetnikom »Partizanske spomenice 1941«, španskim
borcem, narodnim herojem in njihovim družinskim članom v vojni;
31. Pravilnik o načinu urejanja in vzdrževanja pokopališč in grobov
borcev v tujini, zbiranju podatkov in vodenju evidence;
32. Pravilnik o vodenju evidence o pokopališčih in grobovih pripadnikov zavezniških armad in drugih tujih armad na ozemlju Jugoslavije;
33. Uredba o mesečnem znesku stalnega invalidskega dodatka;
34. Navodilo o organih, ki so krajevno pristojni za odločanje o zahtevah glede pravic tujcev, ki imajo stalno prebivališče v tujini;
35. Navodilo o pogojih za odobritev izplačila invalidskih prejemkov
vojaškim invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki imajo
stalno prebivališče v tujini;
36. Odlok o pogojih in načinu nadomestila sredstev za uveljavljanje in
koriščanje zdravstvene zaščite po zakonu o temljnih pravicah
vojaških invalidov in družin padlih borcev samoupravnim interesnim skupnostim zdravstva in skupnosti socialnega zavarovanja
vojaških zavarovancev;
37. Odločba o pogojih in merilih za nadomestilo sredstev za zdraviliško-klimatsko zdravljenje vojaških invalidov pristojnim organom
in republikam oziroma avtonomnima pokrajinama;
b) Republiški predpisi
1. Zakon o vojaških invalidih;
2. Zakon o civilnih invalidih vojne;
3. Zakon o dodatku zaposlenim udeležencem NOV;
4 Zakon o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in o slovenskih
vojnih dobrovoljcih iz vonj 1912-1918;
5. Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje
priznavalnine udeležencem narodnoosvobodilne vojne in drugih
vojn, katere urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi;
6. Pravilnik o načinu izplačevanja invalidskega dodatka, družinskega
dodatka in drugih prejemkov ter kontroli izvrševanja izdatkov;
7. Pravilnik o ortopedskih in drugih pripomočkih ter pomožnih in
sanitarnih pripravah, ki pripadajo civilnim invalidom vojne;
8. Navodilo o načinu vodenja evidence o uživalcih invalidskega dodatka, družinskega dodatka in drugih denarnih prejemkov;
9. Navodilo o vsebini in načinu vodenja evidence o civilnih invalidih
vojne in njihovih družinskih članih
Posamezne določbe, ki se nanašajo na varstvo borcev in vojaških
invalidov vsebujejo še drugi predpisi med drugim:
- zakon o starostnem zavarovanju kmetov;
- zakon o republiških priznavalninah;
- zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam,
ki imajo posebne zasluge;
- zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- zakon o zdravstvenem varstvu;
- navodilo o izvrševanju zakona o republiških priznavalninah;
- odlok o podrobnejših merilih za izjemno priznanje pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge.
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