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OSNUTEK ZAKONA
o zaključnem

računu

SR Slovenije za leto
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 121. seji dne
15. 3. 1984 določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU
O IZVRŠITVI PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1983,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1983.
2. člen
Prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so bili
doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za
leto 1983, ki je sestavni del tega zaključnega računa.
Skupni prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so znašali 30.553.419.648,45 din in so bili razporejeni:
- na nelimitirani del porabe v višini 19.301.575.040,70 din
- na limitirani del porabe v višini 9.414,866.167,05 din

o

izvršitvi

proračuna

1983 (ESA-458)*
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu
skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar
za finance,
- Ada GORJUP, namestnica republiškega sekretarja za
finance,
- Mihajlo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekretarja za finance.
- na zvezne izvozne stimulacije v višini 1.188.000.000,00 din
- na nerazporejene prihodke 648.978.440,70 din
3. člen
Nerazporejeni prihodki proračuna Socialistične republike
Slovenije za leto 1983 v višini 648.978.440,70 din se razporedijo med sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov ter organizacij v letu 1984.
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
CDC
*

BILANCA PRIHODKOV IN ODHO^aOV PRORAČUNA SRS SLOVENIJE
A. PRIHODKI
Skupina
Konto Vrsta prihodka
71
Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA IZ DOHODKA TOZD
710 Davek iz dohodka TOZD
72
Vrsta 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV
720 Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 1,3%
720 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji
73
Vrsta 3 - PRIHOD. OD DAVKA OD PROMETA PROIZ. IN STORITEV
730 < Temeljni davek od prometa proizvodov
731 ' Posebni republiški davek od prometa proizvodov
,
in od plačil za storitve
74
Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV
742 Davek od tujih oseb
743 Davek od skupnega prihodka občanov
77
Vrsta 5 - DRUGI PRIHODKI
788 Drugi prihodki
Sredstva prenesena po ZR za leto 1982
Skupaj prihodki (vrsta 1 do 5)
40
Namen 1 - Sredstva za delo upravnih organov
400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti
401 Sredstva za materialne stroške
402 Sredstva za amortizacijo
Namen 2 - Sredstva za posebne in druge namene za delo
upravnih organov
410 Sredstva za osebnedohodke in druge osebne prejemke funkcionarjev in delegatov
415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva
418 Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov
42
Namen 3 - Sredstva za ljudsko obrambo
420 Sredstva za ljudsko obrambo

ZA LETO 1983
Realizacija
2.565,347.038,70
2.492,951.502,65
1.017,133.591,60
14.636,643.588,85

2.565,347.038,70
3.510,085.094,25
23.696,851.975,40

9.060,208.386,55
60,095.230,15
193,196.752,30
37,402.189,50
490,441.368,15

4.957.545,130,45
736,976.008,25
53,779.877,00
1.551,004.861,10

253,291.982,45
527,843.557,65
30.553,419.648,45
5.748,301.015,70

249,108.626,60
528,394.212,90
773,502.021,60
100,719.999,40

100,719.999,40

* Osnutku zakon« o zaključnem računu o IzvriHvl proračuna SR Slovenija za
leto 1963 (ESA-458) |e bito priloženih ie vrsta tabel, ki so na razpolago v
dokumentaciji Skupščine SR Slovenije
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poročevalec

A. PRIHODKI
Skupina
Korito Vrsta prihodka

433
434
435
66
45~

46

47
48

445
450
451
452
454
458
461
463
464
468
470
481
488

44
440
440
46

468

Realizacija

Namen 4 - Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih območij
Druge potrebe in intervencije vgospodarstvu
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij
v okviru DPS
Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj
razvitih območij izven območja DPS
Namen 5 - SREDSTVA, PRENEŠENA DRUGIM DPS
Dopolnilna sredstva proračuna občine
Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Sredstva za izobraževanje
Sredstva za znanost
Sredstva za kulturo
Sredstva za socialno in otroško varstvo
Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških invalidov
in družin padlih borcev
Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠ. DRUŽB. POTREBE
Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije
Sredstva za varstvo pred škodljivci in naravnimi nesrečami
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega okolja
Sredstva za druge splošne družbene potrebe
Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV
Izločanje v stalno proračunsko rezervo
Namen 9 - DRUGI ODHODKI
Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa
Drugi odhodki DPS
Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS
Prispevek proračunu federacije za leto 1982
Prispevek proračunu federacije za leto 1983
Namen 11 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
Obveznost SR Slovenije do zveznih izvoznih stimulacij po družbenem
dogovoru
Skupaj odhodki (namen 1 do 11)

613,134.300,00
241,334.300,00
45,000.000,00
326,800.000,00
195.106,600,00
24,041.481,80
25,300.000,00
8,993.327,00
26,017.607,80

195,106.600
881,912.416,60

797,560.000,00
865,741.444,00
30,400.000,00
10,000.000,00
775,584.424,65
184,315.313,00
374.029,30
16,217.110,30
2.467,628.685,60
15.257,300.000,00
1.188,000.000,00

1.700,426.876,75

184,315.313
16,591.139,60
17.724,928.685,60
1.188,000.000,00
29.904,441.207,75

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
Osnutek zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1983 temelji na določilih:
- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih ter
- pravilnika o načinu sestavljanja zaključnega računa proračuna družbenopolitičnih skupnosti.
Zakon o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto
1983 in zakon o spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za
leto 1983 (Uradni list SRS, št. 45/82 in 36/83) je sprejela
Skupščina SR Slovenije 27. decembra 1982 in 2. novembra
1983.
Obseg republiškega proračuna v letu 1983 je bil usklajen z
določili resolucije o politiki družbenogospodarskega razvoja
SR Slovenije v letu 1983 ter z zveznim zakonom o začasni
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti v letu 1983.
Ker v okviru proračuna SR Slovenije za leto 1983 niso bila
zagotovljena sredstva za pokritje vrste neodložljivih zakonskih in drugih obveznosti, je Skupščina SR Slovenije v mesecu novembru 1983 sprejela rebalans zakona o proračunu
SRS za leto 1983. Rebalans republiškega proračuna je bilo
mogoče zaradi višje realiziranih prihodkov od prvotno predvidenih, izpeljati brez dodatnih davčnih obremenitev, oziroma
celo ob zniževanju nekaterih davčnih obremenitev, ki jih je
sprejela Skupščina SR Slovenije. Skladno z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, ki narekuje razbremenitev
gospodarstva in skrajno restriktivno politiko pri oblikovanju
splošne porabe, so bile v letu 1983 znižane stopnje davka iz
poročevalec

dohodka TOZD in sicer: za temeljne organizacije združenega
dela s področja gospodarstva od 3,25% na 2,60%, za temeljne
organizacije združenega dela s področja družbenih dejavnosti od 0,2% na 0,1 %, za delovne skupnosti s področja družbenih dejavnosti od 0,5% na 0,3% ter za temeljne organizacije
združenega dela s področja prioritetnih dejavnosti gospodarstva od 1% na 0,5%.
Sprejeti rebalans republiškega proračuna je bil usklajen z
zveznim zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo
v letu 1983'ter pripravljen po njegovi metodologiji in sicer
tako, da je bil posebej upoštevan limitirani in nelimitirani del
porabe.
Na podlagi rebalansa proračuna federacije za leto 1983 se
je povečala tudi obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 1983 v višini 501.900.000 din.
Prihodki republiškega proračuna za leto 1983 so bili realizirani v višini 30.553.419.648,45 din, odhodki pa v višini
29.904.441.207,75 din in sicer:
-za nelimitirani del porabe v višini 19.301.575.040,70 din
- za limitirani del porabe v višini 9.414.866.167,05 din
- za zvezne izvozna stimulacije v višini 1.188.000.000,00 din
Razlika med doseženimi prihodki v višini 30.553,419.648,45
din in izvršenimi odhodki v višini29.904,441.207,75 din znaša
648.978,440.70 din. Izvršni svet predlaga, da se ta razlika
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razporedi med sredstva za delo republiških upravnih in pravosodnih organov ter organizacij v letu 1984.
Odbor udeležencev dogovora o uresničevanjui družbene
usmeritve razporejanja dohodka v letu 1984 je na podlagi
razpoložljivih podatkov o rasti sredstev za osebne dohodke v
letu 1983 ugotovil, da bo dosežena rast sredstev za osebne
dohodke v gospodarstvu SR Slovenije v letu 1983 26% v
primerjavi s povprečnimi sredstvi za osebne dohodke v letu
1982.
Upoštevajoč določila dogovora in oceno rasti sredstev za
osebne dohodke v letu 1983 je Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije med letom usklajeval osebne dohodke delavcev in
jih je uskladil z višino osebnih dohodkov v gospodarstvu na
26%. Sredstva za zadnjo uskladitev osebnih dohodkov, ki je
bila izvedena v mesecu februarju 1984, so bila zagotovljena iz
razpoložljivih sredstev za osebne dohodke proračuna SR Slovenije za leto 1984, iz česar izhaja, da v republiškem proračunu za leto 1984 ni razpoložljivih nobenih sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov z rastjo osebnih dohodkov v gospodarstvu. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se nerazporejena sredstva po zaključnem\ računu o
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1983 v celoti namenijo
za usklajevanje osebnih dohodkov v letu 1984, s ,čimer bo
omogočena 6% uskladitev osebnih dohodkov delavcev zaposlenih v republiških upravnih in pravosodnih organih ter organizacijah. Od skupne vsote nerazporejenih prihodkov, za katero se predlaga, da se v skladu z določilom zakona o zaključnem računu o izvršitvi proračuna S RS za leto 19831, razporedijo med sredstva za delo organov, odpade 65% sredstev na
organe za notranje zadeve, preostala sredstva pa \na ostale
republiške upravne in pravosodne organe ter organizacije.

PRIHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE,
REALIZIRANI V LETU 1983
Prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1983 so bili realizirani v naslednji višini:
Prihodki
1
1. Planirani
2. Realizirani
3. % realizacije

Neto prihodki Temeljni davek od
republiškega promeia proizvodov
proračuna

Skupaj (2+3)

15.868,424.368,15 13.490,119.000,00 29.358,543.368,15 .
15.916,776.059,60 14.636,643.588,85 30.553,419.648,45
100,30
108,50
104,07

Iz prikazanih podatkov o realizaciji prihodkov proračuna SR
Slovenije za leto 1983 je razvidno, da so:
- skupni prihodki proračuna SR Slovenije bili realizirani v
višini 30.553,419.648,45 din ali 104,07% vseh planiranih prihodkov, kar pomeni, da je bila realizacija za 1.194,876.280,30
din višja od predvidene,
- prihodki neto virov republiškega proračuna so bili realizirani v višini 15.916,776.059,60 din aH 100,30% in presegajo
sprejeti plan za 48.351.691,45 din,
- temeljni davek od prometa proizvodov, ki je bil planiran v
višini 13.490,119.000 din, je bil realiziran v višini
14.636,643.588,85 din ali 108,50% in presega sprejeti plan za
1.146,524.588,85 din. Realizacija temeljnega davka od prometa proizvodov vključuje tudi 183.465,883 din temeljnega
davka od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in za
potrebe JLA in se odvaja direktno v zvezni proračun za pokritje kotizacije.

Pregled realiziranih prihodkov proračuna! SR Slovenije za leto 1983 po vrstah prihodkov prikazuje
naslednje stanje:
Vrsta prihodka
plan in poznejše
Realizacija
Razlika (2-3) % realizacije
spremembe
(3:2)
1
Davek iz dohodka TOZD
3.396,891.000,00
2.565,347.038,70
-831,543.961,30
75,52
Republiški davek iz osebnega dohodka
po stopnji 1,3%
2.390,000.000,00
2.492,951.502,65
+ 102,951.502,65
104,31
3. Davek iz osebnega dohodka delavcev po
posebni stopnji
930,000.000,00
1.017,133.591,60
109,37
+87,133.591,60
4. Posebni republiški davek od prometa
proizvodov in od plačil za storitve
8.429,292.000,00
9.060,208.386,55
+630,916.386,55
107,48
5. Davek od tujih oseb
61,800.000,00
60,095.230,15
-1,704.769,85
97,24
6. Davek od celotnega prihodka občanov
100,000.000,00
193,196.752,30
+93,196.752,30
193,20
7. Drugi prihodki
70,000.000,«)
37,402.189,50
-32,597.810,50
53,43
8. Sredstva po ZR za leto 1982
490,441.368,15
490,441.368,15
100,00
Skupaj neto prihodki
15.868,424.368,15
15.916,776.059,60
+48,351.691,45
100,30
9. Temeljni davek od prometa proizvodov
13.490,119.000,00
14,636,643.588,85
+ 1.146,524.588,85
108,50
Skupaj prihodki
104,07
29.358,543.368,15
30.553,419.648,45
+ 1.194,876.280,30
1. Davek iz dohodka TOZD
Davek iz dohodka TOZD je bil s spremembo zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1983 predviden v višini
3.396,891.000 din. Na podlagi spremembe zakona o določitvi
stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka TOZD in
delovnih skupnosti v letu 1983, ki je znižal splošno stopnjo
davka iz dohodka TOZD iz 3,25% na 2,60%, pa je bila izdelana
nova ocena realizacije davka iz dohodka TOZD v višini ¥
2.667.000.000 din. Tako ocenjena realizacija davka iz dohodka TOZD je bila dosežena v višini 2.565.347.038,70 din in
predstavlja 96,19% predvidenih sredstev. Dosežena realizacija davka iz dohodka TOZD vključuje tudi 7.747.990,45 din
presežka davka iz dohodka TOZD za leto 1982, ki se je v
skladu z zakonom o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti v letu 1982, prenesel po zakonu o zaključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1982 v
davčno vsoto za davek iz dohodka TOZD za leto 1983.
V strukturi skupno realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija davka iz dohodka TOZD 8,53%.
4

2. Republiški davek iz osebnega dohodka po
stopnji 1,3%
Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 1,3% je
bil realiziran y višini 2.492.951.502,65 din ali 104,31%. Dosežena realizacija je bila za 102.951.502,65 din višja od predvidene.
V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev 8,29%.
V letu 1983 se je stopnja davka iz osebnega dohodka
delavcev povečala za 0,3% in sicer iz 1% na 1,3%, predvsem
zaradi pokrivanja obveznosti SR Slovenije do prispevka proračunu federacije, ker priliv temeljnega davka od prometa
proizvodov ni zadoščal za pokritje celotne obveznosti. Ker je
bila dejanska rast osebnih dohodkov višja od z Resolucijo
predvidene, in se je iz davka iz osebnega dohodka nabralo
več sredstev kot smo planirali, jest novembrom 1983prenehala obveznost plačevanja republiškega davka iz osebnega
dohodka delavcev.
poročevalec

3. Davek iz osebnega dohodka delavcev
po posebni stopnji
Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki
se plačuje od prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja,
je bil v letu 1983 predviden v višini 930.000.000 din. Dosežena
realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po posebni
stopnji je znašala 1.017,133.591,60 din aH 109,37%, kar je za
87.133.591,60 din več, kot je bilo predvideno.
V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po
posebni stopnji 3,38%.
4. Posebni republiški davek od prometa
proizvodov in od plačil za storitve
Dosežena realizacija posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov in od plačil za storitve je v letu 1983
znašala 9.060,208.386,55 din ali 107,48% in je bila za 630.916.
386,55 din višja od predvidene. V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija posebnega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil za
storitve 30,14%.
SR Slovenija je v letu 1983 uporabila za pokrivanje obveznosti do prispevka proračunu federacije tudi del posebnega
republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil za
storitve. Stopnja tega davka se je zvišala od 8,5% na 11,5%,
zaradi preoblikovanega posebnega občinskega davka od prometa proizvodov v republiški vir tako, da je ostal globalni
obseg davčnih obremenitev teh postavk nespremenjen. SR
Slovenija je del tako oblikovanega posebnega republiškega
davka od prometa proizvodov odstopila posameznim občinam, da bi jim s tem omogočila pokritje splošnih družbenih
potreb na ravni občine, v okvirih določenih z resolucijo za leto
1983. Del tega vira, ki se je odstopal občinam, ni bil vključen v
sestavni del bilance prihodkov republiškega proračuna, ampak direktno v bilanco občinskih proračunov.
5. Davek od tujih oseb
Davek od tujih oseb je bil za leto 1983 predviden v višini
61.800.000 din in realiziran s 60.095,230,15 din ali 97,24%. V
strukturi skupnih realiziranih prihodkov je predstavljal le
0,20%.

6. Davek od skupnega prihodka občanov
Davek od skupnega prihodka občanov je bil v letu 1983
predviden v višini 100.000.000 din in realiziran s 93.196.752,30
din več, kot je bilo predvideno. Kljub temu, da davek od
skupnega prihodka občanov v odstotku izkazuje izredno visok porast, pa ta prihodek republiškega proračuna glede na
obseg sredstev ni tako pomemben vir, saj v strukturi neto
proračuna predstavlja le 1,25% vseh realiziranih prihodkov.
7. Drugi prihodki
Realizirani drugi prihodki v skupni višini 37.402.189,50 din
obsegajo:
- prihodke upravnih organov in druge prihodke v višini
19.405.473,80 din,
- prihodke iz naslova vplačanih anuitet po ukinjenem
skladu za negospodarske investicije v višini 17.996.715,70 din.
8. Temeljni davek od prometa proizvodov
Temeljni davek od prometa proizvodov je v strukturi skupnih realiziranih prihodkov proračuna SR Slovenije za leto
1983 predstavljal 48,69%. Realiziran je bil v višini
14.636,643.588,85 din, kar predstavlja 108,50% realizacijo
predvidenega plana. Realizacija temeljnega davka od prometa proizvodov vključuje tudi 183.465.883 din temeljnega
davka od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in za
potrebe JLA in se odvaja direktno za pokritje kotizacije.
Priliv 50% deleža temeljnega davka od prometa proizvodov,
ki ostaja v SR Sloveniji, že nekaj let ne zadošča za pokrivanje
obveznosti SR Slovenije do prispevka proračunu federacije.
Zato, da je SR Slovenija lahko pokrila celotno obveznost do
prispevka proračunu federacije za leto 1983 y višini
15.257,300.000 din in neporavnano obveznost do federacije iz
leta 1982 v višini 2.467,628.685,60 din, je bilo potrebno uporabiti tudi del virov republiškega neto proračuna, ki so se
prejšnja leta koristili za potrebe na ravni republike. Tako je SR
Slovenija pokrila obveznost do prispevka proračunu federacije za leto 1983 in neporavnano obveznost za leto 1982 v
skupni višini 17.724.928.685,60 din iz priliva temeljnega davka
od prometa proizvodov v višini 14.636.643.588,85 din ali
82,58% ter iz priliva neto virov republiškega proračuna v višini
3.088.285,096,75 din ali 17,42%.

ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE, REALIZIRANI V LETU 1983
Odhodki proračuna SR Slovenije so bili v obdobju januar-december 1983 realizirani v naslednji višini:
Skupna odhodka

Plan fn poznejše
spremembe

Realizacija

5.739,381.606,80

5.737,494.015,70

99,97

19,19

1.498,525.189,20
101,000.000,00

1.495,004.861,10
100,719.999,40

99,77
99,72

5.00
0,34

360,234.300,00
195,106.600,00
883,344.194.80
1.539,788.335,00
166,000.000,00
18,039.432,20

360,234.300,00
195,106.600,00
881,912.416,60
1.529,692.508,60
184,315.313,00
16,591.139,60

100,00
100,00
99,84
99,34
111,03
91,97

1,20
0,65
2,95
5,11
0,62
0,06

17,223.028.686,00
490,441.368,15
28,214.889.712,15

17,724.928.685,60
490,441.368,15
28,716.441.207,75
1.188,000.000,00
29.904,441.207,75

102,91'
100,00
101,78

59,27
1,64
96,03
8,97
100,00

%
%
realizacije strukture
v realizac

1
1. Sredstva za delo upravnih organov
2. Sredstva za posebne in druge namene za delo upravnih
organov
3. Sredstva za ljudsko obrambo
4. Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih območij
5. Dopolnilna sredstva proračunu občine
6. Sredstva za družbene dejavnosti
7. Sredstva za druge splošne družbene potrebe
8. Izločanje v stalno proračunsko rezervo
9. Drugi odhodki
10. Sredstva prenesena drugim DPS (prispevek proračunu
federacije)
11. Sredstva po ZR za leto 1982
SKUPAJ:
12. Obveznost SRS do zveznih izvoznih stimulacij po DD
SKUPAJ ODHODKI
Iz prikazanih podatkov je razvidno, da so bili v obdobju
januar-december 1983 skupni planirani odhodki republiškega proračuna realizirani v višini 28.716.441.207,75 din ali
101,78% predvidenih. Ob upoštevanju plačila obveznosti do
poročevalec

zveznih izvoznih stimulacij po družbenem dogovoru, ki ni bila
zajeta v bilanci odhodkov proračuna SR Slovenije za leto
1983, pa je znašala realizacija odhodkov 29.904.441.207,75
din in predstavlja 97,84% realiziranih prihodkov.
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1. SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
IN SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE
NAMENE ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za delo organov, ki so bila z zakonom o proračunu
SR Slovenije za leto 1983 in zakonom o spremembah zakona
o proračunu SR Slovenije za leto 1983 ter poznejšimi spremembami zagotovljena v višini 6.772.799.255,00 dir, so bila
porabljena v višmi 6.770.911.663,90 din ali 99,97%
V skladu z določili 104. člena zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih so bila sredstva porabljena za
namene, ki so prikazani v naslednji tabeli:
Konto

400
401
402
410
418

Namen
1
Sredstva za dohodek
delovne skupnosti
Sredstva za materialne
stroške
Sredstva za amortizacijo
Sredstva za osebne
dohodke funkcionarjev
Sredstva za druge potrebe
za delo upravnih organov
Skupaj

Znesek Strukt.
4.957.545.130,45
736.976.008,25
53.779.877,00
249.108.626,60
773.502.021,60
6.770.911.663,90

73,2
10,9
0,8
3,7
11,4
100,0

V okviru dohodka delovnih skupnosti organov so bila porabljena sredstva v višini 4.957.545.130,45 dinarjev za naslednje namene:
- bruto osebni dohodki 4.493.881.307,45 din
- delo v posebnih pogojih 290.516.680,00 din
- sklad skupne porabe 173.147.143,00 din
Pri dodeljevanju sredstev za bruto osebne dohodke so bila
upoštevana merila, ki so bila dogovorjena ob sestavi Zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1983 tn sklepi Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije o usklajevanju osebnih dohodkov z
rastjo osebnih dohodkov v organizacijah združenega dela.
Sredstva za realizacijo sklepov so bila zagotovljena z zakonom o proračunu SRS za leto 1983, z zakonom o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 in s
prenosom sredstev med postavkami republiškega proračuna
za leto 1983
V skladu z določili dogovora o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka so v letu 1983 lahko rastla razporejena sredstva
za osebne dohodke v organih družbenopolitičnih skupnosti
do rasti sredstev za osebne dohodke v gospodarstvu. Po
oceni Odbora udeležencev dogovora je v letu 1983 znašala
rast razporejenih sredstev za osebne dohodke vgospodarstvu v
primerjavi z letom 198226%. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je uskladil osebne dohodke v republiški upravi do te rasti
šele v mesecu februarja 1984, medtem ko je znašala rast
sredstev za osebne dohodke pred dokončnim proračunom le
18,2%.
V okviru sklada skupne porabe so se v letu 1983 funkcionarjem in delavcem delovnih skupnosti republiških organov zagotavljala sredstva za regres za prehrano, regres za letni
dopust, odpravnine in jubilejne nagrade v višini, ki jo je
določil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Navedena izplačila so bila usklajena z določili 20. člena Dogovora o uresničevanju družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1983.
Porabljena sredstva za sklad skupne porabe predstavljajo
3,5% porabljenih sredstev, ki se zagotavljajo kot dohodek
delovnih skupnosti v letu 1983.
Pri dodelitvi sredstev za osebne dohodke funkcionarjev so
bila upoštevana enaka merila in sklepi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije kot za dodelitev sredstev za osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti.
Z zakonom o proračunu SR Slovenije in zakonom o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 ter
poznejšimi spremembami so bila zagotovljena in porabljena
sredstva za materialne stroške v višini 736.976.008,25 din aH
20,8% več v primerjavi z letom 1982. Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije je s sklepom opredelil višino izdatkov, ki so jih
organi lahko izplačevati iz sredstev za materialne stroške, v
skladu z določili aneksa o skupnih usmeritvah za urejanje
rasti obsega stroškov za dnevnice za službena potovanja,
nadomestila za prevozne stroške na službenem potovanju,
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izdatkov za reprezentanco, izdatkov za avtorske honorarje,
izdatkov po pogodbah o delu in izdatkov za reklamo in propagando. Zaradi izrednega porasta cen materiala, energije in
storitev je bilo med letom potrebno zagotoviti dodatna sredstva predvsem organom, ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne službe, zavodom za izvrševanje kazenskih
sankcij in organom za notranje zadeve.
Republiškim organom, ki se financirajo iz republiškega
proračuna, so v letu 1983 bila zagotovljena sredstva za amortizacijo v višini 53.779.877 din oziroma v višini 20% letnega
odpisa osnovnih sredstev po minimalnih, zakonsko predpisanih stopnjah v skladu s finačnimi možnostmi republiškega
proračuna.
Za posebne namene so bila z zakonom o proračunu za leto
1983 zagotovljena sredstva v višini 732.868.539 din ali 12,1%
več, kot so znašala porabljena sredstva v letu 1982. Tudi na tej
postavki zagotovljena sredstva niso zadoščala za pokritje
vseh obveznosti. Dodatna sredstva so bila zagotovljena iz
postavke »spremembe mqd letom«. Z zakonom o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 so bila
zagotovljena dodatna sredstva zavodom za izvrševanje kazenskih sankcij za prehrano obsojencev, kjer na povečane
stroške ni bilo mogoče vplivati oziroma jih znižati. Sredstva za
posebne namene so bila namenjena za kritje stroškov v
skladu s 107. členom zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih. Skupaj zagotovljena in porabljena sredstva
za posebne namene znašajo 773,502.021,60 dinarjev ali 18,4%
več v primerjavi z letom 1982.
V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva so bila v
republiškem proračunu i/ letu 1983 zagotovljena sredstva za
investicije v gradnjo stanovanj delavcev organov za notranje
zadeve, - gradnjo stanovanj nosilcev družbenih funkcij, gradnjo stanovanj delavcev republiških organov. V skupni
višini je bilo za ta namen porabljenih 110.050.000 din. Od tega
je bilo v proračunu SR Slovenije za leto 1983 predvidenih
103.050.000 din, z rebalansom, republiškega proračuna za
leto 1983 pa je bilo za sofinanciranje programa gradnje stanovanj zagotovljeno dodatno 7.000.000 din.
Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in
pravosodnih organov je bilo v proračunu SR Slovenije za leto
1983 zagotovljeno 17.000.000 din. Sredstva so bila porabljena
100% za popravila in vzdrževanje tistih zgradb, ki jih zasedajo
republiški upravni in pravosodni organi.
Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1983 je bilo
zagotovljeno 257.000.000 din za nakup specialne opreme
organov za notranje zadeve. Z zaključnim računom proračuna
SR Slovenije za leto 1982 je bilo za ta namen zagotovljeno še
50.000.000 din. Sredstva v skupni višini 307.000.000 din so
bila porabljena v celoti za nakup specialne opreme.
Za odplačilo anuitet in obresti kredita, ki je bil najet za
računalnik Zavoda SRS za statistiko je bilo z Zakonom o
proračunu SRS za leto 1983 zagotovljeno 80.200.000 din. Z
zaključnim računom proračuna SR Slovenije za leto 1982 so
bila sredstva zvišana za 6.000.000 din. V pristojnosti Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije so se sredstva znižala za
25.000.000 din, zaradi odložitve plačila glavnice kredita. V
skupni višini je bilo razpoložljivo 61.200.000 din, porabljena
pa so bila sredstva v višini 59.003.252,75 din ali 96,4%.
2. SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO
V okviru sredstev za ljudsko obrambo so bila sredstva v
proračunu zagotovljena za odplačilo anuitet iz posojila za
gradnjo skladišč in sicer v višini 19.000.000 din. Porabljena pa
so bila v višini 18.719.999,40 din ali 98,5%.
Za medrepubliški program nemembne proizvodnje je bilo v
proračunu zagotovljeno 25.000.000 din, z rebalansom republiškega proračuna za leto 1983 pa je bilo dodatno zagotovljeno 57.000.000 din. Sredstva so bila porabljena 100%
3. SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU
IN SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSKO
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ
a) Za druge potrebe in intervencije v gospodarstvu so bila
sredstva zagotovljena za sofinanciranje razlik v ceni politično
poročevalec

informativnih dnevnikov. V skladu z družbenim dogovorom
SR Slovenija pokriva za »Delo« negativno razliko med proizvodno in prodajno ceno v višini 100%, za »Dnevnik« in »Večer« pa negativno razliko v višini 50%. V skupni višini je bilo
za ta namen v republiškem proračunu za leto 1983 zagotovljeno 117.000.000 din, z zakonom o zaključnem računu proračuna SR Slovenije za leto 1982 pa je bilo zagotovljeno še
90.000.000 din. S tem je bil pokrit znesek 90.000.000 din, ki je
bil porabljen za pokritje negativne razlike med proizvodno in
prodajno ceno politično informativnih dnevnikov za leto 1982.
Od skupnih sredstev v višini 207.000.000 din, ki so bila porabljena v celoti, je bilo nakazano:
»Delu« - 177.509.966 din
»Večeru« - 18.810.434 din
»Dnevniku« - 10.679.600 din
Za sofinanciranje drugih glasil so bila v republiškem proračunu za leto 1983 zagotovljena sredstva za sofinanciranje
»Naše žene« v višini 280.700 din in TV-15 v višini 3.500.000
din. Sredstva so bila porabljena v celoti.
Za financiranje gojitvenih lovišč ter za pospeševanje konjereje in ribištva so bila v proračunu SRS za leto 1983 zagotovljena sredstva v višini 16.083.840 din. Sredstva so bila porabljena v celoti. Podroben pregled sredstev je razviden iz razdelka 22.
V okviru sredstev za spodbujanje razvoja in varstva naravne
in kulturne dediščine so bila v letu 1983 zagotovljena tudi
sredstva za sofinanciranje Arboretuma Volčji potok, Spominskega parka Trebče in Triglavskega narodnega parka Bled. V
skupni višini je bilo zagotovljeno 14.469.760 din. Sredstva so
bila porabljena 100%.
b) V proračunu SR Slovenije za leto 1983 so bila zagotovljena tudi sredstva v višini 40.000.000 din za pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR
Sloveniji. Z rebalansom republiškega proračuna za leto 1983
je bilo na tej postavki zagotovljeno še 50.000.000 din. Sredstva so bila porabljena v celoti za sofinanciranje ali refundiranje stroškov izdelave razvojnih programov in inicialnih razvojnih načrtov, ki se nanašajo na območja, ki se štejejo za manj
razvita območja v SR Sloveniji.
c) V skladu z Zakonom o skladu solidarnosti z neuvrščenimi
državami in državami v razvoju SR Slovenija vsako leto zagotavlja sredstva za prispevek skladu solidarnosti. V letu 1983 je
bilo za ta namen v proračunu zagotovljeno 217.700.000 din. S
sklepom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bila ta
sredstva znižana na 63.900.000 din. Z zakonom o zaključnem
računu proračuna SR Slovenije za leto 1982 je bilo na tej
postavki zagotovljeno 162.900.000 din, z rebalnsom republiškega proračuna za leto 1983 je bilo še dodatno dodeljeno na
to postavko 100.000.000 din.
Tako je bilo v letu 1983 za prispevek Skladu solidarnosti z
neuvrščenimi državami in državami v razvoju nakazano
326.800.000 din za dokončno pokritje obveznosti za leto 1982
in delno za leto 1983.
4. SREDSTVA PRENESENA DRUGIM
DRUŽBENOPOLITIČNIM SKUPNOSTIM DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU
OBČINE
Na podlagi določil zakona o proračunu SR Slovenije za leto
1983 so bila občinam, ki s svojimi prihodki niso mogle zagotoviti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v
obsegu, določenem v navedenem zakonu, zagotovljena dopolnilna sredstva.
Za dopolnjevanje proračunov občin so bila v letu 1983
predvidena sredstva v višini 195.106.600 din tudi v celoti
porabljena za naslednje namene:
- dopolnilna sredstva za obdobje januar-december v
skupni višini 135.459.000 din ali 69,4% porabljenih sredstev,
- oblikovanje občinskih blagovnih rezerv in gradnjo skladišč
za blagovne rezerve v skupni višini 29.684.000 din ali 15,2%
porabljenih sredstev,
- nadomestila za juneče in svinjsko meso v skupni višini
6,359.600 din ali 3,3% porabljenih sredstev,
- sredstva za odplačilo anuitet iz naslova negospodarskih
investicij v skupni višini 23.604.000 din ali 12,1% porabljenih
sredstev.
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5. SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
V okviru sredstev za družbene dejavnosti je znašala poraba
v letu 1983 881.912,416,60 din ali 99,8% predvidenih sredstev
za pokrivanje obveznosti s področja izobraževanja, znanosti,
kulture, socialnega varstva in uveljavljanja pravic borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev.
a) Sredstva za izobraževanje so bila porabljena v višini
24.041.481,80 din ali 96,5% predvidenih sredstevza financiranje nalog, ki jih republiški organi in organizacije opravljajo na
podlagi medrepubliških in mednarodnih pogodb ter za naloge, določene z zakonskimi predpisi. Večji del sredstev je bil
uporabljen za štipendiranje kadrov za potrebe organov v
federaciji, republiških upravnih organov, pravosodnih organov in ljudske obrambe, štipendiranje mladih iz zamejstva in
otrok slovenskih izseljencev ter za štipendiranje kadrov iz
manj razvitih DVR po meddržavnih sporazumih v skupni višini
16.702.996 din. Preostali del sredstev pa je bil uporaBljen za
pokrivanje stroškov srednje penološke šole v višini 1.050.000
din, obveznosti do slovenskega šolstva v zamejstvu, do
osnovnega šolanja pripadnikov drugih narodov v Jugoslaviji
in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji v višini 4.099.200 din,
za izdelavo učnih načrtov in pripravo učne tehnologije v višini
1.960.000 din ter za stike s tujino s področja izobraževanja v
višini 229.285,80 din.
b) Sredstva za znanost so bila predvidena v višini
25.300.000 din v celoti porabljena za:
- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov enoletnega in večletnega značaja za potrebe SR Slovenije v višini
15.300.000 din na podlagi verificiranih pogodb s strani Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V okviru teh sredstev so
se zagotavljala tudi sredstva za financiranje nekaterih nalog
Centra za proučevanje sodelovanja z deželami v razvoju in
Inštituta za narodnostna vprašanja na podlagi dolgoročnih
pogodb,
- sofinanciranje priprav dolgoročnega plana SR Slovenije v
višini 10 000.000 din na podlagi odloka o pripravi in sprejetju
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000.
c)S sredstvi za kulturo, ki so bila v letu 1983 porabljena v
višini 8.993.327 din ali 99,5% predvidenih sredstev, je SR
Slovenija sofinancirala drugo izdajo Enciklopedije Jugoslavije v višini 4,630.500 din, izdajo Enciklopedije Slovenije v
višini 1.250.000 din in projekt leksikografije v višini 1.282.000
din na podlagi družbenih dogovorov. Preostali del sredstev je
bil porabljen za sofinanciranje nalog, ki so jih nekdanji zvezni
zavodi opravili za potrebe SR Slovenije, v višini 1.583.963 din
ter za kritje stroškov sodelovanja s tujino v višini 246.864 din.
d) Porabljena sredstva za socialno varstvo v višini
26,017.607,80 din aH 98,1% predvidenih sredstev so bila namenjena za izpolnitev zakonskih obveznosti SR Slovenije iz
naslova socialnega zavarovanja samostojnih umetnikov v višini 17.500,000 din, vzdrževanje pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v SR Sloveniji v višini
7.597,000 din in odškodnin po sodnih sklepih v višini
920.607,80 din.
e) V letu 1983 zagotovljena sredstva za uveljavljanje pravic
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev v višini
797.560,000 din, so bila tudi v celoti porabljena za pokritje
obveznosti, ki izhajajo iz republiških predpisov in ki so prikazana v naslednji tabeli:
Plan in poznejše
Reali- % realiObveznost
spremembe
zacija zacije
1
dodatek zaposlenim
udeležencem NOV
17,070.000,00 17,070.000,00
100
zdravstveno varstvo
88.616,15
88.616,15
borcev NOV
100
dopolnolno varstvo
627,864.833,20 627,884.833,20
100
vojaških invalidov
varstvo civilnih invalidov
10
120,100.000,00 120,100.000,00
vojne
varstvo borcev za
severno mejo in
slovenskih vojnih
100
dobrovoljcev
3,935.795,70
3,935.795,70
stroški dela posebne
komisije za izjemno
priznanje pravice do
7

pokojnine po 36. in
41. členu ZTPPIZ
republiške priznavalnine
SKUPAJ

60.000,00
60.000,00
28,420.754,95 23,420.754,95
797,560.000,00 797,560.000,00

100
100
100

6. SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE
DRUŽBENE POTREBE
V proračunu SR Slovenije za leto 1983 so bita za realizacijo
drugih splošnih družbenih potreb odobrena sredsfi'a v višini
I.539,788.335 din. Z odobrenimi sredstvi, ki so bila realizirana
v višini 1.529,692.508,60 din ali 99,3% predvidenih, je SR
Slovenija financirala:
a) obveznosti splošnega družbenega pomena terdejavnost
republiških družbenopolitičnih in družbenih organizacij in
sicer:
- ustavne obveznosti republike v zamejstvu v višini
604.510,139 din. Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto
1983 so bila za ustavne obveznosti republike v zamejstvu
zagotovljena sredstva v višini 463.010.139 din. Ker je pokrivanje teh obveznosti vezano na poravnavo v tujih valutah, so
bila zaradi tečajnih razlik za ta namen z zaključnim računom
za leto 1982 zagotovljena dodatna sredstva " višini
141,541.368,15 din.
- financiranje narodnosti v višini 34.205,324 din Za uresničevanje posebnih, z ustavo določenih pravic italijanske in
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na dvojezičnem
območju SR Slovenije,
- sofinanciranje dejavnosti institucij (NIP Edit, italijanska
drama in italijanska Unija), ki delujejo za potrebe italijanske
narodnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske v višini
II.797.904 din na podlagi dogovorjenih meril sofinanciranja
in spremljanja programa teh institucij med SR Slovenijo in SR
Hrvatsko,
- dejavnost republiških družbenopolitičnih in družbenih
organizacij v skupni višini 215.228.077 din (podroben pregled
porabe teh sredstev je razviden iz priloženih razdelkov).
b) obveznosti iz naslova varstva pred naravnimi nesrečami
v višini 30,400.000 din za delni nakup opreme za obrambo
pred točo,
c) obveznosti iz naslova odprave posledic naravnih nesreč
v višini 18.701.008,10 din za odplačilo anuitet najetega posojila za nakup avionov za gašenje požarov ter za kritje stroškov
vzdrževanja avionov, v skladu z medrepubliškim dogovorom,
d) obveznosti iz naslova varstva in izboljšanja človekovega
okolja v višini 10,000.000 din za financiranje programa vzpostavitve osnovne mreže meritvenih postaj za varstvo zraka na
območju SR Slovenije,
e) druge splošne družbene potrebe v skupni višini
746,391.424,65 din in sicer za:
- financiranje manjšinskega šolstva v skladu z zakonom o
vzgojnoizobraževalnih organizacijah z italijanskim oziroma
madžarskim jezikom in dvojezičnih vzgojnoizobraževalnih organizacij v SR Sloveniji. V skladu s tem je SR Slovenija
zagotavljala 50% predračunske vrednosti investicijskih naložb in sicer za adaptacijo vzgojnovarstvene organizacije in
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom v Strunjanu, za
izgradnjo vzgojno varstvene organizacije z italijanskim jezikom v Hrvatinih in za adaptacijo Osnovne šolez italijanskim
jezikom v Izoli, za osnovno šolo Drago Lugarič Lendava in
Osnovno šolo Vlaj Lajoš Genterovci. V skupni višini je bilo za
ta namen porabljenih 18,564.224,10 din,
- zdravstveno-rekreacijski center zu vojaške invalide in
udeležence NOV v Strunjanu je bilo v letu 1983 zagotovljeno
8,600.000 din. Sredstva so bila porabljena v celoti za odplačilo
obveznosti SRS in sicer dveh anuitet kredita, ki je bil najet za
izgradnjo tega centra,
- sofinanciranje izgradnje Kulturnega doma Ivan Cankar v
Ljubljani je bilo v republiškem proračunu zagotovljeno
59.000.000 din, v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije je bilo dodatno zagotovljeno 4.000.000 din. Sredstva
so bila porabljena v celoti,
- financiranje izvajanja geodetskih del na območju SR
Slovenije je bilo z Zakonom o proračunu SR Slovenije za leto
1983 zagotovljeno 44.198.450 din, z rebalansom republiškega
proračuna za leto 1983 so bila sredstva zvišana za 13.600.000
din in v pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
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še zvišana za 2.000.000 din. Tako so znašala skupno zagotovljena sredstva na tej postavki 59.798.450 din, ki so bila porabljena 100%,
- pripravljalna dela izgradnje Muzeja ljudske revolucije v
Ljubljani, za sofinanciranje sanacije, povečanja zmogljivosti,
, vzdrževanje in gradnjo visokogorskih planinskih postojank
ter odplačilo anuitet po finančnih programih in najetih posojilih je bilo v republiškem proračunu za leto 1983 zagotovljeno
30.400.238,85 din. Sredstva so bila porabljena v višini
30.386.583,40 din ali 99,9%,
- odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije in
jugoslovanski investicijski banki, plačilo provizije Narodni
banki Jugoslavije za sredstva, odstopljena SR Sloveniji v
trajno last ter plačilo obveznosti na podlagi zakona o prenosu
sredstev, pravic in obveznosti na določene TOZD so bila
sredstva porabljena v višini 134.648 812,05 din aH 93,1%.
- realizacijo obveznosti SR Slovenije do drugih republik in
pokrajin oziroma federacije v skupni višini 460.586.355,10 din,
katerih razčlenjeni prikaz je podan v razdelku Republiškega
sekretariata za finance.
7. IZLOČANJE V SREDSTVA REZERV
V letu' 1983 seje na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR
Slovenije za leto 1983 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od
vsote priliva prihodkov, uporabljenih za obveznosti neto proračuna SR Slovenije. Od iste osnove se je v lanskem letu
izločal dodatno še 1 % sredstev za dokončno pokritje preostalega zneska v višini 54.453,151,95 din, s katerim se je nadomestil izpad prihodkov proračuna SR Slovenije v letu 1981 v
višini 150.000.000 din na podlagi 44. člena zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981.
Razpoložljiva sredstva rezerve SR Slovenije so znašala na
dan 31. decembra 1983 615.034.057,70 din irj so obsegala:
din
a) Prihodki
- prenošena sredstva iz leta 1982 v
višini
427.327.865,60
- sredstva izločena od priliva prihodkov proračuna SR Slovenije v letu
1983 v višini
184.315.313,00
- sredstva izločena od priliva prihodkov proračuna SR Slovenije v letu
1982 na podlagi zaključnega računa
za leto 1982 v višini
9.810.679,10
- vračila obrokov danih brezobrestnih posojil v višini
80.200,00
SKUPAJ:
621.534.057,70
b) Odhodki
- pomoč prizadetim občinam ob potresu v SR Srbiji v višini
m 2.000.000,00
- pomoč ob nesreči v rudniku v Aleksincu v višini
2.000.000,00
- pomoč pri odpravi posledic poplave
v Novi Gorici v višini
2.50.000,00
SKUPAJ:
6.500.000,00
8. DRUGI ODHODKI - TEKOČA
PRORAČUNSKA REZERVA
Sredstva »tekoče proračunske rezerve" proračuna SR Slovenije za leto 1983 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma njegove koordinacijske komisije vključno s prenosi na druge postavke republiškega proračuna v višini 33.256.351 din, porabljena v višini
49.473.461,30 din ali 98,9% predvidenih sredstev. S temi sredstvi so se v skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih financirali odhodki, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva
ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu.
9. OBVEZNOST SR SLOVENIJE DO
PRISPEVKA PRORAČUNU FEDERACIJE
V letu 1983je morala SR Slovenija razen tekoče obveznosti
do prispevka proračuna federacije v višini 15.257.300.000 din
poročevalec

- del republiškega davka iz osebnega dohodka po stopnji 1,3% ter del
posebnega republiškega davka od
prometa proizvodov in od plačil za
storitve v skupni višini

pokriti tudi neporavnani del obveznosti iz tega naslova za leto
1982 v višini 2.467.628.685,60 'din, kar je skupaj
17.724,928.685,60 din in predstavlja 60,3% vseh realiziranih
odhodkov proračuna SR Slovenije v letu 1983.
Za realizacijo navedenih obveznosti tudi v letu 1983 ni
zadoščal priliv temeljnega davka od prometa proizvodov, zato
so bili za ta namen že z zakonom o proračunu SR Slovenije za
leto_ 1983 predvideni tudi neto viri republiškega proračuna.
Obveznost SR Slovenije do prispevka proračunu federacije
za leto 1982 in leto 1983 v skupni višini 17.724.928.685,60 din
je bila pokrita iz naslednjih virov prihodkov proračuna SR
Slovenije za leto 1983:
din
- temeljni davek od prometa proizvodov v višini
14.453.177.705,85
- temeljni davek od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in zapotrebe JLA v višini
183.465.883,00

3.088.285.096,75

SKUPAJ:

17.724.928.685,60

10. SREDSTVA ZA IZVOZNE STIMULACIJE
SR Slovenija je v letu 1983 na podlagi medrepubliškega
družbenega dogovora o združevanju sredstev za financiranje
pospeševanja ekonomskih odnosov s tujino poravnala tudi
obveznost do zveznih izvoznih stimulacij v višini
1.188.000.000 din.
Preostala sredstva bodo preusmerjena iz presežkov občin
in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti.

PREGLED DOSEŽENIH PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1983 IN PRIMERJAVA
Z LETOM 1982
TABELA 1
VRSTA PRIHODKA
710 Davek iz dohodka
TOZD
7200 Republiški davek iz
osebnega dohodka po
stopnji 1 % v letu 1982 in po
stopnji 1,3% v letu 1983
7201 Davek izosebnsga
dohodka delavcev po
posebni stopnji
730 Temeljni davek od
prometa proizvodov
730 Temeljni davek od
prometa proizv., ki se
plačuje pri uvozu in za
potrebe JLA
731 Posebni republ. davek
od prometa proizv. in od
plačil za storitve
742 Davek od tujih oseb
743 Davek od skupnega *
prihodka občanov
778 Drugi prihodki
Skupaj prihodki
Sredstva po ZR za leto 1982
Skupaj

V letu 1983
Realizacija Indeks Več realizirano oz. Indeks
(6:5) nerealizirano (5-6) (6:3)

V letu 1982
Plan in poznejše
Realizacija Indeks
spremembe
(3:2)

Plan in poznejše
spremembe

2.799,600.000 2.807,347.990,45 100,28

3.396,891.000

2,565.038,70 75,52

-831,543.961,30 91.38

1.730.000.000

1.888.713.346.30 109,17

2.390,000.000

2.492,951.502,65 104,31

+102,951.502,65 131,99

714.000.000

910,530.536,15 127,53

930,000.000

1.017,133.591,60 109,37

+87,133.591,60 111,71

13.490,119.000 14.453,177.705,85 107,14

+963,058.705,85 131,69

12.391,371.272 10.974,931.603,85 88,57

253,801.905,00

+183,465.883,00

183,465.883,00

5.121,100.000 5.191,076.467,10 101,37
61,800.000
60,013.251,35 97,11
45,600.000
106,416.832,50 233,37
69,747.356
61,262.399,95 87,83
22.933.218.628 22.254,094.332,65 97,04

8.429,292.000 9.060,208.386,55 107,48
61,800.000
PO,095.230,15 97,24

+630,916.386,55 174,53
-1,704.769,85 100,14

100,000.000
193,196.752,30 193,20 +93,196.752,30 181,55
37,402.189,50 53,43 -32,597.810,50 61,05
70,000.000
28.868,102.000 30.062,978.280,30 104,14 +1.194,876.280,30 135,09
490,441.368,15
490,441.368,15 100,00
29.358,543.368,15
104,07
30.553,419.648,45
+1.194,876.280,30

PREGLED REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1983
VRSTA ODHODKA
40
400
401
402

Plan in poznejše
spremembe 1983

SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
Sredstva za dohodek delovne skupnosti
Sredstva za materialne stroške
Sredstva za amortizacijo

41 SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV
poročevalec

0

TABELA 2

5.739,381.606,80
4.946,625.721,55
736,976.008,25
53,779.877,00

Realizacija 1983 % realizac. Dodeljeno in realiz. po
(3:2)
zaključ. rač. za leto
1982
5.737,494.015,70
99,97
10,807.000,00
4.946,738.130,45
99,96
10,807.000,00
736,976.008,25 100,00
53,779.877,00 100,00

1.498,525.189,20

1.495,004.861,10

99,77

56,000.000,00
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410 Sredstva za osebne dohodke in druge
osebne prejemke funkcionarjev in delegatov
415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva
418 Sredstva za druge potrebe za delo upravnih organov
42 420 SREDSTVA ZA UUDSKO OBRAMBO
43 SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU
IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA
RAZVOJA GOSPODARSKO
MANJ RAZVITIH OBMOČU
443 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu
434 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvitih območij v okviru DPS
435 Sredstva za: hitrejši razvoj gospodarsko
manj razvit h območij izven območja DPS
44 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU OBČINE
45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
450 Sredstva za izobraževanje
451 Sredstva za znanost
452 Sredstva za kulturo
454 Sredstva za socialno in otroško varstvo
458 Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških
invalidov in družin padlih borcev
46 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE
~
DRUŽBENE POTREBE
461 Sredstva za družbenopolitične
in družbene organizacije
463 Sredstva za varstvo pred škodljivci
in naravnimi nesrečami
464 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč
465 Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega oKolja

249,108.626,60
475,914.541,00
773,502.021,60
101,000.000,00

249,108.626,60
472,394.212,90
773,502.021,60
100,719.999,40

100,00
99,26
100,00
99,72

360,234.300,00
151,334.300,00

360.234.300,00
151,334.300,00

100,00
100,00

45,000.000,00

45,000.000,00

100,00

163,900.000,00
195,106.600,00
883,344.194,80
24,920 296,00
25,300. 000,00
9,043. 291,00
26,520. 607,80

163,900.000,00
195,106.600,00
881,912.416,60
24,041 481,80
25,300. 000,00
8,993. 327,00
26,017. 607,80

100,00
100,00
99,84
96,47
100,00
99,45
98,10

797,560.000,00

797,560.000,00

100,00

1.539,788.335,00

1.529,692.508,60

99,34

170,734.368,15

724,241.444,00

724,200.075,85

99,99

141,541.368,15

30,400.000,00
18,701.009^00
10,000.000,00

30,400.000,00
18,701.008,10
10,000.000,00
746,391.424,65
184,315.313,00
16,591.139,60
374.029,30
16,217.110,30
17.724,928.685,60
2.467,628.685,60
15.257,300.000,00
28.225,999.839,60

100,00
100,00
100,00
98,67
111.03
91,97
28,87
96,86
102,91

40 Sredstva za druge splošne družbene potrebe
47 470 IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO REZERVO
48 DRUGI ODHODKI
481 Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa
488 Drugi odhodki DPS (tekoča proračunska rezerva)
44 SREDSTVA PRENESENA DRUGIM DPS
440 Prispevek proračunu federacije za leto 1982
440 Prispevek proračunu federacije za leto 1983
SKUPAJ ODHODKI
468 OBVEZNOSTI SRS DO ZVEZNIH IZVOZNIH STIMULACIJ
PO DRUŽBENEM DOGOVORU
SKUPAJ

756,445.882,00
166,000.000,00
18,039.432,20
1,295.783,20
16,743.649,00
17.223,028.686,00
2.467,628.686,00
14.755,400.000,00
27.724,448.344,00

103,40
101,81

1.188,000.000,00
29.413,999.839,60

56,000.000,00

252,900.000,00
90,000.000,00
162,900.000,00

29,193.000,00

490,441.368,15
490,441.368,15

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o obveznem posojilu SR Slovenije v letu
1984, z osnutkom zakona (ESA-457)

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 121, seji dne
15. marca 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O OBVEZNEM POSOJILU SR SLOVENIJI V LETU 1964 Z OSNUTKOM ZAKONA
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261; 262. ter drugega odstavka 260. člena poslovnika
Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
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podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
finance,
- Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja za finance,
- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za finance.

poročevalec

Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE
Povzetek
S tem zakonom se določa, da bo SR Slovenija s sredstvi
obveznega posojila poravnala svojo obveznosti iz zakona
o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja socialistične avtonomne
pokrajine Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik In avtonomnih pokrajin. Navedeni zakon določa, da
republike in avtonomni pokrajini z brezobrestnim posoji-

lom zagotovijo Skladu federacije sredstva, ki jih Skladu
federacije z odplačilom anuitet, ki dospejo v letu 1984, ne
morejo zagotoviti posojilojemalci z območja SAP Kosovo.
Posojilo SR Sloveniji bodo vplačale temeljne organizacije
združenega dela, ki zagotavljajo sredstva za pospeševanje
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin. Sredstva obveznega posojila se bodo zbirala na
posebnem računu, na katerega se bodo stekla tudi poznejša vračila SAP Kosova, kot so določena z zveznim
zakonom. S posojilnimi pogodbami, ki jih bo sklenila z
vsakim vplačnikom obveznega posojila, se SR Slovenija
zavezuje, da bo vplačnikom povrnila vplačane zneske v
petih enakih letnih obrokih od leta 1986 do leta 1990.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 1984
I. ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v določbah 7.
točke 321. člena ustave SR Slovenije, po kateri se z zakonom
urejajo vprašanja v zvezi z javnimi posojili, in v določbah 12.
alinee 335. člena Ustave Slovenije, po kateri Skupščina SR
Slovenije odloča o razpisu javnih posojil.
II. Obstoječe stanje in razlogi za izdajo zakona
Zaradi izredno težkega gospodarskega položaja in hude
nelikvidnosti v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP
Kosovo je bilo z resolucijo o družbenoekonomskem razvoju in
ekonomski politiki SFRJ za leto 1984 določeno, da se s
posebnim zakonom organizacijam združenega dela z območja SAP Kosovo preloži obveznost vračanja posojil Skladu
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarstko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (v nadaljnjem
besedilu: Sklad federacije), ki zapadejo 1. januarja 1984. iz
analiz o gospodarskem položaju gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin izhaja, da so se gospodarske
razmere še najbolj zaostrile v SAP Kosovo, zaradi česar je ta
pokrajina, že od preteklega srednjeročnega obdobja dalje
predmet posebne ureditve. Poleg drugih posebnih ugodnosti
je bilo organizacijam združenega dela iz območja SAP Kosovo od leta 1980 dalje vsako leto odloženo vračanje dospelih
anuitet posojila iz sredstev Sklada federacije.
Na podlagi že omenjene resolucijske opredelitve je Skupščina SFRJ sprejela zakon o spremembi in dopolnitvi zakona
o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam
združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine
Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega
razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih
pokrajin. Spremembe in dopolnitve zveznega zakona so stopile v veljavo 3. marca 1984 in so objavljene v Uradnem listu
SFRJ, št. 11/84
Z zveznim zakonom se organizacijam združenega dela z
območja SAP Kosovo za leto 1984 prelaga vračilo dospelih
anuitet Skladu federacije in določa, da bodo te anuitete poravnane v petih enakih letnih obrokih od leta 1986 do 1990.
Hkrati pa se s tem zakonom zavezujejo republike in avtonomni pokrajini, da zagotovijo Skladu federacije brezobrestno
posojilo v višini in v rokih zapadlosti preloženih anuitet.
V preteklem letu je bila republikam in avtonomnim pokrajinam dana možnost, da so obveznost do Sklada federacije
poravnale brez sprejemanja posebnih predpisov tako, da se je
Imetnikom obveznic Sklada federacije odložilo izplačilo kuponov št. 1 obveznic Sklada federacije za obvezno posojilo,
vplačano za leto 1979, ki so dospeli v plačilo 1.1.1983. Zaradi
poznega sprejetja sprememb in dopolnitev zveznega zakona
takšne možnosti v letu 1984 ni, saj je bil do uveljavitve teh
sprememb v republikah in avtonomnih pokrajinah vnovčen že
precejšen znesek kuponov št. 1 obveznic Sklada federacije za
obvezno posojilo vplačano za leto 1980 (v nadaljnjem beseporočevalec

dilu: kuponi št. 1), s katerimi je mogoče poravnati obveznost
iz zveznega zakona za leto 1984.
Obveznost SR Slovenije do Sklada federacije iz naslova
odloženih anuitet znaša 546,5'mio din. V SR Sloveniji je bilo
do 3. marca 1984, ko je bilo na podlagi zveznega zakona
ustavljeno izplačevanje kuponov št. 1, od skupnega zneska
509,8 mio din kuponov št. 1, vnovčenih že 195,3 mio din
. kuponov. Zato SR Slovenija ne more več celotne obveznosti
do Sklada federacije poravnati z odložitvijo vnovčenja kuponov, temveč mora potrebna sredstva zagotoviti s posebnim
zakonom.
III. Predlagane rešitve
SR Slovenija je v preteklosti zagotavljala sredstva za izpolnitev obveznosti do Sklada federacije za zneske odloženih
anuitet na različne načine odvisno od izhodiščnih rešitev,
sprejetih v zveznih predpisih in odvisno od možnosti za zagotovitev teh sredstev v republiki. Tako so bila sredstva v skladu
federacije v zvezi z odložitvijo anuitet organizacijam združenega dela z območja SAP Kosovo za leti 1981 in 1982 zagotovljena z obveznimi posojili SR Sloveniji, ki so jih v ustreznem
deležu od obračunane letne obveznosti vplačali zavezanci po
zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti
SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št, 35/81) In
45/82, v nadaljnjem besedilu: zavezanci za zagotavljanje
sredstev za pospeševanje razvoja.) Obveznost SR Slovenije za
leto 1983 je bila glede na možnost, dano v zakonu o dopolnitvah zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
(Uradni list SFRJ, št. 77/82), poravnana z odložitvijo izplačila
kuponov št. 1 obveznic Sklada federacije za obvezno posojilo
vplačano v letu 1979.
S spremembami in dopolnitvami zveznega zakona v letu
1984 pa je nastala specifična pravna situacija, v kateri je bilo
na podlagi določb zveznega zakona ustavljeno izplačevanje
kuponov št. 1. Republikam in avtonomnima pokrajinama pa je
na podlagi rešitev predpisanih v zveznem zakonu, dopuščeno,da zagotovijo brez obrestno posojilo Skladu federacije s
posebnim posojilom, zbranim od ustreznih zavezancev v republiki, v znesku celotne obveznosti ali pa tako, da del obveznosti poravna z nevnovčevanjem kuponov št. 1, preostali del
obveznosti pa s posebnim brezobrestnim posojilom.
Glede na to, da je bilo do 3. marca v SR Sloveniji vnovčeno
195,3 mio din od skupno 509,8 mio din kuponov št. 1, je bilo
na ta način z nevnovčenimi kuponi Skladu federacije zagotovljenih 314,5 mio din celotne obveznosti. Za izpolnitev preostalega dela obveznosti SR Slovenije bi bilo mogoče z zakonom
predpisati, da zavezanci, ki so že vnovčili kupone št. 1, vplačajo obvezno posojilo v višini vnovčenih kuponov št. 1, poleg
tega pa bi bilo potrebno od vseh zavezancev za zagotavljanje
sredstev za pospeševanje razvoja zagotoviti še 36,7 mio din
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kot razliko med zneskom celotne obveznosti SR Slovenije
(546,5 mio din) ter zneskom vrednosti kuponov št. 1 (509 8
mio din).
Ker je bilo v SR Sloveniji zaradi poznega sprejetja ustreznega zakona vnovčenih že 38,4% vseh kuponov št 1 in ker
obveznosti SR Slovenije ni mogoče v tem letu poravnati le z
odložitvijo vnovčevanja kuponov št. 1, predlagatelj ocenjuje,
da je enotna zagotovitev sredstev z obveznim posojilom za
leto 1984 vseh zavezancev za zagotavljanje sredstev za pospeševanje razvoja primernejša ureditev kot pa kombinirana
ureditev, po kateri bi se:
1) del sredstev zagotovil iz nevnovčenih kuponov (314,5 mio
din).
2) del sredstev zagotovil z obveznim posojilom organizacij,
ki so kupone že vnovčile (195,3 mio din).
3) del sredstev zagotovil z obveznim posojilom vseh zavezancev za zagotavljanje sredstev (36,7 mio din) za pospeševanje razvoja.
Ker bi kombinirano zagotavljanje sredstev poleg tehničnih
problemov v zvezi z kontrolo že vnovčenih kuponov onemogočalo tudi enotno določitev zavezancev (kuponi št. 1 se
nanašajo na zavezance za obvezno posojilo, razliko pa bi
lahko določili le za vse zavezance),"ki zagotavljajo sredstva za
pospeševanje razvoja, je treba po naši oceni zagotoviti sredstva za izpolnitev obveznosti republike s posojilom na enak
način od vseh zavezancev, ki zagotavljajo sredstva za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik ii, SAP
Kosovo. Zato predlagamo, da se s tem zakonom uvede obveznost plačevanja posebnega posojila SR Sloveniji, ki bi ga
vplačevali zavezanci po zakonu o zagotavljanju sredstev in
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo in
sicer v sorazmernem deležu od vplačane obveznosti za leto
1983. Skupen znesek obveznega posojila znaša toliko kot
znaša obveznost SR Slovenije do Sklada federacije, to je
546,5 mio din.
Zavezanci bodo na poseben račun v okviru zbirnih računov
republike vplačali 5,4 odstotka od vplačane letne obveznosti

za leto 1983. SR Slovenija bo posojilo vrnila v petih enakih
letnih obrokih od leta 1986 do leta 1990, začenši z 31 januarjem leta 1986.
Za vplačane zneske obveznega posojila bo SR Slovenija
sklenila z zavezanci posojilne pogodbe Predlagamo da za
SR Slovenijo sklene pogodbe republiški sekretar za finance;
republiški sekretar za finance namreč opravlja večino finančnih poslov v zvezi z izvajanjem zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo
ter tako najlaže zagotovi izvajanje tega zakona.
Posojilo bo vrnjeno iz sredstev, ki jih bodo OZD z območja
SAP Kosovo na osnovi določil zveznega zakona vrnile Skladu
Federacije v obdobju od leta 1986 do leta 1990, Sklad pa vrnil
SR Sloveniji.
če bi morala SR Slovenija vplačati del obveznosti, preden
bo priliv obveznega posojila od zavezancev zadoščal za pokritje te obveznosti, se bo pozneje del sredstev obveznega
posojila do višine tako poravnane obveznosti prenesel v republiški proračun.
Predlagamo, da bi posle v zvezi z vplačilom in vračilom
obveznega posojila po tem zakonu opravljala za SR Slovenije
služba družbenega knjigovodstva, ki opravlja tudi posle vplačila, evidence in amortizacije obvoznic za posojilo Sklada
federacije.
IV. Finančne in druge posledice
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti
za republiški proračun. Finančne obveznosti organizacij
združenega dela v zvezi s plačevanjem obveznega posojila so
podrobneje prikazane v prejšnjem poglavju.
Izvedba zakona bo zahtevala dodatno administrativno tehnično delo v Republiškem sekretariatu za finance, v enotah
Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji in pri zavezancih za obvezno posojilo. Po dosedanjih izkušnjah sodimo,
da bo to delo možno opraviti brez angažiranja novih delavcev.

OSNUTEK ZAKONA
o obveznem posojilu SR Sloveniji v letu 1984
1. člen
Za izpolnitev obveznosti SR Slovenije po 2. členu zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o preložitvi vračanja anuitet
za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja
SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (Uradni list SFRJ, št. 11-91/84 - v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon), razpisuje SR Slovenija v letu
1984 obvezno brezobrestno posojilo v skupnem znesku
546.500.000 dinarjev (v nadaljnjem besedilu: obvezno posojilo).
2. člen
Zavezanci za obvezno posojilo (v nadaljnjem besedilu: zavezanci) so temeljne in druge organizacije združenega dela s
področja gospodarstva, ki so za leto 1983 izpolnile obveznosti
po zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 351612/81 in 45-1936/82, in sicer z združitvijo sredstev za
skupna vlaganja oziroma s plačilom obveznega posojila
Skladu federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj r&zvitih republik in avtonomnih pokrajin.
3. člen
Zavezanci vplačajo obvezno posojilo v višini 5,40% od izpolnjene obveznost iz 2. člena tega zakona. Zavezanci vpla12

čajo obvezno posojilo v 30 dneh od uveljavitve tega zakona na
poseben zbirni račun pri Službi družbenega knjigovodstva.
4. člen
Za vplačane zneske obveznega posojila sklene SR Slovenija
z zavezanci posojilne pogodbe. Pogodbe sklene za SR Slovenijo republiški sekretar za finance.
5. člen
SR Slovenija bo vrnila zavezancem vplačane zneske vpetih
enakih letnih obrokih, ki dospevajo 31. januarja vsakega leta
začenši z 31. januarjem leta 19Ć86.
6. člen
Če bi SR Slovenija morala poravnati del obveznosti iz zveznega zakona pred prilivom sredstev iz obveznega posojila, se
sredstva obveznega posojila do višine tako poravnane obveznosti vplačajo z zbirnega računa v proračun SR Slovenije.
7. člen
Posle v zvezi z vplačilom in vračilom obveznega posojila
opravlja za SR Slovenijo Služba družbenega knjigovodstva.
8. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

poročevalec

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

Osnutek zakona predvideva, da bo SR Slovenija zagotovila
sredstva za brezobrestno posojilo Skladu federacije, določeno z zakonom o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane
organizacijam združenega dela z ozemlja SAP Kosovo iz
sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in ^avtonomnih pokrajin
(Uradni list SFRJ. št. 42/82. 77/82 in 11/84). z obveznim
posojilom SR Sloveniji.
Posojilo bodo vplačali zavezanci za zagotavljanje sredstev
po zakonu o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, 5t. 35/81 in
45/82). Zavezanci po tem zakonu bodo vplačali posojilo od
njihove letne obveznosti za vplačilo za leto 1983 po stopnji
5.4%.

Tako zbrana sredstva obveznega posojila bo SR Slovenija
kot brezobrestno posojilo vplačala Skladu federacije. Sklad
federacije bo posojilo vrnil SR Sloveniji v petih enakih letnih
obrokih začenši z letom 1986.
SR Slovenija bo sklenila z vsakim vplačnikom obveznega
posojila kreditno pogodbo o brezobrestnem kreditu z rokom
vračila, v katerem naj bi po zveznem zakonu prevzete obveznosti vrnila SAP Kosovo.
Podpisnik pogodbe je republiški sekretar za finance, republiški sekretariat za finance namreč opravlja večino finančnih
poslov v zvezi s posojilom in tako v sodelovanju z SDK, ki te
posle tehnično izvaja, najlaže zagotovi izvrševanje predlaganega zakona.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah

in dopolnitvah

kazenskega

zakona SR Slovenije (ESA-314)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 121. seji dne 15. 3.
določil besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
KAZENSKEGA ZAKONA SR SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210.
člena, 261. in 262člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije obvešča Skupščino SR
Slovenije, da so v skladu s sprejetimi stališči Odbora za
pravosodje Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije v teku
priprave za spremembe kazenskega zakona SFR Jugoslavije,
ki obsegajo valorizacije vrednostnih količin in bodo obravnavane po skrajšanem postopku. Enake spremembe kazenskih
zakonov pripravljajo tudi druge socialistične republike in avtonomni pokrajini. Glede na nujnost in potrebo po istočasnosti uveljavitve sprememb je bilo na ravni upravnih organov,
pristojnih za pravosodje, predlagano, da republike in pokra-

POVZETEK
Zaradi nujnosti uskladitve absolutno določenih vrednostnih količin premoženjskih koristi in premoženjskih
škod, ki so objektivni element posameznih kaznivih dejanj,
z gibanjem vrednosti dinarja, je v osnutku zakona predvideno petkratno povišanje absolutnih zneskov teh vrednosti. Pri štirih kaznivih dejanjih je to povečanje zaradi posebnih razlogov večje. Petkratno povečanje narekuje
sprememba vrednosti dinarja od uveljavitve zakona do
danes ter uskladitev s predvidenimi spremembami kazenskega zakona SFRJ in kazenskih zakonov drugih republik
in avtonomnih pokrajin.
V zvezi z vprašanji, ki so se pojavljala pri uporabi zakona
v preteklih letih, je v osnutku predlagana razširitev kazenskopravne definicije družbenega premoženja, ki naj zagotovi širše varstvo družbenega premoženja, dalje dopolnitev zakonskih opisov kaznivih dejanj lahke in hude telesne
poškodbe, s katero bo dosežena natančna razmejitev med
obema vrstama poškodb in bodo s tem odpravljene nekatere nejasnosti. Spremenjen bo tudi opis kaznivega dejanja neupravičene uporabe, s čemer bo kazenskopravno
varstvo razširjeno tudi na stvari, ki so po pravni opredelitvi
nepremičnine.

poročevalec

jini sprejmejo in uveljavijo spremembe kazenskih zakonov do
1. julija 1984.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skrajšanega postopka
ne predlaga, ker so predlagane spremembe in dopolnitve
širšega značaja. Kolikor se bo tekom postopka pokazalo, da je
potrebno postopek skrajšati bo Izvršni svet to predlagal.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška
sekretarka za pravosodje in upravo,
- Jernej VRHUNEC namestnik republiške sekretarke za
pravosodje in upravo,
- Miha VVOHINZ. republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo.
Povečana stopnja družbene nevarnosti nekaterih vrst
ravnanj narekuje uvedbo nove oblike kaznivega dejanja
nedovoljene obrtne ali druge gospodarske dejavnosti, razširitev opisa kaznivega dejanja nasilniškega obnašanja,
uvedbo pregona po uradni dolžnosti za nekatere oblike
kaznivega dajanja kršitve tajnosti občil ter uvedbo kaznivosti poskusa pri kaznivem dejanju nezakonite vselitve.
Nekatere določbe zakona bodo dograjene s spremembami, ki bodo odpravile manjše pomanjkljivosti posameznih zakonskih opisov ali v uporabo posameznih določb
vnesle večjo jasnost. Praktični razlogi utemeljujejo spremembo predpisane kazni pri kaznivem dejanju spolnega
nasilja in kaznivem dejanju ogrožanja javnega prometa.
Pri kaznivih dejanjih zoper čast in dobro ime bo zožen
krog subjektov, ki so zaščiteni s pregonom po uradni
dolžnosti.
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna
finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako
predlagane spremembe ne bodo zahtevale povečanja administrativnih del in nalog v organih odkrivanja, pregona
in sojenja in ne nalagajo novih materialnih obveznosti.
Za izvajanje tega zakona tudi ni predvidena izdaja novih
izvršilnih predpisov.
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1. člen
V kazenskem zakonu Socialistične republike Slovenije
(Uradni list SRS, št. 12/77 in 3/78) se v četrtem odstavku 45.
člena beseda »drugem« nadomesti z besedo »tretjem«.
Peti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za družbeno premoženje se štejejo po tem zakonu:
a) vsa sredstva v družbeni lastnini kot so proizvajalna sredstva in druga sredstva združenega dela in z združenim delom
doseženi dohodek, sredstva za zadovoljevanje skupnih in
splošnih potreb, naravna bogastva in dobrine v splošni rabi,
b) premoženje, ki je zaupano državnemu organu, organizaciji združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi ali je na
kakšni zakoniti podlag* pri njih,
c) sredstva, ki Jih pridobivajo društva in druge organizacije
iz družbenih sredstev za svoje delovanje.«
2. člen
Prvi odstavek 53. člena se dopolni tako, da se glasi:
••Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene takšno
škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarnosti
življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno
oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali da je
začasno in znatno oslabljen pomemben del telesa ali pomemben organ ali da je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno delo ali da je njegova zmožnost za delo za
vselej zmanjšanja ali začasno znatno zmanjšana ali je bil
začasno skažen ali mu je začasno hudo ali za vselej v manjši
meri okvarjeno zdravje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.«
3. člen
Prvi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kdor koga tako telesno poškoduje, da je zaradi tega začasno oslabljen pomemben del njegovega telesa ali pomemben
organ ali je sploh začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del
njegovega telesa ali njegov organ ali je poškodovančeva
zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje ali prizadeta njegova zunanjost
se kaznuje z zaporom đo enega leta «
4. člen
šesti odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo.«
5. člen
Peti odstavek 71. člena se črta.
6. člen
V prvem odstavku 101, člena se besedilo »z zaporom od
enega do desetih let« nadomesti z besedilom »z zaporom od
treh mesecev do osmih let«.
V tretjem odstavku se beseditb »z zaporom od šestih mesecev do petih let« nadomesti z besedilom »z zaporom do petih
let«.
*
7. člen
Drugi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ce so dejanja iz 106. do 108. člena tega zakona storjena proti državnemu organu, družbenopolitični skupnosti,
družbenemu pravobranilcu samoupravljanja ali sodišču združenega dela, proti uradni ali vojaški osebi, proti nosilcu družbenopolitične ali samoupravne funkcije v zvezi z opravljanjem
njihove službe oziroma izvajanjem njihove funkcije v teh organih oziroma v organih teh skupnosti, se pregon začne po
uradni dolžnosti.«

V drugem odstavku se besedi »sto tisoč« nadomestita z
besedama »petsto tisoč«.
10. člen
V prvem odstavku 129, člena se besedi »deset tisoč« nadometlta z besedama »petdeset tisoč«,
V drugem odstavku se besedi »sto tisoč« nadomestita z
besedama »petsto tisoč«,
11. člen
V drugem odstavku 133. člena se za besedami »ali prestopi
meje svojih pravic« dodajo besede »ali ne opravi svoje dolžnosti«.
V tretjem odstavku se besed! »trideset tisoč« nadomestita z
besedama »stopetdeset tisoč«.
12. člen
V drugem odstavku 134, člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita -z besedama »stopetdeset tisoč«.
4
13. člen
V drugem odstavku 138. člena se beseda »petsto« nadomesti z besedama »pet tisoč«.
14. člen
V prvem odstavku 141. čiena se za besedami »ali kakšne
druge premične stvari« črtajo besede »v družbeni lastnini«.
V drugem odstavku se besedi »trideset tisoč« nadomestita z
besedama »stopetdeset tisoč«,
15. člen
V prvem odstavku 142. člena se besedi »sto tisoč« nadomestita z besedama »petsto tisoč«.
16. člen
Prvi odstavek 143. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kdor neupravičeno uporabi denar, vrednostne papirje
ali kakšne druge stvari, ki so mu zaupane v zvezi z njegovim
delom pri državhem organu, organizaciji združenega dela ali
pri kakšni drugi družbeni pravni osebi, se kaznuie z zaporom
do petih let.«
Drugi in tretji odstavek se črtata.
17. člen
V četrtem odstavku 147. člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita z besedama »stopetdeset tisoč«,
18. člen
V drugem odstavku 148. člena se besedi »trideset tisoč«
nadometlta z besedama »stopetdeset tisoč«.
19. člen
Naslov kaznivega dejanja nad 150. členom se dopolni tako
da se glasi:
»Nedovoljena proizvodnja, obrtna ali druga gospodarska
dejavnost«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kdor v nasprotju s predpisi da 3voja sredstva drugemu
nosilcu samostojne dejavnosti za opravljanje obrtne ali druge
gospodarske dejavnosti, ali zanj organizira ali vodi to dejavnost in s tem pridobi večjo premoženjsko korist, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do petih let «
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se
spremeni tako, da se glaši:
»(3) Blago in pripomočki za izdelovanje oziroma predelovanje iz prvega odstavka tega člena se vzamejo.«

8. člen
V prvem odstavku 119. člena se za besedami »v drugi
organizaciji združnega dela ali obratu« dodajo besede »ali v
samostojni obrtni dejavnosti«.

20. člen
V prvem in drugem odstavku 152. člena se besedi »deset
tisoč« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«.
V tretjem odstavku se besedi »petdeset tisoč« nadomestita
z besedama »dvestopetdeset tisoč«.

9. člen
V prvem odstavku 127. člena se besedi »deset tisoč« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«.

21. člen
V drugem odstavku 165. člena se beseda »petsto« nadomesti z besedama »pet tisoč«.
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22. člen
V drugem odstavku 166. člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita z besedama »stopetdeset tisoč«. ,
V tretjem odstavku se besedi »sto tisoč« nadomestita z
besedama »petsto tisoč«.
23. člen
V drugem odstavku 167. člena se besedi »sto tisoč« nadomestita z besedami »petsto tisoč«.
24. člen
V drugem odstavku 168. člena se besedi »sto tisoč« nadomestita z besedami »pes(tsto tisoč.«

i
30. člen
V 182. filenu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Poskus dejanja iz prvega odstavka tega člena je kazniv.«
Doseaanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
31. člen
V tretjem odstavku 191. člena se za besedami »prestopi
meje uradnih pravic« dodajo besede »ali ne opravi uradne
dolžnosti«.
V četrtem odstavku se besedi »trideset tisoč« zamenjata z
besedami »sto petdeset tisoč«.

25. člen
Drugi odstavek 169. člena postane šesti odstavek.
V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda
»petsto« nadomesti z besedami »pet tisoč«.
Četrti odstavek postane tretji odstavek.
V petem odsatvku, ki postane četrti odstavek, se besedi
»trideset tisoč« nadomestita z besedama »sto petdeset tisoč«.
V šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »sto
tisoč« nadomestita z besedami »petsto tisoč«.
V sedmem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »šestega«.

32. člen
V prvem odstavku 192. člena se besedi »deset tisoč« zamenjata z besedama »petdeset tisoč«.

26. člen
V drugem odstavku 171. člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita z besedama »sto petdeset tisoč.«
V tretjem odstavku se besedi »sto tisoč« nadomestita z
besedama »petsto tisoč«.
V petem odstavku se beseda »petsto« nadomesti z besedama »pet tisoč«.
27. člen
V tretjem odstavku 176. člena se besedi »sto tisoč« nadomestita z besedami »petsto tisoč«.

35. člen
V drugem odstavku 210. člena se za besedami »po krivem
izpovedala in je sodišče« dodajo besede »ali drug pristojni
organ«

28. člen
V drugem odstavku 177. člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita z besedami »sto petdeset tisoč«.
29. člen
V drugem odstavku 178. člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita z besedama »sto petdeset tisoč.«

33. člen
V drugem odstavku 200. člena se besedi »trideset tisoč«
zamenjata z besedama »sto petdeset tisoč«.
34. člen
V drugem odstavku 203. člena se besedi »trideset tisoč«
nadomestita z besedama »sto petdeset tisoč«.

36. člen
V prvem odstavku 222. člena se za besedami »da je nagnjen
k takšnemu obnašanju« dodajo besede »ali pa je iz okoliščin
dejanje razvidno, da se izživlja z nasiljem nad ljudmi«.
37. člen
V prvem odstavku 251. člena se besedi »dvajset tisoč«
nadomestita z besedama »sto petdeset tisoč«.
Na koncu tretjega odstavka se za besedami »se storilec
kaznuje« dodajo besede »z denarno kaznijo ali«.
38. ČlRrl
Ta zakon *«*čne veljati 1. julija 1984.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET

I.
SkupSčina SR Slovenije je na sejah zborov dne 20. in 21.
febmarja 1984 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakona SR Slovenije ter naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi
osnutek zakona. Pri pripravi osnutka zakona naj upošteva
s tališča, predloge in pripombe, dane v razpravah na sejah
delovnih teles zborov in Skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe, izražene v razpravi delegatov na sejah zborov, zlasti pa naj upošteva še naslednje usmeritve:
— v zvezi z valorizacijo vrednostnih količin naj preveri, ali je
predlagana valorizacija glede na rastočo stopnjo inflacije še
ustrezna; obenem naj prouči tudi možnost drugačnega načina določanja vrednostnih količin oziroma denarne kazni;
- prouči naj drugi odstavek J14. člena glede vprašanja, ali
naj se krog subjektov, ki so po tej določbi zaščiteni s pregonom po uradni dolžnosti zoži oziroma smotrnosti pregona
kaznivih dejanj po uradni dolžnosti iz te določbe sploh.
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona proučil vse predloge iz razprave ter jih pretežno upošteval.
II.
S predlaganim zakonom se ne spreminjajo temeljna vsebinska načela, na katerih je bil kazenski zakon Socialistične

republike Slovenije izoblikoval.. Namen predlaganih sprememb je predvsem uveljaviti nekatera nova spoznanja in
upoštevati potrebe prakse, zlasti pa prilagoditi vrednostne
količine v posameznih določbah zakona vrednostim, ki so bile
sprejete z uveljavitvijo našega kazenskega zakona. Zaradi
potrebe po njegovi sorazmerni stabilnosti in usklajenosti s
kazenskimi zakoni drugih republik ter avtonomnih pokrajin
vsebuje osnutek zakona le tiste spremembe in dopolnitve, ki
so potrebne za nemoteno izvajanje kazenskega zakona v
praksi.
..
S predlaganimi spremembami bo v še večji meri kot doslej
zagotovljeno varstvo družbenega premoženja in to na tistih
področjih, kjer se je v praksi pokazalo, da sedaj niso ustrezno
kazenskopravno zavarovana. Izboljšali se bodo tudi zakonski
opisi posameznih kaznivih dejanj in natančneje določili objekti kazenskopravnega varstva in subjekti kaznivih dejanj.
Uzakonjena bo tudi nova oblika kaznivega dejanja, v nekaterih primerih pa bo spremenjena predpisana kazen ter vrsta
kazenskega pregona. Zaradi večje jasnosti zakonskega besedila pa bodo nekatere določbe redakcijsko spremenjene oziroma dopolnjene.
III.
Največje število predlaganih sprememb (24 členov) se nanaša na spremembo zneskov s katerimi je v zakonu določena
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višina premoženjske koristi ali premoženjske škode kot objektivni element posameznih kaznivih dejanj. Pri večini predlaganih sprememb (9. do 15. člen, 17. in 18. člen, 20. do 29.
člen, 31. do 34. člen ter 37. člen osnutka) gre le za valorizacijo
vrednostnih količin v skladu s spremembo vrednosti dinarja
od uveljavitve kazenskega zakona do danes, pri štirih spremembah (21. člen, 25. člen, 26. člen in 37. člen) pa predlagatelj poleg potrebne stopnje valorizacije upošteva tudi druge
elemente zaradi česar predlaga večje spremembe vrednostnih količin.
Predlagatelj je v skladu z danimi usmeritvami ponovno
proučil vprašanje stopnje valorizacije. Glede na kazalce, ki se
sicer uporabljajo za oceno spremembe vrednosti dinarja v
naši državi (indeks povečanja cen na drobno v obdobju junij
1976 - december 1983 znaša 685,4, indeks povečanja osebnega dohodka delavca pa 505,59), ocenjuje, da je vrednostne
količine potrebno in smotrno povečati petkrat. Takšno povečanje po mnenju predlagatelja ustreza vrednostim, ki so bile
določene ob sprejemanju kazenskega zakona naše republike.
Večje povečanje vrednostnih količin bi v tem trenutku pomenilo ublažitev nekaterih določb kazenskega zakona, kar po
mnenju predlagatelja glede na gibanje kriminalitete ne bi bilo
utemeljeno.
Pri določitvi petkratnega povečanja vrednostnih količin je
predlagatelj upošteval tudi izhodišča, ki so bila dogovorjena
na zvezni ravni za pripravo sprememb in dopolnitev kazenskega zakona Socialistične federativne republike Jugoslavije
in katera naj bi bila upoštevana pri pripravi sprememb kazenskih zakonov republik in avtonomnih pokrajin. Po teh izhodiščih naj bi se vrednostne količine v posebnem delu kazenskega zakona federacije povečale petkrat (razen v prvem
odstavku 167. člena - kupčevanje z zlatim denarjem, tujo
valuto in devizami, kjer je predvideno desetkratno povečanje
zneska - od 10.000 na 100.000 din).
Pri privilegiranih oblikah kaznivih dejanj tatvine (21. člen
osnutka), zatajitve (25. člen osnutka) ter goljufije (26. člen
osnutka zakona) se predlaga desetkratno povečanje vrednostne količine. Poleg potrebe po valorizaciji je predlagatelj
tu upošteval tudi zahtevo po večji racionalnosti dela organov
odkrivanja, pregona in sojenja, hkrati pa bi se s predlaganim
povišanjem dosegla uskladitev s predvidenimi spremembami
kazenskih zakonov drugih republik in avtonomnih pokrajin.
Pri kaznivem dejanju ogrožanja javnega prometa (37. člen
osnutka) je predlagano sedeminpolkratno povečanje vrednostne količine zlasti iz razloga, ker so še cene motornih
vozil v času od uveljavitve kazenskega zakona dvignile znatno
močneje kot cene ostalih vrst blaga. Upoštevanje zgolj petkratnega povečanja vrednostne količine bi po mnenju predlagatelja pri tem kaznivem dejanju, ki je sicer zelo pogosto,
pomenilo nesmotrno obremenjevanje organov pregona in
sojenja, zaradi česar je bil v razpravi o predlogu za izdajo
zakona omenjen celo predlog, naj se to kaznivo dejanje dekriminira, kar pa po mnenju predlagatelja iz številnih razlogov ni
sprejemljivo.
Predlagatelj se zaveda, da glede na znana gospodarska
gibanja, posebej v zadnjem času, določitev vrednostnih količin v absolutnih zneskih ni najbolj primerna, saj pomeni le
začasno rešitev, kar ni v celoti v skladu z usmeritvami zborov.
Zaenkrat je nakazana rešitev v osnutku, kot izhaja iz opisanega stanja, edina možna, saj načina določanja vrednostnih
količin ni moč spremeniti na hitro, To vprašanje namreč
zadeva vso kazensko zakonodajo SFRJ in ne bi bilo sprejemljivo, da bi imela posamezna republika uzakonjen drugačen
sistem določanja vrednostnih količin od drugih republik oziroma avtonomnih pokrajin ali federacije. Zato bo potrebno v
bodoče poiskati ob sodelovanju s pristojnimi organi federacije, republik in avtonomnih pokrajin enotno rešitev za vso
državo vključno tudi z zakonodajo na področju gospodarskih
prestopkov in prekrškov. Rešitev naj bi bila predvsem takšna,
da vrednostne količine ne bi bile več določene v absolutnih
zneskih, ki bi se morali z zakonodajnimi spremembami stalno
prilagajati vsakokratni vrednosti dinarja.
Sprememba v prvem odstavku 1. člena osnutka je zgolj
redakcijske narave. Iz vsebine 45. člena je razvidno, da je
določeno, kdo se po tem zakonu šteje za odgovorno osebo v
tretjem in ne v drugem odstavku, kot je sedaj napačno navedeno v četrtem odstavku 45. člena kazenskega zakona SR
Slovenije, Praksa je tudi opozorila na neustreznost pojma

družbenega premoženja, ki je opredeljen v petem odstavku
45 čiena. Predvsem se je pokazalo, da je opis v navedeni
definiciji pojma preozek, ker ne zajema vsega premoženja, ki
spada v kategorijo družbenega premoženja in kateremu gre
pravno varstvo, enakovredno varstvu družbenega premoženja. Gre predvsem za premoženje tistih pravnih oseb (npr.
športnih društev ipd,) ki sicer nimajo statusa družbenopravnih oseb, vendar pa zakonito pridobivajo družbena sredstva v
upravljanje in razpolaganje za svoje redno delovanje in je z
vidika kazenskopravnega varstva družbenih sredstev nujno,
da tudi ta sredstva, kljub temu, da se ne nahajajo pri družbenoporavnih osebah, obdržijo status družbenega premoženja,
kar se ureja z drugim odstavkom 1. člena osnutka. V razpravi
je bila sicer podana pobuda naj se to vprašanje rešuje z
ustrezno spremembo zakona o društvih, vendar predlagatelj
meni, da je njegova rešitev z dopolnitvijo kazenskega zakona
zaenkrat ustreznejša.
V 2. in 3. členu osnutka so predlagane spremembe in
dopolnitve zakonskih opisov kaznivega dejanja lahke oziroma
hude telesne poškodbe, s katerimi bo dosežena natančna
razmejitev med obema vrstama poškodb, kar bo praktično
uporabo teh zakonskih določb olajšalo. V zvezi s pobudami za
poenostavitev zakonskih opisov hude in lahke telesne poškodbe pa predlagatelj glede na nekatere razlike v ocenjevanju stopnje poškodb, ki so bile v praksi pred uveljavitvijo
našega kazenskega zakona, meni, da bi bilo potrebno uporabo sedanjih zakonskih določb dolgoročneje analizirati in
šele na tej podlagi iskati morebitne ustreznejše rešitve.
V 4. členu osnutka se glede na ugotovljeno večjo stopnjo
družbene nevarnosti kaznivih dejanj kršitve tajnosti občil po
četrtem odstavku 69. člena kazenskega zakona (običajno gre
za uničenje večjega števila poštnih pošiljk, ki ga povzročijo
poštni dostavljači ali kurirji) predlaga sprememba vrste kazenskega pregona. Po veljavnem zakonu se storilci preganjajo na zasebno tožbo, kar se je v nekaterih primerih izkazalo
kot neustrezno, zato je predlagana uvedba preaona po uradni
dolžnosti.
S 5. členom osnutka se ob upoštevanju predloga Komisije
za pravosodje predlaga črtanje petega odstavka 71. člena
kazenskega zakona, po katerem lahko sodišče ob pogojni
obsodbi naloži storilcu, da mora v določenem roku izprazniti
stanovanje ali drug prostor. Enako določbo vsebuje naš kazenski zakon v svojem 182. členu, pri kaznivem dejanju nezakonite vselitve. Ker je obravnavanje nezakonitih vselitev s 182.
členom izločeno iz 71. člena kazenskega zakona, določba
petega odstavka v tem členu ni več potrebna.
6. člen osnutka uvaja ustreznejši razpon predpisane kazni
za kaznivo dejanje spolnega nasilja (101. člen kazenskega
zakona), s čemer bo izražena kvalitativna razlika med tem
kaznivim dejanjem in kaznivim dejanjem posilstva po 100.
členu kazenskega zakona.
Ob upoštevanju usmeritev, danih ob sprejemamnju predloga za izdajo zakona, predlagatelj v 7. členu osnutka predlaga spremembo drugega odstavka 114. člena kazenskega
zakona, ki predstavlja zoženje števila kaznivih dejanj zoper
čast in dobro ime ter zoženje kroga subjektov, ki so v primeru
teh kaznivih dejanj zaščiteni s pregonom po uradni dolžnosti.
Predlagana rešitev se močneje približuje ureditvam v kazenskih zakonih drugih republik in avtonomnih pokrajin, kar je v
skladu z izraženimi stališči, da ni izkazana potreba, da je krog
subjektov, zaščitenih z uradnim pregonom, v naši republiki
bistveno širši.
Glede na opozorilo Zakonodajnopravne komisije se v 8.
členu osnutka predlaga nekoliko ožja sprememba' zakonskega opisa kaznivega dejanja zaposlitve nalezljivo bolnih ali
okuženih (119. člen kazenskega zakona), kot je bila predvidena v predlogu za izdajo zakona. Po ponovni proučitvi te
določbe predlagatelj meni, da jo je potrebno spremeniti le v
toliko, da zajema tudi ustrezne nosilce samostojne obrtne
dejavnosti.
V 11. in 31. členu osnutka sta predlagani dopolnitvi zakonskih opisov kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe po 133. členu ter zlorabe uradnega položaja ali
uradnih pravic po 191. členu kazenskega zakona, po katerih
bo kazniva opustitev tudi pri kvalificiranih oblikah teh kaznivih dejanj.
Sprememba zakonskega opisa kaznivega dejanja poneverbe po 141. členu kazenskega zakona, ki je določena v 14.
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členu osnutka, je predlagana zaradi uskladitve s kazenskimi
zakoni drugih republik in avtonomnih pokrajin na pobudo
Zakonodajnopravne komisije in Komisije za pravosodje. Po
vsebini predstavlja širitev kazenskopravnega varstva tudi na
stvari, ki niso v družbeni lastnini, pa so zaupane storilcu v
zvezi z~njegovim delom pri določenih družbenopravnih subjekt/h; narekujejo jo tudi nekateri problemi, ki so se pojavljali
pri uporabi zakona. Smiselno enaka sprememba je predlagana tudi glede zakonskega opisa kaznivega dejanja neupravičene uporabe po 143. členu, zajeta v 16. členu osnutka.
Poleg tega se zakonski opis tega kaznivega dejanja spreminja
s tem, da kazenskopravno varstvo razširja tudi na nepremične
stvari, kar narekujejo nekateri sodobni kriminalni pojavi (npr.
nezakonita uporaba instaliranih računalnikov in drugih strojev). Ker je sedanja določba tega člena, ki vsebuje osnovno in
kvalificirano obliko kaznivega dejanja, povzročala v praksi
določene nejasnosti je predlagano črtanje kvalificirane oblike
in ustrezna sprememba predpisane kazni pri osnovni obliki. Z
zvišanjem gornje meje predpisane kazni postane poskus tega
kaznivega dejanja kazniv po splošni določbi 19. člena kazenskega zakona SFRJ ter se zato predlaga črtanje drugega
odstavka 143. člena.
Z novo obliko kaznivega dejanja nedovoljene obrtne ali
druge gospodarske dejavnosti, • predlagano v 19. členu
osnutka, naj bi se družba zavarovala pred neupravičenim
bogatenjem, ki izvira iz fiktivnega prenosa lastništva gradbenih, transportnih ali finančnih sredstev na ime delavcev, ki so
se navidezno prijavili kot obrtniki ali z organiziranjem oziroma
vodenjem njihove dejavnosti, njihovega ravnanja pa ni mogoče preganjati po sedanjih določbah kazenskega zakona.
Predlagana predpisana kazen po mnenju predlagatelja
ustreza stopnji družbene nevarnosti takšnih dejanj.
Glede na družbeno nevarnost, ki je povezana s precejšnjo
pogostostjo kaznivih dejanj nezakonite vselitve, je 30. členu
osnutka predlagana uvedba kaznivosti poskusa tega kaznivega dejanja. Iz enakega razloga je v 36. členu osnutka predlagana razširitev zakonskega opisa kaznivega dejanja nasilniškega obnašanja po 222. členu kazenskega zakona, s katero
bodo kazenskopravno zajeti tudi tisti primeri nasilniškega
obnašanja, pri katerih storilci s svojim prejšnjim življenjem
sicer niso pokazali, da so nagnjeni k takšnemu obnašsmju (kar
je po sedanjem zakonu subjektivni element kaznivosti), temveč je iz okoliščin dejanja razvidno, da se izživljajo z nasiljem
nad ljudmi. Potreba po tej razširitvi je posledica novih oblik
nasilništva, ki se pojavljajo v praksi.
Kazniva dejanja ogrožanja javnega prometa po 251. členu
kazenskega zakona so v veliki večini storjena iz malomarnosti, le redka naklepno. Iz razlogov, ki jih narekuje praksa,
predlagatelj v 37. členu predlaga spremembo glede predpisane kazni tako, da bi zakon poleg sedaj predpisane kazni
zapora do enega leta alternativno predpisal denarno kazen. S
tem bi se na tem področju olajšalo izvajanje kaznovalne
politike.
Sprememba, predlagana v prvem in šestem odstavku 25.
člena osnutka, je redakcijske narave. Odpravila naj bi neja-

snosti v zvezi z vprašanjem, ali lahko kaznivo dejanje zatajitve
po drugem odstavku 169. člena kazenskega zakona (če si
storilec protipravno prilasti tujo premično stvar, katero je
našel ali do katere je po naključju prišel) preide v kvalificirano
obliko po petem ali šestem odstavku istega člena. S predlagano spemembo bi postalo povsem jasno, da je to posebna
oblika, ki ne more preiti v kalificirano.
IV.
V osnutku zakona nista predlagani spremembi zakonskih
opisov kaznivih dejanj kršitve samoupravljanja (76. člen kazenskega zakona) in kršitve predpisov o cenah (137. člen
kazenskega zakona), ki ju je predlagatelj nakazal v predlogu
za izdajo zakona. Po svoji naravi ti dve zakonski določbi
zahtevata skladnost z ustreznimi določbami kazenskih zakonov drugih republik in pokrajin, ki pa ob sedajih spremembah
kazenskih zakonov ne bodo spremenjene. Predlagatelj zato
meni, da je primerneje odložiti spreminjanje teh določb do
takrat, ko bo mogoče doseči ustrezno usklajenost; glede
kaznivega dejanja kršitve predpisov o cenah pa odložitev
narekuje tudi predvideno spreminjanje zakonodaje na področju ceri.
Nekaterih predlogov in pobud skupin delegatov predlagatelj ob pripravi osnutka zakona ni mogel upoštevati. Glede
pripombe skupine delegatov iz občine Radovljica, da je razpon predpisanih kazni prevelik, predlagatelj meni, da gre za
vprašanje, ki zadeva vso kazensko zakonodajo SFR Jugoslavije in ne le naš kazenski zakon ter ga bo potrebno proučiti
zunaj konteksta sedanjih sprememb. Obširnejšo proučitev
zahteva tudi njihov predlog, naj bi kazenskopravno zavarovali
okolje pred tako imenovanimi črnimi gradnjami. Glede na
izhodišče, sprejeto ob obravnavi predloga za izdajo zakona,
naj bodo spremembe kazenskega zakona čimbolj restriktivne,
predlagatelj tudi meni, da v spremembe zakona ne more
vključiti predlogov skupine delegatov iz Občine Piran, ki se
nanašajo na uvedbo krivdne oblike malomarnosti pri kaznivem dejanju nevestnega ravnanja z zaupanim družbenim premoženjem po 129. členu, na razširitev kazenskopravnega
varstva na nemotorna vozila pri kaznivem dejanju odvzema
motornega vozila po 170. členu ter na določitev spodnje meje
višine škode pri kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari po
177. členu kazenskega zakona, zlasti še, ker posledice nekaterih predlaganih sprememb ne bi bile enostranske in jih je
potrebno temeljito analizirati.
V.
Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna aodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Prav tako
predlaganej spremembe ne bodo zahtevale povečanja administravnih dej in nalog v organih odkrivanja, pregona in sojenja
in ne nalagajo novih materialnih obveznosti.
Za izvajanje tega zakona tudi ni predvidena izdaja novih
izvršilnih predpisov.
—

BESEDILO DOLOČB
KAZENSKEGA ZAKONA
SR SLOVENIJE,
KI SE SPREMINJAJO OZIROMA
DOPOLNJUJEJO
POMEN IZRAZOV V TEM ZAKONU
45. člen
1) Uradna oseba po tem zakonu je lahko:
a) oseba, ki pri organu družbenopolitične skupnosti ali pri
drugem državnem organu opravlja uradne dolžnosti ali izvršuje uradno funkcijo;
b) izvoljena oseba v organu družbenopolitične skupnosti ali
imenovana oseba v izvršilnih ali drugih organih družbenopolitičnih skupnosti;
poročevalec
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c) pooblaščena oseba v organizaciji združenega dela ali
kakšni drugi družbeni pravni osebi, ki ji je z zakonom ali
kakšnim drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona, zaupano izvrševanje javnih pooblastil, ko opravlja določene dolžnosti v okviru teh pooblastil;
č) druga oseba, ki opravlja določene uradne dolžnosti na
podlagi pooblastil, katera ji daje zakon ali na podlagi zakona
izdani predpisi;
d) vojaška oseba, ki je kot takšna določena s posebnimi
predpisi, kadar gre za kazniva dejanja, pri katerih je kot
storilec navedena uradna oseba, pa niso določena kot kazniva dejanja vojaških oseb bziroma Kot kazniva dejanja zoper
oborožene sile.
2) Za vojaško osebo se štejejo: vojak, ko služi vojaški rok,
gojenec vojaške šole, aktivni nižji oficir, oficir ali vojaški
uslužbenec, cseba iz rezervnega sestava, dokler je kot vojaški
obveznik na vojaški dolžnosti in civilna oseba, ki opravlja
določeno vojaško dolžnost.
3) Odgovorna oseba po tem zakonu je lahko:
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a) oseba v organizaciji združenega dela ali drugi družbeni
pravni osebi, ki ji je glede na njeno funkcijo ali po posebnem
pooblastilu v organizaciji oziroma družbeni pravni osebi zaupan določen krog poslov, ki se nanaša na izvrševanje zakona
ali na podlagi zakona izdanih predpisov, družbenega dogovora oziroma samoupravnega sporazuma ali samoupravnega
splošnega akta organizacije oziroma družbene pravne osebe
pri upravljanju z družbenimi sredstvi ali na vodenje ali nadzorstvo proizvajalnega ali kakšnega drugega gospodarskega
procesa;
b) uradna oseba po prvem odstavku tega člena, kadar gre
za dejanje, pri katerih je kot storilec navedena odgovorna
oseba, pa niso določena v poglavju o kaznivih dejanjih zoper
uradno dolžnost in javna pooblastila oziroma kot kazniva
dejanja uradne osebe v kakšnem drugem poglavju tega zakona.
4) Kadar je kot storilec posameznih kaznivih dejanj označena uradna ali odgovorna oseba, so lahko vse v prvem in
drugem odstavku tega člena navedene osebe storilci teh
dejanj, če ne izhaja iz zakonskih znakov posameznega dejanja, da more biti storilec le katera od njih.
5) Za družbeno premoženje se štejejo po tem zakonu vsa
sredstva v družbeni lastnini.
Za družbeno premoženje se šteje tudi premoženje, ki je
zaupano državnemu organu, organizaciji združenega dela ali
drugi družbeni pravni osebi ali je na kakšni zakoniti podlaai
pri njih.
6) Za volitve se štejejo po tem zakonu volitve in odpoklic
članov in delegatov v organih upravljanja organizacij združenega dela delovnih skupnosti in krajevnih skupnosti, delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih,
delegatov v družbenopolitične zbore skupščin družbenopolitičnih skupnosti članov Predsedstva Socialistične republike
Slovenije in člana Predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije.
7) Za družbeno pravno osebo se po tem zakonu šteje vsaka
organizacija združenega dela in njihove skupnosti oziroma
združenja, krajevna skupnost, samoupravna interesna skupnost, družbenopolitična skupnost in organizacije, ki jih ustanove te organizacije in skupnosti, za opravljanje kreditnih in
drugih bančnih poslov, za zavarovanje premoženja in oseb in
druge finančne organizacije, družbenopolitične organizacije
in druge z zakonom določene organizacije in delovne skupnosti.
8) Za vrednotnice po tem zakonu se štejejo kolki, taksni
papirji in druge vrednotnice, izdane in v obtoku na podlagi
zakona Socialistične republike Slovenije.
9) Za premično stvar po tem zakonu se šteje tudi vsaka
pridobljena ali zbrana energija za svetlobo, toploto, pogon ali
za premikanje.
10) Za zunajzakonsko skupnost se po tem zakonu šteje dalj
časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske.
11) Za motorno vozilo se šteje vsako prometno sredstvo na
motorni pogon v kopnem, vodnem in zračnem prometu.
Z družbenopolitičnimi osebami so izenačene tudi druge
pravne osebe, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, kadar in
kolikor izvršujejo z zakonom določene pravice, dolžnosti in
odgovornosti upravljanja z družbenim premoženjem.
Huda telesna poškodba
53. člen
1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene
takšno škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v
nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in
znatno oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ ali
da je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno
delo ali je njegova zmožnost za delo znatno zmanjšana ali je
bil začasno skažen,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
2) Če poškodovani zaradi denarja iz prvega odstavka tega
člena utrpi posebno hudo telesno poškodbo iz 52. člena tega
zakona,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
3) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prvega odstavka tega
člena umre,
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se storilec kaznuje z zaporom od dveh do dvanajstih let.
4) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
5) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega
člena storil na mah,- ker ga je poškodovanec brez njegove
krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
Lahka telesna poškodba
54. člen
1) Kdor koga telesno poškoduje, pa je zaradi tega oslabljen
kakšen del njegovega telesa ali kakšen njegov organ ali njegova zmožnost za delo začasno zmanjšana ali je zaradi poškodbe okrnjena njegova telesna celovitost ali začasno okvarjeno njegovo zdravje ali prizadeta njegova zunanjost,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
2) Če je poškodba iz prvega odstavka tega člena prizadejana z orožjem, nevarnim orodjem, z drugim sredstvom ali na
tak način, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje
hudo okvari,
se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena izreči sodni opomin, zlasti v primeru, če je
bil storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem
poškodovanca.
4) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne
na zasebno tožbo.
Kršitev tajnosti občil
69. člen
1) Kdor neupravičeno odpre tuje pismo, tujo brzojavko ali
kakšno drugo tuje zaprto pisanje ali pošiljko,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do šestih mesecev. 1
2) Enako se kaznuje:
- kdor se z uporabo tehničnih ali kemičnih sredstev, ne da
bi odprl tuje pismo, tujo brzojavko ali kakšno drugo tujo
zaprto pošiljko, neupravičeno seznani z njihovo vsebino;
- kdor se z uporabo tehničnih sredstev neupravičeno seznani s sporočilom, ki se prenaša po telefonu, z brzojavom, po
teleprinterju ali po radijski zvezi;
- kdor neupravičeno odpre zaprt predmet, ki varuje sporočilo in se neupravičeno seznani s sporočilom v njem.
3) Kdor s katerim izmed dejanj, ki so navedena v prvem in v
drugem odstavku tega člena omogoči drugemu, da se neposredno seznani z vsebino sporočila ali pošiljko,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
4) Kdor neupravičeno obdrži, skrije, uniči ali komu drugemu izroči tuje pismo, brzojavko ali kakšno drugo pošiljko,
preden se je prejemnik seznanil z njegovo vsebino,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
5) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov tega člena uradna
oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega, tretjega in četrtega
odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo.
Kršitev nedotakljivosti stanovanja
71. člen
1. Kdor neupravičeno vdre v tuje stanovanje ali zaprte
prostore ali kdor se na zahtevo upravičenca od tam ne odstrani,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
2) Enako se kaznuje, kdor neupravičeno preišče stanovanje
ali prostoreiz prvega odstavka tega člena.
3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
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4) Poskus dejanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena je kazniv.
5) če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da mora v določenem roku izprazniti stanovanja ali
prostore iz prvega odstavka tega člena.
Spolno nasilje
101. člen
1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega
spola z neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako
prisili da izvrši ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo s
100. členom tega zakona.
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
2) Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena izvršeno na
grozovit ali na posebno poniževalen način ali če je dejanje
izvršilo več oseb zaporedoma;
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
3) Kdor osebo drugega ali istega spola prislili, da izvrši ali
trpi kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena tako,
da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi
škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo
njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega
člena storjeni proti ženski, s katero storilec živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na zasebno tožbo.
Pregon zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro
ime
114. člen
1) Pregon zaradi kaznivih dejanj iz 106. do 110. člena tega
zakona se začne na zasebno tožbo.
2) Če so dejanja iz 106. do 110. člena tega zakona storjena
proti državnemu organu, družbenopolitični skupnosti, samoupravni interesni skupnosti, proti uradni ali vojaški osebi,
proti nosilcu družbenopolitične ali samoupravne funkcije v
zvezi z opravljanjem njihove službe oziroma izvajanjem njihove funkcije, se pregon začne po uradni dolžnosti.
3) Če so dejanja iz 106. do 110. člena tega zakona storjena
proti pokojni osebi, se začne pregon na zasebno tožbo zakonca, osebe, s katero je pokojnik živel v zunajzakonski
skupnosti, njihovih otrok, staršev, bratov in sester.
Zaposlitev nalezljivo bolnih ali okuženih
119. člen
1. Kdor v zdravstveni organizaciji, internatu, šoli, druqi
organizaciji združenega dela ali obratu, kjer se dela z živili ali
ki je namenjen za higieno, v nasprotju z zdravstvenimi predpisi sprejme na delo ali ima na delu nalezljivo bolno ali
okuženo osebo in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen ali
okužba prenese,
se kaznuje z zaporom do enega leta.
2. Če je dejanje iz prvega odstavka tega člena storjeno iz
malomarnosti,
se storilec kaznuje z (denarno kazniio ali-2 zaporom do
šestih mesecev.
Nevestno gospodarjenje
127. člen
1) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali
kakšne druge družbene pravne osebe, ki pri svojem delu
očitno nevestno ravna tako, da
1) vedoma krši predpise družbenopolitičnih skupnosti ali
drugih državnih organov ali samoupravne splošne akte ali
odločitve organov upravljanja, ki zadevajo razpolaganje, uporabo in uporavljanje družbenih sredstev, ali
2) z lažnim prikazovanjem ali pokrivanjem dejstev vedoma
neresnično prikaže stanje in gibanje sredstev ter poslovne
uspehe organizacije in tako spravi organe uprvljanja v zmoto
pri odločanju o zadevah upravljanja, ali
3) izvrši odločitve organov upravljanja, za katere ve, da sov
nasprotju z zakonom, ali
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4) sicer očitno zanemarja svoje dolžnosti pri upravljanju z
družbenim premoženjem ali pri vodenju ali nadzorstvu proizvajalnega ali kakšnega drugega gospodarskega delovnega
procesa;
čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da
lahko nastane zaradi tega za organizacijo premoženjska
škoda, pa ta škoda zares nastane in presega deset tisoč
di naj rev.
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Če je zaradi kakšnega dejanja iz prvega odstavka tega
člena nastala premoženjska škoda, ki presega sto tisoč dinarjev, ali je začet postopek za sanacijo organizacije ali za
prisilno poravnavo ali pride organizacija pod stečaj,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Nevestno ravnanje z zaupanim družbenim
premoženjem
129. člen
1) Koor očitno nevestno ravna s stvarmi iz družbenega
premoženja, ki so mu zaupane v zvezi z njegovim delom v
organizaciji združenega dela ali drugi družbeni pravni osebi,
čeprav predvideva ali bi moral in mogel predvideti, da se
zaradi tega lahko stvari izgubijo, uničijo ali poškodujejo, pa
zaradi tega nastane škoda, ki presega deset tisoč dinarjev, pa
pri tem niso podani znaki kakega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
2) Če je zaradi dejanja iz prvega odstavka tega člena nastala premoženjska škoda, ki presega sto tisoč dinarjev,
se storilep kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Zloraba položaja ali pravic odgovorne osebe
133. člen
1) Odgpvorna oseba organizacije združenega dela ali druge
družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi
komu prizadejala škodo, izrabi svoj položaj ali prestopi meje
svojih pravic ali ne opravi svoje dolžnosti, pa tako povzroči
večjo škodo drugemu ali huje prekrši njegove pravice,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Odgovorna oseba organizacije združenega dela ali družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sebi ali komu
drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi
svoj položaj ali prestopi meje svojih pravic, pa pri tem niso
podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
3) Če je bila z dejanjem iz drugega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega trideset tisoč
dinarjev in je storilcu šlo za to, da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Poseben primer goljufije
134. člen
1) Oagovorna oseba organizacije združenega dela ali
druge družbene pravne osebe, ki z namenom, da bi sefei ali
komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, s
krivim obračunom ali kako drugače spravi v zmoto pooblaščeno osebo, da kaj nezakonito izplača,
se kaznuje s zaporom od šestih mesecev do petih let.
2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega trideset tisoč
dinarjev, in je šlo storilcu za to, da pridobi sebi ali komu
drugemu tako premoženjsko korist,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Krivo merjenje
138. člen
1) Kdor pri nakupu ali prodaji s krivimi utežmi ali merami ali
kako drugače krivo meri blago, ali kdor prodaja blago manjše
količine za večjo količino,
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se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
2) Če je šlo storilcu za to, da doseže večjo korist kot petsto
dinarjev, se kaznuje za kaznivo dejanje goljufije iz 171. člena
tega zakona.
Poneverba
141. člen
1) Kdor si protipravno prilasti denar, vrednostne papirje ali
kakšne druge premične stvari v družbeni lastnini, ki so mu
zaupane v zvezi z njegovim delom pri državnem organu,
organizaciji združenega dela ali pri kaki drugi družbeni pravni
osebi,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
2) Če je bila z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
pridobljena premoženjska korist, ki presega trideset tisoč
dinarjev in je šlo storilcu za to, da si pridobi tako premoženjsko korist,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Grabež
142. člen
1) Kdor stori eno ali več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali
pravic odgovorne osebe (133. člen), posebnega primera goljufije (134. člen), poneverbe (141. člen), zlorabe uradnega
položaja ali uradnih pravic (191. člen), določenih v tem zakonu, ali takšnih kaznivih dejanj, določenih v kazenskih zakonih drugih socialističnih republik ali socialističnih avtonomnih pokrajin ali v kazenskem zakonu Socialistične federativne republike Jugoslavije, vrednost pridobljene premoženjske koristi pa presega sto tisoč dinarjev,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
2) V posebno hudem primeru dejanja iz prvega odstavka
tega člena se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali
z zaporom dvajsetih let.
Neupravičena uporaba
143. člen
1. Kdor neupravičeno uporabi denar, vrednostne papirje ali
kakšne druge premične stvari v družbeni lasti, ki so mu
zaupane v zvezi z njegovim delom pri državnem organu,
organizaciji združenega dela ali pri kakšni drugi družbeni
pravni osebi,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2. Poskus je kazniv
3. Če vrednost neupravičeno uporabljenih stvari iz prvega
odstavka tega člena presega trideset tisoč dinarjev, se storilec
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Nedovoljena trgovina
147. člen
1) JKdor nima pravice trgovati, pa z namenom prodaje kupi
blago ali druge predmete v večji količini ali pa v večji vrednosti, ali kdor se neupravičeno in v večjem obsegu ukvarja s
trgovino ali trgovskim posredovanjem ali zastopanjem domačih organizacij v prometu blaga in storitev,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
2) Enako se kaznuje, kdor se ukvarja s prodajo blaga,
katerega izdelovanje je neupravičeno organiziral.
3) Kdor neupravičeno prodaja, kupuje ali menjava blago ali
predmete, katerih promet je prepovedan ali omejen, pa pri
tem niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
4) če je storilec dejanja iz prvega, drugega ali tretjega
odstavka tega člena organiziral mrežo prekupčevalcev ali
posrednikov, ali je pri tem dosegel premoženjsko korist, ki
presega trideset tisoč dinarjev,
se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
5) Blago in predmeti nedovoljene trgovine se vzamejo.
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Nedovoljeno posojanje denarja
143. člen
1) Kdor se neupravičeno in v večjem obsegu ukvarja s
posojanjem denarja ali drugih potrošnih stvari in si pri tem
izgovori ali sprejme premoženjsko korist, ki očitno presega
običajno obrestno mero, pa niso podani znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom do treh let in z denarno kaznijo.
2) Če je šlo storilcu dejanja iz prvega odstavka tega člena
za to, da bi dosegel premoženjsko korist, ki presega trideset
tisoč dinarjev, ali če je organiziral mrežo posrednikov,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let in z
denarno kaznijo.
Nedovoljena proizvodnja
150. člen
1) Kdor izdeluje ali predeluje blago, katerega izdelovanje
ali predelovanje je prepovedano, pa pri tem niso podani znaki
kakšnega drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
2) Blago in pripomočki za izdelovanje oziroma predelovanje se vzamejo.
Zatajitev davščin in drugih družbenih dajatev
152. člen
1) Kdor da z namenom, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davščin, prispevkov za socialno zavarovanje ali drugih družbenih dajatev, krive podatke
o dohodkih, o predmetih ali drugih dejstvih, ki vplivajo na
ugotovitev takšnih obveznosti in na njihovo višino ali na drug
način preslepi organ, ki je pristojen za ugotovitev in odmero
davka ali drugih dajatev, pa obveznosti, ki se jim je nameraval
izogniti, presegajo deset tisoč dinarjev, se kaznuje z zaporom
do treh let in z denarno kaznijo.
2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, iz prvega odstavka
tega člena, ne prijavi dohodka oziroma predmeta aii drugih
dejstev, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti, kadar je
prijava obvezna, pa obveznosti, katerim se je nameraval izogniti, presegajo deset tisoč dinarjev.
3) Če so bile z dejanjem iz prvega ali drugega odstavka
tega člena zatajene obveznosti, ki presegajo petdeset tisoč
dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do deset let z
denarno kaznijo.
Tatvina
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165. člen
1) Kdor vzame komu tujo premično stvar z namenom, da si
jo protipravno prilasti,
se kaznuje z zaporom do petih let.
2) Če vrednost ukradene stvari ne presega petsto dinarjev
in je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
3) Če je storilec vrnil oškodovancu ukradeno stvar, preden
je zvedel, da je vložena ovadba ali da je uveden kazenski
postopek, se mu sme kazen odpustiti.
Velika tatvina
166. člen
1) Storilec tatvine iz prvega odstavka 165. člena se kaznuje
z zaporom od enega do desetih let:
1) če je storil tatvino tako, da je z vlomom, vdorom ali z
drugačnim premagovanjem večjih ovir prišel v zaprto stavbo,
sobo, blagajno, omaro ali v druge zaprte prostore;
2) če je storilo tatvino več oseb, ki so se združile zato, da bi
kradle;
3) če je storil tatvino na posebno predrzen način;
poročevalec

4) če je imel pri sebi kakšno orožje ali nevarno orodje za
napad ali obrambo;
5) če je storil tatvino ob požaru, povodnji ali podobni
naravni nesreči;
6) če je storil tatvino tako, da je izrabil nemoč ali nesrečo
drugega.
2) Enako se kaznuje storilec tatvine, če je ukradena stvar
posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če vrednost ukradene stvari presega trideset tisoč dinarjev in je šlo
storilcu za to, da si prilasti takšno stvar ali stvar take vrednosti.
3) Če je urađena stvar velikega ali izjemnega kulturnega ali
zgodovinskega pomena ali če vrednost ukradene stvari presega sto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za to, da si prilasti
takšno stvar ali stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
4) V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Roparska tatvina
167. člen
1) Kdor je zaloten pri tatvini, pa z namenom, da bi ukradeno
stvar obdržal, uporabi proti komu silo ali mu zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od enega do dvanajstih let.
2) Če vrednost ukradene stvari presega sto tisoč dinarjev in
je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se
kaznuje z zaporom najmanj petih let.
3) V posebno hudem primeru dejanja iz drugega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Rop
1) Kdor vzame tujo premično stvar z namenom, da si jo
protipravno prilasti, tako da uporabi silo zoper kakšno osebo
ali ji zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.
2) Če vrednost ukradene stvari presega sto tisoč dinarjev in
je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom najmanj petih let.
3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
skupina ali tolpa ali v posebno hudem primeru dejanja iz
drugega odstavka tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih let ali z zaporom dvajsetih let.
Zatajitev
169. člen
1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je
zaupana,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Kdor si tujo premično stvar, ki jo je našel ali do katere je
po naključju prišel protipravno prilasti,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
3) Če vrednost zatajena stvari ne presega petsto dinarjev in
je šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
4) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, se
kaznuje z zaporom do petih let.
Goljufija
171. člen
1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali
ga pusti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega
premoženja kaj stori ali opusti,
se kaznuje z zaporom do petih let.
2) Če škoda presega trideset tisoč dinarjev in je šlo storilcu

zato, da da pridobi korist v taki višini ali povzroči tako škodo,
se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
3) če škoda presega sto tisoč dinarjev in je šlo storilcu za
to, da pridobi korist v taki višini ali pozvroči tako škodo,
se kazniije z zaporom nanjmanj treh let.
4) V posebno hudem primeru dejanja iz tretjega odstavka
tega člena,;
se storilec kaznuje z zaporom najmanj petih ali z zaporom
dvajsetih let.
5) Če z dejanjem iz prvega odstavka tega člena storjena
škoda ne presega petsto dinarjev iri je šlo storilcu za to, da
pridobi korist do te višine,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
6) S kaznijo iz petega odstavka tega člena se kaznuje
storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, če je /avnal
samo z namenom, da bi koga oškodoval.
7) Pregori zaradi dejanja iz šestega odstavka tega člena se
začne na zasebno tožbo.
Prikrivanje
176. člen
1) Kdor stvar, za katero ve, da je bila pridobljena s kaznivim
dejanjem, ali tisto, kar je bilo zanjo dobljeno s prodajo ali
zamenjavo, kupi, sprejme v zastavo, si kako drugače pridobi,
pokrije ali razpeča,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, pa bi
moral in mogel vedeti, da je bila stvar pridobljena s kaznivim
dejanjem,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
3) Če so stvari iz prvega ali drugega odstavka tega člena
družbeno premoženje, njihova vrednost pa presega sto tisoč
dinarjev ali če je stvar posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
4)če je bila prikrita stvar pridobljena z kaznivim dejanjem,
za katero se preganja storilec na zasebno tožbo, se tudi
storilec dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena
preganja na zasebno tožbo.
Poškodovanje tuje stvari
177. člen
1) Kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi nerabno, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.
2) Če škoda presega trideset tisoč dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
Poškodovanje ali uničenje stvari, ki so
posebnega kulturnega ali zgodovinskega
pomena in naravnih znamenitosti.
178. člen
1) Kdor protipravno poškoduje ali uniči stvar, ki ima poseben kulturni ali zgodovinski pomen ali naravno znamenitost,
se kaznuje 2 zaporom od treh mesecev do petih let.
2) če je poškodovana stvar velikega ali izjemnega kulturnega ali zgodovinskega pomena ali če škoda presega trideset
tisoč dinarjev,
se storilec kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
Nezakonita vselitev
182. člen
1) Kdor se neupravičeno vseli v tuje stanovanje ali v drutje
tuje prostore,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.
2) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da' mora v določenem roku izprazniti stanovanje ali
prostore.
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Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic
191. člen
*
1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila kakšno nepremoženjsko korist ali da bi komu
prizadejala škodo, izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje
uradnih pravic ali ne opravi uradne dolžnosti,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Če je z dejanjem iz prvega odstavka tega člena povzročena znatna škoda ali so huje prekršene pravice drugega,
se storilec kaznuje z zaporom do petih let.
3) Uradna oseba, ki z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobila protipravno premoženjsko korist, izrabi svoj
uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic, pa pri tem
niso podani znaki drugega kaznivega dejanja,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
4) Če z dejanjem iz tretjega odstavka tega člena pridobljena protipravna premoženjska korist presega trideset tisoč
dinarjev in je storilcu šlo za to, da si pridobi tako korist, se
kaznuje z zaporom od enega do desetih let.
Nevestno delo v službi
192. člen
1) Uradna oseba, ki vedoma krši zakone, druge predpise ali
samupravne splošne akte, opušča dolžno nadzorstvo ali kako
drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali
bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega
hujša kršitev pravic drugega ali premoženjska škoda, pa zares
nastane taka kršitev oziroma škoda, ki presega deset tisoč
dinarjev,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) V posebno hudem primeru,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih
let.
Protipravna prilastitev stvari ob preiskavi ali
izvršbi
200. člen
1) Uradna oseba, ki ob preiskavi stanovanja, prostorov ali
oseb, ali ob izvršbi v sodnem ali upravnem postopku vzame
stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti,
se kaznuje z zaporom od enega do petih let.
2) Če vrednost stvari presega trideset tisoč dinarjev in je
šlo storilcu za to, da si prilasti stvar take vrednosti,
se kaznuje z zaporom od dveh do desetih let.
3) V posebno hudem primeru dejanja iz drugega odstavka
tega člena,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.
Nezakonita oprostitev obveznega plačila
203. člen
1) Uradna oseba, ki z namenom, da bi se sama ali kdo drug
izognil predpisanim obveznostim, izrabi svoj položaj ali uradne pravice, prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi svoje
uradne dolžnosti in tako prikrajša družbeno premoženje za
plačilo,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
2) Če je bilo z dejanjem iz prvega odstavka tega člena
družbeno premoženje prikrajšano za plačilo preko trideset
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tisoč dinarjev in je storilcu šlo za to, da se sam ali kdo drug
izogne tolikšni obveznosti,
se kaznuje z zaporom od enega leta do desetih let.
Kriva izpovedba
210. člen
1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred
rednim ali samoupravnim sodiščem, v postopku o prekršku, v
postopku za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne discipline, v drugem disciplinskem ali
upravnem postopku po krivem izpove, izvedenec ali cenilec,
ki da krivo pismeno mnenje ali prevajalec, ki da lažni pismeni
prevod,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Enako se kaznuje stranka, ki je pri dokazovanju z zaslišanjem strank v pravdnem, nepravdnem, izvršilnem ali upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče na to
izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem postopku.
3) Za krivo izpovedbo v kazenskem postopku,
se storilec kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih
let.
4) Če ima dejanje iz tretjega odstavka tega člena posebno
hude posledice za obdolženca,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj dveh let.
5) če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo,
preden se izda dokončna odločba,
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.
Nasilniško obnašanje
222. člen
1) Kdor ogroža mir občanov ali moti javni red tako, da
drugega hudo žali, z njim grdo ravna, dela drugemu nasilje,
povzroča pretep, se predrzno ali brezobzirno obnaša, njegovo
prejšnje življenje pa kaže, da je nagnjen k takemu obnašanju,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let.
2) Če je ogrožanje miru občanov ali motenje javnega reda
storjeno v skupini ali je bil pri dejanju kdo lahko telesno
poškodovan ali je prišlo do hudega ponižanja občanov,
se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
Ogrožanje javnega prometa
251. člen
1) Udeleženec v prometu, ki krši predpise o varnosti cestnega prometa in s tem tako ogrozi promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti, pa zaradi
tega kakšna oseba utrpi lahko telesno poškodbo ali nastane
premoženjska škoda, ki presega dvajset tisoč dinarjev,
se kaznuje z zaporom do treh let.
2) Kdor krši predpise o varnosti železniškega, ladijskega,
avtobusnega prometa ali prometa na žičnicah in s tem tako
ogrozi promet, da spravi v nevarnost življenje ljudi ali premoženje večje vrednosti,
se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
3) če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena
storjeno iz malomarnosti,
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta.
4) Če izreče sodišče pogojno obsodbo, lahko naloži storilcu, da se mora v določenem roku podvreči kontrolnemu
zdravstvenemu pregledu ali preverjanju vozniškega znanja.
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PREDLOG

ZAKONA

o spremembah
varstvu

pred

in dopolnitvah

požarom

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 121. seji dne
15. 3. 1984 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

1. člen
V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76)
se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Delovni ljudje in občani organizirani v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, skupnostih stanovalcev,
samoupravnih interesnih skupnostih, drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih ter društvih imajo pri uresničevanju družbene samozaščite pravice in dolžnosti, da skrbijo za
varstvo pred požarom in ustvarjajo pogoje za preprečevanje
nastanka požarov s tem, da:
- organizirajo in izvajajo požarnovarnostno vzgojo in preventivno delo;
- opozarjajo pristojne organe, organizacije in skupnosti na
pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki vplivajo oziroma bi
lahko vplivale na varstvo pred požarom;
- skrbijo za odpravo okoliščin in stanja, ki ogrožajo požarno varnost;
- vzpodbujajo in ustanavljajo gasilske organizacije in društva in zagotavljajo pogoje za njihovo operativno delo;
- se usposabljajo za naloge varstva pred požarom v miru,
ob naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti in vojni;
- zagotavljajo pogoje za organiziranje in izvajanje požarnovarnostne vzgoje v osnovnem in usmerjenem izobraževanju;
- skrbijo za izobraževanje in usposabljanje kadrov;
- izvajajo druge aktivnosti na tem področju.«
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dolgoročni plan mora pri oblikovanju ciljev in usmeritev
za razvoj dejavnosti v prostoru in določitvi zasnove njegovenamenske rabe upoštevati zahteve požarne varnosti pri izrabi
prostora.
Srednjeročni družbeni plan mora določiti ukrepe, ki zagotavljajo varnost družbenega in zasebnega premoženja, in življenja ljudi pred požari s tem, da morajo biti v njem nakazani
viri za preskrbo z vodo za gašenje, medsebojni odmiki naselij,
prometna ureditev, naravne ovire, ki preprečujejo širjenje
požara, razvrstitev objektiv s povečano nevarnostjo in po- o
dobno.
\
.
3. člen
Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi:
»9. a člen
Pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in vzdrževanju objektov je potrebno
zagotavljati požarno varnost ljudi in premoženja tako, da se v
čim večji meri omeji možnost nastanka in razširitve požara,
zagotovi reševanje ljudi in premoženja in omogoči dostop
gasilcev.
Požarnovarnostne zahteve iz prejšnjega odstavka morajo
poročevalec

zakona o

(ESA-236)
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za notranje zadeve,
- Edo KRANJČEVIČ, namestnik republiškega sekretarja
za notranje zadeve,
- Doroteja STIPANIČ, pomočnca republiškega sekretarja za notranje zadeve.

biti upoštevane v prostorskem izvedenem aktu, lokacijski
dokumentaciji, tehnični dokumentaciji za zgraditev objekta
oziroma dokumentaciji o spremembi tehnološkega procesa.
Iz dokumeritacije mora biti tudi razvidno, kateri predpisi oziroma tehnični normativi s področja požarne varnosti so bili
upoštevanih.
4. člen
Besedilo 10. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše požarnovarnostne zahteve iz prvega odstavka 9. a člena tega
zakona«
5. člen
11. člen se črta.
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »po predpisih iz
drugega odstavka 10. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »glede ha nevarnost požara«.
7. člen
V 14. člen^j se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Izvajanje in uspešnost usposabljanja delavcev za varstvo
pred požarom v organizacijah združenega dela nadzirajo organi požarne inšpekcije.
, Temeljne ip druge organizacije združenega dela in delovne
skupnosti morajo glede na nevarnost nastanka požara določiti enega ali več delavcev, ki so odgovorni za izvajanje
požarnovarnostnih ukrepov, predpisanih s tem zakonom in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter drugimi predpisi.
Delavec, ki je odgovoren za izvajanje požarnovarnostnih
ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti znanja
o nevarnostih za nastanek požara v objektih in njihovi neposredni okolici in nevarnostih za nastanek požara, ki izhajajo iz
delovnega procesa in poznati ukrepe za preprečevanje in
gašenje požarov.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše
predpise o organiziranosti varstva pred požarom in o strokovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje požarno varnostnih ukrepov iz tretjega in četrtega odstavka tega
člena«.
Sedanji drugi odstavek postane šesti odstavek.
8. člen
V 16. členu se črta druga alinea.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se besedi »sprejeti pravilnik«
nadomestita ž besedami: »imeti samoupravni splošni akt«.
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V tretjem odstavku se beseda »pravilnik« nadomesti z besedilom »samoupravni splošni akt«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše
predpise o tem, kaj naj ureja samoupravni splošni akt oziroma
pravilnik o varstvu pred požarom.«
10. člen
Za 17. členom se dodata nova 17. a in 17. b člen, ki se
glasita:
17. a člen
Zaradi ugotavljanja stanja na področju požarnega varstva,
proučevanja vzrokov nastavka požarov, ugotavljanja uspešnosti gasilske intervencije ter preventivnega ukrepanja vodijo
organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti ter državni organi evidenco o požarih.
Republiški sekretar za notranje zadeve izda navodilo o
podatkih in o načinu vodenja evidence o požarih.
17. b člen
Občinske skupščine lahko glede na geografske, vremenske, urbanistične ali druge pogoje z odtoki predpišejo posebne ukrepe za varstvo naravnega ali človekovega bivalnega
okolja pred požarom«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se črtata beseda »poprejšnja«
in zadnja alinea.
V drugem odstavku se črta beseda »poprejšnja« in za besedo »soglasja« vstavi besedilo »k osnutkom prostorskih
izvedbenih načrtov«, na koncu tega odstavka pa se namesto
pike, postavi vejica in doda besedilo: »razen za individualno
stanovanjsko gradnjo ter individualne objekte, ki so od časa
do časa uporabljajo za počitek ali oddih«.
Tretji odstavek se črta.
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi: »Nadzor nad zgrajenimi objekti iz prejšnjega člana opravlja občinska polarna
inšpekcija.«
13. člen
V drugem odstavku 22. člena se beseda »v zakonu o inšpekcijah« nadomestijo z besedilom: »v zakonu o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79 in
12/82)«.
14. člen
24. člen se spremni tako, da se glasi:
»Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzora, s področja varstva pred požarom, lahko opravljajo strokovni organi, organizacije ali gasilska društva, ki imajo za to ustrezno
usposobljene delavce in ki jih pooblasti organ požarne inšpekcije. O opravljenem strokovnam delu inšpekcijskega nadzora mora tak delavec predložiti poročilo organu požarne
inšpekcije, ki je izdal pooblastilo.«
15. člen
V drugem odstavku 27. člena se besedilo »strokovne
osebne morajo imeti pri opravljanju posameznih inšpekcijskih dejanj« nadomesti z besedilom »Ustrezno usposoljeni
delavci iz 24. člena tega zakona morajo imeti pri opravljanju
posameznih strokovnih del inšpekcijskega nadzora«.
16. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »pooblaščene strokovne osebe« nadomesti z besedilom »ustrezno usposobljeni
delavci iz 24. člena zakona«.
17. člen
V šesti alinei prvega odstavka 29. člena se za besedo
»sprejme« vstavi besedilo »samoupravne splošni akt oziroma«.
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18. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »inšpekcije«
črtajo besede »po prejšnjem opozorilu«.
19. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom se ustanovi za območje ene ali več občin (v nadaljnjem
besedilu: občinska skupnost za varstvo pred požarom).
Za območje SR Slovenije se ustanovi Zveza skupnosti SR
Slovenije za varstvo pred požarom«.
20. člen
V prvem odstavku 38. člena se za besedo »razvoja« vstavi
besedilo »skrbijo za skladen razvoj požarnega varstva na
območju, za katerega so ustanovljene, usklajujajo in sprejemajo samoupravne sporazume o temeljih plana«.
V drugem odsttavku se za besedo »se« vstavi besedilo »v
skladu z ugotovljeno požarno nevarnostjo« za besedo »ter«
pa vstavi beseda »preventivni«.
21. člen
V drugem odstavku 39. člena se besedilo »skupščina družbenopolitične skupnosti« nadomesti z besedilom »Izvršni svet
pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti«.
22. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V skupščini skupnosti za varstvo pred požarom sodelujejo
na način, določen s statutom tudi pristojni upravni organi za
notranje zadeve in za ljudsko obrambo, pristojna poveljstva
oboroženih sil SFRJ in predstavniki zavarovalnih skupnosti, ki
skupščino seznanjajo s svojimi ugotovitvami ter dajejo pobude in predloge za izboljšanje stanja na tem področju«.
23. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če skupščina skupnosti za varstvo pred požarom ne sprejeme samoupravnega sporazuma o temeljih plana ali programa varstva pred požarom, lahko skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti začasno uredi ta vprašanja«.
24. člen
Za 43. členom se doda nov 43. a člen, ki se glasi:
43. a člen
V zvezi skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom
uporabniki in izvajalci sooblikujejo politiko varstva pred požarom v SFRJ; oblikuje skupne osnove politike in skladnega
razvoja varstva pred požarom ter zagotavljajo skupaj drugimi
subjekti enoten sistem varstva pred požarom: sodelujejo pri
raziskovalnem in razvojnem delu ter pri uresničevanju vzgoje
in izobraževanja na podorčju varstva pred požarom; skrbijo
za racionalno nabavo in uporabo specialnih gasilskih in reševalnih tehničnih sredstev; sodelujejo pri oblikovanju standardov in normativov za opravljanje dejavnosti varstva pred požarom in uresničujejo druge naloge skupnega pomena za
republiko«.
25. člen
44., 46. in 47. člen se črtajo.
26. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V gasilskih društvih in njihovih zvezah, kot najširših oblikah samozaščitne organiziranosti na področju požarnega
varstva, uresničujejo delovni ljudje in občani svoje posebne
interese v skladu s splošnimi družbenimi interesi, s tem, da
organizirajo in izvajajo preventivno delo na tem področju;
organizirajo operativno službo varstva pred požarom; sprejemajo in izvajajo programe izobraževanja prostovoljnih gasilcev; skrbijo za izboljšanje požarnovarnostne kulture svojih
članov, delovnih ljudi in občanov še zlasti pa pionirjev in
mladincev; usklajujejo svoje delo s poklicnimi gasilskimi enotami in poklicnimi gasilci v organizacijah združenega dela,
poročevalec

drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih; skrbijo za
tehnično opremljenost svojih enot v skladu s programi in
drugimi akti skupnosti za varstvo pred požarom; dajejo mnenja in predloge za izboljšanje požarnega varstva ter nudijo
strokovno pomoč skupnostim za varstvo pred požarom, organizacijam združenega dela in drugim organizacijam ter opravljajo druge naloge določene v svojih statutih«.
27. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »lahko kot družbene organizacije pridobivajo« nadomesti z besedilom »so
družbene organizacije in lahko pridobivajo«.
28. člen
V 50. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
»Pri ustanovitvi teritorialne poklicne gasilske enote mora
ustanovitelj upoštevati, da se taka enota organizira za območje, ki je zaradi geografskega položaja, industrijskih objektov v katerih se uporabljajo ali skladiščijo lahko vnetljivi
materiali, števila stanovanjskih in industrijskih objektov, števila prebivalstva ali drugih okoliščin, požarno ogroženo in da
gre za zaokroženo območje, ki zagotavlja racionalno, ekonomično in učinkovito delovanje.
Glede na velikost in požarno nevarnost območja mora ustanovitelj zagotoviti sredstva za minimalno tehnično opremo in
potrebno število poklicnih gasilcev za učinkovito delovanje
enote«.
29. člen
Za 50. členom se dodata nova 50. a in 50. b člen, ki se
glasita:
»50. a člen
Da se zagotovi vpliv družbene skupnosti sodelujejo v organih upravljanja poklicne gasilske enote tudi delegati ustanovitelja in drugi delegati, ki jih določa statut (v nadaljnjem
besedilu: delegati družbene skupnosti.)
Zadeve, o katerih odločajo v organih upravljanja poleg
delegatov delavcev tudi delegati iz prvega odstavka tega
aena, so:
- sprejemanje razvojnih planov;
- pogoji za pridobivanje dohodka;
- finančni in zaključni račun gasilske enote;
- kadrovska politika in statusne spremembe;
- spremljanje ter obravnava stanja na področju varstva
pred požarom;
- ter druge Zadeve, ki se določijo s statutom.
Statut poklicne gasilske enote velja, ko da nanj soglasje
ustanovitelj in organ pristojne družbenopolitične skupnosti.
50. b člen
Z namenom, da se zagotovi čimvečja strokovna enotnost in
čimvečja operativna sposobnost vseh gasilskih enot so poklicne gasilske enote dolžne koordinirati svoje delo s prostovoljnimi gasilskimi enotami in nuditi strokovno pomoč pri
vzgoji in usposabljanju prostovoljnih in poklicnih gasilcev.
Poklicne gasilske enote in njihovi delavci so tudi dolžni
sodelovati s prostovoljnimi gasilskimi enotami in drugimi
organizacijami in skupnostmi pri organiziranju in izvajanju
preventivnega dela kot dela nalog in aktivnosti družbene
samozaščite na področju požarnega varstva«.
30. člen
Za 54. členom se doda nov 54. a člen, ki se glasi.
»54. a člen
Operativni član prostovoljne gasilske enote, ki nima statusa
zavarovanca iz drugega naslova pa se poškoduje pri gašenju,
reševanju, na vajah ali med šolanjem in zaradi take poškodbe
zboli ali izgubi splošno delovno zmožnost, je zdravstveno,
pokojninsko in invalidsko zavarovan kot oseba v delovnem
razmerju za primer nesreče pri delu.
Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavljajo občinske skupnosti za
varstvo pred požarom.«

31. člen
V 55. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»V gasilskih enotah se delovni čas poklicnih gasilcev določa z razporedom«.
V sedanjem besedilu 55. člena, ki postane drugi odstavek se
besedilo »V primeru nujne gasilske intervencije je delavec
teritorialne poklicne gasilske enote dolžan« nadomesti z besedilom »Kadar grozi neposredna nevarnost, da izbruhne
požar ali v primeru gasilske intervencije ali intervencije po 59.
a in 59 b. členu tega zakona, so poklicni gasilci dolžni«.
32. člen
59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar gre za požare večjega obsega lahko republiški sekretar za notranje zadeve odredi, da sodelujejo pri gašenju in
reševanju oseb ter premoženja, teritorialne poklicne gasilske
enote z drugih območij.«
33. člen
Za 59. členom se dodata nova 59. a in 59. b člen, ki se
glasita:
»59. a člen
Teritorialne poklicne gasilske enote, ki imajo primerno
opremo in usposobljene kadre lahko opravljajo poleg svojih
osnovnih nalog še naslednje naloge:
- pomagajo pri reševanju ljudi in premoženja ob potresu
ali drugih elementarnih nesrečah;
- nudijo strokovno pomoč pri vzgoji in urjenju gasilcev;
- združujejo zahtevnejšo gasilsko opremo;
- zagotavljajo strateške zaloge specialnih gasilskih sredstev (penila, praški, haloni in drugo);
- rešujejo z višin, vode, kraških jam in podobno ter
- opravljajo druge naloge, s katerimi varujejo ljudi in premoženje, če so za to usposobljene.
59. b člen
Teritorialne poklicne gasilske enote iz prejšnjega člena
tega zakona lahko za organizacije združenega dela, druge
samoupravne organizacije in skupnosti odstranjujejo posledice nezgod pri ravnanju z nevarnimi snovmi, opravljajo zahtevnejše intervencije na področju industrije in prometa, ko je
potrebna specialna oziroma reševalna mehanizacija, dajejo
strokovno pomoč pri vzgoji in urjenju gasilcev, vzdržujejo
gasilsko opremo in opremo za odstranjevanje nevarnih snovi,
zagotavljajo specialna gasilska sredstva in opravljajo druge
strokovne naloge s področja požarnega varstva.
Te naloge lahko teritorialna poklicna gasilska enota opravlja za subjekte naštete v prvem odstavku po predhodnem
soglasju ustanovitelja
Medsebojne pravice in obveznosti med teritorialno poklicno gasilsko enoto in organizacijami združenega dela, drugimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi se uredijo
s pogodbo «
34. člen
V 60. členu se za besedo »lahko« vstavijo besede »na
predlog vodje gašenja«.
35. člen
V prvem odstavku 63. člena se namesto pike na koncu
prvega odstavka postavi vejica in dodata novi alinei, ki se
glasita:
»- da odredi odstranitev vozila in drugih ovir, ki onemogočajo uspešno intevencijo oziroma odvzem vode za gašenje;
- da odredi sežig nevarne snovi, če drugače ni mogoče te
snovi odstraniti.«
,
36. člen
Za 64. členom se doda nov 64. a člen, ki se glasi:
»64. a člen
Enote gasilskih društev in poklicne gasilske enote se vključijo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih
razmerah v zaščitne in reševalne akcije civilne zaščite in
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delujejo v skladu z načrti civilne zaščite ter po navodilih
pristojnih štabov za civilno zaščito«.
f ,
37. člen
V drugem in tretjem odstavku 67. člena se beseda »atest«
nadomesti z besedo »strokovno mnenje«.
38. člen
V drugem odstavku 68. člena se besedilo »atestu iz prejšnjega člena tega zakona« nadomesti z besedilom »strokovnemu mnenju iz prejšnjega člena«.

Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 din se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo od 3.000 do 30.000 din se kaznuje za
prekršek iz 2. in 4. točke prvega odstavka tega člena tudi
odgovorna oseba organa družbenopolitične skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne skupnosti.«

43. člen
Na koncu 73. člena se namesto pike postavi podpičje in
doda naslednje besedilo: »če te enote opravljajo svojo dejavnost izven območja za katerega so ustanovljene ta del njene
dejavnosti financira pristojna skupnost za varstvo pred požarom«.

45. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi;
»Z denarno kaznijo od 15.000 do 75.000 din se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
1. iz lokacijske dokumentacije, tehnične dokumentacije za
zgraditev objekta ali dokumentacije o spremembi tehnološkega procesa ni razvidno, kateri predpisi oziroma tehnični
normativi so bili upoštevani (drugi odstavek 9. a člena);
2. nima v pripravljenosti potrebnih naprav, orodja in sredstev za gašenje požara (prvi odstavek 13. člena);
3. ne skrbi za vzgojo in izpopolnitev znanja svojih delavcev s področja varstva pred požarom (prvi odstavek 14
člena);
4. ne določi enega ali več delavcev, ki so odgovorni za
izvajanje požarnovarnostnih ukrepov (tretji odstavek 14
člena);
5. nima gasilske straže, ki bi jo morala imeti po 16. členu
tega zakona;
6. nima samoupravnega splošnega akta o varstvu pred
požarom (prvi odstavek 17. člena);
7. ne vodi evidenc o požarih (17. a člen);
8. ne poroča v določenem roku pristojni požarni inšpekciji o izvršitvi naloženega ukrepa ali prepovedi iz 29. in 30
člena tega zakona (31. člen);
9. ustanovi gasilsko enoto, ki ne izpolnjuje pogojev glede
najnižjega števila gasilcev, ki jih mora imeti gasilska enota,
minimalne tehnične opreme ali osebne in skupne zaščitne
opreme določenih z aktom republiškega sekretarja za notranje zadeve iz 52. člena tega zakona;
10. ne da kupcu potrdila o tem, da ustreza prodano gasilsko tehnično sredstvo strokovnemu mnenju iz drugega odstavka 67. člena tega zakona (drugi odstavek 68. člena);
11. nabavi gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza strokovnemu mnenju iz drugega odstavka 67. člena tega zakona
(69. člen);
12. ne vzdržuje gasilskih tehničnih sredstev v skladu s
tehničnimi predpisi in navodili (69. a Žlen);
13. nima potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih gasilskih tehničnih sredstev (prvi odstavek 70. a člena);
14. opravlja servisiranje ročnih in prevozni^) gasilskih aparatov, pa ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogojev, ki jih določi republiški sekretar za notranje zadeve (70 b
člen).
Z denarno kaznijo od 1500 do 15.000 din se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo od 1500 do 15.000 din se kaznuje za
prekršek iz 2., 3., 4., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točke prvega
odstavka tega člena tudi odgovorna oseba organa družbenopolitične skupnosti, drugega državnega organa ali krajevne
skupnosti.«

44. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi.,
»Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 din se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
1. pri izdelavi lokacijske dokumentacije, tehnične dokumentacije za zgraditev objekta ali dokumentacije o spremembi tehnološkega procesa niso upoštevane požarnovarnostne zahteve iz prvega odstavka 9. a člena tega zakona
(drugi odstavek 9. a člena);
2. ne organizira gasilske enote, ki jo mora imeti (12. člen);
3. ne ravna v skladu z odredbo republiškega sekretarja za
notranje zadeve iz drugega odstavka 59. člena tega zakona;
4. prepreči vodji gašenja izvršitev katere izmed njegovih
pravic in dolžnosti iz 63. člena tega zakona ali ga pri tem
ovira;
5. izdela, uvozi ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo,
za katerega nima strokovnega mnenja iz drugega odstavka
67. člena tega zakona (69. člen).

46. člen
79. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se kaznuje za
prekršek oseba, ki pri samostojnem opravljanju dejavnosti:
1. v obrtni delavnici, v kateri je povečana nevarnost požara
nima potrebnih naprav in sredstev za gašenje začetnega požara (drugi odstavek 13. člena);
2. nima gasilske straže, ki bi jo po 16. členu tega zakona
moral organizirati;
3. v obrtni delavnici nima izobešenega pravilnika o varstvu
pred požarom (drugi odstavek 17. člena);
4. ne da kupcu potrdila o tem, da ustreza prodano gasilsko
tehnično sredstvo strokovnemu mnenju iz drugega odstavka
67. člena tega zakona (drugi odstavek 68. člena);
5. izdela ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo, za
katero ni ustreznega jugoslovanskega standarda, pa si ni
pridobila strokovnega mnenja iz drugega odstavka 67. člena
tega zakona (69. člen).«

39. člen
V 69. členu se besedilo »pogojem, določenim z atestom,
izdanim po tretjem odstavku« nadomesti z besedilom »ne
ustreza pogojem iz«.
40. člen
Za 69. členom se doda nov 69. a člen, ki se glasi:
»69. a člen
Uporabniki gasilskih tehničnih sredstev morajo ta sredstva
vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili«.
41. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi: »Gasilska tehnična
sredstva po tem zakonu so sredstva in naprave, ki so namenjene za osebno in kolektivno zaščito ljudi in premoženja ter
za gašenje in reševanje ljudi in premoženja«.
42. člen
Za 70. členom se dodata nova 70. a in 70. b člen, ki se
glasita:
»70. a člen
Uporabnik si mora pred pričetkom uporabe objekta v katerem je vgrajeno gasilsko tehnično sredstvo oziroma takoj po
dokončni vgraditvi tega sredstva pridobiti potrdilo, s katerim
se ugotovi brezhibnost delovanja tega sredstva.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda organizacija združenega dela ali gasilska enota, ki jo pooblasti republiški sekretar
za notranje zadeve.
70. b člen
Servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov lahko
opravlja organizacija oziroma gasilska enota ali občan, ki
samostojno opravlja to dejavnost z osebnim delom, z delovnimi sredstvi v njegovi lasti, če izpolnjuje minimalne tehnične
in druge pogoje, ki jih določi republiški sekretar za notranje
zadeve«.
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6. ne vzdržuje gasilskih tehničnih sredstev v skladu s tehničnimi predpisi in navodili (69. a člen);
7. opravlja servisiranje ročnih in prevoznih gasilskih aparatov pa ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogojev,
ki jih določi republiški sekretar za notranje zadeve (70. b
člen).
Z denarno kaznijo od 5.000 do 30.000 din se kaznuje za
prekršek skupnost stanovalcev, če v hiši ni naprav in sredstev
za gašenje začetnega požara (drugi odstavek 13. člena)«.
47. člen
Za 79. členom se vstavi nov 79. a člen, ki se glasi:
79. a člen
Z denarno kaznijo od 500 do 15.000 din se kaznuje za
prekršek:
1. kdor nima gasilske straže, ki bi jo po 16. členu tega
zakona moral organizirati;
2. kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost, da izbruhne
požar ali kdor opazi požar pa nevarnosti ne odstrani oziroma
požara ne pogasi (prvi odstavek 58. člena);
3. kdor sam ne more odstraniti nevarnosti za nastanek
požara ali ne more pogasiti požara pa o tem ne obvesti
najbližje gasilske enote ali postaje milice (drugi odstavek 58.
člena);
4. kdor ne pomaga pa ima na razpolago sredstva za zveze
ali prevoznega sredstva za to, da se obvesti najbližja gasilska
enota ali postaja milice o obstoju nevarnosti nastanka požara
oziroma o požaru (drugi odstavek 58. člena);
5. kdor ne dovoli uporabe prevoznega sredstva ali se ne
odzove pozivu vodje gašenja za sodelovanje pri gašenju požara in reševanju ljudi in premoženja, ki ga ogroža požar in
tega ne more opravičiti (drugi odstavek 63. člena);
6. kdor prepreči vodji gašenja izvršitev katere izmed njegovih pravic in dolžnosti iz 63. člena tega zakona ali ga pri tem
ovira.
7. poveljnik gasilske enote, ki se brez upravičenega vzroka
ne odzove pozivu na pomoč pri gašenju požara in reševanju
(64. člen).
48. člen
V prvem stavku prvega odstavka 80. člena se znesek »50«

nadomesti z zneskom »300«; v drugem odstavku pa se znesek
»100« nadomesti z zneskom »500«.
V prvem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. se ne odstrani s požarišča ali iz sosednjih objektov ali ne
odklopi virov energije ali ne dopusti uporabe vode za gašenje
ali ne odstrani vozila ali drugih ovir, ki onemogočajo uspešno
intervencijo ali kako drugače s svojim ravnanjem ovira normalen potek gašenja oziroma reševanja (63. člen).«
49. člen
Natančnejši predpisi, določeni s tem zakonom, morajo biti
izdani v roku enega leta po uveljavitvi zakona.
Dokler ne bo izdan predpis iz 4. člena tega zakona in
tehnični normativi iz 29. člena zakona o standardizaciji (Uradni list SFRJ, št. 38/77 in 11/80) organi in organizacije ravnajo
glede ukrepov za varstvo pred požarom v skladu z obstoječimi
tehničnimi normativi.
50. člen
Organizacije združenega dela, druge organizacije, državni
organi ter osebe iz drugega odstavka 17. člena tega zakona
morajo svoje samoupravne splošne akte oziroma pravilnike o
varstvu pred požarom uskladiti z določbami tega zakona in s
podzakonskimi predpisi iz prejšnjega člena v enem letu po
njihovi uveljavitvi.
51. člen
Že ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom nadaljujejo z delom v skladu z določbami
tega zakona.
, 52. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadzor nad izvajanjem
varstvenih in drugih varnostnih ukrepov, ki jih po 35. členu
zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter
o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77) opravlja
Republiški inšpektorat za požarno varnost, opravljajo občinske požarne inšpekcije.
53. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
OBRAZLOŽITEV
I. Skupščina SR Slovenije je na seji zbora občin in zbora
združenega dela dne 25. januarja 1984 sprejela osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred
požarom. Zbora skupščine sta naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi predlog zakona, pri tem pa
prouči in ustrezno upošteva predloge, pripombe in stališča
delovnih teles skupščine in zborov, pripombe skupin delegatov ter stališča in pripombe delegatov izraženih na sejah
zborov, za pripombe, ki jih ni upošteval pa obrazloži zakaj jih
ni mogoče sprejeti.
II. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval
večino pripomb in mnenj sprejetih v razpravah o osnutku
zakona. Tako se v skladu s pripombo v J. členu predloga
zakona (1. člen osnutka zakona) razširja krog tistih, ki so
dolžni skrbeti za kontinuirano preventivno delovanje na področju varstva pred požarom. Vsebina zadnje alinee drugega
odstavka J. člena osnutka zakona pa je v skladu s pripombo v
predlogu zakona oblikovana v dveh alineah tako, da je iz
zakona jasno razvidno, da se izvajanje drugih aktivnosti na
področju varstva pred požarom ne nanaša le na izobraževanje
na tem področju.
V skladu s pripombami je besedilo 2., 3. in 11, člena predloga zakona (2., 3. in 11, člen osnutka zakona) usklajeno z
besedili predlogov zakonov s področja prostorskega urejanja,
ki so bili predloženi Skupščini SR Slovenije in so objavljeni v
,Poročevalcu' z dne 24. 2. 1964 št. 7.
V skladu s pripombo, dano k 4: členu osnutka zakona (4.
člen predloga zakona) se zaradi jasnosti pooblastila republiporočevalec

škemu sekretarju za notranje zadeve besedilo tega člena
spreminja tako, da iz njega izhaja, da gre pri tem za ureditev
požarnovarnostnih zahtev iz 9a člena.
Ob upoštevanju pripombe, da ni primerno, da se z zakonom
določa kaj mora urejati samoupravni splošni akt, je v 9. členu
predloga zakona (9. člen osnutka zakona) določeno le, da
republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše predpise o tem, kaj naj vsebuje samoupravni splošni akt oziroma
pravilnik o varstvu pred požarom.
V skladu s pripombo, da imajo člani gasilskih društev in
njihovih zvez ustrezna števila delegatskih mest v zborih izvajalcev skupščin samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo
pred požarom ter zato ni razloga, da bi bilo v zakonu posebej
predvideno, da gasilske zveze sodelujejo s skupščinami teh
skupnosti, je spremenjeno besedilo 22. člena predloga zakona (21. člen osnutka zakona),
V skladu s pripombo, da oblike in možnosti organiziranja
združenega dela ureja že zakon o združenem delu, predlog
zakona ne vsebuje določila, po katerem naj bi se teritorialne
gasilske enote organizirale kot delovne organizacije.
V skladu s pripombo je iz 50. a člena (29. člen predloga
zakona oziroma 28. člen osnutka zakona) črtano določilo, da
v organih upravljanja poklicne gasilske enote sodelujejo delegati socialistične zveze delovnega ljudstva.
V 31. členu predloga zakona (30. člen osnutka) je kot
nepotrebno črtano določilo, da se razpored opravi v okviru
182-urnega delovnega meseca oziroma 42-urnega delovnega
tedna. V zvezi s pripombo kaj vse naj bi se štelo kot delo pod
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posebnimi pogoji je predlagatelj ugotovil, da bi bilo potrebno
veljavno besedilo 55. člena le dopolniti z določilom, da so vsi
poklicni gasilci dolžni delati pod posebnimi pogoji in to tudi v
primeru, kadar grozi neposredna nevarnost za nastanek požara ali v primerih intervencije po 59 a in 59 b členu teqa
zakona.
V skladu s pripombo je v 59. b členu (33. člena predloga
zakona oziroma 32. člen osnutka zakona) predvideno, da
teritorialne poklicne gasilske enote opravljajo tudi strokovne
naloge s področja požarnega varstva.
V kazenskih določbah je v skladu s pripombo zvišana najvišja možna denarna kazen za osebo, ki pri samostojnem
opravljanju dejavnosti prekrši kakšno izmed določenih materialnih določb Besedila posameznih sankcij pa so spremenjena le v toliko, da so usklajena s spremembami materialnih
določb, ki jih prinaša predlog zakona.
V skladu s pripombo je spremenjeno in dopolnjeno besedilo 50. člena predloga zakona (49. člen osnutka zakona)
tako, da je v njem določeno, da morajo organizacije združenega dela, druge organizacije in državni organi ter osebe, ki z
osebnim delom s sredstvi v lasti občanov svoje samoupravne
splošne akte oziroma pravilnike o varstvu pred požarom uskladiti z določbami tega zakona in podzakonskih predpisov v
enem letu po njihovi uveljavitvi.
III. Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel upoštevati naslednjih pripomb, predlogov in mnenj, izraženih v
razpravah v delovnih telesih skupščine in zborov in pristojnih
zborih, in sicer iz sledečih razlogov:
1.

sebne ukrepe za varstvo človekovega bivalnega okolja pred
požarom. Nekaterim požarnim inšpektorjem, glede na številnost individualnih gradenj, 80% njihovega dela predstavlja
izdajanje soglasij za individualne gradnje. Ob upoštevanju
dejstva, da se novi objekti grade v urbanistično urejenih
območjih v katerih so upoštevane požarnovarnostne zahteve,
po mnenju predlagatelja niso več potrebna soglasja za individualne gradnje. Poleg tega pa je v zakonu o graditvi objektov,
ki je v fazi sprejemanja določeno (81. člen predloga zakona o
graditvi objektov), da se s tehničnim pregledom gradnje ugotovi ali je objekt zgrajen v skladu s tehnično dokumentacijo in
varno glede požara, življenja in zdravja ljudi.
4.

Predloga, da se 12. člen predloga zakona dopolni z določilom, da »republiški inšpektoriat za požarno varnost sodeluje
pri tehničnih pregledih objektov iz prejšnjega člena, po potrebi pa tudi pri občasnih išpekcijskih pregledih teh objektov,
obvezno pa najmanj vsako drugo leto«, predlagatelj ni mogel
upoštevati. Predlagatelj meni, da je Republiški inšpektorat za
požarno varstvo z zakonom o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih dovolj zavezan za to, da bo nadzor nad
zgrajenimi objekti iz 19. člena zakona izvajan tako kot je
potrebno. Predlog po katerem naj bi bilo v zakonu določeno
kolikokrat bo republiški inšpektor pregledal posamezen objekt pa ni sprejemljiv saj se to ureja z letnimi programskimi
usmeritvami Republiškega požarnega inšpektorata.
5.
Predloga, da se v zakonu opredeli strokovni nadzor nad
vzdrževanjem opreme v glasilskih organizacijah, predlagatelj
ni upošteval. Določila zakona in predlagane dopolnitve v zvezi
z vzdrževanjem gasilske opreme in tehničnih sredstev namreč
veljajo tudi za vzdrževanje glasilske opreme in tehničnih sredstev s katerimi razpolagajo goasilske organizacije. Po mnenju
predlagatelja te obveznosti zadostujejo in ni razlogov, da bi za
gasilske organizacije določali strožje pogoje glede vzdrževanja.

Pripombe, da naj se v zakonu bolj opredeli odgovornost
vsakega družbenega subjekta, da stori vse za to, da se zagotovi varstvo pred požarom predlagatelj ni upošteval. Predlagatelj meni, da je odgovornost za preventivno delovanje na
področju varstva pred požarom s tem zakonom dovolj opredeljena. V 1. členu predloga zakona so konkretno naštete
naloge s področja preventivnega delovanja za izvajanje katerih so zadolženi vsi družbeni dejavniki. Z 2. in 3. členom
predloga zakona se določajo elementi s področja varstva pred
požarom, ki morajo biti upoštevani v urbanističnih planskih
aktih. S 7. členom predloga zakona so organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti
zavezane, da morajo imeti delavce, ki so odgovorni za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov. V 17. členu zakona pa je
določeno, da morajo fe organizacije imeti samoupravni
splošni akt o varstru pred požarom v katerem naj bi poleg
preventivnih ukrepov opredelili tudi organizacijo varstva pred
požarom in s tem tudi odgovornost posameznih nosilcev
funkcij v teh organizacijah.

Predlog, da se v 25. členu beseda ,program' nadomesti z
besedilom , ocena požarne ogroženosti ', ni sprejemljiv. Ocena
požarne ogroženosti je akt, ki na osnovi požarnovarnostnih
elementov v posameznem območju določa požarno ogroženost tega območja. Programi, večletni in letni, pa so operativni akti v katerih so na osnovi ocene požarne ogroženosti
podane požarnovarnostne aktivnost, ki so potrebne na določenem območju za to, da se prepreči nevarnost požara oziroma v primeru nastanka požara le-ta pogasi.

2.

7.

Pripombe, da predloženi osnutek zakona zahteva soglasja
od izdelave prostorskega izvedbenega akta do uporabnega
dovoljenja ter da taka določila niso v skladu z osnutkom
zakona o graditvi objektov, predlagatelj ni mogel upoštevati.
Predlog zakona o graditvi objektov v 47. členu zavezuje le
investitorja katere dokumnete mora predložiti za izdajo gradbenega dovoljenja pri tem pa ni izrecno postavljena zahteva o
predložitvi soglasij. Iz obrazložitve pa je razvidno, da so soglasja potrebna ter da je dolžnost pristojnih upravnih organov, da si pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobijo soglasja pristojnih organov in organizacij. Sprememba in dopolnitev 9. člena (2. in 3. člena predloga zakona) ter dopolnitev
19. člena (11. člen predloga zakona) po kateri se k osnutkom
prostorskih izvedbenih načrtov dajejo soglasja, pa so pripravljena na podlagi 35. in 39. člena predloga zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor.
3.
Pripombe, da izdajanje mnenj in soglasij k individualnim
gradnjam ne bi smeli opustiti, predlagatelj hi upošteval. Gradbeni materiali, ki se danes uporabljajo pri individualnih gradnjah imajo takšne lastnosti, da je požarna ogroženost le-teh
minimalna. Če so individualni objekti postavljeni kot to določa urbanistična dokumentacija tudi ni mogoče širjenje požara iz objekta na objekt Za starejša mestna jedra, kjer ti
odmiki niso upoštevani pa je s 17 b členom 10. člena predloga
zakona dana možnost, da občinska skupščina predpiše po28

6.

Pripombe, da naj se v zakonu določi, da se morajo vzroki
vsakega požara temeljito raziskati, predlagatelj ni mogel upoštevati. Raziskovanje vzrokov požarov je stvar organov odkrivanja in pregona, ki te naloge tudi opravljajo v skladu s
sistemskimi zakoni, ki rešujejo ta vprašanja. Ti raziščejo vsak
požar o katerem so obveščeni oziroma ga odkrijejo. Ob tem
predlagatelj pripominja, da so bili pri večini večjih požarov
vzroki požara raziskani oziroma odkriti. Določeno število
vzrokov manjših požarov pa je ostalo neraziskanih zaradi
uničenje sledov.
8.

Predloga, da bi določilo 59. a člena 33. člena predloga
zakona (32. člen osnutka zakona) veljalo za vse teritorialne
poklicne gasilske enote in ne samo za tiste, ki imajo primerno
opremo in usposobljene kadre, predlagatelj ni mogel upoštevati. Teritorialne poklicne gasilske enote so ustanovljene za
gašenje požarov in reševanje ljudi in premoženja ob požarih
na določenem območju. Z določilom predlaganega 59 a člena
se daje teritorialnim poklicnim gasilskim enotam, ki so primemo opremljene in usposobljene možnost, da opravljajo
poleg svojih osnovnih nalog tudi tiste naloge naštete v tej
določbi, za katere so usposobljene in sicer tudi izven svojega
območja. Predlagana rešitev je po mnenju predlagatelja primerna saj zagotavlja racionalno nabavo opreme, ki je zelo
draga kot tudi racionalno dodatno usposabljanje kadrov za
opravljanje teh nalog, s tem, da te naloge financira tisti za
poročevalec

katerega se opravljajo. Pri tem predlagatelj pripominja, da je v
skladu z zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti v 64. a členu 36. člena predloga zakona predvideno, da se poklicne gasilske enote kot tudi enote gasilskih
društev v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih
razmerah vključijo v zaščitne in reševalne akcije civilne zaščite v skladu z načrti civilne zaščite ter po navodilih pristojnih štabov za civilno zaščito.

9.

V zvezi s pripombo, da zaradi nekaterih nerazčiščenih vprašanj ne bi spreminjali določb 67., 66. in 69. člena veljavnega
zakona predlagatelj meni, da so te spremembe potrebne. Po
13. točki 281. člena ustave SFRJ in zakonu o standardizaciji
(Uradni list SFRJ, št. 38/77 in 11/80) je za izdajanje standardov, tehničnih normativov in atestov pristojen Zvezni zavod za
standardizacijo oziroma za izdajanje atestov tudi organizacije, ki jih ta zavod pooblasti. Po uveljavitvi zakona o standardizaciji prihaja v praksi do težav, saj organizacije, ki jih je na
podlagi zakona o varstvu pred požarom pooblastil republiški
sekretar za notranje zadeve, da izdajajo ateste za gasilska
tehnična sredstva, ateste ne bi smele izdajati iz dveh razlogov:
prvič zato, ker jih za izdajanje atestov ni pooblastil Zvezni
zavod za standardizacijo in drugič zato, ker se atesti lahko
izdajajo le na podlagi izdanih jugoslovanskih standardov in
tehničnih normativov. Ker zvezni zavod za standardizacijo pri
izdaji standardov in tehničnih normativov s področja požarnega varstvp kasni se pooblaščene organizacije v večini primerov pri pregledu gasilskih tehničnih sredstev poslužujejo le
splošno veljavnih tehničnih normativov. Zaradi tega pooblaščene organizacije opozarjajo, da niso pristojne za izdajanje
atestov, so pa pripravljene gasilska tehnična sredstva pregledati in dati o tem strokovno mnenje, da je sredstvo sposobno
za uresničevanje svojega namena.
Predlagatelj pripominja, da se v Sloveniji uporabljajo tudi
gasilska tehnična sredstva, ki se uvažajo ali ki so sicer izdelana doma, pa zanje niso izdani jugoslovanski standardi, saj
na domačem tržišču nekaterih gasilskih tehničnih sredstev za
katera so izdani jugoslovanski standardi, ni. Za taka gasilska
tehnična sredstva je nujno, da se pred uporabo ugotovi ali
ustrezajo svojemu namenu. To je mogoče zagotoviti le na ta
način, da ga usposobljena organizacija pregleda ali poda o
tem svoje strokovno mnenje. Ce se to vprašanje s tem zakonom ne bi uredilo bi v bodoče v primerih, ko se bodo uporabljala in vgrajevala gasilska tehnična sredstva za katere ni
jugoslovanskih standardov, ne bi bilo mogoče izdajati požarnovarnostnih soglasij, kar pomeni, da ne bo mogoče izdajati
uporabnih dovoljenj za objekte, pri katerih se uporabljajo ali
se vgrajujejo take naprave oziroma pričeti s proizvodnjo po
novih ali spremenjenih tehnoloških postopkih.

DOLOČBE ZAKONA O VARSTVU
PRED POŽAROM (URADNI LIST
SRS, ŠT. 2/76) KI SE
SPREMINJAJO ALI
DOPOLNJUJEJO
3. člen
Delovni ljudje in občani v organizacijah združenega dela in
drugih organizacijah ter v krajevnih in drugih skupnostih
imajo pravico in dolžnost, da na temelju družbene samozaščite varujejo pred požarom družbeno premoženje ter življenje in premoženje občanov.
9. člen
V regionalnem prostorskem planu, urbanističnem načrtu,
zazidalnem načrtu in urbanističnem redu morajo biti določeni
poročevalec

10.
V zvezi s pripombo, da naj bi se iz celotnega prispevka
delavca (za požarno varnost) zaposlenega izven občine, v
kateri ima stalno prebivališče, 50% sredstev odvajalo samoupravni interesni skupnosti za varstvo pred požarom občine, v
kateri je zaposlen, 50% pa samoupravni interesni skupnosti
občine, v kateri ima delavec stalno prebivališče, predlagatelj
odgovarja naslednje. Pripomba je umestna, vendar je potrebno iskati ustrezne rešitve izven z zakonom določenega
načina obračunavanja prispevka za varstvo pred požarom.
Predlagana sprememba bi namreč zahtevala, da se ustrezno
spremenijo vse zakonske ureditve, ki določajo to področje.
Hkrati pa bi se zelo povečalo administriranje v temeljnih
organizacijah združenega dela, saj bi morale ta prispevek
povsem ločeno obravnavati. Zaradi zahtev po čim večji racionalizaciji prispevkov se moramo takšnim pobudam izogibati.
Predlagatelj meni, da je naveden problem možno reševati s
sporazumi tistih občinskih skupnosti za varstvo pred požarom
v katerih ima delavec oziroma občan stalno prebivališče s
skupnostmi v občinah, kjer imajo sedež temeljne organizacije
združenega dela, v katerih so zaposleni ti delavci. V primeru
takšne rešitve bi morale občinske skupnosti samo prenašati
določena sredstva, ki so jih prejele od temeljnih organizacij
združenega dela v tiste občinske skupnosti, kjer imajo ti
delavci svoje stalno prebivališče.
11.
V zvezi z drugim odstavkom 48. člena predloga zakona je bil
izražen pomislek, ali lahko republika za čas, ko zveza ne izda
določenih podzakonskih predpisov, sama določa kakšne
norme nadomeščajo te podzakonske predpise. Predlagatelj
meni, da republika ima tako pristojnost, saj je v 322. členu
ustave SR Slovenije določeno, da Skupščina SR Slovenije
lahko sprejme celo zakon o vprašanju iz zvezne pristojnosti,
če zveznega zakona ni oziroma če ta vprašanja v njem niso
rešeni.
IV. Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih
finančnih sredstev za družbenopolitične skupnosti, prav tako
se z njim upravnim organom ne nalaga kakšnih novih obveznosti; občinski požarni inšpektorji bodo sicer prevzeli inšpektorski nadzor nad objekti iz 19. člena zakona, vendar pa z
uveljavitvijo tega zakona ne bodo več izdajali soglasij k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem za individualne
stanovanjske gradnje ter individualne objekte, ki se od časa
do časa uporabljajo za počitek in oddih. Nalagajo pa se
obveznosti organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim glede usposabljanja na
področju varstva pred požarom in organiziranja varstva pred
požarom ter vodenja evidenc o požarnih ipd. Vendar pa predlagatelj meni, da so sredstva, ki bodo potrebna za izvedbo teh
določb bistveno manjša kot znašajo škode, ki jih povzročajo
požari, ki so največkrat posledica nepoznavanja vzrokov požarov in ustreznega ukrepanja ob požarih.

viri za preskrbo z vodo za gašenje, medsebojni odmiki objektov in naselij, prometna ureditev, naravne ovire, ki preprečujejo širjenje požara, razvrstitev objektov s povečano nevarnostjo požara in drugi podobni ukrepi, s katerimi je zagotovljena varnost objektov in naselij pred požarom.
Pristojni organ požarne inšpekcije daje mnenja k osnutku
urbanističnih programov, urbanističnih načrtov in zazidalnih
načrtov, preden se ti osnutki javno razgrnejo po predpisih o
urbanističnem planiranju.
10. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju
z republiškim sekretarjem za urbanizem, republiškim sekretarjem za industrijo ali republiškim sekretarjem za delo, v
skladu s pristojnostmi posameznega sekretariata, ukrepe za
varnost pred požarom, ki jih je treba upoštevati pri gradnji
objektov in pri uporabi obstoječih objektov.
S predpisi iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo
minimalne zahteve glede lokacije, gradbenega materiala in
konsturkcij, intalacij, ventilacijskih in kanalizacijskih naprav,
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avtomatskih in polavtomatskih naprav za javljanje požara
(alarmne naprave), sredstev za gašenje, zasilnih izhodov,
opozorilnih napisov in drugih ukrepov, s katerimi je zagotovljena varnost ljudi in premoženja pred požarom.
11. člen
Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše v soglasju
z republiškim sekretarjem za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ukrepe za varnost gozdov in zemljišč, zasejanih s
kmetijskimi kulturami, ki se rade vnamejo, in so na območju
železniških prog, po katerem vozijo lokomotive in druga vozila, ki se kurijo s trdim gorivom.
13. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter državni organi morajo imeti po predpisih iz drugega odstavka
10. člena tega zakona v pripravljenosti naprave, orodje in
sredstva za gašenje požara.
Potrebne naprave in sredstva za gašenje začetnega požara
morajo imeti tudi hišni sveti in samostojni obrtniki, ki imajo
obrtne delavnice, v katerih je povečana nevarnost požara.
14. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije, državni organi in samostojni obrtniki morajo sistematično poučevati svoje delavce o požarnih nevarnostih in ukrepih za
varnost pred požarom v organizaciji oziroma delavnici ter o
načinu uporabljanja razpoložljivih sredstev za gašenje požara.
Organizacije združenega dela in druge organizacije, državni organi ter hišni sveti morajo organizirati in trajno opravljati kontrolo nad izvajanjem ukrepov, in izpolnjevanjem pogojev, ki so predpisani s tem zakonom.
*

16. člen
Gasilsko stražo mora predvsem organizirati:
- kdor proizvaja, skladišči ali uporablja lahko vnetljive ali
eksplozivne snovi;
- kdor vari v prostorih, ki niso posebej prilagojeni za varjenje;
- prireditelj javnega shoda ali javne prireditve, na kateri je
nevarnost, da izbruhne požar ali da pride do eksplozije.

17. člen
Organizacije združenega dela in druge organizacije ter državni organi morajo sprejeti pravilnik o varstvu pred požarom.
Pravilnik o varstvu pred požarom morajo imeti tudi samostojni obrtniki, pri katerih je nevarnost, da pride do požara v
zvezi z delovnim procesom, ki ga morajo imeti izobešenega v
obrtni delavnici.
Pravilnik o varstvu pred požarom določa organizacijo varstva pred požarom, ukrepe, ki jih zahtevajo pogoji dela v
organizaciji oziroma delavnici, in način poučevanja delavcev
organizacij iz prvega odstavka 14. člena tega zakona.
19. člen
Republiški inšpektorat za požarno varnost daje poprejšnja
soglasja k lokacijskim, gradbenim in uporabnim dovoljenjem
za:
- objekte kemijske industrije,
- objekte industrije predelave umetnih snovi organakega
izvora.
- objekte industrije predelave nafte in plinov,
- objekte tekstilne industrije,
- objekte lesne in papirne industrije,
- objekte črne in barvaste metalurgije
*- elektrarne z močjo nad 10 mW,
- razdelilne transformatorske postaje in transformatorske
postaje z napetostjo 110 kV ali več,
- daljnovode z napetostjo 110 KV ali več,
- radijske in televizijske postaje z močjo nad 2 kW
- javne pokrite prostore, ki lahko sprejmejo več kot 2000
obiskovalcev
- bolnišnice in zdravilišča, ki imajo več kot 200 postelj,
- gostinske obrate, ki imajo več kot 500 postelj,
- letališke, železniške in luške objekte,
- magistralne plinovode in naftovode,
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- skladišča eksplozivnih snovi,
- skladišča vnetljivih tekočin s kapaciteto nad 100m3,
- plinarne in polnilnice gorljivih plinov v prenosne posode,
- skladišča gorljfvih in strupenih plinov v premičnih posodah, s skupno kapacitejo nad 5000 kg,
- skladišča plinov, shranjenih v rezervoarjih s prostornino
nad 30 m3,
- objekte , kjer so naprave s stalnimi izvori ionizirajočega
sevanja,
- objekte, v katerih delajo in prebivajo osebe, ki prestajajo
kazen ali vzgojno-poboljševalni ukrep,
- objekte s stabilnimi gasilnimi napravami in z napravami
za javljanje požara.
Občinske oziroma medobčinske inšpekcije dajejo poprejšnja soglasja k lokacijskim gradbenim in uporabnim dovoljenjem za objekte , ki niso našteti v prejšnjem odstavku tega
člena.
Zoper odločbo, s katero se da ali zavrne soglasje iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, je dopustna pritožba.
20. člen
Republiški inšpektorat za požarno varnost nadzoruje:
- objekte industrije predelave nafte in plinov,
- objekte industrije eksplozivnih snovi,
- objekte industrije predelave vnetljivih tekočih,
- letališke in luške objekte,
- magistralne plinovode in naftovode,
- elektrarne nad 100 MW skupne moči,
- skladišča eksplozivnih snovi,
- skladišča distributerjev vnetljivih tekočin s kapaciteto
nad 10.000 m3,
- skladišča distributerjev tekočih gorljivih ali strupenih plinov s kapaciteto rezervoarjev nad 30 m3
- skladišča distributerjev tekočih gorljivh ali strupenih plinov v premičnih posodah s skupno kapaciteto nad 5000 kg,
- objekte, v katerih delajo in prebivajo osebe, ki prestajajo
kazen ali vzgojno-poboljševalni ukrep.
Občinske oziroma medobčinske požarne inšpekcije nadzirajo objekte, ki niso našteti v prejšnjem odstavku tega člena.
22. člen
Naloge požarne inšpekcije neposredno opravljajo požarni
inšpektorji.
P°žarni inšpektorji so pri opravljanju svojih nalog samostojni in izdajajo odločbe v okviru dolžnosti in pooblastil,
določenih v tem zakonu, v zakonu inšpekcijah in v drugih
predpisih.
24. člen
Posamezna inšpekcijska dejanja s področja varstva pred
požarom lahko opravijo strokovne osebe, ki jih pooblasti
organ požarne inšpekcije. O tako opravljenem inšpekcijskem
dejanju mora strokovna oseba predložiti poročilo organu, ki
jo je pooblastil.
27. člen
Pri opravljanju inšpekcijskih dejanj mora imeti požarni inšpektor izkaznico, izdano v skladu s posebnimi predpisi.
Strokovne osebe morajo imeti pri opravljanju posameznih
inšpekcijskih dejanj iz 24. člena tega zakona pismeno pooblastilo pristojnega inšpekcijskega organa.
28. člen
Pri opravljanju inšpekcijskih dejanj imajo požarni inšpektorji oziroma pooblaščene strokovne osebe pravico in dolžnost:
- da vstopijo v poslovne in obratne prostore organizacije
združenega dela, državnega organa ali občana ter v druge
prostore, v katerih je kurilna naprava, skladišče za gorivo,
dimni vodi ali prezračevalna naprava;
- da predlagajo objekte, materiale in naprave ter tehnično
in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na varnost objekta in
njegovih naprav pred požarom ali na dolžnosti delavcev pri
izvrševanju predpisov o varstvu pred požarom,
- da zbirajo obvestila, po potrebi pa tudi zaslišijo delavce,
ki so odgovorni za uresničevanje protipožarnih ukrepov.
poročevalec

Požarni inšpektor oziroma pooblaščena strokovna oseba
mora čuvati kot uradno tajnost podatke, za katere zve pri
svojem delu, ki so tajnost po zakonu ali po splošnih aktih
organizacije.
29. člen
Zaradi uresničitve ukrepov za varnost objekta ali tehnološkega procesa pred požarom lahko požarni inšpektorji:
a) odredijo:
- da se v organizaciji združenega dela ali drugi organizaciji
ustanovi gasilska enota,
- da se preuredi, premesti ali odstrani instalacija, stroj,
kurilna naprava, dimni odvod, druga naprava ali objekt,
- da se pregradi ali kako drugače adaptira objekt,
- da se nabavi oziroma zagotovi potrebno gasilsko orodje,
oprema, nabava in sredstva za gašenje,
- da se postavi stalno nadzorstvo (požarna straža) na kraj,
kjer je povečana nevarnost požara,
- da se sprejme pravilnik o varstvu pred požarom,
- da se ukrene vse potrebno zaradi zavarovanja ljudi, objektov in premoženja pred požarom,
- da se odpravijo druge pomanjkljivostrssziroma nepravilnosti pri izvajanju predpisov o varstvu pred požarom.
b) prepovejo:
- uporabo objekta ali naprave, če ni mogoče drugače odstraniti nevarnosti požara,
- kajenje ali uporabo nezavarovnega ognja, luči in podobno na določenem kraju oziroma prostoru.
30. člen
Če se med uporabljanjem objekta ali naprave ne izvajajo
predpisani ukrepi za varnost pred požarom, lahko organ požarne inšpekcije po prejšnjem opozorilu odredi ustavitev dela
v obratu ali na delovnem mestu, kjer se ti objekti ali naprave
uporabljajo, dokler se ne zagotovi izvajanje teh ukrepov.
Organ požarne inšpekcije, ki izda odločbo iz prejšnjega
odstavka tega člena, mora o tem obvestiti skupščino občine,
na območju katere je bila odrejena ustavitev dela.
37. člen
Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom
so: občinske skupnosti za varstvo pred požarom, regionalne
skupnosti za varstvo pred požarom, ki se lahko ustanovijo kot
zveza občinskih skupnosti določenega območja in Zveza
skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom.
38. člen
Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom
(v nadaljnjem besedilu: skupnosti za varstvo pred požarom)
ugotavljajo in usklajujejo interese in potrebe, oblikujejo politiko razvoja, sprejemajo programe varstva pred požarom,
skrbijo za njihovo uresničitev, združujejo sredstva in opravljajo druge zadeve s področja varstva pred požarom.
V programih varstva pred požarom se določajo naselja, ki
morajo imeti gasilsko enoto, ter organizacijski in operativni
ukrepi za varstvo pred požarom.
39. člen
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za
varstvo pred požarom in z njenim statutom se podrobneje
ureja delovno področje in organizacija skupnosti, način delegiranja delegatov, sestava, pooblastila in odgovornost skupščine samoupravne interesne skupnosti in njenih organov,
način odločanja, združevanja sredstev in nadzorovanja dela
organov upravljanja in strokovnih služb ter druga razmerja,
določena s tem zakonom, in druge zadeve skupnega pomena
za člane skupnosti.
Skupščina družbenopolitične skupnosti daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi skupnosti in k njenemu statutu.
41. člen
Skupščina občinske skupnosti za varstvo pred požarom
odloča na skupnem zasedanju svojih zborov.
O vprašanjih, ki so bistvenega pomena za skupnost in so
kot takšna določena v samoupravnem sporazumu o ustanoviporočevalec

tvi, odločata zbora enakopravno. Odločitev je sprejeta, če je
bila v enakem besedilu sprejeta v obeh zborih.
42. člen
Če odločitev o vprašanju iz drugega odstavka prejšnjega
člena ni bila sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih, se
prične usklajevalni postopek med zboroma, ki je podrobneje
urejen v statutu skupnosti.
Ce se tudi v usklajevalnem postopku ne doseže soglasje,
lahko občinska skupščina na predlog izvršnega sveta začasno uredi to vprašanje, vendar ne več kot za eno leto.
44. člen
Skupščina skupnosti za varstvo pred požarom sprejme razvojne in letne programe v soglasju s skupščino družbenopolitične skupnosti.
46. člen
Zakonitost dela skupnosti za valrstvo pred požarom nadzoruje za notranje zadeve pristojni upravni organ ustrezne družbenopolitične skupnosti.
47. člen
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi skupnosti za
varstvo pred požarom se določi organ, ki bo opravljal nadzorstvo nad izvajanjem politike, sprejete v skupnosti, nad uveljavljanjem pravic in obveznosti, nad trošenjem sredstev ter
nad delovanjem organov skupnosti in njenih strokovnih
služb. Samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti določi
število članov nadzornega organa in način njihove izvolitve.
Delovno področje nadzornega organa ter pravice in dolžnosti članov tega organa določi podrobneje statut skupnosti.
48. člen
V gasilskih društvih in gasilskih zvezah uresničujejo delovni
ljudje in občani svoje posebne interese v skladu s splošnimi
družbenimi interesi na področju varstva pred požarom tako,
da organizirajo teritorialno represivno službo varstva pred
požarom, skrbijo za izboljšanje požarnovarnostne kulture,
nudijo strokovno pomoč skupnostim za varstvo pred požarom
in opravljajo druge naloge, določene v društvenih statutih.
49. člen
Gasilska društva in gasilske zveze se ustanavljajo in opravljajo svoje delo v skladu s predpisi o društvih, če ta zakon ne
določa drugače.
Gasilska društva in njihove zveze lahko kot družbene organizacije pridobivajo sredstva oziroma določene pravice na
sredstvih ter ta sredstva kot družbena uporabljajo za uresničevanje svojih ciljev in razpolagajo z njimi v skladu s svojim
statutom in zakonom.
50. člen
Gasilske enote so prostovoljne in poklicne; organizirajo se
po teritorialnem načelu (teritorialne gasilske enote) ali industrijskem načelu (industrijske gasilske enote).
Teritorialne poklicne gasilske enote ustanavljajo skupnosti
za varstvo pred požarom, industrijske poklicne gasilske enote
pa organizacije združenega dela in druge organizacije ter
državni organi.
Dvoje ali več skupnosti za varstvo pred požarom ali organizacij združenega dela oziroma skupnosti za varstvo pred
požarom in organizacije združenega dela lahko ustanovijo
skupno poklicno gasilsko enoto.
55. člen
V primeru nujne gasilske intervencije je delavec teritorialne
poklicne gasilske enote dolžan opravljati delo pod posebnimi
delovnimi pogoji, kot so: delo, daljše od polnega delovnega
časa, nočno delo, delo v izmeni, dežurstvo, pripravljenost na
delovnem mestu oziroma doma ali terensko delo.
59. člen
Gasilske enote gasijo, rešujejo osebe in premoženje in
opravljajo druge naloge v skladu z akti skupnosti za varstvo
pred požarom in gasilskih organizacij ter pri tem vzajemno
sodelujejo ali si pomagajo.
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60. člen
Če je za gašenje požara in reševanje potrebna pomoč
gasilskih enot iz sosednje države, lahko zaprosi za tako pomoč predsednik izvršnega sveta občinske skupščine ali druga
uradna oseba, ki jo pooblasti občinska skupščina, kadar je
pomoč potrebna v občini, ki je ob državni meji. Za pomoč
tujih gasilskih enot v občinah, ki niso ob državni meji, zaprosi
republiški sekretar za notranje zadeve.
63. člen
Da bi požar čimbolj uspešno in neovirano gasili in zavarovali ogrožene ljudi ter premoženje, ima vodja gašenja ter
reševanja pravico in dolžnost, da:
- prepove nepoklicanim osebam dostop v bližino požarišča in promet mimo tega kraja,
- odredi evakuacijo oseb in predmetov iz sosednjih objektov, ali prostorov, ki jih ogroža požar, ter odstranitev materiala, ki ga utegne zajeti požar,
- odredi, da se delno ali popolnoma poruši objekt, po
katerem bi se utegnil požar razširiti, če širjenja požara ni
mogoče drugače preprečiti,
- odredi prekinitev električnega toka, dovajanje plina ali
vnetljivih tekočin, če to zahteva gašenje in reševanje,
- odvzame ali omeji uporabnikom dotok vode na območje,
kjer je požar,
- uporabi vodo iz bližnjih vodnjakov, cistern in rezervoarjev,
- uporabi sredstva zvez oziroma odredi, da se vzpostavijo.
V primeru večje požarne nevarnosti lahko vodja gašenja ter
reševanja odredi uporabo tujega prevoznega sredstva za prevoz poškodovanih oseb do najbližje zdravstvene organizacije
in pokliče sposobne občane, ki prebivajo v neposredni bližini
požarišča, da pomagajo pri gašenju in reševanju z osebnim
delom, vozili, orodjem in drugimi sredstvi, ki so primerna za
gašenje in reševanje.
67. člen
Gasilska tehnična sredstva morajo ustrezati predpisanim
jugoslovanskim standardom.
Ce za gasilsko tehnično sredstvo ni jugoslovanskega standarda, si morata proizvajalec in uvoznik preskrbeti atest, daje
gasilsko tehnično sredstvo sposobno za uresničevanje svojega namena.
Atest za gasilska tehnična sredstva, razen za sredstva in
opremo za osebno varstvo, izda delovna organizacija ali gasilska enota, ki jo določi republiški sekretar za notranje zadeve.
68. člen
Za kakovost proizvedenih gasilskih tehničnih sredstev sta
odgovorna proizvajalec in uvoznik.
Proizvajalec ozirma uvoznik mora kupcu izdati potrdilo, s
katerim potrjuje, da ustreza gasilsko tehnično sredstvo jugoslovanskemu standardu oziroma atestu iz prejšnjega člena
tega zakona.
69. člen
Gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza jugoslovanskemu
standardu ali pogojem, določenim z atestom, izdanim po
tretjem odstavku 67. člena tega zakona, se ne sme izdelovati
uvoziti, dajati v promet ali nabavljati.
70. člen
Za gasilska tehnična sredstva po tem zakonu se štejejo:
osebna gasilska oprema, priprave in oprema za osebno zaščito, reševalna oprema, sredstva za gašenje požara, gasilske
cevi in pribor, gasilska armatura za pretok vode, naprave in
armature za gašenje, črpalke, gasilska vozila, naprave za
javljanje požara, naprave za osvetlitev, stabilne naprave in
ročni aparati za gašenje požara.
73. člen
Industrijske gasilske enote v oeloti financirajo organizacije
združenega dela, druge organizacije in državni organi, pri
katerih se ustanovijo.
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77. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekrške z denarno kaznijo do
50.000 dinarjev, če:
1. ne organizira gasilske enote, ki jo je dolžna imeti (12
člen),
2. ne uresniči v določenem roku ukrepov in prepovedi,
naloženih z izvršljivo odločbo pristojne požarne inšpekcije
(29. in 30, člen),
3. prepreči vodji gašenja izvršitev katere izmed njegovih
pravic in dolžnosti iz 63. člena tega zakona ali ga pri tem
ovira,
4. izdela, uvozi ali da v promet gasilsko tehnično sredstvo,
ki ne ustreza jugoslovanskemu standardu ali zanj nima atesta
iz drugega odstavka 67. člena tega zakona (69. člen).
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
78. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do
25.000 dinarjev, če:
1. nima v pripravljenosti predpisanih naprav, orodja in
sredstev za gašenje požara (prvi odstavek 13. člena);
2. ne skrbi za vzgojo in izpopolnitev znanja svojih delavcev
s področja varnosti pred požarom (14. člen);
3. nima gasilske straže, ki jo mora imeti po določbi pristojne požarne inšpekcije (15. in 16. člen);
4. ne sprejme pravilnika o varstvu pred požarom, ki ga je
dolžna imeti (prvi odstavek 17. člena);
5. prepreči požarnemu inšpektorju ali pooblaščeni strokovni osebi izvršitev katere izmed pravic in dolžnosti iz 28.
člena tega zakona ali jo pri tem ovira,
6. ne poroča v določenem roku pristojni požarni inšpekciji
o izvršitvi naloženega ukrepa ali prepovedi iz 29. ali 30. člena
tega zakona (31. člen);
7. ne da kupcu potrdilo o tem, da ustreza prodano gasilsko
tehnično sredstvo jugoslovanskemu standardu ali atestu iz
drugega odstavka 67. člena tega zakona (drugi odstavek 68
člena);
8. nabavi gasilsko tehnično sredstvo, ki ne ustreza jugoslovanskemu standardu ali atestu iz drugega odstavka 67 člena
tega zakona (69. člen).
Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba
pravne osebe.
79. člen
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje za prekršek:
1. samostojni obrtnik, ki nima naprav in sredstev za gašenje začetnega požara (drugi odstavek 13. člena);
2. kdor je dolžan po izvršljivi odločbi požarne inšpekcije
organizirati gasilsko stražo, pa tega ne stori (15. in 16. člen);
3. samostojni obrtnik, če nima v obrtni delavnici izobešenega pravilnika o varstvu pred požarom (drugi odstavek 17.
člena);
4. kdor ravna v nasprotju z določbami 58. člena tega zakona;
5. kdor se ne odzove pozivu vodje gašenja za sodelovanje
pri gašenju požara in reševanju ljudi in premoženja, ki ga
ogroža požar, in tega ne more opravičiti (63. člen);
6. kdor s svojim ravnanjem in obnašanjem ovira normalen
potek gašenja oziroma reševanja (63. člen);
7. poveljnik gasilske enote, ki se brez upravičenega vzroka
ne odzove pozivu na pomoč pri gašenju požara in reševanju
(64. člen);
8. delavec, ki je v organizaciji odgovoren za varnost objektov pred požarom, če stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 77. člena ali stori prekršek iz 1., 3., 4. ali 5. točke 78.
člena tega zakona;
9. kdor stori prekršek iz 2„ 3. in 4. točke prvega odstavka
77. člena tega zakona,,
10. kdor stori prekršek iz 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 78. člena tega zakona.
poročevalec

80. člen
Z denarno kaznijo 50 dinarjev se kaznuje za prekršek takoj
na mestu, kdor kljub opozorilu:
1. kadi, uporablja odprti ogenj ali orodje, s katerim iskri
tam, kjer je to prepovedano;
2. ne odstranjuje vnetljivih snovi iz požarno ogroženih prostorov.
Z denarno kaznijo 100 dinarjev se kaznuje za prekršek takoj
na mestu odgovorna oseba pravne osebe in samostojni obrtnik:

1. če dopusti, da se tam, kjer je to prepovedano, kadi,
uporablja odprti ogenj ali orodje, ki iskri;
2. če ne poskrbi, da se odstranjujejo vnetljive snovi iz
požarno ogroženih prostorov;
3. če ne poskrbi, da so gasilna orodja in naprave v brezhibnem stanju in na lahko dostopnem mestu;
4. če dopusti, da so založene ali ovirane evakuacijske poti,
zasilni izhodi in dostopi za gasilsko intervencijo.
Denarno kazen za prekrške iz prejšnjih odstavkov tega
člena izteka takoj na mestu požarni inšpektor.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 121. seji dne
15. 3. 1984 obravnaval:
- POROČILO O URESNIČEVANJU AKTIVNOSTI, KI JIH
JE LETA 1982 SPREJELA SKUPŠČINA SR SLOVENIJE O
POSPEŠENEM IZVRŠEVANJU TEMELJNIH USMERITEV
ZA ORGANIZIRANJE IN RAZVOJ ZUNANJETRGOVINSKE
MREŽE IN ZUNANJETRGOVINSKIH KADROV DOMA IN V
TUJINI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
izvršni svet Skupščine SR Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
I. UVOD
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je na svoji 6.
seji dne 28, septembra 1982 obravnaval poročilo o uresničevanju sklepov in stališč Skupščine SR Slovenije o temeljnih
usmeritvah za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske
mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini, o poteku
preoblikovanja te mreže in o izvozni usmerjenosti in ekonomičnosti naših gospodarskih enot v tujini. Zbor je ugotovil, da
je zunanjetrgovinska mreža še vedno v precejšnji meri razdrobljena, med seboj nepovezana, preveč uvozno usmerjena,
zlasti pa da ni dovolj učinkovita pri pospeševanju izvoza
blaga. Zato je potrebno v prihodnje razvijati zunanjetrgovinsko mrežo predvsem v funkciji aktivne izvozne usmeritve.
Glede na navedene ugotovitve o še vedno prisotnih pomanjkljivostih na področju zunanjetrgovinske mreže je Zbor
združenega dela podprl predlog aktivnosti, vsebovan v poročilu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter sklenil, da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije skupaj z Gospodarsko
zbornico Slovenije v letu 1983 poroča Zboru združenega dela
Skupščine SR Slovenije o izvedbi sprejetih aktivnosti.
V predloženem poročilu je podano stanje o uresničevanju
sprejetih skupščinskih usmeritev.
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člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Jernej JAN, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Cvetka SELŠEK, namestnica predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje,
- Janez URBAS, pomočnik predsednika Republiškega
komiteja za mednarodno sodelovanje.

II. SKUPNE AKTIVNOSTI ZA RACIONALIZACIJO
V SFRJ
Skupščina SFRJ je februarja 1983 obravnavala analizo zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini in prav tako ugotovila
precejšnjo razdrobljenost in neučinkovitost predvsem zunanjetrgovinske mreže v tujini. Na podlagi teh ugotovitev in
sprejetih usmeritev v Skupščini SFRJ (Ur. list SFRJ št. 6, z dne
4. 2.1983) je koordinacijski odbor pri Zveznem izvršnem svetu
za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa v sodelovanju s koordinacijskimi odbori za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa v republikah in avtonomnih pokrajinah, sprejel skupne kriterije za dajanje soglasij organizacijam združenega dela za vpis poslov zunanjetrgovinskega
prometa v sodni register in skupne kriterije o smotrnosti
opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini, s katerimi naj bi
se zagotovili zastavljeni cilji racionalizacije zunanjetrgovinske
mreže doma in v tujini. Skupni kriteriji poudarjajo pofrebo
povečanja izvoza, poslovnega sodelovanja trgovine in proizvodnje, skupnega in koordiniranega nastopa ter opredeljujejo
najmanjši potrebni izvoz blaga, ki bi ga organizacije združenega dela oz. gospodarske enote v tujini morale dosegati, da
lahko še naprej opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa oz gospodarske dejavnosti v tujini.
Po sprejetih skupnih kriterijih so osnovni nošilci preobra33

zbe organizacije združenega dela v sodelovanju z vsemi družbenimi dejavniki s področja zunanje trgovine. Roki za preobrazbo v smislu skupnih kriterijev so bili kratki In sicer naj bi
se preverila organiziranost in poslovanje zunanjetrgovinske
mreže doma pa do konca leta 1983.
K predlogu skupnih kriterijev je v SR Sloveniji koordinacijski odbor za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle
zunanjetrgovinskega prometa, izoblikoval stališča:
Ta stališča so bila:
- pospeševati je potrebno aktivnosti za boljše organiziranje zunanjetrgovinske mreže z vsebinskimi usmeritvami, ki bi
postopoma vodile k preoblikovanju zunanjetrgovinske mreže
in ne bi vplivale na obstoječe zunanjetrgovinske tokove. Predvsem bi morala veljati merila ekonomske uspešnosti poslovanja;
- preoblikovanja zunanjetrgovinske mreže v tujini ni mogoče doseči brez ustrezne organiziranosti zunanjetrgovinske
mreže v domovini;
- pred sprejemom skupnih kriterijev bi bilo potrebno opraviti analizo in oceno posledic njihove uporabe na tekoče
zunanjetrgovinske tokove in njihov nadaljnji razvoj, na dohodek organizacij združenega dela, na marketing na posameznih tržiščih ipd;
- izdelati bi bilo potrebno dolgoročno strateško opredelitev razvoja posameznih gospodarskih panog oz, proizvodenj
in njihovega nastopa na posameznih tržiščih. Na takih osnovah bi se organizirala tako proizvodnja kot tudi trgovina,
opredeljena pa bi bila tudi nujno potrebna zunanjetrgovinska
mreža v posamezni državi,
Poleg tega je koordinacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije predlagal, da se pri oceni poslovanja
upoštevajo tudi druga merila kot so specifičnost proizvodnje
oz. tržišča, celovitost nastopa posamezne organizacije združenega dela, ekonomska oz. poslovna uspešnost, način poslovanja ipd.
Skupni kriteriji so bili sprejeti, pri tem pa niso bila upoštevana stališča koordinacijskega odbora pri Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije.
Republiški komite za mednarodno sodelovanje je vsem
organizacijam združenega dela, ki so registrirane za zunanjetrgovinsko poslovanje oz. imajo v tujini ustanovljene gospodarske en6te, poslal sprejete skupne kriterije in jim priporočil,
da kriterije takoj proučijo, da ocenijo doseženo stopnjo organiziranosti, specializacije, učinkovitosti poslovanja ter izpolnjevanja drugih pogojev, predvidenih s kriteriji ter da na tej
podlagi izvršijo preobrazbo in racionalizacijo zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini in da pospešijo samoupravno
povezovanje trgovinskih in proizvodnih organizacij združenega dela na dohodkovni podlagi. Še posebej je priporočil, da
organizacije združenega dela ocenijo rezultate poslovanja
gospodarskih enot v tujini, predvsem z vidika pospeševanja
izvoza blaga in storitev ter se o'povezovanju, ustreznejši
organiziranosti in skupnem nastopu dogovorijo v sekciji pri
Gospodarski zbornici Slovenije, v sodelovanju s splošnimi
združenji, kjer naj tudi oblikujejo konkretne predloge do organiziranosti na posameznem trgij.
Na podlagi skupnih kriterijev je koordinacijski odbor pri
Zveznem izvršnem svetu ocenil poslovne rezultate 1088 gospodarskih enot v tujini ter sprejel odločitev, da nadaljuje z
delom 469 gospodarskih enot (424 gospodarskih enot, katerih
ustanovitelji so organizacije združenega dela, 39 predstavništev poslovnih bank, 6 mešanih bank v tujini), da ni smotrno
da nadaljujejo delo 403 gospodarske enote (349 gospodarskih enot, katerih ustanovitelji so organizacije združenega
dela, 54 predstavništev poslovnih bank), odložil pa je odločanje o smotrnosti nadaljevanja dela za 216 gospodarskih enot,
katerih ustanoviteljice so organizacije združenega dela.
Od 179 gospodarskih enot v tujini, ki so jih ustanovite
organizacije združenega dela iz SR Slovenije nadaljuje z
delom 105 gospodarskih enot (90 gospodarskih enot, katerih
ustanoviteljice so organizacije združenega dela, 11 predstavništev poslovnih bank, 4 mešane banke), preneha z delom 26
gospodarskih enot (18 gospodarskih enot, katerih ustanoviteljice so organizacije združenega dela, 8 predstavništev poslovnih bank), odložena pa je odločitev za 48 gospodarskih
enot.
Do večjega zmanjšanja števila gospodarskih enot organizacij združenega dela iz SR Slovenije je prišlo v vzhodnih
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socialističnih državah, kjer se je število enot zmanjšalo od 34
na 21. pri čemer bo večina dosedaj prisotnih v prihodnje
poslovala v okviru skupnih gospodarskih enot.
Smotrnost, nadaljevanja dela gospodarskih enot, za katere
je bila odločitev odložena, bo koordinacijski odbor obravnaval do konca junija 1984.
Analizo o izvajanju družbene akcije na preoblikovanju
mreže v tujini, ki jo je pripravil Zvezni sekretariat za zunanjo
trgovino in predlog o bodoči organiziranosti mreže v tujini, ki
ga pripravlja Gospodarska zbornica Jugoslavije, bo v kratkem
obravnavala Skupščina SFR Jugoslavije, kjer bo opredeljena
aktivnost na tem področju v prihodnje.
Na sprejete skupne kriterije so dale pripombe tudi druge
republike in pokrajini in predlagale, da se v kriterije vgradijo
bolj vsebinska merila, ki bi usmerjala organizacije združenega
dela k bolj racionalnemu poslovanju na področju zunanjetrovinske mreže doma inv tujini in k večjemu izvozu.
III. OPRAVLJENE AKTIVNOSTI V SR SLOVENIJI
1. Racionalizacija zunanjetrgovinske mreže
doma
Gospodarska zbornica Slovenije je pripravila pregled o
učinkovitosti poslovanja organizacij združenega dela v SR
Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje poslov zunanje,
trgovinskega prometa. Od 308 temeljnih organizacij jih je 64,
ki ustvarjajo večji del blagovne menjave in sicer kar 78%. 188
temeljnih organizacij ustvari 6% blagovne menjave, preostalih 56 pa 16% blagovne menjave.
Na osnovi tega pregleda in dodatnih analiz bodo Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja usmerjali organizacije združenega dela v ustreznejšo in racionalnejšo organiziranost zunanjetrgovinske mreže doma in v tujini.
Te usmeritve so:
- organiziranost gospodarstva za opravljanje zunanjetrgovinske dejavnosti ter gospodarskih dejavnosti v tujini je potrebno še bolj podrediti sprejetim izvoznim ciljem;
- racionalizacijo zunanjetrgovinskega poslovanja bo potrebno stalno usmerjati v smeri večje delitve dela med posameznimi organizacijami združenega dela, koncentracije kadrov in izboljšanja njihove usposobljenosti;
-temeljni nosilci pravic, obveznosti in odgovornosti za dosego zastavljenih ciljev so delavci v organizacijah združenega
dela, ki so tudi sami odgovorni za organiziranost na področju
zunanjetrgovinske mreže;
- usmeritve glede dograjevanja samoupravne organiziranosti na področju zunanjetrgovinske mreže morajo biti prilagojene različnemu položaju posameznih proizvodnih skupin
subjektov kot tudi specifičnostim posameznih tržišč;
- kvantitativna merila so lahko le orientacijska in morajo biti
prilagojena posameznim dejavnostim;
- v okviru splošnih združenj bi morale proizvajalne in trgovinske organizacije združenega dela analizirati dosedanje zunanjetrgovinske tokove in se dogovarjati za ustreznejšo, racionalnejšo organizacijo doma in v tujini. Pri tem naj bi
predvsem težili k specializaciji in koncentraciji teh poslov ter
boljši izrabi finančnih, tehničnih in kadrovskih potencialov,
doseganju boljših pogojev pri nabavi, vezavi manjših obratnih
sredstev in v vse bolj kritičnih razmerah izboljšanju oskrbe s
surovinami, repromateriali in rezervnimi deli.
S tem je v teku izvrševanje naloge, ki jo je Skupščina SRS
naložila Gospodarski zbornici Slovenije in splošnim združenjem za pripravo predloga ustreznejše organiziranosti zunanjetrgovinske mreže doma. Ta naloga še ni izvršena, sprejete
pa so bile usmeritve za njeno uresničitev.
Pri tem so posamezne organizacije še ocenile dosežene
rezultate v zunanjetrgovinskem poslovanju in stopnjo organiziranosti. Do delitve dela je prišlo v nekaterih sestavljenih
organizacijah združenega dela. Posmezne (kot n. pr. Iskra,
Gorenje, Emona, Elkom) so že imele prej dogovorjeno in
izpeljano delitev dela. V letu 1985 pa je bila dogovorjena še v
štirih sestavljenih organizacijah združenega dela (SOZD INTEGRAL, SOZD GIPOSS, SOZD KEMIJA, SOZD ZPS), od tega
v eni že realizirana, v treh primerih pa bo predvidoma zaključena konec leta 1984. S tem pa še ni popolnoma dosežena
ustrezna organiziranost znotraj vseh sestavljenih organizacij
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združenega dela bo potrebno usmeriti k boljši notranji koordinaciji poslovanja.
Racionalizacija in reorganizacija zunanjetrgovinske mreže
je trajen In dolgoročen proces, ki ga je potrebno nenehno
usmerjati. Dosedanji rezultati še zdaleč niso zadovoljivi. V
teku je vrsta aktivnosti, ki pa jih bo potrebno pospešeno
Izvajati.
2. Racionalizacija zunanjetrgovinske mreže
v tujini
V okviru Gospodarske zbornice Slovenije organizacije
združenega dela, ki so ustanovile gospodarske enote v posameznih državah, ocenjujejo rezultate svojega poslovanja ter
se dogovarjajo o smotrnejšem nastopu v posameznih regijah
sveta. Za vzhodnoevropske države so se dogovorile za skupen
nastop več organizacij v primerih, ko posamezne poslovne
enote niso dosegle z merili opredeljenih minimalnih kriterijev.
Zahodne razvite države so ugotovile, da lahko zmanjševanje
zunanjetrgovinske mreže povzroči tudi zmanjševanje Izvoza
In da je zato pri ocenjevanju te mreže predvsem potrebno
upoštevati celovitost in ekonomičnost poslovanja. S poslovanjem naj prenehajo le tiste gospodarske enote, ki ne dosegajo
opravičljivih rezultatov In ne temeljijo na dolgoročnih programih razvoja in izvoza. Za dežele v razvoju je bila sprejeta
ocena, da je prisotnost slovenskih organizacij združenega
dela v teh državah premajhna, zato zunanjetrgovinske mreže
v teh državah ne kaže zmanjševati, temveč je potrebno prisotnost povečevati, predvsem preko konzorcialnega nastopa več
organizacij združenega dela. še posebej je bilo ocenjeno
delovanje predstavništev bančnih organizacij v tujini ter v
tujini ustanovljenih bank. Koordinacijski odbor pri Zveznem
Izvršnem svetu je v letu 1983 ugotovil, da ustanavljanje bančnih predstavništev v socialističnih vzhodno-evropskih državah ni smotrno, kajti družbenoekonomska ureditev v teh državah zahteva drugačno obliko bančnega poslovanja, ker ta
predstavništva opravljajo bolj komercialne naloge, naloge
raziskovanja trga In druge podobne naloge, pa tudi da ima
praktično vsaka jugoslovanska banka v teh državah lastno
predstavništvo. Na podlagi te ocene je bila sprejeta usmeritev,
da vsa bančna predstavništva v teh državah prenehajo poslovati in v tem smislu izdane odločbe.
Zaradi spremembe deviznih predpisov konec leta 1983 In
nove ureditve poslovanja z državami, s katerimi imamo klirinški način plačila, je potrebno to odločitev ponovno proučiti in
oceniti ali ne bi le kazalo zagotoviti prisotnost poslovnih bank
tudi v posameznih socialističnih državah, kajti organizacijam
združenega dela bi bila potrebna njihova pomoč pri sklepanju
dolgoročnih kreditnih linij, pri pripravi finančnih in komercialnih pogodb, in spremljanju uresničevanja finančnih aranžmajev ter pri direktnem poslovnem sodelovanju ali skupnih nastopih na tretjih tržiščih ter pri tekočem odvijanju plačilnega
prometa. Sekcije, ki so bile ustanovljenje leta 1980, še vedno
niso zaživele v obliki, predvideni v Statutu predvsem zato, ker
dejavnost sekcij na jugoslovanskem nivoju pri Gospodarski
zbornici Jugoslavije še ni ustrezno razvita, ker še niso
ustrezno usklajeni razvojni programi gospodarstva in še posebej njegove izvozne naravnanosti. To pa so naloge dolgoročnega programa gospodarske stabilizacijo, ki bodo v naslednjem obdobju pred vso našo družbo in še posebej gospodarstvom kar je tudi vzrok, da je interes za delo v sekcijah
manjši, vprašanja, ki se obravnavajo pa bolj kratkoročnega
značaja. Sekcije na nivoju republike Imamo le v SR Sloveniji.
Tudi te niso zaživele v predvideni obliki, ker ni dokončno
opredeljena njihova vloga, niso dosežene ustrezne povezave
s splošnimi združenji, niso pa tudi ustrezno povezane s sekcijami v Gospodarski zbornici Jugoslavije.
3. Izvajanje investicijskih del v tujini
Splošno združenje za'gradbeništvo in IGM je razpravljalo o
organiziranosti gradbenih organizacij združenega dela za nastop v tujini. Združenje je načelno podprlo stališče o povezanem in koordiniranem nastopu na tujih trgih. Glede na položaj, v katerem 6e trenutno nahajajo gradbene organizacije, je
zavzelo stališče, da bi vse delovne organizacjje, ki opravljajo
investicijska dela, pridobile soglasje za opravljanje te dejavnosti v tujini, če izpolnjujejo predpisane pogoje.
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Investicijska dela v tujini se organizirano izvajajo v okviru
Samoupravnega sporazuma o načinu in pogojih skupnega
nastopanja pri izvajanju investicijskih del v tujini, h kateremu
je doslej pristopilo 41 organizacij združenega dela raznih
dejavnosti, ki že izvajajo ali nameravajo izvajati investicijska
dela v tujini. Največji delež pri investicijskih delih v tujini imajo
gradbene in montažerske organizacije združenega dela, prizadevanja pa gredo v smeri, da se v ta dela pritegnejo zlasti
organizacije združenega dela, ki lahko ponudijo tehnologijo
in opremo, da bi bili sposobni ponuditi tujim investitorjem več
kompletnih in kompleksnih projektov. V nekaterih arabskih
državah so doseženi prvi rezultati, ki spodbujajo. Izkušnje tudi
kažejo, da bo potrebno z razvijanjem ustreznih svetovalnih in
inženiring dejavnosti še bolj organizirano delovati pri trženju
teh del in izvajanju predinvesticijskih del (študije, izdelava
projektov) in omogočiti organizacijam združenega^dela, ki
same vseh teh potrebnih del ne zmorejo, da se s svojo ponudbo vključijo v izvajanje investicijskih del v tujini. Zato bo
potrebno nastop za investicijska dela v tujini še dalje organizacijsko dopolnjevati in ga prilagajti novim in specifičnim
tržnim zahtevam.
Med izvajalkami investicijskih del ter drugimi organizacijami združenega dela, ki sodelujejo pri izvajanju investicijskih
del, ne prihaja do dolgoročnejših povezovanj za skupen nastop v tujini na podlagi planiranih aktivnosti. Do povezovanja
prihaja bolj priložnostno zaradi izvedbe že sklenjenega posla,
ne pa tudi zaradi trajnejših usmeritev organizacij združenega
dela.
Za izvajalke Investicijskih del v tujini so doma zelo zožene
možnosti pridobivanja novih poslov, zato je nujna njihova
usmeritev na tujetrge ob večji in boljši medsebojni povezanosti.
4. Samoupravni sporazumi o obveznem
združevanju deia in sredstev trgovskih in
proizvajalnih organizacij združenega dela
Gospodarska zbornica Slovenije je pričela s tekočim evidentiranjem samoupravnih sporazumov med trgovskimi in
proizvajalnimi organizacijami združenega dela. Za delo pri
analiziranju in evidentiranju teh sporazumov sta bila pripravljena dva dokumenta in sicer pravilnik o načinu in postopku
evidentiranja in oceni samoupravnih sporazumov ter opomnik za oceno skladnosti samoupravnih sporazumov z zakonom, Oblikovana je bila posebna delovna skupina, ki opravlja
tekoče naloge na tem področju. Izdelana je bila ocena stanja
in predlogi nadaljnjih usmeritev na področju urejanja odnosov v skupnem poslovanju proizvodnih in trgovskih organizacij združenega dela.
Posebej je bila poudarjena potreba po dograditvi sistema
spremljanja izvajanja sporazumov ter po razčlenitvi nalog
posameznih institucij na ravni republike. Opozorjeno je bilo
tudi ha specifično stanje in problematiko na področju poslov
uvoza, zastopanja, posredovanja in špedicije..
Gospodarska zbornica predlaga sistem sodelovanja med
vsemi nosilci nalog za spremljanje izvrševanja sklenjenih samoupravnih sporazumov. Pregled nad materialnim in finančnim poslovanjem posameznih organizacij združenega dela
ima Služba družbenega knjigovodstva, ki naj bi zbirala tudi
podatke, na podlagi katerih bo mogoče presojati, ali so posamezne organizacije združenega dela izpolnile obveznosti
50% pokrivanja celotnega prihodka iz razmerij po samoupravnih sporazumih. Pri spremljanju izvajanja sporazumov bi
sodelovali tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja, republiški sindikati, sodišče združenega dela, register organizacij združenega dela in drugi.
5. Obmejno gospodarsko sodelovanje
V teku je analiza uresničevanja programov obmejnega gospodarskega sodelovanja. Obstaja predlog, ki je že predložen
Skupščini SR Slovenije, da organizacije združenega dela
predložijo Gospodarski zbornici Slovenije poročilo o uresničevanju programov obmejnega gospodarskega sodelovanja,
ki so jih sprejele ob registraciji zato poslovanje. Gospodarska
zbornica Slovenije bo do 30. 9. 1984 predlagala koordinacijskemu odboru pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za
organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, odvzem registracije za tiste organizacije
združenega dela, ki ne uresničujejo sprejetih programov.
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6. Zastopanje tujih firm
Republiški komite za mednarodno sodelovanje spremlja
uresničevanje programov zastopanja tujih firm. Za zastopanje
tujih firm je registriranih 92 organizacij združenega dela. Pri
pregledu izvrševanja sprejetih programov za leto 1982 in 1983
je ugotovil, da praktično nobena organizacija združenega
dela ne izpolnjuje sprejetega programa zastopanja tujih firm v
celoti, da realizirani obseg izvoza principalu oziroma uvoza
od principala odstopata od začrtanega tako, da je uvoz od
principala večji izvoz pa manjši. Prav tako organizacije združenega dela niso v celoti uresničile začrtanega razvoja novih
višjih oblik gospodarskega sodelovanja s tujino.
Nekatere organizacije združenega dela, kljub temu. da so
registrirane za zastopanje tujih firm in da so sprejele srednjeročne programe zastopanja, niso evidentirale nobene zastopniške pogodbe in se dejansko niso ukvarjale z zastopanjem
tujih firm.
Pri preverjanju izvrševanja sprejetih programov zastopanja
tujih firm je bilo tudi ugotovljeno, da je precejšnje Število
programov zastopanja poteklo konec 1982. leta oziroma izteka konec leta 1983.
Na podlagi teh ugotovitev je koordinacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa
predlagal izbris vseh tistih organizacij združenega dela iz
sodega registra, ki sploh niso opravljale poslov zastopanja
tujih firm (5 organizacij združenega dela) Štiri organizacije
združenega dela, ki niso v celoti realizirale sprejetih izvoznih
obveznosti, je opozoril na sprejete programe zastopanja tujih
firm in dal rok 1 leta, da uresničijo sprejete programe.
Vse ostale organizacije združenega dela pa je opozoril na
slabo uresničevanje srednjeročnih programov, pozval na povečanje aktivnosti ter stalno poročanje o izvrševanju programov, tiste pa, ki so jim programi potekli, tudi na predložitev
novih programov.
7. Izgube podjetij v tujini
Izgube podjetij v tujini so sestavni del izgub organizacij
združenega dela doma. Zato so bile izgube podjetij v tujini
prikazane v poročilu o izgubah organizacij združenega dela iz
SR Slovenije, ki ga je Izvršni svet predložil Skupščini SR
Slovenije februarja 1984 in ga je Skupščina že obravnavala.
8. Najemanje kreditov podjetij v tujini
Glede pogojev in postopkov, pod katerimi bi lahko podjetja
v tujini najemala kredite, so za pripravo predloga potekale
aktivnosti v okviru zadolženih organov. Skupna ocena je bila,
da je temeljno vprašanje majhen osnovni kapital podjetij v
tujini. Ob tako majhnem kapitalu in neurejenem vprašanju
vlaganja kapitala v obratna sredstva je nujno, da podjetja v
tujini za premostitev svojih poslovnih aktivnosti najemajo
kredite. Te kredite jim flaje organizacija združenega delaustanoviteljica, jugoslovanske banke ali pa tuje banke.
Skupna ocena je bila, da je najprej potrebno omogočiti in
urediti z zakonom vlaganje kapitala v obratna sredstva, kar
ima takoj učinek tudi na zmanjšanje kreditiranja, saj so krediti
največkrat najeti zaradi obratnih sredstev. Sugestijo za zakonsko ureditev tega vprašanja je Republiški komite za mednarodno sodelovanje že dal Zveznemu sekretariatu za zunanjo trgovino.
Pogoje, pod katerimi lahko podjetja v tujini najemajo kredite za svoje poslovanje, pa je potrebno opredeliti v okviru
samoupravnih aktov bank oz. v okviru med bančnega sporazuma, sklenjenega za celotno področje SFRJ. Nesprejemljivo
bi namreč bilo. da bi banke ene republike obravnavale kredite
pod drugačnimi pogoji kakor ostale banke. V sporazumu bi
morala biti upoštevana naslednja merila kot so izvoz oz.
posredovanje izvoza jugoslovanskega blaga, uvoz potrebnih
surovin zaradi nemotenega poteka proizvodnje znotraj posameznih reprodukcijskih verig, trajna usmeritev na določeno
tržišče na podlagi proizvodne kooperacije in poslovno-tehničnega sodelovanja, poslovanje z državami v razvoju in
obmejno gospodarsko sodelovanje.
Poleg finančnih kreditov podjetja v tujini od organizacij
združenega dela - ustanoviteljic najemajo tudi blagovne kredite. Za zagotavljanje nemotenega poslovanja naših podjetij v
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tujini bi tudi kazalo iskati rešitev z dinarskim kreditiranjem
trajnih obratnih sredstev in konsignacijsko prodajo podjetij v
tujini enotno in sicer preko JUBMES-a. Na ta način bi bil
olajšan tudi likvidnostni položaj organizacij združenega dela
- ustanoviteljic podjetij v tujini.
9. Vprašanje vnašanja dobička podjetij v tujini v
Jugoslavijo
Zaradi nedorečenih sistemskih rešitev v Jugoslaviji ustanovitelji podjetij v tujini ustvarjeni dobiček različno uporabljajo
in odvajajo v Jugoslavijo.
Pristojne narodne banke v republiki oz. avtonomni pokrajini
na podlagi obstoječih zakonov rte morejo kontrolirati pravilnosti 30-dnevnega roka za vnos obveznega dela dobička v
Jugoslavijo, ker z nobenim predpisom ni določen dokument,
na podlagi katerega bi navedene institucije to lahko ugotovile
in evidentirale. Glede na navedeno Narodna banka Slovenije
predlaga, da bi bilo potrebno uskladiti predpise o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka s predpisi domicilnih
držav ter ukiniti vodenje dvojnega knjigovodstva v organizacijah združenega dela - ustanoviteljicah ter v podjetjih v tujini.
SR Slovenija je ob sprejemanju zakona o ugotavljanju celotnega prihodka in dohodka in ob spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini
predlagala, da naj se dobiček podjetij v tujini ugotavlja v
skladu s predpisi države, v kateri je podjetje ustanovljeno. Tak
predlog ni bil sprejet. Zato je Izvršni svet ob pripravi predloga
o spremembah in dopolnitvah zakona o ugotavljanju celotnega prihodka in dohodka v letu 1984 ponovno predlagal, da
se uredi vprašanje ugotavljanja dobička po predpisih države,
v kateri je podjetje ustanovljeno.
10. Podzakonski predpisi
Predpisi, ki bi podrobneje urejali nekatera vprašanja opravljanja- gospodarskih dejavnosti v tujini in ki jih je predvidel
zakon o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini, še niso
vsi sprejeti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal Zveznemu
izvršnemu svetu sprejem manjkajočih predpisov in to: o razpolaganju z dobičkom ustvarjenim v podjetjih v tujini, o ustanavljanju mešanih bank in mešanih podjetij v tujini, o vlaganju
sredstev v tuja podjetja skupaj s tujimi pravnimi ali fizičnimi
osebami. Priprava osnutkov teh predpisov je bila vključena v
program dela koordinacijskega odbora pri Zveznem izvršnem
svetu za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle
zunanjetrgovinskega prometa že za leti 1982 in 1983. Ker ta
del programa ni bil realiziran, je izvedba naloge prenešena v
leto 1984.
11. Uskladitev evidenc in registra oblik
opravljanja gospodarskih dejavnosti v tujini
Narodna banka Slovenije in Služba družbenega knjigovodstva medsebojno usklajujeta evidence o opravljanju gospodarskih dejavnosti v tujini. Vseh evidenc zaenkrat ne bo mogoče uskladiti, ker ni razrešeno vprašanje ugotavljanja poslovnih rezultatov podjetij v tujini. Služba družbenega knjigovodstva ugotavlja vse rezultate na podlagi plačane realizacije.
Nekaterih rezultatov pa zaradi domicilnih predpisov držav, v
katerih so ustanovljena podjetja, ni smotrno evidentirati po
tem principu. Popolna skladnost evidenc bo zato dosežena
šele. ko bo ustrezno urejeno vprašanje ugotavljanja poslovnih
rezultatov.
12. Izobraževanje delavcev v zunanji trgovini
Gospodarska zbornica Slovenije ima stalen sistem izobraževanja delavcev v zunanji trgovini z rednimi oblikami strokovnega izpopolnjevanja ter specializiranimi programi za posamezno področje oziroma državo ali regijo. S takimi pristopom je bil narejen velik napredek pri usposabljanju zunanjetrgovinskih kadrov in povečanju njihovega števila; kar bo potrebno glede na povečane naloge za uresničenje politike
gospodarske stabilizacije, intenzivno nadaljevati. Za naloge,
ki so pred nami bi v gospodarstvu nujno morali povečati,
število strokovnih kadrov, kajti le na ta način bo omogočeno
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načrtovano in selektivno planiranje kadrovske politike doma
in v enotah v tujini, ustrezna povezava med njimi ter kontinuiteta dela.
Razprava o potrebi stalnega izobraževanja delavcev v zunanji trgovini je potekala tudi v okviru Izvršilnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije, ki je podprl aktivnosti za nadaljnje dograjevanje sistema izobraževanja. 1 Glede na potrebe gospodarstva bi bilo potrebno vnesti v programe rednega izobraževanja več strokovnega znanja s področja zunanjetrgovinskega poslovanja (planiranje, financiranje, sklepanje pogodb. . ,),in več strokovnega znanja tujih jezikov.
Zato bo Gospodarska zbornica Slovenije nadaljevala z izvajanjem programov v Centru za usposabljanje zunanjetrgovinskih delavcev.
13. Osebni dohodki delavcev razporejenih
na delo v gospodarske enote v tujini
Višino in pogoje osebnih dohodkov delavcev zaposlenih v
podjetjih in predstavniških, ki so jih ustanovile naše organizacije združenega dela v tujini, ureja samoupravni sporazum o
enotnih merilih za nagrajevanje delavcev razporejenih na delo
v tujino. Ta sporazum je bil sklenjen v okviru Gospodarske
zbornice Jugoslavije 1979. leta. Do sedaj ga še niso podpisale
vse organizacije združenega dela, ker niso soglašale z nekaterimi osnovnimi izhodišči za urejanje osebnih dohodkov, kar
je eden od vzrokov za precejšnje razlike med osebnimi dohodki delavcev razporejenih v gospodarske enote v tujini.
Tako je v mnogih primerih višina osebnih dohodkov delavcev
v nekaterih organizacijah združenega dela , ki imajo gospodarske enote v tujini, odvisna bolj od tega v kateri organizaciji
združenega dela delavec dela, kot pa od sposobnosti delavca
in doseženih poslovnih rezultatov.
Nekatere organizacije združenega dela urejajo vprašanje
nadomestil materialnih stroškov(kot npr. stanovanje, avto ,
reprezentanca) tako, da za ta nadomestila povečujejo osebne
dohodke, druge organizacije pa jih izplačujejo posebej, kar
otežuje spremljanje in analiziranje stanja na področju osebnih dohodkov.
V pripravi je Družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za usklajevanje samoupravnega urejanja nekaterih pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev, ki jih organizacije združenega dela pošiljajo na začasno delo v tujino, ki naj bi na
enotnih osnovah v okviru SFRJ urejal tudi vprašanje osebnih
dohodkov in nadomestil za delavce, ki delajo v gospodarskih
enotah v tujini. Ker predlog družbenega dogovora ureja predvsem družbenoekonomske odnose pri izvajanju investicijskih
del v tujini, so bila v SR Sloveniji izoblikovana stališča, da naj
se odnosi na področju urejanja osebnih dohodkov poenotijo
tudi za delavce, ki se razporejajo v ostale enote v tujini. Po
sklenitvi tega družbenega dogovora bo potrebno z njim uskladiti samoupravni sporazum o enotnih merilih za nagrajevanje
delavcev razporejenih na delo v tujini.
14. Skupščina SR Slovenije je priporočila
koordinacijskemu odboru za organizacije
združenega dela, ki opravljajo posle
zunanjetrgovinskega prometa, naj tekoče
spremlja uresničevanje Sklepov in stališč o
temeljnih usmeritvah za organiziranje in razvoj
zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih
kadrov doma in v tujini in potek preoblikovanja
mreže.
Aktivnosti v letu 1983 so bile pretežno usmerjene v anu
ranje poslovanja gospodarskih enot v tujini. Koordinacijski
odbor je obravnaval poslovanje v vseh gospodarskih enot v
tujini, ocenjeval smotrnost njihovega poslovanja in na tej
podlagi predlaga koordinacijskemu odboru pri Zveznem
izvršnem svetu, katere gospodarske enote v tujini naj nadaljujejo z delom.
S področja zunanjetrgovinske mreže doma je koordinacijski odbor v letu 1983 obravnaval predvsem problematiko
njenega širjenja tako po subjektih kot tudi poslih, vprašanja
zastopniških organizacij in nekatera druga tekoča vprašanja.
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE
Aktivnosti, ki jih je Skupščine SR Slovenije sprejela v letu
1982 za nadaljnji razvoj zunanjetrgovinske mreže doma in v
tujini se postopno uresničujejo Pri tem je izvrševanje nalog
delno vezano na dogovore v Koordinacijskem odboru pri
Zveznem izvršnem svetu in Gospodarski zbornici Jugoslavije
(nanašajo se predvsem na zunanjetrgovinsko mrežo v tujini).
V SR Sloveniji je v pripravi predlog za boljšo organiziranost
zunanjetrgovinske mreže doma ter analiza organiziranosti
obmejnega gospodarskega sodelovanja s tujino. Naloge, ki se
nanašajo na izvajanje investicijskih del v tujini in na obvezno
združevanje dela in sredstev trgovskih in proizvodnih organizacij združenega dela še niso bile v celoti realizirane in jih bo
potrebno pospešeno uresničevati v prihodnje. Druge aktivnosti so v pretežni meri uresničene (zastopanje tujih firm, izgube
podjetij v tujini, izobraževanje delavcev v zunanji trgovini).
V letih 1982 in 1963 so bili pogoji gospodarjenja organizacij
združenega dela zaostreni. Poleg gospodarskih težav, s katerimi so se soočale organizacije združenega dela, je bilo njihovo poslovanje obremenjeno s pogostim spreminjanjem
predpisov, kar je oteževalo dolgoročnejše poslovne usmeritve
in tudi vplivalo na počasnejši potek zastavljenih aktivnosti za
boljšo organiziranost zunanjetrgovinskega poslovanja.
Bodoče obveznosti našega gospodarstva za povečano
vključevanje v mednarodno delitev dela in večji izvoz, ki naj bi
po opredelitvah v naslednjih letih naraščal po letni stopnji
20%, kar pomeni podvojitev našega dosedanjega izvoza prej
kot v 4 letih, bodo zahtevale večjo prisotnost naših organizacij
združenega dela v tujini, kot tudi hitrejše prilagajanje oblik
nastopanja in teritorialne razporeditve. Poenostaviti in skrajšati bi bilo potrebno tudi postopke registriranja, ki so zelo
dolgotrajni in zapleteni.
Racionalnejša organiziranost gospodarstva na področju
zunanje trgovine, je dolgoročen in trajen proces, v okviru
katerega bo organizacije združenega dela potrebno intenzivneje usmerjati in usposabljati za nastop na tujih trgih predvsem z namenom, da pride do tesnejših dohodkovnih povezav, ekonomske uspešnosti in boljše splošne usposobljenosti
za zunanjetrgovinsko poslovanje. Te aktivnosti bodo potrebne tako pri mreži doma kot tudi v tujini.
Preoblikovanje zunanjetrgovinske mreže še zdaleč ni doseženo. Prišlo je sicer do pobud in priprav za tesnejše povezovanje organizacij združenega dela, do nekaterih skupnih nastopov na tujih tržiščih, vendar je še vedno pretežna usmeritev organizacij združenega dela v širjenje zunanjetrgovinskega poslovanja na nove oblike poslov in na nove proizvode,
proizvajalnih organizacij pa na opravljanje poslov tudi za
druge organizacije ter za zastopanje tujih firm. Tudi dohodkovno povezovanje trgovine in proizvodnje poteka počasi.
Dosedanje povezave organizacij združenega dela v reprodukcijskih verigah, dohodkovne povezave trgovine s proizvodnjo ter povezave za skupni nastop v tujini so se realizirale
predvsem v okviru republike in avtonomnih pokrajin zato bi
bilo potrebno težiti, da bi prihajalo do takšnih povezovanj v
širšem jugoslovanskem prostoru.
Racionalna organiziranost zunanjetrgovinske mreže doma
in v tujini bi morala biti odraz dolgoročnih strateških opredelitev posameznih gospodarskih panog oz. proizvodenj v okviru
reprocelot in tržišč oz. držav, s katerimi naj bi v bodoče
razvijali posamezne oblike sodelovanja od zunanjetrgovinske
menjave do višjih oblik gospodarskega sodelovanja (dolgoročna proizvodna kooperacija, prenos tehnologije, predinvesticijska in investicijska dela itd.). Ob tako postavljeni dolgoročni strategiji pa bi vrednostne omejitve za poslovanje posamezne enote izgubile svoj smisel.
Trenutno je v obravnavi v sekcijah Gospodarske zbornice
Slovenije predlog organiziranosti zunanjetrgovinske mreže,
ki ga je pripravila strokovna služba Gospodarske zbornice
Jugoslavije, ki naj bi sredi letošnjega leta nadomestil skupne
kriterije, ki so bili sprejeti v koordinacijskem odboru pri Zveznem izvršnem svetu. Ta predlog, katerega osnovno izhodišče
je bilo, da je združeno delo tisto, ki naj odloča o svoji organiziranosti tako doma kot v tujini, pa se je v strokovni pripravi od
tega načela močno oddaljil, saj je osnovno izhodišče za
organiziranost mreže poslovnih enot v tujini panožna organiziranost in povezovanje. To je lahko le delno sprejemljivo za
vzhodne socialistične države, popolnoma nesprejemljivo pa
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za razvite zahodne države in države v razvoju, v katerih nastopa veliko število naših izvoznikov, ki imajo številne poslovne partnerje. Teh številnih poslovnih zvez s centralno
organizacijo ne bi mogli uspešno nadaljevati, ker bi v času, ko
so pred našim gospodarstvom osnovne naloge za povečanje
izvoza v naslednjih letih, prav gotovo povzročilo nasprotni
učinek.
Tudi višina in pogoji osebnih dohodkov delavcev, razporejenih na delo v gospodarske enote v tujini niso enotno urejeni.
Organizacije združenega dela različno urejajo osebne dohodke in nadomestila materialnih stroškov delavcev, ki so
razporejeni na delo v gospodarske enote v tujini. Osebni
dohodki v večini primerov niso odvisni od sposobnosti delavca oz. doseženih poslovnih rezultatov dela posamezne
gospodarske enote, temveč od organizacije združenega dela,
v kateri je delavec zaposlen.
Neusklajeni so tudi osebni dohodki delavcev, ki jih v tujino
pošiljajo organizacije združenega dela in delavcev, ki delajo v
diplomatsko-konzularnih predstavništvih in skupnih gospodarskih predstavništvih.
V. PROGRAM DODATNIH AKTIVNOSTI
Da bi se uspešno uresničevale aktivnosti, ki jih je leta 1982
sprejela Skupščina SR Slovenije o pospešenem izvrševanju
temeljnih usmeritev za organiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zunanjetrgovinskih kadrov doma in v tujini bodo
Izvršni svet, Gospodarska zbornica Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije in banke v teku ieta 1984 podvzele še naslednje
dodatne akcije:
1. Gospodarska zbornica Slovenije in splošna združenja
bodo pripravili predlog sprememb registracije organizacij
združenega dela za zunanjetrgovinsko poslovanje v smeri
večje specializacije, koncentracije in racionalizacije pri
opravljanju zunanjetrgovinskega poslovanja. Posebej bodo
predlagali spremembe v tistih primerih, kjer je za opravljanje
zunanjetrgovinskega prometa po posameznih skupiniah proizvodov registriranih večje število organizacij združenega
dela.
2. Splošno združenje za gradbeništvo in Splošno združenje
za inženiring bosta nadaljevala aktivnosti za ustreznejše organiziranje izvajanja investicijskih del v tujini, za samoupravno
in dohodkovno povezovanje organizacij za skupen oziroma
usklajen nastop na tujih tržiščih, pri čemer bosta upoštevali
posebne pogoje oziroma specifičnosti posameznega tržišča.
Koordinacijski odbor pri Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle

zunanjetrgovinskega prometa, bo preveril poslovanje tistih
organizacij združenega dela, ki so se začasno registrirale za
izvajanje investicijskih del v tujini, v svojih programih pa
začrtale skupno opravljanje teh poslov v okviru sestavljene
organizacije združenega dela.
3. Na podlagi analize, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije o skladnosti samoupravnih sporazumov o
združevanju dela in sredstev trgovine s proizvodnjo z zakonom o obveznem združevanju dela in sredstev organizacij
združenega dela, ki se ukvarjajo s prometom blaga in storitev
s proizvajalnimi organizacijami združenega dela ter o izvrševanju teh sporazumov, bo Gospodarska zbornica Slovenije
predlagala, naj se nadaljujejo aktivnosti na področju združevanja dela in sredstev trgovine s proizvodnjo ter predlagala
koordinacijskemu odboru pri Izvršnem svetu Skupščine SR
Slovenije za organizacije združenega dela, ki opravljajo posle
zunanjetrgovinskega prometa, ustrezne ukrepe.
4. Organizacije združenega dela, ki opravljajo posle zunanjetrgovinskega prometa, se morajo dogovoriti tudi o načinu
nastopa v posameznih državah in to v sekcijah, interesnih
skupnostih in konzorcijih pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Okrepijo naj svoje dosedanje aktivnosti za doseganje člmboljših izvoznih rezultatov in čimbolj racionalnega poslovanja
(smotrna izkoriščenost obstoječe zunanjetrgovinske mreže,
zmanjševanje stroškov poslovanja, skupni dogovor za bodoče
akcije, itd ).
5. Gospodarska zbdrnica Slovenije bo zagotovila, da bodo
organizacije združenega dela ob sodelovanju raziskovalnih
inštitutov, splošnih združenj in sekcij pripravile predlog dolgoročne strategije našega nastopa na posameznih tržiščih. Iz
tega bo izhajal predlog organiziranja zunanjetrgovinske
mreže na posameznem tržišču. Pri tem bodo upoštevali povezovanje organizacij združenega dela v jugoslovanskem prostoru.
6. Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza sindikatov Slovenije bosta dala pobudo Gospodarski zbornici Jugoslavije,
da pripravi analizo izvajanja samoupravnega sporazuma o
enotnih merilih za nagrajevanje delavcev, razporejenih na'
delo v tujino, za razpravo v republikah in avtonomnih pokrajinah. Dala bosta tudi pobudo, da se v smislu predlaganega
družbenega dogovora prilagodi nagrajevanje delavcev razporejenih na delo v gospodarske enote v tujini in pri nagrajevanju upošteva predvsem uspešnost poslovanja gospodarske
enote, prispevek posameznega delavca k rezultatom poslovanja kot tudi raven življenjskih stroškov in standard v posameznih državah in regijah ter da se poenoti izplačevanje nadomestil nekaterih materialnih stroškov.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
POROČILO
o uresničevanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije
glede aktivnosti pri pospeševanju razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji (ESA-462)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 122. seji dne
22. 3. 1984 obravnaval:
- POROČILO O URESNIČEVANJU SKLEPOV ZBOROV
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE GLEDE AKTIVNOSTI PRI POSPEŠEVANJU RAZVOJA MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SR
SLOVENIJI IN PROGRAM AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE ŠE
NEURESNIČENIH SKLEPOV ZBOROV SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE Z DNE 3. OKTOBRA 1983, KI SE NANAŠAJO
NA URESNIČEVANJE POLITIKE HITREJŠEGA RAZVOJA
MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V SR SLOVENIJI,
k i vam ju pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Franc RAZDEVŠEK, predsednik Komisije Izvršnega
sveta za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja
v SR Sloveniji,
- Andrej BRIŠKI, pomočnik direktorja Zavoda SRS za
družbeno planiranje,
- Aleksander SKOK, tajnik Komisije Izvršnega sveta za
pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR
Sloveniji.
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Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi poročila o uresničevanju nalog in ciljev glede skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji že v juliju 1982 ugotovila, da se naloge
pospeševanja razvoja manj razvitih območij od leta 1981 dalje
le delno uresničujejo. Na to vplivajo zaostrene materialne
možnosti nasploh, ki pa so se na teh območjih še močneje
odrazile tudi zaradi zmanjšanega obsega materialnih ukrepov
v primerjavi s predhodnim srednjeročnim obdobjem in pomanjkanjem kvalitetnih razvojnih programov in projektov za
skupna vlaganja na manj razvitih območjih v SR Sloveniji.
Zato je Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
skupaj z udeleženci Dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 že ob pripravi sprememb
in dopolnitev tega dogovora proučila možnosti za učinkovitejše uresničevanje sprejetih nalog, seveda ob upoštevanju
materialnih možnosti. Na tej osnovi je bila leta 1983 sprejeta
dopolnitev dogovora, s katero so se samoupravne interesne
skupnosti materialne proizvodnje zavezale, da bodo ob upoštevanju spremenjenih materialnih možnosti uresničevale že
sprejete naloge, poleg tega pa dodatno sodelovale pri reševanju nekaterih infrastrukturnih vprašanj, neposredno povezanih
z uresničevanjem gospodarskih naložborganizacij združenega
dela. Ta dopolnitev je delno nadomestila ugodnosti investitorjem na manj razvitih območjih, ki so bile uveljavljene v prejšnjem srednjeročnem obdobju v zvezi s plačevanjem samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje.
V prvi polovici leta 1983 so se neugodni trendi predvsem na
področju investicijske aktivnosti in razvoja gospodarske infrastrukture na manj razvitih območjih močneje odrazili kot v
SR Sloveniji. Zato je Skupščina SR Slovenije na zasedanjih
vseh treh zborov 3. oktobra 1983 ob obravnavi Poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o doseženih rezultatih in
problemih pospeševanja razvoja manj razvitih območjih v SR
Sloveniji v letih 1981 in 1982 ter v prvih mesecih leta 1983,
sprejela sklepe glede izvajanja politike skladnejšega regionalnega razvoja v sedanjem obdobju z namenom, da se zagotovi
uresničevanje družbeno dogovorjene politike na tem področju. Zbori Skupščine SR Slovenije so ob tem zavezali
neposredno tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi program aktivnosti za uresničevanje skupščinskih sklepov, da prouči tudi vse pripombe in predloge iz skupščinskih
razprav na zasedanjih zborov dne 28. julija 1982 in 3. oktobra
1983 ter o tem v prvem trimesečju leta 1984 poroča telesom
Skupščine SR Slovenije.
Značaj nalog, ki izhajajo iz sklepov Skupščine SR Slovenije,
zahteva kontinuirano aktivnost. V prizadevanjih za ursničevanje sklepov, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela, je
Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v
funkciji koordinatorja sodelovala pri oblikovanju nalog in
ukrepov, ki so potrebni za uresničevanje politike razvoja manj
razvitih območij. Poleg tega je organizirala pripravo poročil
poslovnih bank s sedežem v SR Sloveniji, samoupravnih interesnih skupnosti s področja materialne proizvodnje in družbenih dejavnosti in nekaterih drugih nosilcev politike hitrejšega razvoja manj razvitih območij o dosedanjih prizadevanjih in predvidevanjih za leto 1984.
Resolucija o politiki družbenega in gospodarskega razvoja
SR Slovenije v 1984. letu predvideva, da se bodo organizacije
združenega dela v okviru gospodarskih zbornic in splošnih
združenj dogovorile o investicijah na manj razvitih območjih.
Te naložbe bodo spodbujene z večjim deležem bančnih sredstev pri teh investicijah, z ugodnejšo obrestno mero in davčnimi olajšavami. Hkrati bo zadrž&n delež infrastrukturnih naložb na teh območjih v celotnih infrastrukturnih naložbah,
skladno s srednjeročnimi planskimi akti.
V teku so nekatere aktivnosti v zvezi s pripravo programov,
ki bodo osnova za samoupravno združevanje dela in sredstev
na manj razvitih območjih ob upoštevanju dogovorjenih razvojnih kriterijev.
V zvezi s pospeševanjem gospodarskih vlaganj na manj
razvitih območjih v SR Sloveniji so se intenzivirale aktivnosti
za pripravo možnih programov in projektov v gospodarskih
zbornicah in splošnih združenjih. Ljubljanska banka-združena banka je dopolnila kreditne ugodnosti. Uveljavljeni so
tudi nekateri ukrepi za pospeševanje proizvodnje hrane. SR
Slovenija pa je nadaljevala z davčnimi olajšavami investitorjem na teh območjih. V okviru omejenih materialnih možnosti
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predvidevajo v svojih programih za leto 1984 naloge na področju razvoja gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti na manj razvitih območjih tudi samoupravne interesne skupnosti in Zveza socialistične mladine Slovenije.
1. V medobčinskih gospodarskih zbornicah so bili opravljeni delovni pogovori z organizacijami združenega dela koncem leta 1983 in v začetku leta 1984 na posameznih območjih,
na katerih so ugotavljali programe, ki bi jih bilo možno realizirati na manj razvitih območjih, ter potrebne stimulativne
ukrepe, da bi jih lahko realizirali. Poudarek je bil dan iskanju
kvalitetnih programov, pri čemer je treba v večji meri upoštevati optimalnejšo izrabo prirodnih danosti, možnost zaposlovanja in nadaljnji razvoj že obstoječih organizacij združenega
dela. V okviru Gospodarske zbornice Slovenije bo pripravljeno poročilo o aktivnosti gospodarskih zbornic in splošnih
združenj, ki je še v postopku obravnave v njenih organih in bo
predloženo naknadno.
2. V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije so
banke Ljubljanske banke v okviru poslovne politike za leto
1984 dopolnile ugodnosti organizacijam združenega dela, ki
vlagajo na manj razvitih območjih. Ugodnosti za manj razvita
območja glede obrestne mere in deleža kreditnih sredstev se
pri posameznih namenih vlaganj dodajajo. Pri tem je predviden tudi diferenciran pristop za naložbe na manj razvitih
obmejnih območjih in v občini Lenart. Razliko med obrestno
mero za posamezne namene in ugodnostmi za manj razvita
območja bodo temeljne banke v svojih medsebojnih odnosih
vzajemno kompenzirale. Vzajemno bodo tudi refinancirale v
naslednjem letu sredstva tistim temeljnim bankam, ki bodo za
nove investicijske naložbe na manj razvitih območjih odobrile
več kot 10% neto razpoložljivih sredstev za nove investicijske
naložbe, ter tudi odstopile ustrezni delež dovoljenega povečanja omejevanih plasmajev. Temeljni banki Beogradske
banke in Jugobanke tudi predvidevata nekatere ugodnosti
investitorjem na manj razvitih obrfiočjih.
Banke v planskih aktih nimajo opredeljenega deleža prostega kreditnega potenciala za investitorje ria manj razvitih
območjih, kot je to predlagano v sklepih skupščine. Prav tako
ne zagotavljajo nepovratnih sredstev ko udeležbo k dogovorjenim investicijam, za kar naj bi uporabljale na podlagi sklepov skupščine tudi sredstva, ki se oblikujejo v Narodni banki
Slovenije iz naslova koriščenja avista sredstev družbenopolitičnih skupnosti.
3. S Programom pospeševanja proizvodnje hrane v letu
1984 in Dogovorom o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v letu 1984 je opredeljeno, da se del
sredstev usmerja za izboljševanje pogojev kmetijstva na manj
razvitih in hribovitih območjih. Predvidene so olajšave pri
financiranju dela pospeševalne službe in kadrovska krepitev
na manj razvitih območjih. Predvideni so tudi ukrepi pri financiranju povečanega števila krav. Del sredstev je zagotovljen iz
republiškega sklada za intervencije v kmetijstvu in porabi
hrane.
V zvezi s pospeševanjem kmetijstva na manj razvitih območjih v letu 1984 je bilo v konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s hrano za potrebe SR Slovenije in za izvoz dogovorjeno, da bodo dajale članice pre ,'nost
tudi naložbam na manj razvitih območjih. Določen premik v
letu 1984 nakazujejo programi usposabljanja kmetij za
kmečki turizem.
Povezovanje med potrošnimi središči in območji, ki pridelujejo hrano, se krepi na podlagi samoupravnih sporazumov o
proizvodnji in oskrbi s hrano preko samoupravnih skladov za
intervencije v proizvodnji hrane in samoupravnimi interesnimi
skupnostmi za preskrbo v občinah.
Povezovanje se krepi tudi na podlagi združevanja sredstev
za naložbe v proizvodnjo hrane med organizacijami združenega dela iz razvitih in manj razvitih območij.
Ž davčnimi olajšavami bo treba pospeševati organizirano
delo na domu kot dodatni vir dohodka kmečkih gospodarstev
zlasti v hribovitih območjih.
4. Davčne olajšave za naložbe na manj razvitih območjih v
SR Sloveniji so bile uveljavljene tudi v letu 1983 po istih
osnovah z enakimi stopnjami kot v preteklih letih tekočega
srednjeročnega obdobja, enako velja tudi za leto 1984. S
proračunom SR Slovenije za leto 1983 so bila za sofinanciranje kompleksnih razvojnih programov in inicialnih razvojnih
načrtov, ki se nanašajo na naložbe na manj razvitih območjih
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v SR Sloveniji, odobrena sredstva v znesku 40 mio din. Upoštevano je bilo priporočilo Skupščine SR Slovenije in so bila v
okviru rebalansa proračuna SR Slovenije za leto 1983 odobrena sredstva v višini 5 mio din. Za leto 1984 odmerja
proračun SR Slovenije za ta namen 53,1 mio din, kar pomeni v
primerjavi z letom 1983 18 odstotno povečanje.
5 Iz poročil samoupravnih interesnih skupnostih s področja materialne proizvodnje in nekaterih organizacij je razvidno, da bodo v letu 1984 nadaljevale z uresničevanjem
svojih nalog v zvezi z izboljševanjem infrastrukturnih pogojev
na manj razvitih območjih. Ni pa dosledno upoštevana usmeritev Skupščine SR Slovenije, da se obveznosti samoupravnih
interesnih skupnosti materialne proizvodnje za leto 1984 pri
izboljševanju infrastrukturnih pogojev ne bodo zmanjševale
prek povprečja V SR Sloveniji v'primerjavi s predvidevanji v
srednjeročnih planskih aktih.
Združene ptt organizacije Slovenije so v letu 1983 vložile na
manj razvitih območjih v SR Slovenije 1982,6 mio din, brez,
območij v prehodnem obdobju pa 92,6 mio din, kar nekoliko
zaostaja za predvidevanji. Za leto 1984 pa načtujejo vlaganja v
višini 199 mio din (cene konec leta 1983). Za izboljšanje
nizkonapetnih razmer in kvalitete do.bave električne energije v
letu 1984 bodo Interesna skupnost elektrgospodarstva in delovne organizacije distribucije električne energije vložile
526,7 mio din, kar je občutno več kot v letih 1981/82. Skupnost za ceste Slovenije bo za razvoj cest na manj razvitih
območjih v letu 1984 usmerila 120 mio din, od tega 60 mio din
kot inicialna sredstva za modernizacijo lokalnega cestnega
omrežja. Zveza vodnih skupnosti Slovenije predvideva v letu
1984 za vlaganja na manj razvitih območjih 15% rednih namenskih sredstev, kar je manj od predvidenega povprečja za
celotno srednjeročno obdobje.
6. Za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na manj razvitih
območjih bodo samoupravne stanovanjske skupnosti v SR
Sloveniji, podobno kot v preteklih letih, tudi v letih 1984
združevale 0,025 BOD iz čistega dohodka, kar bo po ocenah
znašalo najmanj 100 mio din (v letu 1983, 80,5 mio din).
7. Samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih
dejavnosti uresničujejo sistem združevanja solidarnostnih
sredstev za izvajanje zagotovljenih programov. Sistem združevanja solidarnostnih sredstev sicer ni vezan neposredno na
pospeševanje razvoja manj razvitih območij, saj deluje na
osnovi samostojno oblikovanih meril, so pa manj razvita območja v tem okviru močno udeležena.
Samoupravne interesne skupnosti s področja izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva in socialnega skrbstva bodo

v letu 1984 nadaljevale z združevanjem solidarnostnih sredstev za izvajanje zagotovljenega programa na področju
vzgoje in izobraževanja, zdravstva, otroškega varstva in socialnega skrbstva. V okviru splošnih meril so solidarnostnih
sredstev deležne vse manj razvite občine. V občinskih izobraževalnih skupnostih je že doseženo soglasje, da se dogovorjena cena zagotovljenega programa osnovne šole, ki je
osnova za solidarnost, postopoma približuje realni vrednosti.
Zato bodo v letu 1984 osebni dohodki, vkalkulirani v ceno
zagotovljenega programa, zaostajali za 20% (v letu 1983 29%)
za povprečnimi osebnimi dohodki učiteljev osnovne šole v SR
Sloveniji. Poleg tega bo izobraževalna skupnost vzajemno
združena sredstva občinskih izobraževalnih skupnosti za investicijska vlaganja v letu 1984 v višini 31,6 mio din, namenila
za dograditev osnovne šole Križevci v občini Ljutomer, za
dozidavo osnovne šole Velika Nedelja in za prizidek k osnovni
šoli Slivnica v občini Šentjur pri Celju. Iz sredstev skupnega
programa Zdravstvene skupnosti Slovenije bo v letu 1984
namenjenih 29,5 mio din za izgradnjo kirurškega oddelka
Splošne bolnišnice v Murski Soboti. V okviru republiških
skupnosti s področja socialnega varstva je predviden samoupravni sporazum, v katerem bi se skupnosti dogovorile za
minimalno raven socialne varnosti družine in posameznika ter
za druga enotna merila za socialno-varstvene pomoči. Svoje
aktivnosti bosta podobno kot v letu 1983 nadaljevali Kulturna
skupnost Slovenije in Telesnokulturna skupnost Slovenije.
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije predlaga, da
naj bi v družbenem dogovoru o skupnih osnovah razporejanja
dohodka in delitve sredstev za osebne dohodke, vgradili posebna merila za kadre iz drugih območij, ki so pripravljeni
delati na manj razvitih območjih. Poleg tega naj bi združena
štipendijska sredstva uporabljali predvsem za spodbujanje
kadrovskih štipendij v organizacijah združenega dela, ki zaradi omejenih lastnih materialnih možnosti štipendirajo le v
omejenem obsegu ali po strukturi premalo ambiciozno.
8. V letu 1984 se bodo nadaljevale tudi aktivnosti, ki jih
organizira Zveza socialistične mladine Slovenije z mladinskim
prostovoljnim delom na manj razvitih območjih. Mladinske
delovne akcije se bodo nadaljevale zlasti pri izgradnji komunalne infrastrukture, objektov in del na področju kmetijstva in
gozdarstva (melioracije, urejanje pašnikov, pogozdovanje,
ipd ), poleg tega pa tudi programi na področju družbenih
dejavnosti (kultura, socialne aktivnosti, itd.).
Poročila nosilcev, ki so sprejeli Obveznosti v zvezi s pospeševanjem skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji,
so v prilogi tega poročila.

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET
PROGRAM AKTIVNOSTI
za izvajanje še neuresničenih sklepov zborov Skupščine
SR Slovenije z dne 3. oktobra 1983, ki se nanašajo na
uresničevanje politike hitrejšega razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji
Sklepi, ki jih je sprejela Skupščina SR Slovenije 3. oktobra
1983 ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o doseženih rezultatih in problemih pospeševanja
razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji v letih 1981 in
1982 t#r v prvih mesecih leta 1983, so deloma že uresničeni,
deloma pa je oblikovanje nalog in ukrepov še v pripravi, kar je
razvidno iz »Poročila o uresničevanju sklepov zborov Skupščine SR Slovenije glede aktivnosti pri pospeševaju razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji.
V program aktivnosti je vključeno izvajanje tistih sklepov, ki
so kontinuiranega značaja in tistih sklepov, ki še niso bili
uresničeni oziroma so naloge in ukrepi šele v pripravi. Poleg
sklepov skupščine so pri pripravi programa upoštevani tudi
predlogi iz razprav v zborih in delovnih telesih in so smiselno
vključeni v program aktivnosti.
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Sklepi Skupščine SR Slovenije zavezujejo poleg izvršnega
sveta in republiških resornih organov tudi gospodarske zbornice in splošna združenja, samoupravne interesne skupnosti,
banke in nekatere druge samoupravne organizacije in skupnosti. Zato jih program vključuje kot nosilce posameznih
nalog.
1. Priprava kvalitetnih razvojnih programov in projektov, ki
bodo osnova za skupna vlaganja na manj razvitih območjih,
še posebej na najmanj razvitih območjih v SR Sloveniji, ob
upoštevanju dogovorjenih investicijskih kriterijev.
Nosilci: organizacije združenega dela, gospodarske zbornice, splošna združenja in banke
Rok: stalna naloga.
2. Skupno vrednotenje novih investicijskih programov v
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skladu z investicijskimi kriteriji in obstoječih programov, ki se
nanašajo na manj razvita območja
Nosilci: Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljanska
banka-združena banka z republiškimi resornimi organi
Rok: stalna naloga.
3. Povezovanje med potrošnimi središči in območji, ki pridelujejo hrano
Nosilci: organizacije združenega dela, samoupravni skladi
za intervencije v proizvodnji hrane, Republiški komite za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Splošno združenje
kmetijstva
Rok: stalna naloga.
4. Davčne ugodnosti za pospeševanje organiziranega dela
na domu kot dodatnega vira dohodka kmečkih gospodarstev
Nosilci: Republiška uprava za družbene prihodke, občine
Rok: tretje trimesečje 1984.
5. Določitev deleža prostega kreditnega potenciala bank za
investicije na manj razvitih območjih
Nosilci: Ljubljanska banka-združena banka skupaj s temeljnimi bankami, Jugobanka in Beogradska banka
Rok: tretje trimesečje 1984 oziroma ob sprejemanju poslovne politike bank za posamezno leto.
6. Proučitev možnosti zagotavljanja nepovratnih sredstev k
investicijam za razvoj nekaterih gospodarskih dejavnosti na
manj razvitih območjih, vključno iz sredstev, ki se oblikujejo v
Narodni banki Slovenije
Nosilci: banke, Republiški sekretariat za finance
Rok: tretje trimesečje 1984.
7. Sistem oblikovanja sredstev v okviru medobčinskega
sodelovanja v zdravstvu in zaposlovanju, ki bo v skladu z
zakonskimi določili upošteval tudi bivališče delavcev, predvsem na območjiPf z veliko dnevno migracijo
Nosilci: Samoupravne interesne skupnosti na področju
zdravstva in zaposlovanja v sodelovanju z republiškimi upravnimi organi
Rok: proučitev - četrto trimesečje 1984

izvedba - najpozneje s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov za srednjeročno obdobje 1986-1990.
8. Sistem solidarnosti za osnovno šolanje izpolnjevati tako,
da se dogovorjena vrednost za zagotovljeni program postopoma približa dejanski vrednosti
Nosilci: Izobraževalna skupnost Slovenije in občinske izobraževalne skupnosti
Rok: četrto trimesečje 1984.
9. Priprava sprememb odloka Izvršnega sveta Skupščine SR
Slovenije o območjih, ki štejejo za manj razvita območja v SR
Sloveniji v obdobju 1981-1985.
Nosilci: Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje in Republiški komite za družbeno planiranje (strokovne osnove),
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije (odlok)
Rok: strokovne osnove - maj 1984.
10. Kriteriji in pokazafblji določanja teritorialnega obsega
manj razvitih območij v SR Sloveniji in predlogi sistema
pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja v obdobju
1986-1990.
Nosilci: Republiški komite za družbeno planiranje, Zavod
SR Slovenije za družbeno planiranje, Komisija Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi
Rok: strokovne podlage - prvo trimesečje 1985, predlog za
izdajo zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega
razvoja - drugo trimesečje 1985.
11. Proučiti je treba možnost smiselne vključitve pomembnejših nalog in ukrepov, ki so v skladu s sklepi Skupščine SR
Slovenije že uresničeni oziroma v izvajanju, in nalog iz tega
programa aktivnosti v operativne načrte uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije
Nosilci: resorni republiški upravni organi
Rok: proučitev in predlogi komisiji 2a pripravo in izvajanje
načrta uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske
stabilizacije - drugo trimesečje 1984.
PRILOGA

POROČILA
nekaterih nosilcev, ki so sprejeli obveznosti v zvezi s
pospeševanjem skladnejšega razvoja v SR Sloveniji
1. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI
S PODROČJA MATERIALNE PROIZVODNJE
Združene ptt organizacije Slovenije
Z obsegom vlaganj po tekočih cenah v višini 192.615.000
din na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih
območjih (z upoštevanjem območij v prehodnem obdobju)
oz. v višini 92.590.000 din (brez območij v prehodnem obdobju) je bila v letu 1983 dosežena naslednja realizacija fizičnih kazalcev razvoja ptt zmogljivosti, načrtovana s srednjeročnim planom za to leto:
Kazalci
MRO s PO*
MRO*
sr. plan real. % real. sr. plan real. % real.
1983 1983 plana 1983 1983 plana
ptt enote z zbiralnicami
158 158 100 138 139 101
92
91
75
teleks naročniki
139 128
82
priklj. krajev, tf. central 34.191 29.052
85 20.817 17.841
86
telefonski naročniki
21.367 20.195
95 13.542 13.104
97
89 211
169
telefonske govorilnice
253 226
80
* MRO s PO = manj razvita območja in manj razvita obmejna območja
vključno s prehodnimi območji
** MRO = manj razvita območja in manj razvita obmejna območja brez
območij v prehodnem obdobju
Poleg navedene realizacije je treba omeniti, da se sočasno z
izdelavo medkrajevnega tt kabla za potrebe SLO in DS na
območjih, ki gravitirajo na Suho krajino (relacija Ljubljana Kočevje) in Bloško planoto (realizacija Ribnica - Postojna) v
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skupnem jarku polagajo krajevni kabli, ki bodo služili razvodu
naročniških telefonskih omrežij za navedena območja. Ob
tem pa bo sam medkrajevni tt kabel omogočal tudi izboljšanje
medkrajevnih povezav telefonskih central teh območij s telefonskimi centralami višjih prometnih ravni. Ehako je načrtovano tudi polaganje krajevnih kablov na relaciji Novo mestoMetlika za območja, ki gravitirajo z Belo Krajino in Pokolpje.
Letni plan razvoja PTT prometa za leto 1984 predvideva za
razvoj PTT zmogljivosti na manj razvitih območjih in manj
razvitih obmejnih območjih vlaganja v višini 199.765.000 din
(cena konec leta 1983). S tem obsegom vlaganj bo po omenjenem planu realizirano naslednje povečanje zmogljivosti:
Kazalci
Real. Stanje Indeks Pov.3-2 Realizacija
stanje 1984-let.
2:3
sr. plana
1983
plan.
1981-1985
vobd.
1981-1984
v%
1
PTT enote z
139
99
-1*
101
zbiralnicami
138
Teleks naročniki
75
78
104
3
68
Priklj. krajev, tf
17.841 19.668
110
1.827
63
central
13.104 14.452
Telef. naročniki
110
1.348
74
Telef. govorilnice
169
187
111
18
74
* znižanje zaradi načrtovane ukinitve
PTT enote Log pod Mangartom
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Na upočasnitev doseganja načrtovanih ciljev hitrejšega razvoja PTT zmogljivosti na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih poleg zaostrenih gospodarskih razmer in s tem
manjših razvojnih možnosti nasploh vpliva predvdem izpad
sredstev zaradi nerealizirane predpostavke o znižanju obvezndšti PTT prometa za zagotavljanje sredstev in izpolnjevanje
obveznosti naše republike za pospeševanje hitrejšega
razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.1 Po določilih zakona, ki ureja to področje v naši republiki je glede
izpolnjevanja obveznosti PTT dejavnost opredeljena drugače,
kot so druge infrastrukturne dejavnosti (elektrogospodarstvo,
železnice, ipd). Plan razvoja za obdobje 1981-1985 pa predvideva, da se sredstva, ki bi bila rezultat znižane stbpnje teh
obveznosti, namensko usmerjajo za razvoj PTT zmogljivosti
na manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih. Na realizaciji omenjene predpostavke v pretežni meri sloni
načrtovana dinamika izgradnje PTT zmogljivosti na obravnavanih območjih. Izpad tega pomembnega vira finansiranja
razvoja manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij je še bolj kot pri fizičnih kazalcih evidenten pri finančni
realizaciji plana. V letu 1983 je bil z obsegom vlagarij v višini
192.615.000 din srednjeročni plan investicijskih vlaganj za to
leto (preračunan v c. 1983) za manj razvita območja,! ki vključujejo tudi prehodna območja dosežen le 29%, z obsegom
vlaganj v višini 92.590.000 din za manj razvita območja brez
prehodnih območij pa 32%. Načrtovan obseg vlaganj za leto
1984 v višini 199.765.000 din predstavlja 56% vrednosti, ki jo
za leto 1984 predvideva srednjeročni plan. V primerjavi z
doseženo realizacijo v letu 1983 beleži 4% porast glede na
obseg vlaganj na območja, ki vključujejo tudi prehodna območja oziroma 116% porast glede na obseg vlaganj na območja brez prehodnih območij.
Realiazacija izvajanja plana PTT zmogljivosti na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih spremljajo tudi problemi, ki so identični problemom izvajanja plana celotnih PTT
zmogljivosti in med katerimi velja poudariti sledeče: hitrejša
rast cen drugih proizvodov in storitev v primerjavi z rastjo cen
PTT storitev, zaostreni pogoji Za investicijsko izgradnjo, zožene možnosti uvoza ter problemi oskrbe z repromaterialom
na domačem trgu.
Na koncu velja omeniti, da so Združene PTT organizacije
Slovenije 23. septembra 1983 ponovno posredovale Republiškemu komiteju za družbeno planiranje Pobudo za spremembo Zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SRS za pospeševanje razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in SAP Kosovo. Bistvo pobude je v tem, da se
PTT promet glede obračunavanja obveznosti po tem zakonu
izenači z drugimi infrastrukturnimi dejavnostmi, sredstva pa,
ki bi bila rezultat znižane stopnje, bi se usmerjala za razvoj
PTT zmogljivosti na manj razvitih obmejnih območjih Slovenije. Omenjena pobuda je, kot je ob obravnavi Poročila o
doseženih rezultatih in problemih razvoja manj razvitih območij omenil delegatom zborov Skupščine SRS predsednik SIS
PTT prometa Slovenije, v fazi proučevanja.
EGS - sestavljena organizacija
elektrogospodarstva Slovenije
Za izboljšanje najbolj kritičnih nizkonapetostnih razmer in
zvišanje kvalitete dobave električne energije v letu 1984, bodo
ISE in DO distribucije vlagale v nizkonapetostno mrežo 0,4 kV,
transformacijo 10 (20)/0,4 kV, srednjenapetostno mrežo
10(20) kV in objekte 110 kV (RTP in DV).
Kot vir sredstev nastopajo združena energetska sredstva za
objekte na nivoju 110 kV, na ostalih nivojih pa so to sredstva
investitorjev (DO distribucije) iz amortizacije, enkratnih prispevkov za moč in prispevkov občanov (v obliki materiala,
storitev in denarja).
Na manj razvitih področjih - kjer so praviloma nizkonapetostne razmere najslabše - planirajo DO distribucije izgradnjo
naslednjih objektov:
NNO 0,4 kV
45,6 km
52.104 . 103 din
TP 10(20)/0,4 kV
64 km
39.698 . 1033 din
DV 10(20) kV
60,3 km
88.471 . 10 din
180.273 . 103 din
Na področju manj razvitih regij so plan ISE za 1984 predvideni
naslednji objekti 110 kV:
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RTP Rogaška Slatina
20 MVA
47.500 .103 din
DVCirkovci-Rog. Slatina 20 km
90.000 .1033 din
RTP Tolmin 35/20 kV
51,5 MVA
33.900.10 din
RTP Lendava
20 MVA
30.000.1033 din
DV Ljutomer-|_endava
22 km
75.000.10 din
RTP Tolmin 110 kV
70.000 .103 din
Skupaj
346.400.103 din
Skupno je v letu 1984 planirano 180,3 mio din + 346,4 mio
din = 526,7 mio din, kar predstavlja cca 2,4 krat več sredstev
kot je bilo porabljenih v letih 1981/82. Tudi če do realizacije v
tej višini - zaradi številnih administrativnih ovir pri operativni
izgradnji - ne bo prišlo, bo v letu 1984 narejeno vsaj toliko, kot
v prvih treh letih tega srednjeročnega obdobja.
Skupnost za ceste Slovenije
Skupnost za ceste Slovenije je v decembru 1983 sprejela
plan prihodkov in porabe za enostavno in razširjeno reprodukcijo za leto 1984. Plan vsebuje 120 milijonov din za razvoj
cest na manj razvitih in obmejnih območjih Slovenije.
O tem so bile obveščene vse občinske skupščine in samoupravne interesne skupnosti za ceste na manj razvitih in obmejnih območjih, ki so že poslale svoje zahteve za financiranje razvoja njihovih cest. Doslej je evidentiranih za približno
260 milijonov din zahtevkov.
Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije bo do konca marca
letos sprejela pravilnik o pospeševanju razvoja cest na manj
razvitih in obmejnih območjih, ki bo določal način delitve
zanje določenih sredstev. Po sprejemu tega pravilnika bodo
začeli postopno graditi oziroma modernizirati posamezne ceste.
Zveza vodnih skupnosti Slovenije
Ugotovitve deleža vlaganj vodnega gospodarstva na manj
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih za leto 1984 se
bistveno ne razlikujejo od ugotovitev v posameznem preteklem letu in planskem obdobju 1981-1985 kot celoti.
Povzetek je napravljen po pripravljenih predlogih planskih
dokumentov za leto 1984 za posamezno OVS in ZVSS, o
katerih so sklepale skupščine decembra 1983. Čistopisov in
predlogov prenosov in sprememb glede na zaključne račune
leta 1983 še ni. Temu primerno je poročilo pripravljeno v
skupnem za SR Slovenijo brez razdelilnika po območnih
vodnih skupnostih.
Vodno gospodarstvo skrbi za manj razvita in manj razvita
obmejna območja spričo specifičnosti objektov tako, da
usmerja vlaganja v potrebe po teh objektih v smeri enakomernega in enakopravnejšega razvoja celotnega slovenskega
prostora ter temu primerno solidarnostno preliva zbrana
sredstva. Solidarnostno prelivanje sredstev poteka na nivoju
ZVSS med območnimi skupnostmi kot tudi znotraj posamezne območne skupnosti med občinami njenega območja.
S tem načinom so zagotovljena sredstva manj razvitim
območjem, katera prav gotovo niso v stanju zbrati zadostnih
sredstev niti za osnovne obveznosti, kaj šele za investicijsko
izgradnjo. Vsebina prelivanja sredstev za namene-investicije
pa ne predstavlja v celoti deleža na manj razvitih, saj zajema
znaten delež ureditev Vipavske doline v namene urejanja
kmetijskih zemljišč, ki so urejevana vsa izven obsega manj
razvitih.
Konkretnejša opredelitev pa bi bila naslednja:
Celotno vodno gospodarstvo pričakuje v letu 1984 vseh
zbranih sredstev za okoli 3,i83,9 mio din in od tega iz priliva
rednih sredstev povračil 3.010,3 mio din oz. 95%. Delež vlaganj na manj razvitih območjih v rednih namenskih sredstvih
je okoli 15%.
» Ta odstotek je nekoliko nižji od ugotovljenega povprečja za
celotno petletno obdobje, nosi pa poudarek na investicijah,
saj je delež investicij v celotnem programu vodnega gospodarstva 33%, delež investicij v ugotovljenem programu na
manj razvitih območjih pa 41%, kar prav gotovo pomeni dokaj
ugodno situacijo.
poročevalec

2. SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Izobraževalna skupnost Slovenije
Uresničevanje obveznosti izobraževalnih skupnosti v letu
1983:
Zagotovljeni program osnovne vzgoje in izobraževanja obsega po zakonu obvezne vzgojnoizobraževalne dejavnosti in
je ovrednoten po enakih osnovah za vse udeležence občinske
izobraževalne skupnosti - to je po enotnih standardih in
normativih ter cenah posameznih vzgojnoizobraževalnih storitev. V letu 1983 je znašal 6.277.261.000 dinarjev.
Solidarnostni sistem je izveden tako, da po zakonu manj
razvite občine niso prizadete z omejitvenimi kriteriji. Skupna
solidarnostna sredstva so znašala 504.269.000 dinarjev, prejelo jih je 18 občinskih izobraževalnih skupnosti; od tega je
prejelo šest OIS v manj razvitih občinah Lenart, Lendava,
Ljutomer, Ormož, Šentjur in Šmarje 223.377.000 dinarjev ali
44% vseh solidarnostnih sredstev.
Občinske izobraževalne skupnosti, ki so prejemale solidarnostna sredstva za pokritje zagotovljenega programa, so prejemale tudi posebna sredstva za pokritje razlike med ceno
oddelka celodnevne osnovne šole in poldnevne osnovne šole
v obsegu do 10% vseh oddelkov osnovnega izobraževanja. Ta
sredstva so znašala 64.080.000 dinarjev, od tega za OIS v po
zakonu manj razvitih občinah 19.436.000 dinarjev ali 30%.
Sredstva, ki so jih delovni ljudje in občani v občinskih
izobraževalnih skupnostih vzajemno združevali v Izobraževalni skupnosti Slovenije za investiranje v osnovnošolski prostor, so v letu 1983 znašala 30.420.000 dinarjev, dodeljena pa
so bila za adaptacijo in dograditev osnovne šole Križevci v
občini Ljutomer (19.620.000 din) in za adaptacijo in dozidavo
Osnovne šole Velika Nedelja (Ormož) - 10.800.000 din.
Investicij v srednješolski in visokošolski izobraževalni prostor ni bilo.
Program izgradnje domov za učence in študente, v katerih
je omogočeno tudi bivanje učencem in študentom iz manj
razvitih območij, se je nadaljeval tudi v letu 1983.
V letu 1983 so bili dokončani in dani v uporabo naslednji
objekti, začeti v letu 1981 in 1982:
- dom učencev v Izoli
270 ležišč
študentski dom XI v Ljubljani
290 ležišč
- dom učencev v Hrastniku
240 ležišč
- dom učencev v Rušah
W> ležišč
- dom učencev gradb. »Stavbar« Maribor
%0 ležišč
- dom učencev KŠC »Grm« Novo mesto
80 ležišč
- dom učencev KŠC Šentjur pri Celju
120 ležišč
- dom učencev TSŠ Ljubljana
sanacija
- dom učencev »Nikolaj Pirnat« v Idriji
sanacija
- dom učencev KŠC Rakičan
sanacija
- dom učencev v Črnomlju
sanacija
V letu 1983 se je v skladu z okvirnim programom gradenj in
njegovimi dopolnitvami začela gradnja naslednjih objektov:
- študentski dom IV v Mariboru
460 ležišč
- študentski dom ŠD 3 v Gerbičevi v Lj.
460 ležišč
- študentski dom ŠD XII v Ljubljani I. f.
150 ležišč
- dom učencev IC Rudnika Mežica
70 ležišč
v
- dom učencev SERŠ v Mariboru
480 ležišč
Adaptirani so bili naslednji domovi:
- študentski dom ŠD 1
- dom ZŠC Maribor 2. faza
- dom učencev »Ivan Cankar« v Ljubljani, 1. faza
- razdelilnica hrane na FAGG VTOZD Gradbeništvo.
Med letom 1983 se je začela gradnja oz. adaptacija teh-le
objektov:
- študentski dom ŠD XII, 2. etapa
- adaptacija študentskega doma šD 2 v Ljubljani
- adaptacija študentskega doma ŠD 4 v Ljubljani
- sanacija in novogradnja doma učencev Maribor-Tezno.
Stroški za v letu 1983 začete novogradnje in adaptacije so
znašali 630,338.000 dinarjev.
Ocena za 1984:
Zagotovljeni program OIS je za leto 1984 ovrednoten na
8.463,012.000 dinarjev, solidarnostna sredstva v višini
671,982.000 dinarjev bo prejemalo 18 OIS, od tega šest IOS v
manj razvitih občinah 296,408.000 din ali 44%.
Posebna sredstva, ki jih bodo OIS združevale v Izobraževalni skupnosti Slovenije za kritje razlike med ceno oddelka
poročevalec

celodnevne osnovne šole in poldnevne osnovne šole v obsegu do 10% vseh oddelkov osnovnega izobraževanja bo tudi
prejemalo 18 OIS, iste kot solidarnostna sredstva, in sicer v
višini 76,949.000 din, od tega OIS v manj razvitih občinah
23,563.000 dinarjev.
Vzajemno združena sredstva OIS za investicijska vlaganja v
osnovnošolski prostor bodo znašala 31,580.000 dinarjev, namenjena pa so za dograditev osnovne šole Križevci v občini
Ljutomer (10,380.000 din), za dozidavo osnovne šole Velika
Nedelja v občini Ormož (5,200.000 din) in za prizidek osnovni
šoli Slivnica v občini Šentjur pri Celju (16,000.000 din).
Investicijskih vlaganj v srednješolski in visokošolski izobraževalni prostor ne bo.
Program izgradnje domov za učence in študente v letu 1984
pa obsega:
- dom učencev »Ivan Cankar«, Ljubljana, II. faza, adaptacija
- študentski dom ŠD XII, 2. faza, novogradnja
- študentski dom ŠD 2 pod Rožnikom, adaptacija
- študentski dom ŠD 4 pod Rožnikom, adaptacija
- dom učencev Maribor-Tezno, adaptacija in dograditev
- štud. dom ŠD 4, v Gerbičevi, Ljubljana, novogradnja
- dom učencev Ravne na Koroškem, adaptacija
- dom učencev IC Rudnika Mežica, dokončuje
- dom učencev SERŠ Maribor, dokončanje.
Investicijski stroški bodo znašali predvidoma 724,150.000
dinarjev.
Skupnost otroškega varstva Slovenije
V skladu z določili samoupravnega sporazuma o temeljih
planov družbenega varstva otrok v SR Sloveniji za obdobje
1981-1985 so občinske skupnosti otroškega varstva tudi v
letu 1983 po načelu solidarnosti zagotovile in na ravni republike združile sredstva za uresničevanje pravic iz zagotovljenega programa družbenega varstva otrok, ki obsega:
- zagotovljeni minimalni obseg denarnih pomoči otrokom,
ki živijo v družinah, ki si same s svojim delom ne morejo
zagotoviti dovolj sredstev za preživljanje;
- zagotovljeni program vzgoje in varstva predšolskih otrok
(mala šola in razvojni oddelki za otroke motene v telesnem in
duševnem razvoju).
V letu 1983 so prejele solidarnostna sredstva za uresničevanje zagotovljenega programa ovrednotenega po dogovorjenih enotnih merilih in kriterijih vse tiste občinske skupnosti
otroškega varstva, ki: - z lastnimi sredstvi oziroma po povprečni stopnji niso mogle zagotoviti 90% vrednosti zagotovljenega programa; če je družbeni proizvod na prebivalca v
občini nižji od 80% družbenega proizvoda na prebivalca v
republiki; če je odstotek zajetja predšolskih otrok v vzgojnovarstvenih organizacijah nižji od povprečja v republiki. Med
skupnostmi, ki so prejele solidarnostna sredstva, je tudi vsen
6 skupnosti, ki so na območjih, ki se po zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, šteje za
manj razvito. V naslednji preglednici je navedena višina solidarnostnih sredstev, ki so jih v letu 1983 prejele te skupnosti
(v dinarjih) za uresničevanje zagotovljenega programa:
minimalnih
vzgoje in
denarnih
varstva
pomoči predšolskih
otrok
Lenart
6,677.554
1,785.945
Lendava
8,260.710
180.678
Ljutomer
11,144.208
Ormož
7,815.846
Šentjur pri Celju
9,179.654
Šmarje pri Jelšah
15,753.514
Skupaj
58,831.486
1,966.623
Poleg tega je v letu 1983 bilo za pospeševanja razvoja
družbenega varstva otrok na manj razvitih območjih Slovenije
na ravni republike v okviru programa skupnih nalog zagotovljenih 10,600.000 dinarjev. Ta sredstva so bila razdeljena med
skupnosti v naslednjih zneskih v dinarjih:
Lenart
1,639.480
Lendava
2,625.700
Ljutomer
1,585.590
43

Ormož
i ci'isRin
Šentjur pri Celju
iŽ&.ITO
Šmarje pri Jelšah
2,170.250
■ Skupnosti so 71% od prejetih sredstev porabile za preureditev, razširitev, obnovitev prostorov v vzgojnovarstvenih organizacijah, in igrišč, 16% sredstev so porabile za subvencioniranje cene vzgojnovarstvenih storitev, ostala sredstva pa so
porabile za prevoze otrok v vzgojnovarstvene organizacije, za
razširitev programa male šole od 120 na 200 ur, za občasne
oblike vzgojnega dela z otroki, ki niso vključeni v vzgcjjnovarstvene organizacije, kot so: cicibanove urice, urice pravljic,
proslave ob posebnih priložnostih - jelkovanje, 8. marec.
Zdravstvena skupnost Slovenije
S samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih planov
zdravstvenih skupnosti v SR Sloveniji za obdobje 1981 do
1985 so se občinske zdravstvene skupnosti dogovorile, da
bodo razvijale medsebojno solidarnost pri uresničevanju dogovorjenega obsega storitev iz zagotovljenega programa pravic iz zakona. S tem zagotavljajo pogoje za zmanjševanje
neupravičenih razlik v možnostih uveljavljanja pravic iz zdravstvenega varstva. Na podlagi kazalcev, normativov in standardov ter na podlagi meril iz zgoraj navedenega samoupravnega sporazuma združujejo v Zdravstveni skupnosti Slovenije
solidarnostna sredstva tiste občinske zdravstvene skupnosti,
ki po enotni evidenčni prispevni stopnji od bruto osebnega
dohodka presežejo potrebna sredstva za uresničitev z zakonom zagotovljenega obsega pravic v občini. Sredstva solidarnosti pa prejmejo tiste občinske zdravstvene skupnosti, ki po
dogovorjenih merilih oz. z enotno evidenčno prispevno stopnjo v posameznem letu ne morejo z lastnimi sredstvi zagotoviti vsaj 90% vrednosti z zakonom zagotovljenega programa.
Ob tem so občinske zdravstvene skupnosti upravičene prejemati solidarnostna sredstva le v primeru, če izpolnjujejo tudi
druge pogoje o upravičenosti do teh sredstev, npr.:
- da je program zagotovljenih pravic oblikovan in uresničen v skladu z normativi in standardi ter kazalci in ovrednoten
s cenami iz tega sporazuma
- da je povprečna obremenitev združenega dela in drugih
zavezancev prispevka za celotne potrebe zdravstvenega varstva enaka ali višja od povprečja v občinah, ki prejemajo
solidarnostna sredstva v republiki.
V letu 1983 je (po finančnem načrtu) združevalo solidarnostna sredstva za uresničevanje zagotovljenega programa
zdravstvenega varstva 19 občinskih zdravstvenih skupnosti,
prejemalo pa je ta sredstva 22 občinskih zdravstvenih skupnosti. Obseg združenih solidarnostnih sredstev je znašal
415,100.000 dinarjev. Ob tem velja opozoriti, da bo poračun
solidarnosti za leto 1983 opravljen na podlagi podatkov iz
zaključnih računov občinskih zdravstvenih skupnosti.
"Po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Ur.
I. SRS, št. 30/80) štejejo za manj razvita območja naslednje
občine: Lenart, Lendava, Ljutomer, Ormož, Šentjur pri Celju
in Šmarje pri Jelšah. Vse navedene občine so v letu 1983
prejemale solidarnostna sredstva in sicer v naslednjih zneskih:
Lenart
21,055.000 din
Lendava
22,995.000 din
Ljutomer
18,331.000 din
Ormož
22,607.000 din
Šentjur pri Celju
11,941.000 din
Šmarje pri Jelšah
29,391.000 din
Ostala solidarnostna sredstva so prejemale naslednje občine:
din
Brežice
„ , .
11.166.000
Cerknica
8.007.000
Črnomelj
-11.959 ooo
!?r'i,a
.
9.948.000
Ilirska Bistrica
8.950.000
•
8.448.000
Metlika
6.657.000
Mozirje
13.587.000
Murska Sobota
57.866.000
50.555.000
™adlje
,
12.634.)D00
Sevnica
9.017.000
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Sežar

ia
15.921.000
Slovenska Bistrica
21.961.000
Tolmin
21.736.000
Delež sredstev republiške solidarnosti v celotnih odhodkih
zdravstvenih skupnosti je znašel v 1982. letu 2,2 odstotka. V
skupnih odhodkih zdravstvenih skupnosti, ki so prejemale ta
sredstva, pa je ta delež precej višji in je znašal v 1982. letu 8,2
odstotka. V občinah, ki štejejo za manj razvite, so predstavljala sredstva republiške solidarnosti še pomembnejšo sestavino celotnega sistema zdravstvenega varstva. Njihov delež v
odhodkih posamezne zdravstvene skupnosti je znašal: v Lenartu 18,7 odstotka, v Lendavi 9,3odstotka, v Ljutomeru 10,7
odstotka, v Ormožu 16,6 odstotka, v Šentjurju 9,5 odstotka, v
Šmarjah pa 9,8 odstotka.
V letu 1984 se sistem združevanja sredstev za uresničevanje
zagotovljenega programa zdravstvenega varstva ne bo spreminjal. Predvideno je, da bodo občinske zdravstvene skupnosti združile v Zdravstveni skupnosti Slovenije sredstva v višini
515.910.000 dinarjev.
Da bi ustvarili pogoje za hitrejši in skladnejši razvoj zdravstvenih dejavnosti v republiki, so se občinske zdravstvene
skupnosti s samoupravnim sporazumom o skupnih temeljih
planov tijdi zavezale, da bodo v Zdravstveni skupnosti Slovenije združile sredstva za gradnjo zdravstvenih objektov na
manj razvitih območjih.
Merila, dinamika in pogoji zagotavljanja teh sredstev so
opredeljeni v 31. in 32. členu samoupravnega sporazuma in v
njegovi prilogi. V letu 1983 v Zdravstveni skupnosti Slovenije
niso bila združevana sredstva za sofinanciranje izgradnje
objektov na manj razvitih območjih. V letu 1984 pa bo iz
sredstev skupnega programa Zdravstvene skupnosti Slovenije namenjenih 29.484.000 dinarjev za izgradnjo kirurškega
oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota.
Glede medobčinske solidarnosti pa je bila imenovana posebna delovna skupina, ki naj bi proučila problematiko solidarnosti v okviru medobčinskih zdravstvenih skupnosti. Skupina je posvetila posebno pozornost možnosti za uresničitev
19. člena zakona o zdravstvenem varstvu, to je izpeljavi domicilnoga načela zbiranja sredstev v zdravstvu. Pri tem je naletela na vrsto težav pri proučevanju možnosti praktične
izvedbe tega načela. Zaradi tega se je odločila iskati tudi
druge možnosti za oblikovanje ustrezne solidarnosti na medobčinski ravni. Skupščini je tudi predlagala, da se kakršnekoli spremembe v sistemu solidarnosti na republiški ali medobčinskkravni uveljavijo šele v naslednjem srednjeročnem
obdobjuT
Kulturna skupnost Slovenije
Z letom 1983 se je število upravičenih do pomoči manj
razvitim zmanjšalo s 17 na 6 občin (Lenart, Ljutomer, Lendava, Ormož, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah).
Za manj razvita območja je bila iz združenih sredstev namenjena pomoč za naslednje dejavnosti.
*
- za dopolnjevanje knjižne zaloge (sofinanciranje v višini 80
odstotkov) in za delovanje bibliobusov
- za posamezne spomeniškovarstvene posege na dogovorjenih kulturnih spomenikih (sofinanciranje v višini 80 odstotkov).
- za delovanje strokovnih služb z arhivskega in spomeniško-varstvenega področja (sofinanciranje v višini 50%)
- za pospeševanje gledaliških in glasbenih gostovanj
- za posodobitev prostorov in opremo knjižnic in kulturnih
domov (sofinanciranje v višini 35%)
- za vzgojo amaterskih kadrov.
Razen en6 občine so vse druge izkoristile ves denar za
nakup knjig, kar pomeni, da so tudi v občinah samih zagotovili določen delež za nakup knjig.
Skoraj vse manj razvite občine so imele v letu 1983 spomeniškovarstvene akcije, ki so bile sofinancirane iz združenih
sredstev, največ takih akcij pa je bilo v občini Šmarje pri
Jelšah.
Pri gostovanjih samo ena občina ni izkoristila vseh sredstev. To kaže na to, da so v občinskih središčih na manj
razvitih območjih urejeni prostori za kulturne prireditve, za
kar smo si prizadevali v preteklih letih. Potrebe po posodobitvi in opremi knjižnic in kulturnih domov so še velike v
krajevnih skupnostih, kjer gre ponavadi za večnamenske dvoporočevalec

rane. V letu 1983 je Kulturna skupnost Slovenije prispevala
sredstva:
- v občini Lendava za obnovo kulturnega doma v Veliki
Polani, obnovo strehe knjižnice v Lendavi, kulturni dom Dobrovnik;
- v občini Šentjur pri Celju za kulturni dom v Dobjem;
- v občini Šmarje pri Jelšah za kultumo-gasilski dom Podčetrtek, knjižnico in kulturni dom v Lesičnem;
- v občini Lenart za vzdrževanje kulturnih domov;
Po namenu so bila sredstva razdeljena tako:
- za nakup knjig
2.425.400
-zabibliobus
'370.000
- za spomeniškovarstvene posege
2.977.000
-za arhive
990.475
-zavodi za spomeniško varstvo
1.012.880
-gledališka gostovanja
852.000
-glasbena gostovanja
462.000
- naložbe
3.726.700
-vzgoja kadrov
150.000
Skupaj

12.966.455 din

Telesnokulturna skupnost Slovenije
Skupščina TKS Slovenije vsako leto nameni manj razvitim
občinam solidarnostno pomoč za šoianje in štipendiranje
strokovnih kadrov ter investicijsko vzdrževanje telesnokulturnih objektov. Pri tem ne gre za klasično solidarnost kot jo
poznajo ostale SIS družbenih dejavnosti. Sredstva, ki jih iz
združenih sredstev namenjamo za to obliko pomoči, so minimalna (v letu 1983 le 800.000 din). Sredstva se delijo po
kriterijih, ki jih je sprejela skupščina TKS Slovenije in kot kaže
realizacija programa, praktično ne zadostujejo za šolanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, so pa premajhna, da bi
pomenila bistveno pomoč pri vzdrževanju telesnokulturnih
objektov.
Značilno za manj razvite občine je tudi to, da gospodarsko
manj razvite občine v nekaterih primerih niso tudi telesnokulturno manj razvite (število strokovnih kadrov in TK objektov).
Manj razvite občine so prizadete predvsem, ker zaradi potreb
ostalih družbenih dejavnosti, telesna kultura iz svobodne menjave dela združuje manj sredstev, kot je povprečna stopnja
združevanja v ostalih občinah. Zato tem občinam solidarnostna pomoč za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in investicijsko vzdrževanje TK objektov ne vpliva odločilno na razvoj TK dejavnosti, ker imajo premalo sredstev za
organiziranje same dejavnosti. To velja predvsem za občine
Lenart, Šentrjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Ormož.
Solidarnostna sredstva za šolanje dobivajo občine po kriteriju 30.000 din na 10.000 prebivalcev in se refundirajo po
opravljenem šolanju na podlagi predloženega poročila, Sredstva za investicijsko vzdrževanje, ki predstavljajo skoraj polovico vseh solidarnostnih sredstev, pa se vsako leto razdelijo
dvema ali trem občinam na podlagi dogovora med vsemi
nerćfzvitimi občinami,
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije
Samoupravne stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji so se s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (Ur. I. SRS, št. 34/81 in 15/83)
opredelile za sofinanciranje reševanja stanovanjskih potreb
kadrov, ki so pomembni za pospeševanje skladnejšega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji, skladno z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985 (Ur. list SRS, št, 30/83), ki govori o nadaljevanju
združevanja sredstev za sofinanciranje stanovanj za kadre na
manj razvitih območjih.
Samoupravne stanovanjske skupnosti v SR Sloveniji namensko združujejo v sedanjem srednjeročnem obdobju sredstva za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na manj razvitih
območjih po stopnji 0,025% na BOD iz čistega dohodka, na
podlagi pravilnika o pogojih in merilih za odobravanje nepovratnih sredstev in posojil, namenjenih za' reševanje stanovanjskih potreb kadrov v manj razvitih občinah, manj razvitih
območjih in manj razvitih obmejnih območjih (Ur. I. SRS, št.
34/81 in 20/20) pa zagotavljajo Temeljne banke v sestavu LBporočevalec

Združene banke iz SRS posojilna sredstva v enaki višini kot
znašajo po natečajih odobrena nepovratna sredstva. V dosedanjem srednjeročnem obdobju sta bila izvedena že dva natečaja za sofinanciranje nakupa 408 stanovanjskih enot v približno 30% deležu vrednosti stanovanj (notranje razmerje:
15% povratna, 15% nepovratna),
Skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije je na
11. seji dne 26. decembra 1983 sprejela sklep o stopnjah, virih
in osnovah prispevkov za združena solidarnostna in vzajemnostna sredstva na ravni republike za leto 1984 (Ur. I. SRS,
št. 42/83), ki zagotavlja združevanje sredstev po stopnji
0,025% na BOD iz čistega dohodka tudi v letu 1984.
Predvidevamo, da bo v letu 1984 zbrano v stanovanjskih
skupnostih za sofinanciranje kadrovskih stanovanj vsaj
100.000,000 din sredstev, v letu 1983 je bilo nepovratno združenih 80,463.859,50 din sredstev,
Na isti seji skupščine je bil sprejet delovni načrt Zveze
stanovanjskih skupnosti Slovenije za leto 1984, v katerem je
določeno, da bo naslednji, t. j. VI. natečaj (III. v sedanjem
srednjeročnem obdobju) za sofinanciranje kadrovskih stanovanj na manj razvitih območjih izveden v II. trimesečju 1984.
V Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije smo upoštevali
sklepe zborov Skupščine SR Slovenije glede politike hitrejšega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji.
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije
Samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije za obdobje 1981-1985 določa, da se
združujejo sredstva solidarnosti na republiški ravni za uresničevanje pravic zagotovljenega programa, ki obsega:
- stalne denarne pomoči kot edini vir sredstev za preživljanje;
- stalne denarne pomoči kot dopolnilni vir sredstev za
preživljanje;
- sredstva za delovanje centrov za socialne delo.
V skladu z določili samoupravnega sporazuma in dogovorjenimi merili prejema solidarnostna sredstva več občin kot je
določeno po zakonu o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, ki se štejejo za manj razvita
območja. Tako prejemajo ta sredstva vse tiste občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki po enotni prispevni stopnji združijo v občini manj sredstev kot znaša 85% vrednosti zagotovljenega programa. Poleg tega merila pa so občine upravičene
do solidarnosti še pod pogojem, da so solidarnostna sredstva
namensko uporabljena za uresničevanje pravic iz zagotovljenega programa jn da zagotavljajo denarne pomoči v minimalnih višinah, ki so enotno dogovorjene v republiki.
Med skupnostmi, ki prejemajo solidarnostna sredstva, je
tudi vseh 6 skupnosti, ki so na območju, ki se po zakonu šteje
za manj razvito. V letu 1983 so prejela ta območja naslednja
solidarnostna sredstva (v dinarjih);
Ormož
6.346.000
Lenart
9.543.000
Lendava
3.593.000
Ljutomer
6.346.000
Šentjur pri Celju
5.204.000
Šmarje pri Jelšah
8.267.000
Skupaj
35.417.000
Skupni znesek združenih solidarnostnih sredstev je znašal
v 1983. letu 79.934.000 dinarjev, prejemalo pa je ta sredstva 16
občinskih skupnosti. Ta podatek kaže, da so prejela manj
razvita območja 44,3% vseh solidarnostnih sredstev na republiški ravni.
Kljub solidarnosti na republiški ravni, ki jo prejemajo manj
razvita območja, pa so možnosti za uresničevanje pravic iz
zagotovljenega programa med posameznimi območji še vedno zelo različne. Vzrok temu je poleg ekonomskih pogojev
tudi ta, da imajo manj razvita območja največ upravičencev
do denarnih pomoči, edinega in dopolnilnega vira sredstev za
preživljanje, kot tudi dosti drugih potreb po socialnoskrbstvenih stroritvah. Zaradi tega imajo nekatere skupnosti v manj
razvitih območjih še vedno probleme pri zagotavljanju denarnih pomoči in jih ne morejo zagotoviti v minimalnih dogovorjenih višinah. Slednje zlasti velja za najmanj razvita območja,
kot so Lenart, Ormož, pa tudi Lendava in Ljutomer. V Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije ocenjujejo, da bi bilo potrebno merila solidarnosti dopolniti v tem smislu, da bi nai45

manj rr>zvita območja prejemala višja solidarnostna sredstva
kot do -j5% zagotavljenega programa.
Občinske skupnosti socialnega skrbstva so od prejetih solidarnostnih sredstev porabile 82% za denarne pomoči edinega in dopolnilnega vira preživljanja in 18% za izvajanje
strokovnega socialnega dela v centrih za socialno delo.
Republiške skupnosti s področja socialnega varstva in sicer: Skupnost socialnega skrbstva Slovenije, Zveza skupnosti
za zaposlovanje SR Slovenije, Skupnost otroškega varstva
Slovenije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, tedanja Skupnost starostnega zavarovanja
kmetov v SR Sloveniji in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, razen teh pa tudi Zdravstvena skupnost Slovenije in
Izobraževalna skupnost Slovenije, so skladno z zakonom o
skupnostih socialnega varstva sklenile samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti v
obdobju 1981-1985 (Uradni list SRS, št. 13/81). Eden izmed
namenov tega sporazuma je tudi oblikovanje celovite politike
socialnega varstva in izpolnjevanje sistema solidarnosti, s
katerimi bi zagotovili minimalno socialno varnost vsem družinam in občanom v SR Sloveniji. Za realizacijo tega namena so
se skupnosti v letih 1982 in 1983 lotile poenotenja meril,
osnov in postopka za uresničevanje socialnovarstvenih pravic. S samoupravnim sporazumom, ki bo to urejal, in je kot
obveznost zapisan tudi v načrtu uresničevanja dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije, se bodo vse skupnosti
dogovorile za minimalno raven socialne varnosti družine in
posameznika ter za druga enotna merila za socialnovarstvene
pomoči. Ta sporazum, ki bo hkrati podlaga za solidarnost
med občinami v Sloveniji na področju otroškega varstva in
socialnega skrbstva, ter za nekatere vidike solidarnosti na
drugih področjih socialnega varstva, bo predvidoma sprejet
še v letu 1984, uporabljal pa naj bi se od leta 1985 "dalje.
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije, ki je
obravnavala osnutek samoupravnega sporazuma na svoji 8.
seji dne 27. 12. 1983, je pozvala udeleženke sporazuma, naj
čimveč predvidenih elementov uporabijo že pri planiranju in
uresničevanju programov socialnega varstva za leto 1984.
Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije
Poleg splošni značilnosti v gibanjih na področju zaposlovanja, kot jih beležimo v SR Sloveniji v zadnjih dveh, treh letih,
smo v manj razvitih občinah ugotovili nekatere skupne specifičnosti, ki so nedvomno v zvezi s stanjem gospodarske (ne)
razvitosti:
- kljub resolucijsko opredeljenemu hitrejšemu naraščanju
zaposlenosti v teh očinah v povprečju ne dosegajo nič hitrejše
rasti od slovenskega povprečja;
- izobrazbena struktura zaposlenih je slabša od slovenskega povprečja in kaže tendenco k stagnaciji ali celo poslabšanju;
- odstotek kadrovskih štipendistov je v večini teh občin
nižji od, slovenskega povprečja, slabša je tudi struktura štipendijskih ponudb;
- vpisne in poklicne namere učencev se bolj kot v povprečju SR Slovenije nagibajo k izobrazbeno manj zahtevnim
poklicem;
- v vseh manj razvitih občinah je odstotek iskalcev zaposlitve bistveno večji od slovenskega povprečja, v strukturi pa za
razliko od ostalih občin - prevladujejo iskalci brez strokovne
izobrazbe, čeprav tudi v manj razvitih občinah narašča odstotek šolane mladine med iskalci zaposlitve;
- med iskalci zaposlitve v manj razvitih občinah je sorazmerno visok delež upravičencev do nadomestil za brezposelnost, kar zaostruje tudi probleme z zagotavljanjem sredstev
za te namene. Eden izmed vzrokov je velik obseg sezonskega
zaposlovanja, ki je značilen za nekatere nerazvite občine.
Vse te posebnosti opozarjajo ne samo, da je zaposlovanje
še vedno eno od najbolj žgočih vprašanj manj razvitih območij Slovenije, čeprav v svojih globalnih številkah ne pomeni za
republiko kot celoto tolikšnega problema, da bi ga lahko
označevali za kritičnega. Omenjene posebnosti opozarjajo
predvsem na to, da je relativno slabša zaposlitvena struktura
oziroma še ne dovolj intenzivna skrb za razširjeno reprodukcijo kadrov v manj razvitih očinah tudi eden izmed zaviralnih
dejavnikov pri premagovanju razvojnih razlik.
Premajhna je še integracijska povezava manjših industrij46

skih kapacitet z večjimi, tehnološko razvitejšimi partnerji iz
drugih območij; v mnogih primerih ostajajo zato industrijski
obrati na manj razvitih območjih na znatno nižji tehnološki
stopnji ter pri manj perspektivnih, dostikrat že zastarelih proizvodnih programih. Ob tem se zadovoljujejo tudi z bistveno
slabšo zaposlitveno strukturo, ki za takšne programe sicer
zadošča, nima pa v sebi zadosti ustvarjalnih sil in sposobnosti, da bi presegla svoj sedanji tehnološki in proizvodni nivo.
Menimo, da bi prav v pogojih slabe razvitoti ne smeli pristajati
na to, da jih relativno slabša struktura iskalcev zaposlitve iz
lokalnih virov sili k tehnično-razvojni stagnaciji. Nasprotno,
dajati bi morali tem večji poudarek dviganju kvalifikacijske
sestave, če pa to iz lokalnih virov trenutno ni mogoče, tudi s
pridobivanjem kadrov iz drugih okolij. Za ta namen so zlasti
pomembne tri smeri ukrepanja; zagotavljanje kadrovskih stanovanj. politika nagrajevanja in kadrovsko štipendiranje.
Menimo, da bi v politiko pospeševanja manj razvitih območij morali vgraditi kot trajne usmeritve tudi naslednje:
1. Nadaljevati namensko združevanje sredstev za izgradnjo
kadrovskih stanovanj v okviru stanovanjskih skupnosti, s katerimi se dopolnjujejo sredstva, ki jih za te namene formirajo
OZD z manj razvitih območij oziroma s katerimi bi spodbujali
te OZD, da namenijo za to tudi več lastnih sredstev;
2. V družbeni dogovor o skupnih osnovah razporejanja
dohodka in delitev sredstev za OD bi morali vgraditi posebna
merila za kadre iz drugih območij, ki so pripravljeni oditi na
manj razvita območja;
3. Doseči bi morali odločnejše kvalitativne premike pri kadrovskem štipendiranju v tem smislu, da bi uporabljali združena štipendijska sredstva predvsem za spodbujanje kadrovskega štipendiranja v konkretnih OZD, ki sedaj zaradi omejenih lastnih materialnih možnosti štipendirajo le v omejenem
obsegu ali po strukturi premalo ambiciozno;
4. Posebno pozornost bi morale manj razvite občine posvetiti odpravljanju družbeno manj ugodnih oblik zaposlovanja, zlasti sezonskih zaposlitev, in sicer s kombinacijo zaposlitve delavcev z drugimi OZD ali s kooperantsko proizvodnjo
kmetijskih organizacij.
3. POSLOVNE BANKE S SEDEŽEM V SR
SLOVENIJI
Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana
V skladu s sklepi zborov Skupščine SR Slovenije sprejetimi
3. oktobra 1983, so banke Ljubljanske banke v okviru zelo
zoženih materialnih možnosti prav za pospeševanje razvoja
manj razvitih območij v SR Sloveniji v svoj dokument Dogovora o uresničevanju ciljev in nalog skupne poslovne politike
bank Ljubljanske banke - združene banke v letu 1984, vgradile naslednje elemente:
- Pri zagotavljanju dopolnilnih sredstev za nove investicijske naložbe bodo banke poleg splošnih kriterijev investiranja
uveljavljale tudi analizo virov financiranja novih naložb ter
bodo na tej osnovi določale delež dopolnilnih sredstev bank.
Pri tem bodo uveljavljale načelo, da smejo predstavljati dopolnilna sredstva bank največ 60 odstotkov v strukturi virov
financiranja nove naložbe. V ta okvir sodijo tudi prednostne
naložbe na manj razvita območja v SR Sloveniji in hribovska
območja;
- Obrestne mere so banke določile v odstotku od splošne
obrestne mere in se za posamezne namene gibljejo v razponu
od 20 pa do najmanj 70 odstotkov od splošne obrestne mere.
Poleg ugodnejših obrestnih mer za posamezne namene vlaganj pa bodo banke za pospeševanje razvoja manj razvitih
območij v SR Sloveniji zagotavljale tudi dodatno ugodnost,
tako da se že tako ugodnejša obrestna mera za posamezne
namene vlaganj še dodatno zniža za nadaljnjih 10 odstotnih
točk, če gre za dogovorjeno prednostno naložbo na manj
razvitem območju v SR Sloveniji. Poudariti pa je treba, da
bodo banke Ljubljanske banke v letu 1984 uveljavljale le 80
odstotkov obrestne mere določene za posamezne naložbe v
primeru, ko bodo te naložbe na manj razvitih obmejnih območjih ali občini Lenart.
Ob tem pa je potrebno opozoriti tudi na to, da so banke
Ljubljanske banke v svoj dokument poslovne politike za leto
1984 vgradile tudi načelo, da obrestna mera za nobena odobrena dopolnilna sredstva- bani« ne bo znašala manj kot 20
odstotkov splošne obrestne mere;
poročevalec

- Kar se tiče zagotavljanja nepovratnih sredstev iz dohodka
>ank za financiranje naložb na manj razvitih območjih SR
Slovenije je potrebno opozoriti na zelo težko dohodkovno
situacijo vseh bank v SR Sloveniji. Vzroki za takšno stanje so
nani (predvsem zakonsko opredeljen način pokrivanja velicih negativnih tečajnih razlik). Usmerjanje vpoglednih sreditev družbenopolitičnih skupnosti za naložbe na manj razvitih
jbmočjih v SR Sloveniji pa bo realizirano v obsegu, kot se
>odo javljale zahteve in kolikor bo to dopuščala kreditnononetarna politika;
- Banke Ljubljanske banke v SR Sloveniji v svojem aktu
skupne poslovne politike za leto 1984 niso opredelile absolutnega zneska prostega kreditnega potenciala, ki ga bodo nanenile za naložbe na manj razvitih območjih SR Slovenije, ker
rienijo, da je financiranje teh naložb uspešnejše, če se upoablja sistem prednostnega usmerjanja sredstev, kot pa vzajenno združevanje sredstev, saj se s tem povečuje mobilnost
družbene denarne akumulacije. Za pospeševanje gospodarskega razvoja manj razvitih območij v SR Sloveniji bodo
janke Ljubljanske banke v SR Sloveniji v letu 1984 stimulirale
e naložbe z zagotavljanjem najugodnejših obrestnih mer ter z
največjo možno udeležbo dopolnilnih sredstev bank v predaSunski vrednosti investicijske naložbe.
Prednostno obravnavo naložbe na manj razvitih območjih v
3R Sloveniji bodo banke zagotovile tudi s tem, da bodo ob
snakih pogojih izpolnjevanja družbeno dogovorjenih kriteriev investiranja, prednostno zagotavljale dopolnilna sredstva
naložbam, ki bodo locirane na manj razvitih območjih;
- Banke s področja SR Slovenije bodo v svojih medsebojnih
odnosih vzajemno kompenzirale izgubo dohodka banki, ki bo
zagotavljala sredstva za naložbe na manj razvita območja pod
jgodnejšimi pogoji. Vendar le do višine razlike med dano
jbrestno mero in obrestno mero za posamezni namen. Poleg
tega pa bodo banki, ki bo v letu 1984 v strukturi novo odobrenih naložb odobrila več kot 10 odstotkov neto razpoložljivih
sredstev za nove investicijske naložbe na manj razvita območja, v naslednjem letu vzajemno refinancirale znesek nad
10 odstotki, ter tudi odstopile ustrezni delež dovoljenega
povečanja omejevanih plasmajev.
Ob koncu tega poročila je treba opozoriti tudi na to, da so
banke Ljubljanske banke v SR Sloveniji v letu 1983 za naložbe
na manj razvita območja v SR Sloveniji odobrile za 1.001
milijonov dinarjev novih investicijskih kreditov, kar predstavlja 9,1 odstotni delež v vsoti vseh novo odobrenih investicijskih kreditov v letu 1983. Pri tem je delež bančnih sredstev v
predračunski vrednosti investicijskih naložb na manj razvitih
območjih v SR Sloveniji v letu 1983 znašal 37,5 odstotka.
Poraba vseh v preteklih in v letu 1983 odobrenih tranš za
naložbe na manj razvita območja v SR Sloveniji pa je v
preteklem letu dosegla 1.607 milijonov dinarjev, kar predstavlja 15,5 odstotni delež v celotni porabi investicijskih kreditov v
letu 1983.
Beogradska banka, temeljna banka Ljubljana
Dokumenti, ki opredeljujejo pogoje poslovanja in dela
banke v letu 1984 vključujejo opredelitve, ki so jih sprejeli
zbori Skupščine SR Slovenije.
V letu 1983 sicer niso izredno opredelili razmerja v naložbah, vendar je Beogradska banka - temeljna banka Ljubljana
na manj razvitih območjih kljub temu opravila naslednje aktivnosti:
1. Agros Ljubljana, 5 mio din (za kreditiranje rezervnih
delov, za kmetijsko mehanizacijo),
2. Merx Celje, KK Šentjur, 4 mio din (za kreditiranje zalog
rezervnih delov za kmetijsko mehanizacijo),
3. Agrokombinat Krško, 3 mio (za kreditiranje individualne
kmetijske proizvodnje),
4. Agrotehnika Ljubljana, TOZD Trgovina, 82 mio (za investicijo v farmo govedi v Globokem pri Brežicah),
5. KZ Metlika, 10 mio din (za sovlaganje v primarno kmetijsko proizvodnjo).
Po gornjih navedbah je Beogradska banka - temeljna
banka Ljubljana v letu 1983 kreditirala naložbe v omenjenih
območjih v višini 104 mio din, ob upoštevanju selektivnih
obrestnih mer.
poročevalec

Jugobanka-temeljna banka Ljubljana
Jugobanka, temeljna banka Ljubljana je proučila sklep zborov Skupščine SR Slovenije, s katerim se bankam priporoča,
da v svoje planske dokumente oz. poslovno politiko vgradijo
nekatere ugodnosti pri usmerjanju sredstev za investicije na
manj razvitih območjih v naši republiki. Tej problematiki je
banka že dosedaj posvečala posebno pozornost ter je tudi v
svoje planske dokumente za leto 1984 vgradila sprejete družbene usmeritve ob upoštevanju pogojev poslovanja, ki so
predvideni z ukrepi kreditno monetarne politike v tem letu.
Že v poslovni politiki za preteklo leto je banka pri usmerjanju dopolnilnih sredstev za investicije na manj razvita območja zagotavljala nekatere ugodnosti. Za naložbe na manj
razvitih in obmejnih območjih smo skladno s srednjeročnim
planom banke za obdobje 1980 - 1985 odobravali članicam
naslednje ugodnosti in sicer:
udeležba dopolnilnih sredstev banke lahko znaša do 40%,
ob roku vračila do 6 let in ob obrestni meri, ki je za 1% nižja
od veljavne obrestne mere, v primerjavi z naložbami v neprednostne namene, kjer banka sodeluje z dopolnilnimi sredstvi
v višini 30% predračunske vrednosti. Konec leta 1983 pa smo
s spremembami sklepa o obrestnih merah, pogoje še omilili s
tem, da omogočamo za 30% ugodnejšo obrestno mero v
odnosu do veljavne.
Za leto 1983 ugotavljamo, da s strani naših članic nismo
prejeli veliko zahtevkov po teh sredstvih. Po stanju 31. 12.
1983 so bila sredstva odobrena le dvema članicama in sicer
Mercator-Potrošnik, Lenart 19.520/t din in Interni banki ABC
Pomurka za razvoj kmetijstva na območju Murske Sobote v
višini 129.000/t din. Za leto 1984 pa ugotavljamo, da tovrstnih
zahtevkov še nimamo. Tako tudi v planu za leto 1984 nismo
posebej opredelili delež prostega kreditnega potenciala za
investicije na manj razvitih območjih.
V zvezi z realizacijo sklepa o prednostnem usmerjanju sredstev na manj razvita območja lahko torej povzamemo, da smo
v planske dokumente in s tem v poslovno politiko banke za
leto 1984 vgradili predlagane ugodnosti in sicer:
- članicam naše banke bomo pri investicijah na manj razvitih območjih v naši republiki omogočali v poprečju 20 odstotnih točk večjo udeležbo dopolnilnih sredstev v strukturi
virov financiranja kot je dogovorjena za posamezne namene,
pri čemer ta udeležba ne bo presegala predpisane meje;
- prav tako bomo članicam banke za investicije na manj
razvitih območjih zagotavljali za najmanj 20% ugodnejšo
obrestno mero, kot je med bankami dogovorjena za posamezne namene,,kakor tudi daljšo odplačilno dobo.
Pripominjamo pa tudi, da je realizacija tega sklepa ne glede
na sicer opredeljene ugodnosti, v veliki meri podvržena ukrepom kreditno monetarne politike, še zlasti glede omejevanja
dinamike porasta plasmajev ter obsegu novih investicij v
osnovna sredstva.
4. PROBLEMATIKA S PODROČJA KMETIJSTVA
NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
v sodelovanju s samoupravnim skladom za intervencije v
kmetijstvu in porabi hrane v SR Sloveniji in z drugimi nosilci
razvoja kmetijstva pripravil naslednje poročilo:
1. S programom pospeševanja proizvodnje hrane v letu
1984 in Dogovorom o enotni politiki in ukrepih pri pospeševanju proizvodnje hrane v letu 1984 je opredeljeno, da se del
sredstev usmerja za izboljševanje pogojev razvoja kmetijstva
v manj razvitih in hribovitih območjih. V velikem delu se manj
razvita in hribovita območja pokrivajo in se zato učinek posebnih pospeševalnih ukrepov na takih območjih sešteva.
V obeh dokumentih so predvidene za manj razvite občine in
občine z manj razvitimi krajevnimi skupnostmi olajšave pri
financiranju povečanega obsega krav. V obeh primerih se
zagotavlja del sredstev za oba navedena namena iz republiškega sklada za intervencije v kmetijstvu in porabi hrane.
2. Po podatkih Ljubljanske banke - Združene banke je
znašal delež naložb v manj razvita območja od vseh naložb v
kmetijstvo v letih 1982 in 1983 okrog 26%. Banke sov naložbe
na manj razvita območja in višinska območja, kamor prištevajo tudi manj razvita obmejna območja in občino Lenart,
sprejele za leto 1984 dodatne olajšave pri obrestnih merah v
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višini 10% oziroma 20% od obrestne mere za naložbe v
kmetijsko proizvodnjo. Prav tako je bilo dogovorjeno v konzorciju za zagotavljanje sredstev za proizvodnjo in preskrbo s
hrano za potrebe SR Slovenije in za izvoz, da bodo v letu 1984
pri investicijskih naložbah dajale članice prednost tudi naložbam v manj razvitih območjih.
Podobni ukrepi za hitrejši razvoj manj razvitih območij so
se uporabljali tudi v preteklih letih, vendar delež naložb z leti
upada. Da bi lahko kompleksnejše razvijali kmetijsko proizvodnjo na manj razvitih območjih, da bi morali pospeševati
procese združevanja sredstev za naložbe med potrošnimi
centri in manj razvitimi kmetijskimi območji.
Pri uresničevanju programa prostorsko ureditvenih operacij (melioracije, komasacije, odkup zemlje, agromelioracije,
ipd.) se za manj razvita območja zagotavlja znotraj strukture
virov ugodnejše pogoje za njihovo izvedbo. Zaradi zmanjševanja razpoložljivih bančnih in tudi lastnih sredstev izvajalcev
se v zadnjih letih povečuje delež nepovratnih sredstev. Dosedaj je izvedba programa usposabljanja kmetijskih zemljišč
potekala skladno s sprejetim programom za obdobje
1982-1985, znotraj njega pa tudi usposabljanje kmetijskih
zemljišč na manj razvitih območjih. V celotnem programu
odpade na manj razvita območja okrog 30% kmetijskih zemljišč, predvidenih za usposabljanje.
3. Kmečki turizem kot dopolnilno dejavnost na kmetiji razvijamo tam, kjer so zanj objektivne pa tudi subjektivne možnosti. Deagrarizacija v zadnjih desetih letih je bila mnogo
hitrejša kot smo predvidevali. Zato so bile temeljne pobude za
razvoj kmečkega turizma naslednje:
- upočasniti deagrarizacijo in ohraniti poseljenost
- zaposlovanje odvečne delovne sile, ki se je sprostila na
kmetijah zaradi tehničnega in tehnološkega razvoja
- izenačevanje gospodarske in kulturne ravni mesta in vasi

- krepitev gospodarske moči kmetij, kar je še posebE
pomembno z narodno obrambnega vidika
- racionalno vlaganje zdomskega dinarja
- ohranjanje, varovanje kulturne krajine in ohranjanji
njene identitete
- zagotavljanje pestrejše ponudbe.
Za razvoj kmečkega turizma v manj razvitih področjih ji
sočasno potrebno razvijati tudi druge dejavnosti in ustvarit
objektivne možnosti za njegov razvoj.
Prvi pogoj, da se kmetija lahko usmeri v kmečki turizem, j«
njena kmetijsko gospodarska urejenost. Le tako se sprostij«
delovne moči, ki jih lahko usmerimo v dopolnilno dejavnost
Seveda pa je predpogoj primerno razvita infrastruktura, zane
mariti pa ne smemo tudi stopnje kulturnega razvoja prebival
stva, brez vsega tega ne moremo uspešno razvijati kmečkeg«
turizma.
Tako nam podatki kažejo, da je na manj razvitih območji!1
okoli 25 kmetij, ki se ukvarjajo s kmečkim turizmom. Največ
jih je na območju občine Mozirje, kjer je tudi sicer kmečk
turizem dobro razvit in v občini Radlje ob Dravi, drugod pa sc
le posamezni primeri.
Programi investicij v letu 1984 nakazujejo tudi v tej smer
določen, premik, saj se v Šmarju pri Jelšah odločajo za 7
kmetij, v Tolminu za 3, v Lenartu za 1, v Krškem 2 in v Brežicaf
2 kmetiji.
Žal so se v zadnjem srednjeročnem obdobju močno poslabšali kreditni pogoji. Kmetije se za kredite z visoko obrestne
mero težko odločajo, še težje pa, če le ta ni fiksna.
Poleg zgoraj omenjenih pogojev je za uspešen razvoj kmečkega turizma potrebna tudi strokovna služba. Njena prvenstvena naloga mora biti vsestransko izobraževanje in usmerjanje v kmečki turizem, obenem pa mora vršiti tudi organizacijsko in povezovalno funkcijo. Takšnega kadra pa je prav na
teh območjih premalo.
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