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VABILO K SODELOVANJU ZA PRIPRAVO
PROGRAMOV DELA ZBORA ZDRUŽENEGA DELA,
ZBORA OBČIN IN DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1987
delegati v skupščini že evidentirani, je potrebno zbrati še
Skupščina SR Slovenije mora opraviti v zadnjem trimedruge predloge in pobude za obravnavo najbolj aktualnih
sečju 1986 pomembno nalogo v zvezi s pripravo in sprejedružbenih vprašanj, za katera se ocenjuje, da bi jih morala
mom programa dela za leto 1987. Na podlagi predloga
Skupščina SR Slovenije v okviru svoje pristojnosti obravperiodičnega delovnega načrta za IV. trimesečje 1986 bi
navati v prihodnjem letu.
namreč zbori 19. novembra 1986 sprejeli osnutek proGlede na to vas prosimo, da do 15. oktobra 1986 pošljete
grama, 24. decembra 1986 pa predlog programa.
Skupščini SR Slovenije te predloge in pobude, da bi tako
Programiranje dela Skupščine SR Slovenije je trajna
omogočili pravočasno pripravo in sprejem programa dela
naloga, pri kateri sodelujejo samoupravne organizacije in
zborov Skupščine SR Slovenije za leto 1987. Predlagamo,
skupnosti, njihove delegacije, občinske skupščine, samoda svoje predloge in pobude obrazložite, da bo razvidno,
upravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizakateri širši družbeni razlogi narekujejo obravnavo določecije, Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupšnega vprašanja v republiški skupščini. Predloge in pobude
čine SR Slovenije in upravni organi. Le z vključevanjem
bo skupina delegatov, ki bo pripravljala program,
teh dejavnikov, pa tudi drugih zainteresiranih organov in
podrobno proučila in ocenila njihovo aktualnost, pri
organizacij v pripravo programa republiške skupščine, bo
čemer pa bo potrebno upoštevati usmeritve, ki jih je v
lahko program dela rezultat najširše dejavnosti vseh odgozvezi s programiranjem dela sprejela skupščina v svojih
vornih subjektov v republiki.
dokumentih o uresničevanju delegatskega sistema.
, Kljub temu, da so nekateri predlogi, ki so jih dajali
RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ
ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
24. septembra 1986
Dnevni red sej Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije, ki so
sklicane za sredo, 24. septembra 198«, ie razširjen z obravnavo:
- informacije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o
tekočih gospodarskih gibanjih.
Dnevni red seje Zbora združenega dela In seje Zbora
občin pa je razširjen še z obravnavo:
- predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
proračunu SR Slovenije za leto 1986;
- osnutka zakona o spremembah zakona o omejitvah trga

in prostora prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso
državo;
- osnutka zakona o spremembah zakona o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem
prometu;
- osnutka zakona o zagotavljanju sredstev za prispevek
SFR Jugoslavije svetovnemu programu hrane (WFP) za leti
1987 in 1988;
- osnutka zakona o zagotovitvi sredstev federacije za
povečanje vloge SFR Jugoslavije v kapitalu Mednarodne
finančne korporacije (IFC);
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pridobivanju in uporabi zunanjih sredstev za povečanje zaposlenosti in za zaposlovanje zdomcev; ki so se vrnili z dela iz
tujine;
- osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto
*£86.

PRILOGA:
ANALIZA
uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-86)
INFORMACIJA
o predlogih sprememb in dopolnitev kazenskih določb nekaterih republiških zakonov
PREDLOG ZA SOGLASJE
h kandidaturi Zveze za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo odprtega prvenstva
Evrope v sedeči odbojki (Sarajevo, 25.-28. junija 1987 (ESA-79)

SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS

STALIŠČA, SKLEPI IN PRIPOROČILA
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi poročila Republiškega sekretariata za
notranje zadeve o varnostnih razmerah in o drugih notranjih zadevah ter o delu
organov za notranje zadeve v letu 1985
Skupščina SR Slovenije je na sejah
Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora dne 18. junija in 18. julija 1986 ob obravnavi poročila Republiškega sekretariata za notranje zadeve o varnostnih razmerah in o
drugih notranjih zadevah ter o delu organov za notranje zadeve v letu 1985 na
podlagi 257., 260. in 261. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejela
STALIŠČA, SKLEPE IN
PRIPOROČILA
Skupščina SR Slovenije ugotavlja na
podlagi poročila in uvodne besede republiškega sekretarja za notranje zadeve,
da so bile varnostne razmere v SR Sloveniji v letu 1985 kljub določenemu porastu
nekaterih deviantnih dejanj in pojavov
stabilne ter brez večjih družbenih konfliktov, ki bi ogrozili ustavno ureditev in
trdnost naše družbene in državne skupnosti. Poročilo in razprave o njem kažejo,
da so v družbi nekateri problemi, ki jih bo
treba reševati še z večjo zavzetostjo vseh
družbenih dejavnikov in odpravljati vzroke, ki jih povzročajo, ter tako zagotoviti
nemoten demokratični razvoj samoupravne socialistične družbe. Podatki kažejo, da v letu 1985 število kaznivih dejanj ni naraščalo. Manj kaznivih dejanj
splošne kriminalitete, gospodarskega
kriminala, kaznivih dejanj s političnim
obeležjem in nekaterih težjih kaznivih dejanj. Za sedanje varnostne razmere je
značilna velika dinamičnost in soodvisnost pojavov ter prepletenost vzrokov in
posledic. Očitno je, da negativnih pojavov ne more z uspehom odpravljati noben organ posamezno. Le od učinkovitejšega delovanja vseh je odvisno zagotavljanje dobrih varnostnih razmer.
Skupščina poudarja pomen podružbIjanja odgovornosti in skrbi za varnost.
Kljub jasnim stališčem v ustavi, zakonih
in političnih dokumentih področje varnosti in družbene samozaščite še zmeraj ni
dovolj prisotno v temeljnih življenjskih in
delovnih okoljih, premalo pa je razvita
tudi varnostna in samozaščitna kultura.
Boljša samozaščita in večja varnost nista
le skrb varnostnih organov in profesionalnih služb, temveč predvsem pravica
in dolžnost delovnih ljudi in občanov,
organiziranih v združenem delu, v krajevnih skupnostih, v drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih, v družbenopolitičnih in družbenih organizacijah ter
društvih. Od temeljne ravni do najvišjih
organov je treba stalno spremljati in ocenjevati politično-varnostne razmere ter
na tej podlagi izvajati ustrezne aktivnosti,

hkrati pa skrbeti za hitro in celovito informiranje. Le dobro obveščen delavec in
občan se bo uspešno postavil po robu
nosilcem negativnih dejanj in tendenc.
Podružbljanje odgovornosti in skrbi za
varnost je posebej pomembno sedaj, ko
se v družbi srečujemo z mnogimi protislovji dosedanjega razvoja in ko v skladu
s sprejetimi družbenimi usmeritvami pripravljamo predloge in rešitve za izbojšanje teh razmer, l/se pobude, predloge in
aktivnosti občanov za reševanje teh vprašanj je potrebno pravočasno in organizirano vključevati v skupno družbeno aktivnost v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki je fronta organiziranih socialističnih sil.
Z demokratizacijo družbenopolitičnega življenja, zlasti samoupravnega in delegatskega odločanja, je potrebno v čim
večji meri zajemati in aktivirati pripravljenost delovnih ljudi in občanov za iniciativno in javno delovanje. Odgovorno
vlogo pri tem nosi predvsem Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije, ki
bo morala razvijati metode in načine svojega delovanja, da bo še okrepila samoupravno usmerjanje pluralizma interesov k
bolj učinkovitemu razvoju skupnosti. To
zahteva kulturo demokratičnega dialoga
in neizbežno nalaga odgovornost vsakemu sodelujočemu z vidika njegove vloge
in prispevka pri razreševanju družbenih
problemov in razvoja, kar pa terja veliko
odgovornost družbenopolitičnih organizacij, društev in posameznikov, ki se v ta
dialog vključujejo, da ponudijo vsebinsko in oblikovno ustrezne predloge zanj
in prispevajo k preseganju razlik in uskladitvi pogledov brez osebnih diskvalifikacij in z občutkom za ohranjanje človekovega dostojanstva vseh udeležencev. S
tem bodo podane osnove za bolj jasno,
natančno in odgovorno presojo, kdaj lahko nastopi posmeznikov ali skupin ogrožajo ustavnopravno ureditev.
Skupščina poleg zahteve po učinkovitem izboljšanju varnostnih razmer meni,
daje v bodoče nujno, da se poleg poročila republiškega sekretariata za notranje
zadeve hkrati obravnavajo tudi poročila
drugih organov, s katerimi bi bila ob sodelovanju družbenih dejavnikov, stroke
in znanosti popolneje zajeta problematika, pomembna za oceno varnostnih razmer, ki so del družbene samozaščite. Pri
tem naj bodo podane tudi možne rešitve,
ki bodo osnova za celovitejše usmeritve,
ki jih bodo obravnavali in sprejemali
skupščinski zbori za nadaljnjo krepitev
družbene samozaščite.
Ob ugotovitvi, da je za preseganje obstoječega stanja na področju varnosti

nujna še bolj zavzeta družbena aktivnost
na vseh področjih družbenega življenja,
ter ob dejstvu, da prejšnje usmeritve nismo v celoti uresničevali, Skupščina SR
Slovenije poudarja, da je treba načrtno
pristopiti k spreminjanju razmer. To
omogoča tudi najširše izražena pripravljenost delovnih ljudi in občanov ter drugih družbenih subjektov. Skupščina zato
opozarja zlasti še na te-le naloge:
1. Delovni ljudje in občani, organizirani v organizacijah združenega dela, krajevnih skupnostih, drugih samoupravnih
organizacijah in skupnostih, družbenopolitičnih, družbenih organizacijah in
društvih ter v vseh oblikah in institucijah
družbenopolitičnega sistema, naj načrtno in sproti spremljajo in ocenjujejo varnostne razmere ter preprečujejo in odpravljajo negativne pojave in njihove posledice. Težišče prizadevanj naj bo
usmerjeno h krepitvi zavesti in odgovornosti vseh delovnih ljudi in občanov za
varstvo in obrambno pridobitev socialistične revolucije in samoupravljanja ter
poudarjanju socialistične morale.
Pri teh prizadevanjih nosijo posebno
odgovornost samoupravni organi, organi
kontrole in poslovodni delavci v organizacijah združenega dela ter ustrezni organi in organizacije v drugih temeljnih
okoljih.
2. Protikomunistične sile v svetu, katerih sestavni del je tudi naša sovražna
emigracija v tujini, skušajo izkoristiti slabosti in objektivne težave našega gospodarskega in družbenega razvoja za razvrednotenje sistema socialističnega samoupravljanja ter vrednot NOB in revolucije. Ta njihova dejavnost se izvaja v psihološko propagandnih in ekonomskopolitičnih pritiskih na Jugoslavijo pa tudi
v poskusih organizirane subverzivne dejavnosti in akcij.
V najširši samozaščitni aktivnosti vseh
delovnih ljudi in občanov ter vseh organiziranih družbenih dejavnikov moramo biti posebej pozorni na to, da se organizirano zoperstavljamo nekritičnemu prevzemanju vseh idej, ki so sovražne socialističnemu samoupravljanju in da razgaljamo njihovo bistvo, ki je usmerjeno v restavracijo meščanske ali etatistično-birokratske družbene ureditve. Vse to terja še
večjo aktivnost vseh družbenopolitičnih
organizacij ter večjo in trajno skrb za
varnostno in samozaščitno kulturo, ki je
eden od pomembnih dejavnikov trdnosti
jugoslovanske skupnosti narodov in narodnosti.
3. Pogosto malomaren odnos pri
upravljanju, gospodarjenju in razpolaganju z družbenimi sredstvi, vključno z doporočevalec

hodkom kot družbene kategorije, kaže
na še premalo učinkovito varstvo družbene lastnine, ker nezakonito ravnanje z
družbeno lastnino siromaši družbenoekonomske temelje sistema, je treba posebej izostriti in konkretneje opredeliti
odgovornost posameznikov in organov v
samoupravnih aktih in jo z ustrezno aktivnostjo dosledno uveljavljati.
Organi za notranje zadeve, sodišča,
javna tožilstva, Služba družbenega knjigovodstva, družbeni pravobranilci samoupravljanja, organi samoupravne delavske kontrole, inšpekcijski ter drugi nadzorni organi morajo dosledno, učinkovito in organizirano uresničevati svoje naloge, ki izhajajo iz pozitivnih predpisov.
4. Zapletenost družbenoekonomskih
razmer in njihovo razreševanje terjata od
samoupravnih in drugih organov v organizacijah združenega dela velika prizadevanja za spreminjanje proizvodne in razvojne usmeritve, za uvajanje sodobne
tehnologije in organizacije dela, za utrjevanje delovne in tehnološke discipline,
za večji izvoz in za dosledno uveljavljanje
načela delitve po delu in rezultatih dela.
Na ta prizadevanja vplivajo tudi pogoji
ekonomskega sistema in ekonomske politike.
'
Kadar ta prizadevanja niso plod samoupravnih odločitev delavcev oziroma ne
dajejo ustreznih rezultatov, prihaja v posameznih kolektivih tudi do nezadovlojstva - konfliktnih situacij. Te pogosto
izražajo upravičeno nezadovoljstvo delavcev zaradi različnih subjektivnih slabosti in nerazvitega samoupravljanja.
Obstajajo pa tudi primeri, ko se s prekinitvami dela poskušajo izsiliti nesprejemljive rešitve, ki niso v skladu s sistemom
socialističnega samoupravljanja. Treba
je storiti vse, da se s povečano aktivnostjo v organizacijah združenega dela odpravijo vzroki za nastajanje teh pojavov,
nastale konfliktne situacije pa je potrebno reševati s povečano politično aktivnostjo vseh družbenopolitičnih organizacij, še zlasti sindikata, na podlagi rešitev,
ki so določene z zakonom o združenem
delu, tako da bodo postavljeni vsebina in
cilji, ki so v skladu z usmeritvami sprejete
družbene politike. Ob tem pa morajo samoupravno organizirani delovni ljudje
prek delegatskega sistema v večji meri
prevzeti tudi odgovornost za razreševanje problemov. Glede na to, da so predvsem neurejeni družbenoekonomski odnosi eden glavnih vzrokov za takšno situacijo, se bo Skupščina SR Slovenije v
okviru svojih pristojnosti skupaj s svojimi
organi dosledno zavzemala za ustvarjanje takih širših družbenih razmer in pogojev, ki bodo zagotavljali uresničevanje
delavčevega na ustavi, zakonu o združenem delu in drugih predpisov temelječega družbenoekonomskega položaja.
5. Število požarov in požarnih škod, ki
so predvsem posledica malomarnega in
neodgovornega ravnanja tako posameznikov kot tudi družbenih subjektov, narašča. To zahteva večjo družbeno skrb in
aktivnost. Temeljne in druge organizacije
združenega dela, krajevne skupnosti in
druge samoupravne organizacije in
skupnosti ter vsi drugi organizirani nosilci požarnega varstva naj zato dosledno
izvajajo priporočila in sklepe, ki jih je
poročevalec

Skupščina SR Slovenije že sprejela ob
obravnavi poročila o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti
in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji in tudi stališča,
priporočila in sklepe o izvajanju varstva
pred požari, ki jih je sprejel Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije marca 1985. Pri
tem mora biti težiče prizadevanj usmerjeno v vzgojo in usposabljanje delovnih
ljudi in občanov za samozaščitno ravnanje ter strokovno usposabljanje vseh
subjektov, ki so odgovorni za varstvo
pred požari v organizacijah združenega
dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih, v izpopolnjevanje in
krepitev notranje kontrole pri varovanju
družbenega premoženja in v dosledno
ugotavljanje odgovornosti za nespoštovanje predpisov ter neizvajanje preventivnih in drugih ukrepov za varstvo pred
požari. Hitreje je potrebno krepiti tudi
celoten sistem varstva pred požari v okviru prizadevanj za boljšo pripravljenost
civilne zaščite.
6. Zaskrbljujoče stanje na področju
varstva človekovega naravnega okolja,
zlasti emisije iz proizvodnih procesov,
nedomišljeni razvojni programi ali naložbe, nespoštovanje in pomanjkljivost
predpisov, hramba, prevoz ter uporaba
nevarnih snovi in drugo vplivajo na
zdravje ljudi, pogoje njihovega življenja
in tako tudi na varnostne razmere. To
terja od delovnih ljudi in občanov, organizacij združenega dela in drugih dejavnikov odgovornejše ravnanje, od strokovnih služb in nadzornih organov pa
dosleden nadzor nad izvajanjem sprejetih zakonov in drugih predpisov.
Razprave v skupščini o teh vprašanjih
so pokazale veliko skrb delovnih ljudi in
občanov za učinkovitejše reševanje te
problematike, pri čemer je bila posebej
poudarjena potreba po enotni normativni
ureditvi, opravljanju nadzornih nalog
upravnih organov ter ostrejši kaznovalni
politiki pri varovanju vrednot življenjskega okolja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj zato prouči celovito normativno ureditev s tega področja ter predlaga
ustrezne spremembe in dopolnitve. Prouči naj možnost in smotrnost, da bi se
prevoz nevarnih snovi opravljal v glavnem po železnici. Skupščina pa bo v
skladu z delovnim programom obravnavala poročilo o stanju na področju varstva in izboljševanja okolja s predlogi
ukrepov in aktivnosti, ki jih bo pripravil
izvršni svet in z upoštevanjem stališč
Predsedstva SR Slovenije ter usmeritev
iz razprav, ki potekajo v okviru Republiške konference SZDL.
7. Vprašanje samomorov, mladinske
kriminalitete, predvsem pa naraščanje
pojavov agresivnega in nasilniškega vedenja, je treba obravnavati interdisciplinarno ob sodelovanju vseh zainteresiranih in odgovornih strokovnih, znanstvenih ter drugih dejavnikov z večjim poudarkom na preventivnem delovanju.
Posebno pozornost je treba posvetiti
procesom, s katerimi se oblikuje moralni
lik otrok in mladine, in z njimi vgrajevati
družbene vrednote in razvijati patriotizem. V ta namen pa je treba zagotoviti
materialne pogoje in ustrezno dodatno
usposabljanje učiteljev. Izvršni svet

Skupščine SR Slovenije ter organi pristojnih samoupravnih interesnih skupnosti naj celovito proučijo to problematiko
in o ugotovitvah poročajo skupščini.
Izvršni svet naj prouči ponovni predlog
za oblikovanje družbenega telesa za celovito obravnavo kriminalitete in drugih
deviantnih pojavov.
8. Že v prejšnjih razpravah v skupščini
so bile izražene zahteve, naj bi se denarne kazni valorizirale skladno s padanjem
vrednosti dinarja, s čimer bi se ohranjala
v celotnem obdobju veljavnost predpisov
v času njegove izdaje določena realna
višina kazni. Prenormiranost ovira
ustrezno ravnanje, zmanjšuje pravo vrednost in vodi v neučinkvitost, zato je potrebno tem vprašanjem nameniti vso skrb
ter jih prioritetno reševati.
Republiški sekretariat za pravosodje in
upravo naj v sodelovanju s pravosodnimi
organi ter ustreznimi strokovnimi in
znanstvenimi institucijami v najkrajšem
možnem času pripravi predlog in pobude
za rešitev oziroma spremembo republiških in zveznih predpisov.
9. Posebno pozornost bo treba še naprej posvečati varnosti v prometu, v kmetijstvu, pri delu, rekreaciji in drugo. Kljub
večji prizadevnosti državnih in družbenih
organov ter zmanjšanju števila mrtvih in
telesno poškodovanih je stanje v republiki še vedno nezadovoljivo. Večjo varnost
je treba zagotoviti z odločnejšim vzgojnim in preventivnim delovanjem pristojnih upravnih organov, vzgojnoizobraževalnih, strokovnih in znanstvenih institucij.
Organizacije združenega dela na področju prometa morajo vso pozornost
nameniti tehničnemu stanju prometnih
sredstev, poostriti pa je treba kontrolo
nad izvajanjem prometnih predpisov, nameščanju ustrezne signalizacije in tehnični popolnosti prometnih sredstev. Potrebno je dosledno voditi evidenco o kršitvah, zaostriti kaznovalno politiko, zlasti
za večkratne kršitelje. Zaostriti je treba
osebno odgovornost tako vodilnih kot
drugih delavcev, ki delajo v javnem prometu.
10. Med pomembnimi preventivnimi
dejavniki, ki vplivajo na varnostne razmere ter samozaščitno ravnanje na vseh področjih dela in življenja, je ustrezno in
vsestransko obveščanje delovnih ljudi in
občanov prek sredstev množičnega komuniciranja. Tako tisk kot radio in televizija morajo ob sodelovanju strokovnih
dejavnikov v sistemu družbene samozaščite namenjati izjemno pozornost pravočasnemu, celovitemu in resničnemu obveščanju javnosti o negativnih pojavih in
dogodkih v naši družbi, pri tem pa spoštovati načela novinarske etike, se izogibati senzacionalizmu, pa tudi zmanjševanju pomena posameznih pojavov. Tako
bo mogoče preseči špekulacije doma in
predvsem v tujini. Aktivnosti za takšno
informiranje in s tem tudi za dvig splošne
samozaščitne in varnostne kulture ljudi
morajo usklajeno voditi SZDL in druge
subjektivne sile skupaj z uredništvi ter
izdajateljskimi in programskimi sveti
sredstev javnega obveščanja.
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 7. 1986
- Še enkrat kako bodo pokriti stroški, 1
ki so nastali po nesreči v Černobilu?
Delegati vseh treh zborov ku. Po grobi oceni je znašala
Skupščine občine Postojna škoda ob koncu maja v Sloveso na seji dne 1. 7. 1986 niji skupno okoli 1.852 mio
obravnavali odgovor na dele- din, od tega v živinoreji 1.260
gatsko vprašanje »Kdaj bodo mio din, pri pridelovanju vrtpokriti stroški, ki so nastali nin 220 mio din in zaradi prepo nesreči v Černobilu«, ki ga povedi izvoza 372 mio din.
Da bi omilili posledice škoje dal predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, de, nastale po nesreči v
gozdarstvo in prehrano tov. Černobil, je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije zagoKnežević.
Ugotovili so, da z odgovo- tovil prizadetim kmetijskim
rom ne morejo biti zadovoljni. OZD skupno 838 mio din kvaV odgovoru je namreč na- litetnih obratnih sredstev.
vedeno, da sredstev za ta na- Sredstva so dobili družbeni in
men ni na razpolago, da pa je zasebni proizvajalci mleka z
dana prizadetim pomoč v ozirom na to v kolikšni meri
obliki kvalitetnih obratnih so izpolnjevali priporočilo o
sredstev. Do sedaj pa naše zadrževanju krmljenja krav na
kmetijstvo teh sredstev še ni zimskem obroku in kolikšna je
bila njihova tržna prireja mleprejelo.
Zato so delegati sprejeli ka. Proizvajalcem mleka je bisklep, da se delegatsko vpra- lo 5. junija 1986 nakazanih
šanje v zvezi s povrnitvijo 438 mio din kvalitetnih kreditškode, ki je nastala v kmetij- nih sredstev na vpoklic. KZ
stvu zaradi nesreče v Černo- Postojna je v ta namen na
bilu, ponovno izpostavi na re- podlagi navedenih kriterijev
publiški skupščini, s tem, da prejela 14.588.000 din sredse ugotovi, kdo je prejel kva- stev. SOZD ABC Pomurka
litetna obratna sredstva in da Murska Sobota je prejela 300
se sredstva za razreševanje mio din, zaradi prepovedi izte problematike dodelijo de- voza mesnih izdelkov v ZDA in
jansko neposredno prizade- prepovedi izvoza hrane v države EGS po nesreči v JE Černotim proizvajalcem.
bil. Preostala sredstva so prav
Na dopolnilno delegatsko tako 5. junija 1986 prejeli DO
vprašanje delegatov Skupšči- Agrotehnika-Gruda, zaradi tene občine Postojna, daje Iz- žav pri izvozu, ki so nastale
vršni svet naslednji pisni od- zaradi prepovedi izvoza hrane
po nesreči v JE ČErnobil, v vigovor:
Republiški komite za kmetij- šini 50 mio din in proizvajalci
stvo, gozdarstvo in prehrano zelenjave v višini 50 mio din
je skupaj s Splošnim združe- zaradi odsvetovanja uporabe
njem kmetijstva, živilske indu- zelenjave za prehrano ljudi in
strije in prehrane ter Zadružno živali.
zvezo Slovenije spremljal poIzvršni svet meni, da je v oksledice oziroma škodo, ki so viru možnosti prispeval k
jo utrpeli kmetijski proizvajalci ublažitvi škode, ki so jo utrpeli
zaradi sprejetih ukrepov glede kmetijski proizvajalci zaradi
zagotavljanja neoporečne hra- nesreče v JE Černobil. Poleg
ne za prebivalstvo, po nesreči tega pa si prizadeva, da bi v
v JE Černobil. Največji izpad povezavi z Izvršnimi sveti obdohodka je bil v mlečni proiz- čin zagotovili dodatna sredvodnji zaradi zadrževanja krm- stva za odpravljanje posledic
ljenja krav na zimskem obro- nastale škode.
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 7. 1986
ZBOR OBČIN - 18. 7. 1986
- Kaj je s podatki za javnost o
kontaminiranju posameznih vrst hrane z
radionukleidi?
Skupini delegatov za dele- čin Skupščine SR Slovenije
giranje delegatov v zbor 31. okoliš, skupščina občine
združenega dela in v zbor ob- Žalec sta na seji 11. julija
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1986 postavili naslednje delegatsko vprašanje:
Zakaj Republiški komite za
delo in Republiški komite za
zdravstvo in socialno varstvo
ne objavita, oziroma ne objavljata podatkov o kontaminiranju posameznih vrst hrane z radionukleidi?
Ali je to zaradi »uspešne
turistične sezone?«
Ali zdravje delovnih ljudi ni
ena od temeljnih pogojev za
uspešen razvoj naše družbe?
Apeliramo na oba zgoraj
imenovana republiška organa, da nam odgovorita, iz katerih razlogov ne poročata
širši javnosti o kontaminiranju posameznih vrst hrane z
radionukleidi.
Na vprašanje je Izvrši svet
Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji pisni odgovor:
Po nesreči v Černobilu je
javnost sproti dobila obvestila
o stopnji radioaktivne kontaminacije okolja in živil ter
predlaganih
preventivnih
ukrepih preko Republiškega
štaba za civilno zaščito. Po prvomajskih praznikih je javnost
tekoče obveščala komisija za
spremljanje radiološke situacije Republiškega komiteja
za zdravstveno in socialno
varstvo.
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo je
ves čas pošiljal podatke o rezultatih meritev radionuklidov
v okolju tudi Zveznemu komiteju za delo, zdravstvo in socialno varstvo.
Problem je nastal pri obveščanju sosednjih držav o stopnji radioaktivne kontaminacije
SKUPNOST
SLOVENIJE

v SFRJ, ker so bila obvestila v
posameznih republikah zelo
različna. Zato je Zvezni izvršni
svet 12. 6. 1986 sprejel sklep,
da nadaljnje obveščanje prebivalstva v SFRJ poteka samo
preko Zveznega komiteja za
delo, zdravstvo in socialno
varstvo ter Zveznega sekretariata za informiranje zaradi tega, da bi pristojni republiški
organi ne obveščali javnosti
na osnovi lastnih rezultatov
preiskav.
Obvestila za javnost tako sedaj pripravlja posebna komisija za varstvo pred ionizirajočimi sevanji pri Zveznem komiteju za delo, zdravstvo in socialno varstvo, ki jo sestavljajo
priznani strokovnjaki iz vseh
republik in avtonomnih pokrajin in predstavniki določenih
upravnih organov.
Inštifut JOŽEF ŠTEFAN in
Zavod SRS za varstvo pri delu
še nadalje opravljata meritve
koncentracije radionukleidov
v življenjskem okolju (vključno
z živili) v SR Sloveniji v okviru
republiškega programa nadzora radioaktivnega onesnaževanja okolja in o rezultatih
meritev obveščata Republiški
komite za zdravstveno in socialno varstvo, ki te podatke tedensko posreduje Zveznemu
komitreju za delo, zdravstvo in
socialno varstvo.
Ker se stopnja radioaktivne
onesnaženosti okolja in živil
še vedno počasi znižuje in je
daleč pod z našo zakonodajo
predpisanimi
vrednostmi,
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo ne obvešča več redno javnosti.

SOCIALNEGA

VARSTVA

- Pravilnik o premagovanju arhitektonskih ovir
Ob obratovanju osnutka kot jo dostop do objektov in njihotudi predloga zakona o spre- vo uporabo, izda pristojni ormembah in dppolnitvah zako- gan, je bila pobuda za priprana o stanovanjskem gospo- vo pravilnika o premagovanju
darstvu so organi in skupšči- arhitektonskih ovir posredona Skupnosti socialnega var- vana zakonodajalcu za postva Slovenije obravnavali tu- dročje investicijske gradnje.
di vprašanje premagovanja
Glede na to, da je minilo
arhitektonskih ovir, ki pa, kot več kot leto in pol od sprejetja
nam je bilo pojasnjeno, ne so- zakona, ki v 106. členu dolodi v ta zakon.
ča, da mora republiški organ,
Ker zakon o graditvi objek- pristojen za> gradbeništvo, v
tov (Uradni list SRS, št. 34/84) roku 6 mesecev po uveljavitvi
v 30. členu določa, da ukrepe zakona izdati izvršilne predpiza odpravo arhitektonskih se, ki jih zakon določa, je bila
ovir, ki telesno prizadetim in na 1. seji skupščine Skupnofunkcionalno oviranim obča- sti socialnega varstva Slovenom omejujejo ali preprečuje- nije v novem mandatnem obporočevalec

dobju dne 26. 5.1986 ponovno
dana pobuda, naj Skupnost
socialnega varstva Slovenije
to vprašanje sproži prek
Skupščine SR Slovenije in poizve, kako je akcija za pripravo pravilnika o premagovanju
arhitektonskih ovir stekla in v
kateri fazi priprave je pravilnik. V kolikor akcija ne poteka
tako, kot je bilo dogovorjeno,
oziroma kot določa zakon, naj
Skupščina SRS ukrene vse
potrebno in zagotovi, da se bo
to vprašanje čimprej dokončno razrešilo.
Na vprašanje je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije posredoval naslednji pisni odgovor:
Zakon o graditvi objektov v
30. členu določa, da morajo
projektivne organizacije združenega dela pri izdelavi tehnične dokumentacije upotševati
tudi ukrepe za odpravo arhitektonskih ovir, ki telesno prizadetim in funkcionalno oviranim občanom omenjujejo ali
preprečujejo dostop do objektov in njihovo uporabo.
Konec leta 1984 je Republiški komite za industirjo in
gradbeništvo na to temo organiziral posvet, kjer je bilo ugotovljeno, da problematika graditve objektov brez arhitekturnih (grajenih) ovir zajema
praktično vsa tehnična področja graditve objektov od

urejanja okolja, graditve objektov (stanovanjskih, poslovnih, infrastrukturnih...) do
opremljanja le-teh. Zato je bilo
dogovorjeno, da se imenuje
delovna skupina, sestavljena iz
pristojnih organov, organizacij, zavodov in inštitutov, ki se
ukvarjajo s to problematiko.
Tako so poieg našega republiškega komiteja zastopani še
RK za varstvo okolja in urejanja prostora, RK za zdravstveno in socialno varstvo, Zveza
paraplegikov Slovenije, Inštitut za javno pravo, Urbanistični inštitut Slovenije in Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani.
Doslej je bilo pripravljenih
več osnutkov pravilnika, ki pa
zaradi izredno heterogenih
zahtev oziroma predlogov niso
zadovoljili delovne skupine v
celoti. Glavni vzroki se predvsem nanašajo na obseg ukrepov, ki jih naj pravilnik obravnava pri graditvi objektov oziroma rekonstrukcijah (ali naj
velja za vse objekte ali ne) in
kako zagotoviti ukrepe, ki bodo vsaj postopoma odpravili
že obstoječe arhitekturne ovire pri uporabi slabo urejenega
prostora objektov. Posamezni
ukrepi se zato med seboj za
posamezne skupine invalidnih
oseb lahko tudi izključujejo,
mnogo predlogov pa je tudi
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO
POBUDE DELEGATA SKUPINE
DELEGATOV ZA KMETIJSKO
PODROČJE 6. OKOLIŠA - PTUJ ZA
ZBOR ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
Predlagam, da se pripavi in sprejme predpis, po katerem bi
bili občani, ki nimajo dela oziroma so prijavljeni kot nezaposleni na Zavodu za zaposlovanje in prejemajo določeno
mesečno nadomestilo za nezaposlenost, prisiljeni to nadomestilo odslužiti s svojim delom.
Na deželi je ostalo malo ljudi, tako da komaj zmoremo
tekoče delo na kmetijah in bi ti nezaposleni, ki so prijavljeni
na zavodu, lahko pomagali pri raznih delih, lahko bi čistili
obstoječe cestne jarke, ki so povečini zamuljeni, podobno je z
jarki na travnikih. Voda v teh ozkih dolinicah zastaja, zaradi
česar je slabe kvalitete. Za taka dela naj se predloži norma,
prav tako naj se določi »cena« delovne ure. Če bo predlog
osvojen bosta zadovoljna dva. Nezaposlen občan bo zvišal
svoj mesečni prejemek, kmet pa si bo z boljšimi pogoji tudi
zvišal svoj mesečni dohodek. Menim, da bi kmet tudi prispeval svoj delež v denarju za to delo, saj bo tako rešena zamočvirjenost v teh ozkih dolinah, kjer hidromelioracija za zdaj ne
pride v poštev. Nezaposleni ljudje se iz nas, ki delamo od teme
poročevalec

takšnih, ki posegajo na po- da je bila sprejeta in v mesecu
dročje in v pristojnost Zvezne- marcu 1986 je bilo danih prvih
ga zavoda za standardizacijo. pet osnutkov standardov v razSe vedno je zato odprto vpra- pravo. Republiški komite za inšanje, za katere objekte naj dustrtijo in gradbeništvo jih je
pravilnik velja, za katera stano- prejel 23. 6. 1986 in takoj razvanja in za katere javne povr- delil pristojnim organom in
članom delovne skupine v
šine.
in podajo eventuelNa pobudo Zveze paraplegi- obravnavo
nih pripomb. Osnutki standarkov Slovenije in Republišekga dov
bodo v veliko pomoč tudi
komiteja za industrijo in grad- delovni
skupini pri pripravi osbeništvo je Zgvod za tehnično nutka pravilnika
za SR Sloveizobraževanje funkcionalno
oviranih ljudi v grajeno okolje nijo.
Osnutki standardov so pod
z namenom, da se širša jav- oznako
JUS U. A9. 201 do 205
nost in pristojni organi v obči- in obranvavajo prostorske ponah, projektnih in izvajalskih trebe invalidov v objektih in
organizacijah združenega de- okolici:
la, samoupravnih stanovanj- JUS U. A 9.
skih in komunalnih skupnostih 201 dostopi in prehodi
seznanijo s perečo problemati- 202 peš prehodi
ko svobodnega in neomejenestrmine in višine pločnikov
ga gibanja invalidnih oseb v 203
parking prostori in
prostoru in izven njega. Hkrati 204.
gibanje z invalidskim vopa naj bi posvetovanje nakaza- 205
lo smer nadaljnjega reševanja zičkom
Iz priloženega gradiva je tudi
graditve objektov brez arhitek- razvidno,
se dela nadaljujeturnih ovir. Žal je posvetovanje jo. Enako da
je
to
razvidno iz proodpadlo zaradi premajhnega grama del Zveznega
zavoda za
interesa (samo nekaj prijav). standardizacijo.
Posvet se bo ponovno poizkuRepubliški komite za indušal realizirati v mesecu ok- strijo
in gradbeništvo bo z detobru.
lom na pravilniku in standarRepubliški komite za indu- dih preko delovne skupine nastrijo in gradbeništvo je že leta daljeval. Predvidevamo, da je
1984 podal pobudo Zveznemu " lahko osnutek pravilnika za
zavodu za standardizacijo naj razpravo pripravljen do konca
to problematiko uvrsti v pro- novembra 1986 in sprejet do
gram dela za leto 1985. Pobu- konca leta 1986.
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do teme, po domače povedano, lahko norčujejo, ker nič ne
delajo pa dobijo vsak mesec nek denar. Zato jih je treba na
podlagi zakona prisiliti, da bodo zaslužili vsaj tisto, kar dobijo
od zavoda kot nadomestilo.
Maks Meško - delegat skupine delegatov za kmetijsko
področje 6. okoliša - Ptuj je Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije posredoval pobudo, da se pripravi in
sprejme predpis, po katerem bi bili občani, ki nimajo dela
oziroma so prijavljeni kot nezaposleni pri skupnosti za zaposlovanje in prejemajo denarno nadomestilo za nezaposlenost,
prisiljeni to nadomestilo odslužiti s svojim delom.
V obrazložitvi pobude delegat navaja:
- da bi ti nezaposleni lahko pomagali zlasti pri raznih delih
na kmetijah,
- da naj se za taka dela določi norma in cena,
- da bi od takega dela imel korist nezaposleni občan in
kmet,
- da je z zakonom potrebno prisiliti nezaposlene, da bodo
odslužili všaj tisto, kar dobijo od skupnosti za zaposlovanje
kot nadomestilo.
Ob obravnavi pobude v zvezi s pripravo in sprejetjem predpisa, na podlagi katerega bi morali občani s svojim delom
odslužiti nadomestilo, ki ga prejemajo za nezaposlenost,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja in meni:
205. člen republiške ustave določa, da se prvaica delovnega
človeka do socialnega zavarovanja zagotavlja v samoupravnih interesnih skupnostih z obveznim zavarovanjem po'načelih vzajemnosti in solidarnosti in minulega dela, in sicer na
podlagi prispevka iž osebnega dohodka in prispevka iz
dohodka organizacij združenega dela oziroma prispevka iz
sredstev drugih organizacij ali skupnosti, V katerih dela. Z
5

zavarovanjem si delovni človek med drugim zagotavlja tudi
pravico za čas brezposelnosti. Iz 201. člena ustave pa izhaja,
da je pod pogoji, ki jih določa zakon, zajamčena pravica do
materialnega zagotovila med začasno brezposelnostjo. Zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti se urejata z
zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list SRS, št. 8/78 in 27/82), ki upošteva tudi
zahteve ratificirane konvencije št. 102 o minimalnih normah
socialne varnosti Mednarodne organizacije dela. Po tem
zakonu se delavci združujejo v samoupravne skupnosti za
zaposlovanje, kjer se obvezno zavarujejo za primer brezposelnosti in za to plačujejo ustrezne prispevke. Pravica do denarnega nadomestila je le ena izmed pravic po tem zakonu in je
ne more uveljaviti vsaka brezposelna oseba, ampak le tista, ki
izpolnjuje z zakonom določene pogoje, to je, da ji delovno
razmerje ni prenehalo po lastni volji ali krivdi in da ima pred
prenehanjem delovnega razmerja 9 (brez presledka) ali 12
mesecev (s presledki v zadnjih 18 mesecih) delovne dobe. Čas
prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od časa ki qa
je oseba dotlej prebila na delu.
Poleg tega zakon določa, da oseba, ki prejema denarno
nadomestilo, to nadomestilo izgubi, če neupravičeno odkloni
zaposlitev, ki ustreza njeni strokovni izobrazbi oziroma z
delom pridobljeni delovni zmožnosti. V določeni meri je torej
pobuda delegata že vgrajena v predpise o zavarovanju za
primer brezposelnosti, saj je Zveza skupnosti za zaposlovanje
na podlagi zakonskega pooblastila (29. člen navedenega
zakona) izdala poseben sklep o enotnih kriterijih za ugotavlja-
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neopravičene odklonitve zaposlitve. Med tako določenimi
kriteriji je med drugim tudi vsaka odklonitev začasnih zaposlitev v izjemnih primerih, kot so družbeno organizirane akcije
za preprečitev ali za odklonitev posledic tako v primeru elementarnih nesreč (poplave, potresi, pozebe, nujna spravila
kmetijskih pridelkov, vinogradništva in podobno), kakor tudi
če gre za posebne interese združenega dela oziroma motnje
(pomanjkanje energije, nujne izvozne potrebe in podobno) V
vseh teh primerih morajo biti akcije družbeno organizirane z
razglasitvijo ali odobritvijo pristojnih organov družbenopolitičnih skupnosti ali krajevnih skupnosti. Odklonitev takih
začasnih del s strani upravičenca do denarnega nadomestila
ali denarne pomoči pomeni izgubo pravice do teh dajatev
Na podlagi navedenega izvršni svet Skupščine SR Slovenije
meni, da ni ustavne podlage za izdajo predpisa, kot ga predlaga pobudnik, ker si delavci po ustavi in zakonu zagotavljajo
materialno nadomestilo za čas brezposelnosti s socialnim
zavarovanjem na podlagi dela. Nenazadnje tudi poudarja da
je delo v naši družbeni ureditvi opredeljeno kot vrednota,
zavarovanje za primer brezposelnosti pa je sestavni del delavčeve ustavne pravice do dela z družbenimi sredstvi. Denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti pa predstavlja eno
izmed pravic, ki se uveljavlja na podlagi delavčevega minulega dela ter je v funkciji zagotavljanja materialne in socialne
varnosti brezposelni osebi in njeni družini. Taka ugotovitev ie
tudi skladna z 202. členom Ustave SR Slovenije, po katerem je
zajamčena svoboda dela in svobodna izbira poklica in zapo-
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Skupščine

SFRJ

NOVI PREDPISI

Zanesljivejši

način

zagotavljanja sredstev

za delo Tanjuga
• Delovni program Tanjuga določa Zvezni izvršni svet-v njem se natančno določi
letne obveznosti in sredstva za njegovo izvajanje
• Predlagano je, da v sestav Sveta Tanjuga niso vključeni predstavniki delovne
skupnosti Tanjug
• Direktorja in glavnega ter odgovornega urednika Tanjuga se naprej imenuje
Zvezni izvršni svet
• Zvezni izvršni svet nadzira delo Tanjuga
Poleg tega pa je ponujena glede na to, da je Svet Tanjuga
Zvezni izvršni svet je delega- zakon, ki je akt o ustanovitvi
tom v Skupščini SFRJ poslal v agencije s katerim se določa rešitev v skladu tudi z določba- v skladu z zakonom o temeljih
obravnavo in sprejem predlog njen status, naloge in pro- mi zakona o temeljih sistema sistema javnega obveščanja
za sprejem zakona o spre- gramska koncepcija, uskladijo javnega obveščanja, s katerimi organ uresničevanja posebnemembah in dopolnitvah zako- z določbami zakona o temeljih je predvideno, da se z ustanov- ga družbenega interesa, ni ponim aktom javnega glasila do- trebno da so v njegovi sestavi
na o časopisni agenciji Ta- sistema javnega obveščanja.
njug, z osnutkom zakona (AS
Da bi se odpravili problemi loči tudi način njegovega fi- < tudi predstavniki delovne
51). S spremembami in dopol- financiranja del in nalog agen- nanciranja. Prav tako je tudi skupnosti Tanjuga. Še posebej
nitvami tega zakona, ki je bil cije, ki so že dolgo prisotni, se rešitev po kateri Zvezni izvršni zato, ker se z istim zakonom
sprejet leta 1974 so zajete tiste v osnutku zakona predlaga za- svet določa delovni program predvideva možnost posebnerešitve, ki zahtevajo izkušnje nesljivejši način zagotavljanja Tanjuga v skladu z njegovim ga določanja vprašanj, o katepridobljene z njegovo upora- sredstev za njihovo izvajanje. ustavnim položajem, medtem rih skupaj odločajo Svet in orbo, ciljem, da postane boljše in Tako je predvideno, da se z ko se Skupščini SFRJ, ki je gan upravljanja organizacije,
učinkovitejše delo te agencije, delovnim programom Tanju- ustanovitelj agencije, omogo- ki izdaja javno glasilo in ker so
ki je ustanova, ki pri izvajanju ga, ki je pomemben za uresni- ča, da z določanjem proračuna direktor, ter glavni in odgovorurednik Tanjuga člani Sveta
del, ki so pomembna za ures- čevanje funkcije federacije in federacije zatogavlja svoj ni
ničevanje funkcije federacije ki ga določa Zvezni izvršni vpliv, tako na delovni program, po položaju.
Če izhajamo iz ustrezne doopravlja pomembno funkcijo svet, istočasno natančneje do- kakor tudi na višino sredstev
ločbe zakona o temeljih sisteinformiranja javnosti. Za spre- ločijo tudi letne obveznosti in za njegovo realizacijo.
ma javnega obveščanja v katejem tega zakona je pristojen sredstva za izvajanje tega proUpoštevajoč različna mne- ri se naštevajo vprašanja o kaIzvršni svet.
grama.
nja pristojnih organov o tem,
Svet zavzam stališča, se v
Takšna rešitev odpravlja ob- kateri organ bi določal delovni terih
osnutku zakona določajo ingestoječe
pomanjkljivosti,
ker
je
Financiranje dela
program Tanjuga, je v osnutku rencije tega telesa. Odvisno od
po veljavnem zakonu o delov- zakona podana tudi alternativ- tega
Tanjuga
katera rešitev se bo sprenem programu te agencije od- na rešitev, po kateri delovni jela glede
nosilca določanja
V obrazložitvi osnutka zako- ločal svet Tanjuga, medtem ko program določa Svet Tanjuga delovnega programa Tanjuga,
na se poudarja, da se je pri so se sredstva za njegovo izva- v delu katerega sodelujejo je ponujena tudi alternativna
dosedanji uporabi veljavnega janje zagotavljala iz proračuna predstavniki širše družbene rešitev.
zakona pokazala potreba, da federacije, iz proračuna Zvez- skupnosti, medtem ko se sredKo je govor o imenovanju in
se spremenijo in dopolnijo ne- nega sekretariata za informa- stva za njegovo realizacijo za- razrešitvi direktorja Tanjuga je
cije.
Glede
na
to,
da
ni
mogoče
katere statusno organizacijske
gotavljajo iz proračuna federa- v obrazložitvi osnutka zakona
rešitve, zato se v zvezi s tem vnaprej predvideti stopnje in- cije in določajo v predračunu poudarjeno, da se obdrži obpredlaga natančnejše določa- flacije, je z obstoječim nači- Zveznega sekretariata za infor- stoječa rešitev, tako da namenje pristojnosti in pooblašče- nom zagotavljanja sredstev macije.
sto Skupščine SFRJ, ki je ustanosti sveta Tanjuga, prav tako postajalo vprašljivo izvajanje
novitelj, iz praktičnih razlogov
pa tudi status direktorja in določenih del in nalog, zaradi
direktorja imenuje Zvezni izglavnega ter odgovornega česar so se večkrat zahtevala Sestav Sveta Tanjuga
vršni svet. Takšna rešitev je daurednika. Prav tako, pa se je dopolnilna sredstva iz prorana tudi za glavnega in odgoV
osnutku
zakona
se
predvičunske
rezerve.
pokazala tudi potreba, da se ta
deva tudi novost glede sestave vornega urednika. Poleg tega
Sveta Tanjuga. Namreč v ve- so iz določb veljavnega zakoljavnem zakonu je določeno, na izpuščeni pogoji za imenoOSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN
da Svet Tanjuga predstavljajo vanje direktorja in glavnega ter
DOPOLNITVAH ZAKONA O ČASOPISNI AGENCIJI
poleg predstavnikov družbene odgovornega urednika, ker to
TANJUG - AS 51
skupnosti tudi predstavniki de- spada v gradivo, ki se določa s
lovne skupnosti Tanjug. Toda statutom.
poročevalec
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V osnutku zakona je dana
možnost, da se s statutom Tanjuga predvidijo določena pooblastila direktorja Tanjuga
glede razporejanja delavcev
na določena dela in naloge
(dajanje soglasja) kar je v skla-

Celovitejše

du z intencijo, da se v vseh
ustanovah, ki izvajajo dela, ki
so pomembna za uresničevanja funkcije federacije zagotovi popolnejše in učinkovitejše
izvajanje del.
2 osnutkom zakona se pred-

urejanje

v mednarodnem

videva tudi dopolnitev sedanje nalog in del in daje mnenje in
rešitve o izvajanju nadzora nad sugestije za izvajanje teh del.
delom Tanjuga, tako da se do- Prav tako je dana tudi alternaloča, da Zvezni izvršni svet tivna rešitev odvisna od tega,
nadzira delo, pa se tako dolo- katera rešitev se bo sprejela
ča tudi njegova pravica in gl§de nosilcev določanja dedolžnost, da spremlja izvajanje lovnega programa Tanjuga.

prevoza

cestnem

prometu

Predlagano je podaljšanje roka za ponovno vzpostavljanje mednarodnega
linijskega prevoza potnikov s šestih mesecev na leto dni
Pristojni zvezni organ lahko neposredno ali po posebnih kriterijih razdeli
dovoljenja za prevoz blaga za določeno državo
Celotno število dovoljenj za prevoz in tudi rok njihove veljavnosti določa
zvezni upravni organ, pristojen za dela prometa in zvez
Z zakonom o prevozu v med- če iz objektivnih razlogov ne nega organa v republiki oziro- po posebnih kriterijih, postopnarodnem cestnem prometu, more opravljati mednarodne- ma avtonomni pokrajini, po kih in načinu delitve. V osnutki je bil sprejet leta 1980, so v ga linijskega prevoza potni- katere območju se prevoz ku zakona je ta potreba upoprecejšnji meri urejene razme- kov, dolžan zveznemu uprav- opravlja, prav tako pa tudi števana, tako da je predvidere na tem področju, toda pri nemu organu, ki je pristojen za mnenje Gospodarske zbornice no, da v primeru, če število tunjegovem izvajanju so se po- dela prometa in zvez, vložiti Jugoslavije. V osnutku pa je jih dovoljenj za določeno držakazale pomanjkljivosti posa- zahtevo za odobritev začasne tudi predlog, da naj da mnenje vo pomembno odstopa od pomeznih rešitev. Med ostalim prekinitve ali trajne ustavitve o upravičenosti omenjene zah- treb po prevozu stvari, lahko
gre za prepočasen postopek prevoza. Prav tako pa mora teve samo pristojni organ v re- zvezni upravni organ, pristojen
ugotavljanja števila dovoljenj omenjeni upravni organ po publiki oziroma pokrajini, na za dela prometa in zvez, deli
za izvenlinijski prevoz stvari, ni preteku šestih mesecev od katerem območju potniki vsto- dovoljenja za to državo nepodoločenih pooblastil, ki so nuj- dneva ustavitve prevoza spre- pijo ali izstopijo, ne pa tudi v sredno ali predpiše posebne
na za prevencijo in učinkovi- jeti rešitev o prenehanju ve- tisti federalni enoti, po katere kriterije, postopek in način za
tejše zmanjševanje prekrškov, ljavnosti dovoljenja za oprav- območju poteka prevoz brez njihovo delitev.
in za neučinkovitost kazenskih ljanje prevoza. Ker pa je bilo vstopanja ali izstopanja potnidoločb, katere vzrok je inflaci- ugotovljeno, da rok šestih me- kov med potjo. Pri oblikovanju CELOTNO ŠTEVILO
ja. To so tudi razlogi, zaradi secev za ponovno vzpostavlja- takšne spremembe se je izhakaterih je Zvezni izvršni svet nje prevoza ni dovolj, če gre za jalo iz predpostavke, da pri- DOVOLJENJ DOLOČA
poslal delegatom v Skupščini linijski prevoz sezonskega stojni organ v republiki ali po- PRISTOJNI ORGAN
SFRJ predlog za izdajo zakona značaja, ki se največkrat krajini, na katere območju potV obrazložitvi se dalje navao spremembah in dopolnitvah opravlja dva ali tri mesece na niki ne vstopajo in ne izstopazakona o prevozu v mednarod- leto, se v osnutku zakona jo, ne bi imel osnove za daja- ja, da se po veljavni zakonski
nem cestnem prometu z os- predlaga, da se ta rok podaljša nje kakršnegakoli mnenja o rešitvi celotno število dovonutkom zakona (AS 23). S na leto dni.
upravičenosti zahteve prevoz- ljenj za izvenlinijski prevoz
Predvideva se tudi spre- nika za uvajanje linijskega pre- stvari določa z dvostransko
predlaganimi spremembami in
oziroma večstransko pogodbo
dopolnitvami se ne spreminja- memba določbe, s katero se voza.
jo osnovna načela, na katerih ureja, da mora biti pri opravljaV obrazložitvi je poudarjeno, (kontingentiranje dovoljenj), s
temelji veljavni zakon, temveč nju mednarodnega linijskega da z dosedanjimi rešitvami ni katero se določa tudi rok vese samo predvideva prilagaja- prevoza potnikov v vozilu ori- bila določena pristojnost za iz- ljavnosti posameznih dovonje posameznih določb zahte- ginal dovoljenja za izvajanje dajo dovoljenj v izvenlinijskem ljenj. Na ta način je omogočevam, ki so se pojavili v doseda- prevoza. Glede na to, da se prevozu potnikov. Da bi se od- no operativno adaptiranje štelahko zgodi, da prevoz istočas- pravila ta praznina, je bila vila dovoljenj glede na sprenji praksi.
Sprejetje tega zakona je v no odpravljata dve ali več vo- predlagana dopolnilna določ- menjene potrebe po prevozu
zil, se predlaga, da lahko origi- ba, po kateri ta dovoljenja iz- na podlagi soglasja jugoslopristojnosti Zveznega zbora.
nal dovoljenja zamenja tudi daja zvezni upravni organ, pri- vanskih organov, pristojnih za
kopija, ki jo je overovil zvezni stojen za dela prpmeta in zvez, dela prometa, in druge zainteDALJŠI ROK ZA
upravni organ, pristojen za de- kar je v skladu z dosedanjo resirane strani. Počasnost pri
PONOVNO
prilagajanju zahtevam našega
la prometa.
prakso.
izvoznega gospodarstva zaraVZPOSTAVLJANJE
Z rešitvijo veljavnega zakona
Opozarja se tudi, da je v pre- di
obveznosti sklepanja poje predvideno, da bo ta zvezni teklem obdobju občasno priPREVOZA
organ o upravičenosti zahteve hajalo do pojava, da se za kraj- godb o dodatnih kontingentih
V obrazložitvi osnutka je po- domačega prevoznika za izda- ši čas izkoristijo kontingenti dovoljenj za prevoz je pogosto
udarjeno, da je prevoznik po jo dovoljenja za izvajanje pre- nekaterih tujih dovoljenj za povzročala težave pri realizacidoločbah veljavnega zakona, voza zahteval mnenje pristoj- prevoz stvari in to takrat, ko so ji sklenjenih izvoznih poslov.
le-ti bili nesorazmerno majhni
Po drugi strani pa se zapisglede na potrebe. V takih pri- niki mešanih komisij (predvimerih se je uporaba rednih, sa- deni z dvostranskimi sporazuOSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZU V MEDNARODNEM
moupravno dogovorjenih kri- mi o mednarodnem cestnem
terijev za delitev dovoljenj po- prevozu), s katerimi se določaCESTNEM PROMETU - AS 23
kazala za neustrezno, namesto jo kontingenti dovoljenj, štejetega pa se je pokazala potreba jo za pogodbe in pošiljajo
8
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Zveznemu izvršnemu svetu, da
jih ratificira. Takšen postopek
po nepotrebnem obremenjuje
Zvezni izvršni svet in njegova
delovna telesa zaradi obveznosti njihove obravnave. Toda v
zapisnikih se ureja tudi veliko
število administrativnih in tehničnih vprašanj v zvezi z izvajanjem sporazuma o cestnem
prometu, ki jih je ZIS ratificiral.
Komisija ZIS za odnose s tujino je vse to upoštevala in poudarila potrebo, da se na prožnejši način in ne z mednarodno pogodbo za vsak posamezen primer uredi vprašanje pooblastila zveznega upravnega
organa, pristojnega za dela
prometa in zvez, za določenja
kontingenta. S predlagano
spremembo zakona se praktično uresničuje ta sklep komisije, hkrati pa se tako tudi usklajuje postopek na tem področju
z evropsko prakso pri izvajanju
dvostranskih sporazumov o
mednarodnem cestnem prometu. Tako se predvideva, da
celotno število (kontingent)
dovoljenj za izvenlinijski prevoz stvari med Jugoslavijo in
drugimi državami, dovoljenj za
tranzitni prevoz stvari in dovoljenj za prevoz stvari za tretje
države in iz tretjih držav, prav

tako pa tudi rok veljavnosti posameznih dovoljenj določa
zvezni organ, pristojen za dela
prometa in zvez, po pridobljenem mnenju pristojnega organa v republiki ali pokrajini,
Splošnega združenja prometa
Jugoslavije in Skupnosti jugoslovanskih železnic.
VEČJE ŠTEVILO
STORITEV V
MEDNARODNEM
PREVOZU
V osnutku zakona se prav
tako omogoča domačemu prevozniku, da izvaja storitve vleke priključnih vozil svojih tujih
naročnikov brez obveznosti
pridobitve dovoljenja za tuje
vozilo. Na ta način se zagotavlja povečanje števila storitev,
ki jih naši prevozniki nudijo na
mednarodnem transportnem
trgu, in izboljšuje njihova konkurenčna sposobnost. Z
ustrezno spremembo se predlaga, da se tudi za tuje priključno vozilo v sklopu, ki ga sestavljata domače vlečno in tuje
priključno vozilo, mora plačati
prispevek za ceste, ne glede
na to, da za njega ni potrebno
dovoljenje. To pa zaradi tega,

ker bi se v primeru, če ne bi
bilo obveznosti plačevanja tega prispevka za tuje priključno
vozilo, povzročila škoda organizacijam združenega dela za
vzdrževanje cest, poleg tega
pa bi to predstavljalo tudi težko obrazložljivo inkriminacijo
do tujih prevoznikov, ki svoja
priključna vozila vlečejo z lastnimi vlačilci.
V obrazložitvi je poudarjeno,
da je z veljavnim zakonom dano pooblastilo zveznemu
upravnemu organu, pristojnemu za dela prometa in zvez, da
pod določenimi pogoji izreka
tovornim vozilom tujega prevoznika ukrepe začasne prepovedi pristopa na jugoslovanske ceste. Toda praksa je pokazala, da je potrebno, da se
začasna prepoved pristopa
izreče tudi v primeru, ko gre za
avtobuse tujega prevoznika.
Često se namreč dogaja, da
tuji prevoznik kljub izrečenim
kaznim in večkratnim opozorilom še naprej opravlja izvenlinijski prevoz na nepredpisan
način - da potniki vstopajo in
izstopajo med potjo. Ker se izvenlinijski prevoz v glavnem
odvija brez dovoljenja, se voznika ne da onemogočiti pri na-

daljnji kršitvi predpisov z odvzemanjem dovoljenja oziroma
prenehanjem veljavnosti dovoljenja. S predlagano dopolnitvijo sedanje rešitve se zato
omogoča izrekanje ukrepa začasne prepovedi pristopa tudi
za avtobuse tujega prevoznika.
S spremembami in dopolnitvami zakona se predvideva tudi nova višina posebnega minimuma in maksimuma denarnih kazni, določenih s kazenskimi določbami zakona. Pri
njihovem predlaganju se je
upoštevalo zmanjševanje učinkovitosti kaznovanja zaradi realnega zmanjševanja vrednosti
predpisanih denarnih kazni,
kar je posledica inflacije. Posledica tega je, da prevozniki,
predvsem tuji, vse pogosteje
kršijo določbe zakona. S predlaganjem višjih kazni je izpolnjena tudi obveznost, ki izhaja
iz zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gospodarskih prestopkih in zakona o
prekrških, s katerimi se kršijo
zvezni predpisi.
Na koncu obrazložitve se navaja, da so denarne kazni popravljene tako, da so posebni
minimumi valorizirani petkrat,
medtem ko so posebni maksimumi povečani desetkrat.

ANALIZE IN OCENE

Nadaljevati
tujini

vzgojno-izobraževalno delo v

za vse starostne skupine

jugoslovanskih

občanov

• Vzgojno-izobraževalna dejavnost v letu 1985 je bila eden od najpomembnejših
dejavnikov pri uresničevanju varstva in pravic naših občanov in njihovega boja
za ohranjanje nacionalne in kulturne identitete
• Izobraževalno delo v tujini je bilo usmerjeno k ohranitvi kulture in obstoječe
oblike pouka v materinem jeziku, ob iskanju novih načinov dela
• Zelo pomembna je vloga učiteljev, ki pri delu z otroki in odraslimi dosegajo
vidne rezultate
Vzgojno-izobraževalno delo da ga podredijo svojim intere- področje urejeno in da je kljub vzgoje in izobraževanja občav materinem jeziku z občani som in potrebam tržišča dela. tem težavam vzgojno-izobra- nov SFRJ na začasnem delu in
SFRJ ki so na začasnem delu Komisija za vzgojo in izobraže- ževalna dejavnost v preteklem bivanju v tujini v letu 1985, ki
in bivanju v tujini v letu 1985, vanje občanov SFRJ v tujini, si letu ena od najpomembnejših ga je poslala Skupščini SFRJ v
se je odvijalo v težjih pogojih je prizadevala, da se vsi zainte- dejavnikov pri uresničevanju obravnavo omenjena komisija,
in to zaradi vse bolj izraženih resirani subjekti držijo družbe- varstva in pravic naših obča- Gradivo bo na eni od nasledprizadevanj držav imigracije, nega dogovora, s katerim je to nov, njihovega boja za ohra- njih sej obravnaval Zvezni
njanje nacionalne in kulturne zbor.
————————————————~"I identitete, vzdrževanje aktivne
. .
POROČIL O IZVAJANJU DRUŽBENEGA DOGOVORA
zveze z domovino in priprave Vzgoja OtrOK
O ORGANIZIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
za povratek.
V letu 1985 je Komisija
OBČANOV SFRJ NA ZAČASNEM DELU IN BIVANJU
Te ugotovitve so navedene v spremljala razvoj vzgojnoizoV TUJINI V LETU 1985
poročilu o izvajanju družbene- braževalnega dela v materiga dogovora o organiziranju nem jeziku z različnimi starostporočevalec
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nimi stopnjami naših občanov
v tujini. Sprejela je tudi ukrepe
za izboljšanje predšolske
vzgoje jugoslovanskih otrok,
spodbujala založniško dejavnost na tem področju, prav tako pa tudi podprla spremembe
načina organiziranja jugoslovanskih izobraževalnih centrov v tujini in obravnavala aktualna vprašanja učiteljskega
kadra. Pri svojem delu je sodelovala s pristojnimi medrepubliško-pokrajinskimi telesi.
Komisija poudarja v tem poročilu, da je bila prednostna
naloga vzgojno-izobraževalno
delo s predšolskimi otroki.
Glede na to, da so bile države
gostiteljice še naprej nepripravljene sodelovati na tem
področju, je bilo ugotovljeno,
da mora biti jugoslovanska
stran nosilec aktivnosti vzgojnega dela v materinem jeziku,
da mora dajati pobude, organizirati delo in financirati vse potrebne programe. V zvezi s tem
so bili podani objektivni pogoji
za vzgojno delo in.bilo je ugotovljeno, da je potrebno podpreti vse oblike aktivnosti s
predšolskimi otroki, ki jih bodo realizirali jugoslovanski
vzgojitelji v skladu z domačimi
programi. Hkrati se je začela
akcija, da se novelira orientacijski program za vzgojno delo
z jugoslovanskimi predšolskimi otroki v tujini, ki pa, čeprav
je bil dobro koncipiran v letu
1985 ni dal pričakovanih rezultatov. Razlog je potrebno iskati v dejstvu, da ni bilo pridobljeno soglasje držav gostiteljic
za angažiranje našega učiteljskega kadra, ni pa bilo tudi
ustrezne aktivnosti staršev,
prav tako pa tudi klubov in
združenj Jugoslovanov.
V evropskih državah emigracije se je v letu 1985 glede na
prejšnjo leto število jugoslovanskih udeležencev v obvez-

Izboljšati

nih šolah neznatno povečalo.
Opaziti pa je večje število udeležencev, ki niso hodili v šolo v
Jugoslaviji, oziroma tistih, ki
so rojeni izven domovine.
Delo Komisije je bilo predvsem usmerjeno k ohranitvi kulture in obstoječe oblike pouka
v materinem jeziku ob iskanju
novih načinov dela in povečanju števila otrok, ki obiskujejo
ta pouk. Ker tuji partnerji niso
pokazali pripravljenosti, da
materialno in organizacijsko
pomagajo pri širjenju pouka v
materinem jeziku, so bile vse
obveznosti v tej smeri prepuščene naši državi.
Sestavni del vzgojno-izobraževalne dejavnosti so bile številne društvene in izvenšolske
aktivnosti v klubih in združenjih občanov SFRJ v tujini v
okviru različnih sekcij ob proslavah nacionalnih in drugih
praznikov, raznih manifestacij,
kulturnih, športnih in drugih
aktivnosti. V tem pogledu so
se klubi, združenja in učitelji
bolj angažirali kot prejšnja leta. Omenjena finančna sredstva so narekovala tudi število
obiskov jugoslovanskih otrok
v domovini. Tako je Jugoslavijo v prejšnjem letu obiskalo
približno 3000 učencev, kar je
na ravni leta 1984.
Izobraževanje mladine
in odraslih
Upoštevajoč resnost in zapletenost problemov mladih
Jugoslovanov v tujini je Komisija sprejela akcijski program
vzgojno-izobraževalnega dela
z jugoslovansko mladino v tujini, ki naj služi kot osnova za
širšo družbeno akcijo, povezan pa je bil tudi z mednarodnim letom mladih. Pri njegovem izvajanju so spoznanja
pokazala, da je potrebno dati
prednost organiziranju dopol-

obstoječi

nilnega pouka v materinem jeziku. Toda gledano v celoti je
program uresničen samo v delu, ki se nanaša na spoznavanje stanja in ugotavljanje potreb s strani pristojnih na ravni
federacije, kar pa ni dovolj, da
se uresničijo vsi zastavljeni cilji. Srednješolska mladina iz
tujine je organizirano bivala v
domovini in sodelovala na
mladinskih delovnih akcijah
(približno 1500 mladincev).
Ko se govori o osnovnem in
strokovnem
izobraževanju
odraslih se v poročilu navaja,
da je v letu 1985 prišlo do nadaljnjega padanja števila tistih,
ki obiskujejo osnovno in
usmerjeno izobraževanje v
materinem jeziku, hkrati pa tudi do večjega števila jugoslovanskih delavcev in mladine v
strokovnem usposabljanju v
institucijah držav gostiteljic.
Komisija si je prizadevala, da
bi se takšno stanje korenito
spremenilo in je posebej insistirala pri izvajanju sklepa o
ustanavljanju jugoslovanskih
izobraževalnih centrov v tujini,
ki pa ni zaživel niti v letu 1985.
Izobraževanje odraslih občanov SFRJ v tujini v letu 1985
se ni bistveno spremenilo, ker
ni prišlo niti do spremembe v
delu naših pristojnih organizacij, ni pa bilo tudi pripravljenosti gostieteljev, da sprejmejo
konkretne programe sodelovanja na tem področju.
Pomen učiteljskega
kadra
V letu 1985 se je Komisija
ukvarjala tudi z vprašanji učiteljskega in vzgojiteljskega kadra. Države emigracije so si
namreč prizadevale, da bi učiteljski kader iz držav izvoza
trajno vezale s svojim sistemom vzgoje in izobraževanja
in ga podredile svojim politič-

nim ciljem. Pri tem so zaostrile
kriterij znanja jezika. Nadaljevala se je tudi praksa, da učitelje za izobraževanje odraslih
še naprej samostojno angažirajo izobraževalne organizacije izven kadrovske politike republik in pokrajin, večje pa je
bilo tudi število strokovnjakov,
ki so jih anagažirale države gostiteljev.
V poročilu se navaja, da je
imela večina jugoslovanskih
učiteljev zelo pomembno vlogo in je dosegla vidne rezultate z otroki in občani SFRJ v
tujini. Prav zato je Komisija poudarila potrebo, da se učiteljskemu in vzgojiteljskemu kadru še naprej posveča posebna pozornost, ker je od njih v
mnogočem odvisno izvajanje,
družbenega dogovora in razvoj celotne vzgojno-izobraževalne dejavnosti v tujini.
Pri vzgojno-izobraževalnem
delu zu občani SFRJ v tujini je
strokovno-pedagoško delo dobilo pomembno mesto. Premalo pozornosti pa je posvečeno
osnovnemu in strokovnemu
izobraževanju odraslih. Poleg
tega pa je premalo operativne
koordinacije in udeležbe v
skupnem delu vseh strokovnopedagoških zavodov republik
in pokrajin.
Na koncu poročila se poudarja, da bo osnovna usmeritev pri delu Komisije v letu
1986 v širjenju in izboljševanju
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v materinem jeziku za vse
starostne skupine občanov
SFRJ na začasnem delu in bivanju v tujini. Komisija si bo
prizadevala tudi za izboljšanje
koordinacije in skupnega nastopa različnih subjektov na
tem področju in to tako v državi kakor tudi v tujini. Komisija
pa bo seveda nadaljevala tudi
z vsemi aktivnostmi, ki jih je
opravljala v letu 1985.

zdravstveno-statistični

sistem
Premagovanje težav v obsegu, kvaliteti in registriranju zbranih podatkov so
predpostavke za boljšo evidenco v zdravstvu
Zvezni komite za delo, na področju zdravstva. O tem potrebno z uporabo zveznih
zdravstvo in socialno varstvo poročilu bodo na eni od na- predpisov o evidencah na poje poslal Skupščini SFRJ v slednjih sej razpravljali delega- dročju zdravstva na enoten način zagotoviti najpomembnejobravnavo poročilo o uporabi ti v Zveznem zboru.
zveznih predpisov o evidencah ' V poročilu se navaja, da je še podatke, na podlagi katerih
se izvajajo statistične raziskave, ki so pomembne za celotno
državo. To pomeni, da morata
POROČILO O UPORABI ZVEZNIH PREDPISOV
vsebina in način njihovega eviO EVIDENCAH NA PODROČJU ZDRAVSTVA
dentiranja zagotoviti resnične,
popolne in pravočasne infor10

macije, pomembne za delo in
samoupravno odločanje. V tej
smeri se odvija tudi aktivnost
Zveznega komiteja za delo,
zdravstvo in socialno varstvo
in drugih pristojnih zveznih organov in organizacij, prav tako
pa tudi ZIS. Svoje delo so
usmerili k ugotavljanju metodologije in standardov za statistične raziskave in k izogibaporočevalec

nju ponavljanja zbiranja in obdelave podatkov oziroma k
uresničevanju racionalnega
zdravstveno statističnega sistema. Ta sistem je namreč v
osnovi dobro zamišljen (vsakodnevno beleži bolezni in poškodbe prebivalstva), morali
pa bi ga zaradi težav, ki so
posledica različne uporabe
zdravstvenega varstva v republikah in pokrajinah in predvsem zaradi slabega vodenja
evidence podatkov s strani posameznih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij, še dopolnjevati.
Poleg vseh prizadevanj pristojnih organov in organizacij,
da se spoštujejo zdravstveni
predpisi, se zvezni zakon o evidencah na tem področju v več
kot šestih letih, odkar obstaja,
ne izvaja popolnoma. Razloge
je treba iskati predvsem v nenatančnem urejanju pristojnosti za vodenje evidence (v
enem členu zakona spada leto pod delovno področje republiškega oziroma pokrajinskega organa, v drugem členu pa
sodi k zveznemu zavodu za
zdravstveno varstvo).
Da bi se zvezni predpisi o
evidencah na področju zdravstva uspešno izvajali, je potrebno premagati tudi proble-

Počasno

me v smislu obsega in tudi
kvalitete zbranih podatkov. Ko
govorimo o prvi skupini težav,
je pri številu dejstev, ki so pomembna za celotno državo,
potrebno upoštevati realne potrebe. V tem pogledu je že dosežen pomemben napredek s preverjanjem vseh obrazcev
o poročilih. Glede na pomen
teh podatkov - tako za našo
državo, kakor tudi za izmenjavo s tujino - jih je potrebno
nujno klasificirati, in to tako,
da imajo republike in pokrajini
ter občine za svoje potrebe več
informacij, največ pa bi jih morale imeti zdravstvene organizacije. Na problem obsega se
navezujejo tudi težave pri zagotavljanju enotnega načina
evidence in zbiranja vseh podatkov, kar je tudi eden od pogojev za uspešno delovanje
ustreznega zdravstveno-statističnega sistema. Poleg tega
do sedaj niti ena republika oziroma pokrajina, razen Socialistične republike Srbije brez
pokrajin, ni predpisala nove
dokumentacije, stara sredstva
evidence pa ne vsebujejo vseh
obeležij, ki so predvidena z novim zakonom o evidencah na
področju zdravstva.
Ko se govori o kakovosti
dobljenih podatkov, se pojav-

ljajo težave predvsem zaradi
slabo vodene evidence v
zdravstvenih ustanovah in zaradi premale kontrole dela
zdravstvenih delavcev in organizacij. Trenutno niti v enem
delu države, razen v SR Srbiji,
ne obstajajo zakonski predpisi, na podlagi katerih je urejeno, komu in v kakšnem roku
mora zdravstvena organizacija
poslati poročila. Vse je prepuščeno njihovi dobri volji in dogovoru z republiškimi, pokrajinskimi in regionalnimi zavodi
za zdravstveno varstvo.
V neposredni zvezi z obsegom in kakovostjo zbranih podatkov je tudi problem njihovega slabega in nekakovostnega registriranja. Problem je še
večji zaradi tega, ker v nekaterih zdravstvenih organizacijah
statistična služba ne obstaja
oziroma ne ustreza svojemu
namenu. Kritike so prav tako
usmerjene k slabi kvaliteti zbiranja podatkov - na njihov obseg in velike zamude pri obdelavi in pošiljanju, k temu pa
vsekakor prispeva tudi zastarel
in primitiven sistem obdelave.
Poleg tega se evidenca na področju zdravstva vodi na podlagi zakona o statističnih raziskavah, pomembnih za celotno državo, ki se sprejme za pet

preoblikovanje

racionalno

in

let in če obstajajo spremembe
in dopolnitve, posebej za vsako leto.
S premagovanjem vseh naštetih težav, se poudarja v poročilu, bi se izpopolnil obstoječi zdravstveno-statistični sistem. V tem smislu sta predloženi dve inačici. Po prvi bi morali spremeniti oziroma dopolniti zakon o evidencah na področju zdravstva, da bi potem
Zvezni zavod za zdravstveno
varstvo predpisal metodološke
principe in statistične standarde za vodenje evidence v skladu z zakonom o statističnih raziskavah, ki so pomembne za
celotno državo.
P drugi inačici pa bi morali
odpraviti zakon o evidencah,
glede na to, ker že obstajajo
zvezni zakoni, prav tako pa tudi program statističnih raziskav, ki so pomembne za celotno državo. V poročilu se navaja, da je na podlagi teh zakonskih predpisov zvezni zavod pooblaščena organizacija
za statistične raziskave, ki so
pomembne za celotno državo
na področju zdravstva.
Svoj prispevek k reševanju
težav v zvezi z uporabo predpisov o evidencah na področju
zdravstva bodo dali tudi delegati v Zveznem zboru.

uprave v

učinkovito službo

Analiza triletnega uresničevanja programa preoblikovanja državne uprave kaže
na določene pozitivne rezultate, toda tudi na mnoge slabosti
Prenatrpanost uprave — samo v lanskem letu občinski organi reševali približno
7,5 milijona zadev
Veliko število zaposlenih, manjkajo pa najstrokovnejši kadriRacionalna organizacija v SIS-ih popolnoma uresničena samo v 24,5 odstotka
teh skupnosti
V skladu s sklepom Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki je
bil sprejet skoraj pred letom
dni, sta Zvezni izvršni svet in
Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne
uprave pripravila in poslala
Skupščini SFRJ poročilo o
uresničevanju preoblikovanja
in temeljev sistema državne
uprave. Prihodnja razprava v
Zveznem zboru o tem celovitem prikazu triletne aktivnosti
(1983-1985) pri realizaciji

ustreznega programa preobli- ganih uprave, oziroma zakon o
kovanja državne uprave na organizaciji in delovnem poravni vseh družbenopolitičnih dročju zveznih organov uprave
skupnosti in aktivnosti organi- in zveznih organizacij.
zacij združenega dela, samoupravnih interesnih skupnosti Temelji sistema in
in drugih družbenih subjektov
na tem področju naj bi prispe- preoblikovanje
vala k nadaljnjemu izvajanju občinske uprave
tega programa in k spoznanju,
Ker se v uvodnem delu poroda je treba celovitejše novelirati zakon o temeljih sistema čila navaja, da se pod preoblidržavne uprave in o Zveznem kovanjem državne uprave raizvršnem svetu in zveznih or- zume izboljšanje in racionalnejša organizacija dela z namenom, da bi se funkcije njenih organov čim učinkovitejše
POROČILO O URESNIČEVANJU PREOBLIKOVANJA
izvajale, se hkrati tudi ugotavIN TEMELJEV SISTEMA DRŽAVNE UPRAVE
lja, da se pri tem te zahteve
nanašajo izključno na problem

poročevalec

preprostega zmanjšanja števila zaposlenih delavcev v administraciji, ne pa tudi na vprašanje nujnega izboljšanja njihove kadrovske strukture in strokovnosti za opravljanje določenih del in nalog.
Neugodno je ocenjeno izboljšanje dela v občinskih
upravah in njihovih skupnostih. Poudarjeno je, da v večjem številu teh družbenopolitičnih skupnosti niso bili sprejeti ustrezni programi pri oblikovanju uprave in da pri tem
manjka pobuda skupščin
občin.
Ko se govori o položaju izvršnih organov v občinah in
njihovem preoblikovanju, se
11

poudarja, da so le-ti v analiziranem obdobju v glavnem
uresničili svojo funkcijo, in to
predvsem pri sprejemanju
predpisov, s katerimi se izvajajo splošni akti skupščin občin.
Podatek, da ti organi niso
sprejeli samo 0,6 odstotka potrebnih predpisov, najzgovorneje govori o njihovem uspešnem delovanju. V ugotovitvi iz
poročila se navaja, da so za
manjkajočo odgovornost izvršnih organov posameznih
občin pri izvajanju zakona in
drugih predpisov »krivi« tudi
republiški oziroma pokrajinski
organi, ker niso v takšnih primerih uresničili svojo nadzorno funkcijo. Ugotavlja pa se,
da tudi pri teh organih niso
zagotovljeni učinkoviti instrumenti, ki bi omogočili popolnejšo realizacijo takšne funkcije občine.
V zvezi s spremljanjem celotnega stanja v občini se ugotavlja, da se ta aktivnost izvršnih organov iz leta v leto izboljšuje, funkcija usmerjanja in
usklajevanja del organov uprave pa se v osnovi izvaja.
Večje število zaposlenih
Navedeno je, da se približno
80 odstotkov del občinskih
upravnih organov nanaša na
izvajanje zakonskih in drugih
predpisov širših družbenopolitičnih skupnosti in samo 20
odstotkov na realizacijo občinskih, zato se v poročilu navaja,
da je bilo tudi pri tako objektivno pogojeni mali normativni
aktivnosti teh organov premalo njihovega pravočasnega delovanja pri sprejemanju predpisov, ki so jih bili dolžni sprejeti (samo 5,7 odstotka). Pri
uresničevanju funkcije spremljanja stanja na ustreznih področjih, kar je naloga teh organov, so se pokazale mnoge pomanjkljivosti, poudarja pa se
tudi, da je bila premalo preverjena odgovornost pristojnih
funkcionarjev. Ker pa se je samo v lanskem letu v občinski
upravi reševalo približno 7,5
milijonov primerov po zahtevah in službeni dolžnosti, je bilo izvajanje upravne funkcije
občinskih organov ocenjeno
kot vedno bolj uspešno. To pa
še posebno zaradi tega, ker je
od tega števila v roku rešenih
87,29 odstotka primerov po
zahtevah občanov in organizacij združenega dela in 91,97
odstotkov primerov po službeni dolžnosti.
Upravni nadzor teh organov
se je uresničeval največkrat z
izvajanjem
inšpekcijskega
nadzora. To aktivnost pa prav
tako označuje povečan obseg,
tako da je bilo v letu 1985 glede na leto 1983 število inšpek12

cijskih pregledov večje za 18,5
odstotka, število sprejetih rešitev pa za več kot 18,5 tisoč. Kar
se tiče števila inšpektorjev in
inšpekcijskih organov je bila
ugotovljena izenačenost v
vseh republikah in avtonomnih
pokrajinah in poudarja se, da
pride na en inšpekcijski organ
v povprečju 1,3 inšpektorja.
V poročilu se navaja, da občinska uprava ni dovolj uresničevala nadzor nad zakonitostjo dela in aktov OZD-ov in SISov, niti se ni dovolj prizadevala
pri prenašanju javnih pooblastil, kot oblike podružbljanja
državnih zadev. Ob ugotovitvi,
da je samo 53 odstotkov občin
z ustreznimi sklepi določilo
način izvajanja javnih pooblastil, se poudarja, da je v tem
smislu dosti boljša situacija v
gospodarsko in družbeno razvitejših okoljih.
Število in struktura občinskih upravnih organov sta pri
nas v glavnem izenačena, pristojna pa je njihova neustrezna organizacija predvsem glede na velikost, razvitost in druge specifičnosti. V strokovnih
službah prav tako obstajajo
problemi in organizacijska neizenačenost, hkrati pa se ne
uporabljajo možnosti ustanavljanja skupnih strokovnih
služb v teh družbenopolitičnih
skupnosti.
Kljub izvajanju ukrepov za
zmanjšanje števila zaposlenih
se po podatkih iz poročila celotno število delavcev v občinskih upravnih organih iz leta v
leto povečuje. Tako je zabeležena v letu 1981 glede na leto
1978 v občinskih organih rast
zaposlenih za 16 odstotkov, v
mestnih skupnostih občin pa
za 5,6 odstotka. Problem je še
toliko večji, ker kljub večjemu
številu zaposlenih v skoraj
vseh občinah manjka kreativnih, strokovno usposobljenih
delavcev.
Odnosi med republiškimi
oziroma pokrajinskimi in občinskimi organi, ki so zasnovani na medsebojnem sodelovanju, sporazumevanju in dogovarjanju, in tudi medsebojni
odnosi upravnih organov iste
družbenopolitične skupnosti
so ocenjeni kot zadovoljivi. Toda, ko se govori o teh drugih je
v posameznih okoljih prisoten
v določenem številu primerov
primanjkljaj usklajenosti dela,
kar ima za posledico neučinkovitost pri odločanju o posameznih vprašanjih.
Republiška
in pokrajinska uprava
V skladu z aktualnimi družbenoekonomskimi političnimi

zahtevami družbe in svojim
ustavnim in zakonskim položajem so izvršni organi skupščin
republik in avtonomnih pokrajin sprejeli v predhodnem obdobju ustrezne programe pri
oblikovanju uprave in o njihovem uresničevanju obveščali
svoje skupščine. V zvezi s tem
se v poročilu poudarja, da so ti
organi posebno pozornost posvetili obravnavanju stanja v
družbenoplitični
skupnosti,
potem aktivnostim pri sprejemanju izvršnih predpisov (povprečno 96 predpisov v poročanem obdobju) in tudi oddajanju poročil skupščinam o uresničevanju zakona v celoti in
posamezno. Republiški in pokrajinksi izvršni sveti so vplivali na izvajanje zakonov in drugih predpisov s strani občinskih upravnih organov. Toda
niso dovolj uporabljali instituta odpravljanja določenih
predpisov republiških ali pokrajinskih organov, ki niso bili
v skladu z zakonom in niso postavljali vprašanja odgovornosti posameznim funkcionarjem, pristojnim za stanje na
posameznih področji.
V poročilu je zelo pozitivno
ocenjeno sodelovanje izvršnih
svetov republik in pokrajin s
skupščinami,
predsedstvi,
upravnimi organi, izvršnimi organi občin in družbenopolitičnih organizacij. Podobno je
ocenjeno tudi sodelovanje teh
organov z Zveznim izvršnim
svetom, predvsem ko se govori
o vprašanjih, ki so skupnega
družbenega pomena.
Usmeritvena vloga programa preoblikovanja državne
uprave se je pomembno odrazila tudi pri uresničevanju najpomembnejših funkcij republiških in pokrajinskih upravnih
organov. Ob raznovrstnih oblikah dela se je njihova aktivnost posebno nanašala na realizacijo določene politike in
izvajanje zakona in drugih
predpisov ter aktov.
Upravičenost nekaterih
komitejev
Ko se govori o sprejemanju
podzakonskih predpisov, se
navaja, da so ti organi sprejeli
v minulem triletnem obdobju
663 takšnih aktov. Toda, če
upoštevamo, da so njihovo
največja število (417) sprejeli
republiški ali pokrajinski komiteji, ki praviloma niso pooblaščeni, da neposredno izvajajo
predpise, potem se po oceni iz
poročila dobi vtis o neopravičenem ustanavljanju takšnih
organov na tistih področjih, za
katere se po zakonu o temeljih
sistema državne uprave in o

Zveznem izvršnem svetu in
zveznih upravnih organih oblikujejo drugi organi uprave.
Republiški in pokrajinski organi uprave so bili zelo dejavni
tudi pri reševanju zadev, ki se
tičejo uprave. Tako se je v lanskem letu reševalo približno
260 tisoč upravnih zadev, po
zahevah občanov, OZD-ov in
drugih subjektov, od tega jih je
bilo 218 tisoč rešenih v roku,
medtem ko je od približno 746
tisoč primerov po službeni
dolžnosti bilo v roku rešenih
več kot 708 tisoč.
Poleg tega se je v okviru izvajanja nadzorne funkcije
uresničeval tudi nadzor nad
zakonitostjo aktov, s katerimi
se urejajo določene pravice in
dolžnosti občanov, OZD-ov in
drugih družbenih subjektov. U
pravni nadzor teh organov je
bil največkrat uresničevan z inšpekcijsko kontrolo. Tako je
bilo v letu 1985 skupaj približno 413 tisoč inšpekcijskih pregledov, od tega največ sanitarnih in tržnih.
Na koncu tega dela poročila
se navajajo podatki o številu
zaposlenih v republiški, oziroma pokrajisnki upravi. Čeprav
se je to število v letu 1985 povečalo za 600 delavcev
(17.000) glede na leto 1983
(16.400), je značilno, če gledamo v celoti, da pri večini organov ni prišlo do povečevanja
števila zaposlenih, ampak se je
to število ponekod tudi zmanjšalo. Toda kvalifikacijska
struktura je nezadovoljiva, ker
manjka visokoizobraženih delavcev. Pri tem je poudarjeno,
da je premalo izvajalcev del z
visoko izobrazbo, medtem ko
je število tistih s srednjo večje,
kot je potrebno.
Reorganizacija in
izboljšanje zvezne
uprave
Čeprav se je preoblikovanje
zvezne in državne uprave v celoti odvijalo praktično od sprejetja najnovejše ustave SFRJ,
so bile njegove temeljne smeri
določene z ustreznim programom, ki ga je Zvezni izvršni
svet določil januarja 1983,
Zvezni zbor Skupščine SFRJ
pa podprl junija istega leta.
V skladu z opredelitvami iz
tega dokumenta je bila med
njegovo triletno uporabo največja aktivnost zvezne uprave
uresničena
na
področju
spremljanja izvajanja zveznih
zakonov in drugih zveznih
predpisov. V zvezi s tem se v
poročilu navaja, da je bilo pri
tem precej težav, predvsem ko
se govori o uresničevanju vpogleda v stanje na določenem
področju in to zaradi tega, ker
poročevalec

organi zvezne uprave niso
iskali ali niso dobivali potrebnih podatkov od ustreznih organov v republikah in pokrajinah, ali ker niso uporabljali obstoječih ustavnih institutov,
kot je dajanje obveznih inštrukcij, izvajanje inšpekcijskih poslov in tudi določenih
poslov, ki jih niso izvajali republiški ali pokrajinski upravni
organi.

tudi aktivnost ostalih zveznih
organov in organizacij, tako da
je med ostalim rešenih več kot
5,3 milijona prvostopenjskih in
5.633 drugostopenjskih upravnih zadev.

nost družbenih svetov in tudi
drugih kolegialnih teles, v katerih so bili zastopani predstavniki republik in pokrajin,
združenega dela, stroke, znanosti in tako dalje.

Ko se govori o odnosih
Skupščine SFRJ in zvezne
uprave se v poročilu navaja, da
le-ti v prejšnjem obdobju niso
uresničeni v meri, ki bi omogočala, da Skupščina uspešneje
uresničuje svojo odgovorno
funkcijo. Podobno je bilo tudi
z odnosi teh organov in Zveznega izvršnega sveta, ker je veliko število del teh organov
prepuščeno ZIS. Hkrati se ugotavlja, da je bilo v minulem triletnem obdobju dosti prizadevanj za premagovanje takšnega stanja.

Posebna pozornost je bila v
analiziranem obdobju posvečena izboljšanju organizacij in
načina dela zveznih organov
uprave. Na podlagi potreb so
bile predložene določene normativne spremembe v zakonu
o temeljih sistema državne
uprave in tudi združevanje posameznih strokovno-tehničnih
in drugih del.

Po drugi strani pa zaradi nedoslednosti pri izvajanju zveznih zakonov, kot posledice pomanjkljivosti (splošne norme,
neusklajene sankcije in drugo)
veljavne zakonske regulative,
so imeli zvezni organi uprave
nalogo, da v prejšnjem triletnem obdobju predložijo 93 novih zakonov in 122 zakonov o
spremembah in dopolnitvah
zakonov, v teku pa je tudi akOdnosi zvezne uprave z retivnost pri pripravi predlogov publiškimi
pokrajinskimi orza noveliranje še 60 zveznih gani so poin oceni
iz poročila
zakonov.
zadovoljivi. Le-ti se predvsem
V poročilu se poudarja, da uresničujejo na zakonodajnem
se uspešnejše spremljanje in področju, kjer obstajajo dolokontrola dela zvezne uprave s čeni problemi, ki se predvsem
strani Skupščine SFRJ uresni- kažejo v zavlačevanju postopčuje z obravnavanjem ustrez- kov priprave določenega akta,
nih poročil teh organov, za ka- da bi se v njih vgradile določetere pripravo je ZIS določil ne zahteve posameznih repuustrezne smernice aprila leta blik ali pokrajin.
1985. V skupnosti je z izvršnimi sveti republik in pokrajin
ZIS določil tudi vrsto skupnih Premajhno odpiranje
ukrepov zaradi izvajanja inšpekcijskih in drugih kontrol- k združenemu delu
no-nadzornih del, posebej v
Po ugotovitvi iz poročila je
smislu izvajanja predpisov na eno od najpomembnejših
področju ekonomske politike vprašanj preoblikovanja zvezcen, varstva družbene lastnine ne uprave širše odpiranje k
in podobno.
združenemu delu in poleg dooblik (delegatsko zaAktivnost zveznih inšpekcij- sedanjih
skih in drugih kontrolno-nad- stopanje, prisostvovanje sejam
predstavnikov zbornice in pozornih služb v smislu reševa- dobno)
ni uresničeno na zadonja primerov v upravnem po- voljiv način.
Za razliko od tega
stopku je bila ocenjena kot za- pa je bilo sodelovanje
z ustrezdovoljiva. Inšpektorji so v letu nimi organi SZDLJ, Zveze
1983 izdali približno 59 tisoč dikatov Jugoslavije, ZKJ sinin
rešitev, v letu 1984 približno 64
organi in organizacijatisoč, v letu 1985 pa več kot 55 drugimi
tisoč. Podobno je bilo tudi s mi zadovoljivo.
številom prijav za prekrške,
V cilju odpiranja zvezne
gospodarske prestopke in za uprave k drugim strukturam
kazniva dejanja. Okrepljena je družbe se je uveljavila aktiv-
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Na koncu tega dela poročila
je prikazana kadrovska usposobljenost zvezne uprave. V
zvezi s tem se poudarja, da se
kvalifikacijska
sposobnost
stalno izboljšuje, tako da ima
na primer v zveznih sekretariatih in komitejih približno 70
odstotkov zaposlenih visoko
izobrazbo, medtem ko je v
zveznih inšpektoratih 75 odstotkov takšnega kadra.
Od leta 1983 prihaja do
zmajševanja števila zaposlenih
v zvezni upravi in ta trend se
nadaljuje tudi v naslednjih letih, tako da je v tem obdobju
število zaposlenih delavcev
zmanjšano za 320 ali za 2,12
odstotka. V istem obdobju je
bila izražena tudi fluktuacija
delavcev, ki se je prvenstveno
kazala z okrepljenim odhodom
določenega števila najstrokovnejših kadrov.
Iz poročila je razvidno, da so
bila določena prizadevanja za
reševanje številnih problemov
družbenoekonomskega položaja delavcev zvezne uprave.
Posebej je analiziran problem
nedosledne realizacije družbenega dogovora pri zagotavljanju sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo in tudi
zelo izražen problem reševanja stanovanjskih potreb delavcev.

Neracionalna
administracija v OZD
Na koncu je zajeta tudi aktivnost OZD, SIS in drugih subjektov pri racionalizaciji administrativno-strokovnih
del.
Med ostalim je v poročilu tudi
ocenjeno, da so v skladu z zahtevami dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije na
tem področju doseženi določeni rezultati, toda da je to daleč od dejanskih potreb.
Glede na to, da samo 15,9
odstotka delovnih skupnosti
izvaja administrativno-strokovna dela za več delovnih organizacij, se v poročilu poudarja,
da se v največjem številu organizacij proces racionalnejše
delitve dela ne uresničuje s potrebno intenziteto. Namreč,
rast administracije v združenem delu se je začela po sprejetju ustave SFRJ iz leta 1974
in zakona o združenem delu,
značilen pojav pa je, da je večje število zaposlenih v delovnih skupnostih v manjših delovnih organizacijah in v delovnih organizacijah, ki v svojem sestavu nimajo temeljne
organizacije združenega dela.
Ko se govori o aktivnostih
samoupravnih
interesnih
skupnosti pri racionalizaciji
dela (v letu 1985 jih je bilo približno 6 tisoč s 728 delovnimi
skupnostmi in približno 44 tisoč zaposlenih, kar je glede na
leto 1983 manj za približno 2
odstotka), je viden določen napredek. Čeprav je samo 56,7
odstotka SIS sprejelo določene dokumente o učinkovitejšem in racionalnejšem poslovanju, je pozitivno ocenjen podatek, da je v 92,1 odstotka teh
skupnosti prišlo do združevanja administrativno-strokovnih
del za več samoupravnih interesnih skupnosti.
Na koncu poročila se poudarja, da če pogledamo v celoti, se proces racionalizacije
organizacije dela samoupravnih interesnih skupnosti v popolnosti uresničuje v 24,5 odstotka teh subjektov.
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IZVAJANJE ZAKONOV

Spremembe v obračunskem
pogoj

za finančno

sistemu

-

konsolidacijo

V obračunski sistem ne bi bilo potrebno vgrajevati elementov ekonomske
politike
Vsak podatek naj bo tam, kamor po svojem ekonomskem bistvu tudi spada
Spremembe v obračunskem sistemu morajo prispevati k temu, da se določi
realen finančni položaj vsakega gospodarskega subjekta
Ta skupina pripomb, kot se danih v obravnavo več predloMed izvajanjem zakona o ske politike, zlasti, če se to
ugotavljanju in razporejanju vgrajevanje dela z rušenjem navaja v poročilu, ni mogla biti gov, kot možne spremembe v
celotnega prihodka in dohod- računovodskega načela ča- sprejeta, ker se je dolgoročni zakonu o celotnem prihodku.
ka in o ugotavljanju in razpore- sovnega usklajevanja obraču- program ekonomske stabiliza- Najprej, da se odpravi posajanju prihodka je bilo podanih nanih prihodkov in odhodkov cije zelo jasno opredelil za re- mezna revalorizacija in uvedeveč pripomb k rešitvam, ki jih istega obdobja. V inflacijskih valorizacijo sredstev, navede- jo enotni revalorizacijski koefile-ta vsebuje. Pripombe so dali pogojih gospodarjenja to delu- ne pripombe pa praktično vo- cienti. Potem, da se v obračunnajvečkrat izvršni organi druž- je kot dodaten generator infla- dijo k zahtevam za neupošte- ski sistem uvedejo revalorizabenopolitičnih skupnosti, de- cije, se navaja v poročilu in vanje dolgoročnega progra- cijski prihodki in odhodki, ki bi
legati v Skupščini SFRJ, znan- predlaga, da se opusti sistem ma. Pomanjkljivosti pri izvaja- se obračunavali izven obračustveni delavci in tudi delavci izplačane oziroma izplačilne nju revalorizacije ne izhajajo na poslovnega rezultata, in da
upravnih organov ter mnoge realizacije in da se preide na namreč iz tega, ker je le-ta kot dinarske obresti do stopnje inmetoda napačno postavljena, flacije in tudi eventualna revagospodarske organizacije. Do- fakturirano.
Poleg tega se predlaga, da ampak so rezultat napak v nje- lorizacija obveznosti in povločeno število pripomb je tudi
rezultat rednega spremljanja se odpravi določba o zmanjše- ni praktični uporabi. Poleg te- praševanja ter tečajne razlike
izvajanja zakona v Zveznem vanju celotnega prihodka za ga se v poročilu tudi argumen- predstavljajo revalorizacijske
nevneseni dobiček iz tujine in tirano kaže na napačno izena- prihodke in odhodke. Poleg
sekretariatu za finance.
Vse te pripombe, predlogi in tudi določba o naknadnem čevanje metod indeksacije v teh se v poročilu poudarjajo
sugestije so bili zbrani in anali- zmanjševanju celotnega pri- državah s kapitalističnim siste- tudi nekatere možne sprezirani v Zveznem sekretariatu hodka za nepokrito prodajo na mom in pri nas. Metoda indek- membe zakona, kot je na priza finance in razčlenjeni v po- kredit. Namesto tega se ne bi v sacije se na Zahodu uporablja mer uvajanje revalorizacije osročilu o izvajanju tega zakona, celoten prihodek vnašala vna- za spremljanje denarnih izdat- novnih sredstev, pridobljenih
ki ga je Zvezni izvršni svet ne- prej nepokrita prodaja na kre- kov, kar deluje zelo inflacijsko, med letom, in revalorizacije
davno poslal Skupščini SFRJ v dit. Predlaga se prav tako, da ker povečuje plačilno sposob- obračunane amortizacije, da
se v breme obratnih sredstev nost povpraševanja, medtem bi se izognili zamujanju pri
obravnavo.
se v našem sistemu z reva- obračunu revalorizacije.
Analiza izvajanja zakona ka- na podlagi zalog nedokončane ko
lorizacijo
stroškov zmanjšuje Ekonomske kategorije
proizvodnje
in
storitev
polizže, da so potrebne spremembe delkov, delov lastne proizvod- dohodek za
razporejanje oziv obračunskem sistemu, in to v
plačilno sposobno pov- v obračunskem sistemu
njegovih treh najpomembnej- nje in končnih izdelkov omo- roma
se samo zadržuje
ših delih: opredeljevanje za si- goči razmejevanje alikventne- praševanje
Velika skupina pripomb k redoseženi ravni.
stem iz plačane ali fakturirane ga dela vseh za poslovanje re- naTretja,
šitvam iz tega zakona se nananajobsežnejša
skupilevantnih
stroškov
in
drugih
izrealizacije, razmejevanje stropripomb k zakonu o celot- ša na zahtevo, da morajo biti v
škov na podlagi zalog in ugo- datkov in ne samo dela soraz- na
nem
prihodku se nanaša na obračunskem sistemu spoštomernih
stroškov.
tavljanje revalorizacije zaradi
napake
in pomanjkljivosti v vane ekonomske kategorije
zagotavljanja enostavne repro- Zapletena
operacionalizaciji revalorizaci- oziroma da se mora vsak podukcije v inflacijskih pogojih
je, zaradi katere se poleg osta- datek nahajati tam, kamor po
revalorizacija
gospodarjenj.
lega pojavljajo dodatni inflacij- svojem ekonomskem bistvu
Druga skupina pripomb se ski učinki. V pripombah se po- tudi sodi. Tudi v zvezi s takšniInflacijsko delovanje
nanaša na koncept revaloriza- udarja, da ja naš način zelo mi zahtevami se v poročilu suobračunskega sistema
cije sredstev. V večji ali manjši zapleten, da zahteva poveča- gerirajo možne spremembe
V številnih mnenjih in pobu- meri se izpodbija sistem reva- nje administracije, da v neka- zakona o celotnem prihodku
dah je bila največkrat poudar- lorizacije ob poudarjanju, da terih primerih revalorizira tako in dohodku.
Tako se na primer poudarja,
jena pripomba, da v obračun- le-ta predstavlja generator in- aktivo kot tudi pasivo, na ta
ski sistem, ki je del informacij- flacije. Pri tem so predvsem način pa se povečujejo stroški. da bi morali dinarske obresti
skega sistema, ni dovoljeno izražene pripombe k revalori- Poleg tega se v praksi pogosto nad stopnjo inflacije nadoknanekatera sredstva revalorizira- diti iz dohodka, potem da bi se
vgrajevati elementov ekonom- zaciji z metodo indeksacije.
jo z nepopolnim ali zakasnelim nadomestila stroškov prevoza
vplivom na stroške, nekatera delavcev na delo in izdatki za
pa z delno prezgodnjim vpliva- prehrano delavcev krili iz srednjem, rezultati revalorizacije stev skupne porabe, ob možPOROČILO O IZVAJANJU ZAKONA
se vključujejo v celoten priho- nosti uporabe za te namene in
O UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU
dek in dohodek, vsa sredstva tekočega dohodka, kot je to
CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA
• se ne revalorizirajo in podob- , pri sredstvih za stanovanjsko
IN O UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU
gradnjo. Ob vsem tem bi bilo
no, se navaja v poročilu.
PRIHODKA
V zvezi s tem pripombami je potrebno zakon o celotnem
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prihodku uskladiti z zakonom
o prometu in poslovanju s tujino in z zakoni s področja
bančnega in kreditnega sistema, ki so bili sprejeti lansko
leto.
Na koncu poročila se poudarja stališče Zveznega sekretariata za finance, da celotno ekonomsko finančno konsolidacijo gospodarstva in

bank ni možno v popolnosti
uresničiti, če ne bo prej sprememb v obračunskem sistemu. Te spremembe morajo
omogočiti, da se ugotovi realen finančni položaj vsakega
gospodarskega subjekta in da
se poiščejo tudi ustrezne rešitve za podporo finančni konsolidaciji gospodarskih subjektov. To je edini način, da se

ugotovijo pravi zgubarji, ne pa,
da se sanacija in stečajni postopek vodita proti tistim uporabnikom družbenih sredstev,
ki se zaradi pomanjkljivosti v
obračunskem sistemu znajdejo med zgubarji, medtem ko ob
strani ostajajo gospodarski
subjekti, ki samo na videz
uspešno poslujejo, v bistvu pa
se skrivajo izza fiktivnih rezul-

tatov, ki jih omogoča obračunski sistem.
Zaradi vsega navedenega bo
Zvezni sekretariat za finance
takoj začel pripravljati osnutek
sprememb in dopolnitev tega
zakona, pri tem delu pa bodo
sodelovali tudi znanstveni in
strokovni delavci in tudi nekatere organizacije iz gospodarstva.

Nujna dopolnitev sistema amortizacije

in

revalorizacije

V zadnjih dveh letih se je pri nekaterih gospodarskih dejavnostih amortizacija
realno zmanjševala vsako naslednje leto za 20 do 30 odstotkov zaradi niene
počasnejše rasti od rasti cen
V celotnem gospodarstvu udeležba amortizacije v strukturi delitve celotneqa
prihodka zmanjšana z 2,9 odstotka v letu 1983 na 2,7 odstotka v letu 1985
Zvezni izvršni svet, je v skladu s sklepom Zveznega zbora
Skupščine SFRJ iz decembra
1984 leta, poslal delegatom v
Skupščini Jugoslavije poročilo
o izvajanju zakona o amortizaciji družbenih sredstev in zakona o revalorizaciji družbenih
sredstev.
BREZ PODALJŠANJA
PREHODNEGA
OBDOBJA
V poročilu, ki ga je pripravil
Zvezni sekretariat za finance je
poseben oddelek posvečen tudi ključnim rešitvam iz omenjenih zakonov in njihovi uporabi v praksi. Med ostalim se
navaja, da se je kot dobra pokazala rešitev o istem položaju
vseh družbenih subjektov glede uporabe obveznosti amortizacije in revalorizacije, ki se
poleg temeljnih in ostalih ozdov nanaša tudi na druge
družbenopravne osebe, pa celo na tista, v postopku ustanavljanja, stečaja ali redne likvidacije. Ko pa se govori o subjektih, katerih dejavnost se financira iz proračuna in nimajo obveznosti obračunavanja amortizacije, se v gradivu opozarja,
da so v zadnjih letih v proračunu družbenopolitičnih skupnosti sredstva za zamenjavo
dotrajanih sredstev in financi-

ranje novih investicij v glavnem zagotovljena v večjih zneskih, od zneskov amortizacije
obračunanih po zakonskih
predpisih, stopnjami za sredstva s katerimi bi ti subjekti
razpolagali. Poudarja se, da
zaradi tega predvideno prehodno obdobje do konca leta
1987, ko naj bi tudi za proračunske uporabnike začela veljati obveznost obračunavanja
amortizacije, ne bi bilo treba
podaljševati, pri tem pa je potrebno nujno zagotoviti združevanje sredstev amortizacije
med posameznimi uporabniki
in tudi njihovo najracionalnejšo uporabo.
V zvezi s cilji obračunavanja
amortizacije in izvajanje revalorizacije delovnih sredstev v
družbeni lasti, ki so v poročilu
obširneje prikazani se kaže na
potrebo, po doslednejši uporabi zakona in nadaljnji dopolnitvi sistema, da bi se tako zagotovila njihova popolnejša realizacija. Prav tako se navaja, da
bi bilo potrebno še naprej obdržati rešitve, ki se nanašajo
na vrednost sredstev, na podlagi katerih se obveznosti
obračunavanja amortizacije in
izvajanja revalorizacije uporabljajo, s tem da je potrebno
zaradi nadaljnjega izboljševanja sistema najti možnost, da
se tudi za obračunavanje

POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O AMORTIZACIJI
DRUŽBENIH SREDSTEV IN ZAKONA
O REVALORIZACIJI DRUŽBENIH SREDSTEV
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amortizacije po končnih letnih
obračunih upoštevajo spremembe, ki bi nastale na podlagi sprememb tržnih cen teh ali
podobnih sredstev.
Glede načina izvajanja revalorizacije menijo, da je potrebno v osnovi obdržati obstoječe
rešitve, širše pa je potrebno
razčleniti način neposrednega
primerjanja revaloriziranih nabavnih in tekočih tržnih cen in
tudi zagotavljanje izvajanja revalorizacije tudi v posameznih
obračunskih obdobjih med letom. Potrebno pa bi bilo tudi
pregledati realnost višine posameznih amortizacijskih stopenj iz nomenklature sredstev
za amortizacijo glede njihovega povečevanja in to predvsem
ko gre za tista delovna sredstva, pri katerih so v zadnjih
letih nastopile pomembne
spremembe v tehniki in tehnologiji.
Počasnejša rast
amortizacije od rasti
cen
V posebnem delu poročila
so natančnejše prikazani rezultati, uresničeni z uporabo
zakonov o katerih teče beseda.
Tako se poleg ostalega poudarja, da je bil po podatkih iz
let 1983, 1984 in 1985 nominalni znesek amortizacije, obračunan po stopnjah predpisanih z omenjeno nomenklaturp,
na vseh področjih in dejavnostih, v vsakem naslednjem letu
večji kot v predhodnem letu.
To povečanje je v celotnem
gospodarstvu znašalo v letu
1984 42,4 odstotka (glede na

leto 1983) a v letu 1985 79,4
odstotka (glede na leto 1984)
in je posledica povečanja vrednosti osnovnih sredstev, ki so
nastala na podlagi revalorizacije izvedene ob koncu leta
1983 in leta 1984 in tudi z aktiviranjem novih osnovnih sredstev. Če primerjamo podatke o
povečanju nominalnih zneskov amortizacije v zadnjih
dveh letih z uresničenimi gibanji rasti cen proizvodov in storitev in sredstev za delo in tudi
z gibanji uresničenega celotnega prihodka in dohodka,
lahko ugotovimo, da se je pri
nekaterih gospodarskih dejavnostih amortizacija realno
zmanjševala vsako naslednje
leto za 20 do 30 odstotkov, toliko kolikor je rast amortizacije
zaostajala glede na rast cen
oziroma padec vrednosti dinarja.
V poročilu se opozarja tudi
na razlike pri gibanju celotnega prihodka amortizacije materialnih stroškov in dohodka
in v zvezi s tem se navaja, da je
v letu 1985 amortizacija za približno 25 odstotkov počasneje
rastla od celotnega dohodka
in za več kot 30 odstotkov počasneje od materialnih stroškov. Takšno gibanje amortizacije glede na omenjene kategorije je v glavnem posledica
tega, ker se spremembe cen, ki
so nastale med letom, za katero se obračunava celoten prihodek in dohodek, odražajo
na izkazani rezultat, ne upoštevajo pa se za obračunavanje amortizacije kot stroška reprodukcije. Spremembe cen
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delovnih sredstev na podlagi
revalorizacije, ki se izvaja ob
koncu leta se odražajo na
obračunavanje amortizacije
šele v naslednjem letu, kar pomeni, da amortizacija glede na
rast celotnega prihodka, dohodka in materialnih stroškov
zaostaja najmanj za povprečno letno rastjo cen oziroma za
povprečen letni padec dinarja.
S spremembami in dopolnitvami veljavnega sistema bi morali to pomanjkljivost odpraviti,
da bi se tako preprečila počasnejša rast amortizacije od rasti
celotnega prihodka in dohodka v letu za katero se dela
obračun amortizacije.
Ko se govori o udeležbi
amortizacije v strukturi delitve
celotnega prihodka, se poudarja, da se je v zadnjih letih
zmanjšala (pri celotnem gospodarstvu od 2,9 odstotka v
letu 1983 na 2,7 odstotka v letu
1985). Hkrati se je povečala
udeležba materialnih in drugih
stroškov poslovanja. Ob sprejetju nove nomenklature sredstev za amortizacijo ob koncu
leta 1981 je uresničeno povečanje amortizacije za približno
42 odstotkov glede na prejšnje
obdobje in njena udeležba v
strukturi delitve celotnega prihodka za več kot 4,5 odstotka.
Takrat in tudi kasneje ob spre-

Izgube

jetju sprememb zakona o
amortizaciji in zakona o revalorizaciji se je predvidelo povečanje udeležbe amortizacije v
strukturi celotnega prihodka
na približno 5 do 5,6 odstotka.
Takšna predvidevanja pa se niso uresničila, ampak se je udeležba amortizacije celo zmanjšala. Zaradi tega je potrebno
ponovno pregledati realnosti
predpisanih amortizacijskih
stopenj s stališča fizične in
tehničnotehnološke dobe trajanja sredstev, ki se kaže v njih
in tudi pregledati posamezne
rešitve v sistemu revalorizacije, da bi se zagotovilo, da se
spremembe, ki bi nastale med
letom na podlagi cen spremljajo tudi z rastjo amortizacije kot
nadomestila porabljene in
zmanjšane vrednosti delovnih
sredstev.
Vsa družbena sredstva
je potrebno
revalorizirati
V zadnjem delu poročila v
katerem so navedene ocene in
pripombe o posameznih vprašanjih in tudi predlogi in sugestije za nadaljnje izboljševanje
sistema amortizacije in revalorizacije družbenih sredstev, se
poudarja, da so se pri doseda-

pri

poslovanju

nji uporabi veljavnega sistema
pokazale njegove dobre strani,
toda tudi določene pomanjkljivosti, zato je potrebno nujno
spremeniti in dopolniti obstoječe rešitve.
Predvsem se je pokazala potreba po združitvi zakonov o
katerih je govor, glede na to,
da urejata več podobnih vprašanj. Pri tem pa bi bilo potrebno iz takšnega združenega zakona izpustiti vse tiste rešitve,
ki jih vsebujejo tudi nekateri
drugi zvezni zakoni, ki delno
urejajo to problematiko (ZUR,
zakon o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in
dohodka in zakon o obratnih
sredstvih).
Prav tako se opozarja, da bi
glede družbenih sredstev, katerih vrednost ne sledi spremembam cen na tržišču in ki
jih ni potrebno revalorizirati,
prihaja do nerealnega izkazovanja vrednosti posameznih
delov ali celote družbene lastnine z nadaljnjo spremembo in
dopolnitvijo sistema revalorizacije v načelu morali zagotoviti, da se vsa družbena sredstva revalorizirajo. Poleg tega
pa bi morali uporabljati osnovne in dodatne kriterije in metode, da bi se tako zagotovilo
ustrezno usklajevanje izkazanih vrednosti in tržnih cen

ustreznih sredstev.
Prav tako je potrebno, kot se
navaja, s spremembami zako-.
na zagotoviti, da se tudi obračunani zneski amortizacije
(med letom na podlagi načrtovanih cen, po končnem obračunu pa na podlagi uresničenih) usklajujejo s spremembami cen sredstev za katere se
dela obračunavanje amortizacije. Veljavno zakonsko rešitev
bi bilo potrebno spremeniti tudi v delu, ki se nanaša na izjeme in pri uporabi obveznosti
obračunavanja amortizacije in
to v smislu njenega odlaganja
in zmanjšanja. Pri združitvi zakonov bi bilo potrebno sprejeti
tudi enotno nomenklaturo ob
pregledu veljavnih stopenj
amortizacije za posamezna osnovna sredstva.
Na koncu se kaže tudi na
potrebo sprememb in dopolnitev veljavnih predpisov, zaradi
izvajanja revalorizacije pri večletnih nasadih, gozdovih, delovne in plemenske živine in
zemljišča.
V posebni prilogi poročila je
dan tabelni prikaz rezultatov
uresničenih z obračunavanjem
amortizacije in izvajanjem revalorizacije delovnih sredstev
v družbeni lastnini na posameznih področjih in v posameznih dejavnostih.

se stalno

povečujejo
Raste število temeljnih organizacij, ki poslujejo z izgubami, število delavcev v
T
njih in tudi znesek ustvarjenih izgub
Temeljnim organizacijam, ki so po periodičnem obračunu prikazale izgubo, so
zmanjšani davki in prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov, ekonomsko
pomoč pa so jim ponudile tudi banke
Izgube izkazane po zaključnem računu se ne pokrivajo v zakonskem roku — v
lanskem letu je v gospodarstvu ostalo nepokritih 219 milijard izgub, do aprila
tega leta pa je pokritih samo 32,9 milijarde
Povečuje se število predmetov za začetek stečaja — v lanskem letu jih je bilo
108, leta 1984 samo 61
Čeprav je postopek stečaja nujen, so najštevilnejši tisti predmeti, ki trajajo tudi
več kot dve leti
V prvih devetih mesecih leta lo temeljnih organizacij go- tudi celoten znesek ustvarje- obravnavo delegatom v Skup1985, gleije na enako obdobje spodarstva z izgubami, število nih izgub. Takšna situacija je ščini SFRJ (je v pristojnosti
prejšnjega leta, je zraslo števi- zaposlenih delavcev v njih in tudi na področju družbenih Zveznega zbora). Zakon je bil
dejavnosti, s tem, da se indeksi sprejet julija leta 1980, med
gibanja omenjenih pojavov ra- tem časom pa je bil večkrat
spremenjen in dopolnjen. Z.
zlikujejo.
Takšne ocene izhajajo iz po- zadnjimi spremembami iz lanPOROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O SANACIJI
ročila o izvajanju zakona o sa- skega leta je bilo urejeno omeIN PRENEHANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA
naciji in prenehanju organiza- jevanje izplačil osebnih doDELA
cij združenega dela, ki ga je hodkov temeljnih organizacij,
Zvezni izvršni svet poslal v ki poslujejo z izgubami.
16

poročevalec

Predsanacijski
postopek
Zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela ureja predsanacijski in sanacijski postopek in postopek
stečaja in redne likvidacije.
Predsanacijski postopek obsega odpravljanje vzrokov motenj pri poslovanju in vzrokov
nastalih izgub po periodičnem
obračunu. Ko se govori o tem
prvem, se na začetku poročila
ugotavlja, da je po sprejetju
akta o katerem teče beseda
prišlo do pomembnih sprememb v odnosih med temeljnimi organizacijami združenega
dela, ki imajo takšne motnje in
družbenopolitičnimi oziroma
samoupravnimi
interesnimi
skupnostmi glede ukrepov pri
odpravljanju motenj v poslovanju. Temeljni organizaciji, so
se zmanjšali davki in prispevki
iz dohodka in osebnih dohodkov, kar je popravilo ekonomsko situacijo in omogočilo odpravljanje motenj.
Ekonomsko pomoč so nudile tudi banke z reprogramiranjem dolgov, odpisom ali
zmanjšanjem obresti in podobno, čeprav je njihova aktivnost bila bolj usmerjena na pokritje izgub po zaključnem računu.
Zakonska obveznost organizacij, ki po periodičnem obračunu izkažejo izgubo, je, da
sprejmejo program ukrepov za
njeno odpravo. V poročilu se
navaja, da se kljub temu običajno premalo ugotavljajo
vzroki izgub ali odgovornost
delavcev, organov upravljanja
in poslovodnih struktur. Programi se namreč pogosto
sprejmejo formalno, samo zato, da bi se zadovoljilo zakonski določbi oziroma zaradi
omejevanja izplačil osebnih
dohodkov.
V devetih mesecih leta 1984
je izgube izkazalo 2369 temeljnih organizacij, medtem ko se
je v lanskem letu to število
povzpelo na 2546. V njih je zaposlenih več kot 500 tisoč de-
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lavcev. Celotne izgube so v devetmesečnem obdobju leta
1985 glede na enako obdobje v
letu 1984 zrasle s približno 107
na približno 252 milijonov dinarjev.
Položaj ni nič boljši tudi pri
temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti, ker je v omenjenem obdobju lanskega leta
celo 892 temeljnih organizacij
imelo izgube z skupaj 120 tisoč zaposlenimi. Največje izgube so v zdravstvu - tej dejavnosti je pripadlo 84,1 odstotka celotnih izgub vseh
družbenih dejavnosti v državi.
Sanacija
Zaključni rečuni za preteklo
leto kažejo, da je v vseh gospodarskih dejavnostih prišlo do
porasta izgub, izvzeti moramo
gozdarstvo, ker so izgube
manjše za 3,5 odstotka. V lanskem letu so izgube znašale
317,9 milijarde dinarjev, kar je
2,5-krat več kot v prejšnjem letu. Istočasno so izgube organizacij družbenih dejavnosti dosegle znesek 7,7 milijarde dinarjev, ali za 0,6 odstotka več
kot v prejšnjem letu.
Organizacije, ki po zaključnem računu izkažejo izgubo,
morajo do konca leta začeti
postopek sanacije (v nasprotnem se začne postopek stečaja). Po trditvah iz poročila se ta
določba ne izvaja popolnoma,
ker se izgube ne pokrivajo v
zakonskem roku in se tako
prenašajo iz leta v leto. To še
bolj otežuje poslovanje in vpliva na postopek novih izgub.
Tako je na primer v lanskem
letu v gospodarstvu ostalo nepokritih približno 219 milijard,
do aprila tega leta pa je bilo
pokritih samo 32,9 milijarde dinarjev.
Ko se govori o virih za pokritje izgub je v prejšnjem letu
prišlo do kvalitetnih sprememb. Večja je bila udeležba
sredstev temeljnih organizacij,
rezervna sredstva pa se znatno
zmanjšujejo. Udeležba sanacijskih kreditov bank ie takšna

kot v prejšnjem letu. Če gledamo v celoti so še naprej najbolj
zastopana sredstva iz drugih
virov, brez obveznosti vračanja.
Pri izplačilu osebnih dohodkov pri izgubarjih v letu 1984
so uporabljene omejitve v skladu s tem zakonom in tudi z
republiškimi in pokrajinskimi
predpisi. Tako je bilo v decembru lanskega leta omejevanje
izvajano v 161 temeljnih organizacijah s približno 38.000 zaposlenih, v marcu tega leta pa
v 663 organizacijah s približno
153.000 delavcev. Povprečje
njihovega osebnega dohodka
je v lanskem letu v gospodarstvu znašal 34.292 dinarjev, v
družbenih dejavnostih pa
39.890 dinarjev.
Na višino izgub še naprej in
to z okrepljeno intenziteto vpliva visoka inflacija, dispariteta
cen, rast obrestnih stopenj,
devalvacija dinarja in podobno. V poročilu se še naprej
omenjajo spremembe v obračunskem sistemu revalorizacija zalog, ter spremembe pri nadomeščanju negativnih tečajnih razlik. Temu je potrebno
dodati tudi subjektivne slabosti, kot so nizka stopnja uporabne zmogljivosti, neustrezni
programi proizvodnje, neredna preskrba z energijo, surovinami in mateiralom, neučinkovito izkoriščanje delovnega časa in podobno.
STEČAJ IN REDNA
LIKVIDACIJA
Zadovoljivo je ocenjeno izvajanje določb zakona, ki urejajo postopek stečaja in redne
likvidacije. V lanskem letu je
bilo 108 primerov postopka
stečaja, vključno s tistimi, ki so
bili prenešeni iz prejšnjega leta, na sodiščih je bilo 307 primerov, od tega je bilo ršenih
samo 77. Največ predlogov za
začetek postopka so dali pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti, potem službe
družbenega knjigovodstva (ki
je v prejšnjih letih bila na pr-

vem mestu po številu podanih
predlogov) in dolžniki.
V poročilu se navaja, da je,
če primerjamo leti 1985 in
1984 število teh primerov v občutnem porastu (108:61) sodišča so obravnavala več primerov (307:258), več jih je rešenih, toda več jih je ostalo
tudi nerešenih. Največ je tistih,
ki se končajo po dveh letih,
potem sledijo primeri, ki se
končajo do 6 mesecev. To nalaga sodiščem, da kritično pregledajo razloge, še posebno
zaradi tega, ker zakon predvideva, da je postopek stečaja
nujen. Prav tako se navaja, da
je večje število predlogov, ki
jih dajo likvidacijski upravniki.
Zaradi tega postopka je v letu
1984 ostalo brez dela 1.636 delavcev v lanskem letu pa je to
število znašalo 2.165.
Ko se govori o redni likvidaciji, ta postopek traja predvidoma 6 mesecev, redkokdaj leto dni, čeprav so primeri ko je
trajal tudi dve leti. Zaradi njegovega izvajanja je v letu 1984
prenehalo delovno razmerje za
1.150 delavcev, v lanskem letu
pa 2.136 zaposlenih.
Glede na to, da izgube temeljnih organizacij iz leta v leto rastejo in da se zaostruje
problem njihovega pokrivanja
je nujno izvajanje dolgoročnih
ukrepov. V poročilu se v tem
smislu navajajo spremembe v
sistemskih rešitvah, predvsem
spremembe zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka in o
sanaciji. Še naprej je potrebno
odpravljati disparitete cen v
dejavnostih, ki so zaradi tega
imele izgube. Prav tako imajo
obveznosti družbenopolitične
skupnosti samoupravne organizacije in skupnosti in tudi same temeljne organizacije, da
dosledno izvajajo določene
akte. Vsi ukrepi, pa se morajo
določiti v sanacijskem programu in se kot konkretne naloge
razčlenijo za vsako delovno in
poslovno enoto, z natančno
določenimi roki za izvajanje in
nosilci odgovornosti.
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SPREJETI ZAKONI

Sprejeti zakoni

na julijskih

sejah

zborov

Skupščine SFRJ
Zbor republik in pokrajin
je na seji, ki je bila 10. julija
sprejel:
Zakon o dopolnitvah zakona o kreditnih odnosih s
tujino (objavljen v »Uradnem listu SFRJ«, št. 38/86);
- Zakon o spremembi
in dopolnitvi zakona o
opravljanju gospodarskih
dejavnosti v tujini (Objavljen v »Uradnem listu
SRFJ,« št. 38/86);
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o
vlaganju sredstev tujih
oseb v domače organizacije združenega dela (Objavljen v »Uradnem listu
SFRJ«, št. 38/86);
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o
prometu blaga in storitev s
tujino (Objavljen v »Uradnem listu SFRJ«, št. 38/86);
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah carinskega
zakona (Objavljen v »Uradnem listu SFRJ«, št. 38/86);
- Zakon o dopolnitvi
zakona o kritju tečajnih razlik, ki so nastale pri bankah do 31. decembra 1984
in do 31. decembra 1985
na podlagi spremembe tečaja dinarja in na podlagi
tekočega deviznega poslovanja bank (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
38/86);
- Zakon o zagotovitvi
sredstev za prispevek
SFRJ Svetovnemu programu hrane (WFP) za leti
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1985. in 1986 (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
38/86);
- Zakon o prenehanju
veljavnosti zakona o zagotovitvi sredstev za financiranje graditve »Spomenika zmage« (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
38/86);
- Zakon o zagotovitvi
sredstev za regresiranje
dela stroškov iz naslova
obresti za kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetijstvu,
uporabljene v drugem polletju leta 1986 (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
38/86);
- Zakon o ratifikaciji
usklajenega zapisnika o
konsolidaciji dolga SFRJ;
- Zakon o ratifikaciji
pogodbe med SFRJ in
Madžarsko narodno republiko o izogibanju dvakratnemu obdavčevanju glede
na davke na dohodek in na
lastnino.
Zvezni zbor je na seji 23.
in 24. julija sprejel:
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o
temeljih poslovanja organizacij združenega dela na
področju blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu ter o sistemu
ukrepov s katerimi se preprečuje spodkopavanje
enotnosti jugoslovanskega trga na tem področju

(objavljen v »Uradnem listu
SFRJ«, št. 43/86);
- Zakon o dajanju zdravil v promet (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
43/86);
- Zakon o zračni plovbi
(Objavljen v »Uradnem listu
SFRJ«, št. 45/86);
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o
vojaških šolah in znanstvenih raziskovalnih zavodih Jugoslovanske ljudske armade (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
43/86);
- Zakon o dopolnitvah
zakona o ugotavljanju in
razporejanju
celotnega
prihodka in dohodka ter o
ugotavljanju in razporejanju prihodka (sprejet po hitrem postopku in objavljen
v »Uradnem listu SFRJ«, št.
43/86);
- Zakon o varstvu živali
pred kužnimi boleznimi, ki
ogrožajo vso državo (Objavljen v »Uradnem listu
SFRJ«, št. 43/86);
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela
(sprejet po hitrem postopku in objavljen v »Uradnem
listu SFRJ«, št. 43/86).
Zbor republik in pokrajin
je na seji 24. julija sprejel:
- Zakon o kritju tečajnih razlik iz zunanjih kreditov (Objavljen v »Uradnem
listu SFRJ«, št. 43/86);

- Zakon o dopolnitvah
zakona o zagotovitvi sredstev za regres za umetna
gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno
sortno seme (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
43/86);
- Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o
carinski tarifi (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
43/86);
- Zakon o načinu in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz kreditov mednarodnih finančnih organizacij za katere je dala federacija garancijo in supergarancijo in kreditov Iz
meddržavnih sporazumov
(Objavljen v »Uradnem listu
SFRJ«, št. 43/86);
- Zakon o porabi odkupljenih deviz iz finančnih kreditov za plačevanje
uvoza zaradi povečanja izvoza in neto deviznega
učinka v konvertibilnih devizah;
- Zakon o spremembah
In dopolnitvah zakona o sistemu družbene kontrole
cen (Objavljen v »Uradnem
listu SFRJ«, št. 43/86);
- Zakon o povračilu
sredstev, ki so se začasno
uporabljala za intervencije
v gospodarstvu družbenopolitičnim skupnostim in
samoupravnim interesnim
skupnostim (Objavljen v
»Uradnem listu SFRJ«, št.
43/86).
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Ljubljana, 16.9.1986

ANALIZA
uresničevanja zakona o
kazenskih

sankcij

izvrševanju

(ESA-86)

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 16. seji dne 11.
septembra 1986 obravnaval:
- ANALIZO URESNIČEVANJA ZAKONA O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANCIJ,
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški sekretar za
pravosodje in upravo,
- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja za
pravosodje in upravo,
- Vinko PAVLIN, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje in upravo.

REPUBLIŠKI SEKRETARIAT
ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO
POVZETEK
kazenskih sankcij, humanizacije postopka z obsojenci ter
njihove socialne rehabilitacije. Podobno vlogo so vsaj v
nekaterih zavodih odigrali tudi sveti kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma, vendar so ti sveti
več pozornosti povečali problematiki v zavodih kot pa
širšemu družbenemu okolju.
3. Sodelovanje obsojencev pri dejavnostih in delih skupnega pomena
Sodelovanje obsojencev pri dejavnostih in delih skupnega pomena v zavodih in gospodarskih enotah (»obsojeniška samouprava«) je dobilo z uvajanjem socioterapevtskih oblik dela z obsojenci novo razsežnost. S pomočjo
teh metod se obsojenci učijo ustvarjalnega medsebojnega
sodelovanja, zaradi česar jih je možno pojmovati tudi kot
obliko samoupravnega učenja.
4. Upravni postopki
Upravni postopki se izvajajo v smislu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. Čeprav je upravni spor izključen pri
teh upravnih zadevah, se ne omejujejo pravice do sodnega
varstva obsojencev, ker je zoper upravne odločbe možno
vložiti izredno pravno sredstvo — zahtevo za varstvo zakonitosti.
S. Razporejanje in pošiljanje obsojencev na prestajanje kazni zapora
Razporejanje in pošiljanje obsojencev na prestajanje

Analiza uresničevanja Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij, ki je pripravljena v skladu s programom dela
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, prikazuje izvajanje zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ter stanje izvrševanja kazenskih sankcij. Nakazuje pa tudi določeno
problematiko z vidika nedoslednega izvajanja posameznih
določb zakona ter tudi potrebo po spremembah in dopolnitvah tistih določb zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki so se v praksi zadnja leta izkazale kot neustrezne ter
zastarele in ki že ovirajo nadaljnji razvoj izvrševanja kazenskih sankcij.
I. Izvajanje Zakona o Izvrševanju kazenskih sankcij
1. Raziskovalno in analitično delo
Raziskovalnemu in analitičnemu delu je bil v preteklem
obdobju pri izvrševanju kazenskih sankcij dan velik
poudarek. Rezultate raziskav in analiz ter usmeritev pa
smo sproti uporabljali pri nadaljnjih usmeritvah razvoja
sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
2. Družbeni svet za upravno področje izvrševanja
kazenskih sankcij ter sveti zavodov
Družbeni svet za upravno področje izvrševanja kazenskih sankcij, ki je bil ustanovljen na podlagi Zakona o
družbenem svetu za upravno področje izvrševanja kazenskih sankcij 1983. leta, je v praksi odigral pomembno
vlogo pri razširjanju podružbljanja funkcije izvrševanja
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kazni zapora potekata skladno z zakonom in podzakonskim predpisom. Več težav je pri razporejanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora po kraju bivališča izven Slovenije, ker nekatera sodišča drugih republik in pokrajin ne
razporejajo obsojencev na prestajanje kazni v ustrezne
zavode, temveč se izrekajo za nepristojne za izvršitev
kazni zapora.
6. Delo obsojencev in plačilo za delo
Kazenski poboljševalni zavodi omogočajo delo vsem
obsojencem, ki so sposobni za delo, v okviru zavoda ali
izven, v organizacijah združenega dela. Posameznih zaprtih oseb, zlasti kaznovanih z zaporom v postopku za prekršek, tudi ni mogoče vedno zaposliti, ker so kazni tako
kratke, da jih ni mogoče vpeljati v delo, zlasti ne, če gre za
bolj zahtevna dela in naloge. Sistem plačila za delo obsojencev izpolnjujemo. Izdelana sta pravilnik o nagrajevanju
obsojencev in enotna sistemizacija del in nalog, ki ureja
stimulativno nagrajevanje po prispevku posameznika v
odvisnosti od zahtevnosti del in nalog.
7. Izvajanje zakonitih pravic obsojencev
Pravice obsojencev do 42-urnega delovnega časa v
tednu, zdravstvenega varstva, invalidskega zavarovanja za
primere nesreče pri delu ali poklicne bolezni, dopisovanje,
sprejemanje obiskov in pošiljk, enakopravnosti jezikov
narodov in narodnosti, splošnega in strokovnega izobraževanja, pokazenske pomoči se v praksi dosledno izvajajo.
Alkoholike in narkomane zdravijo le v nekaterih zavodih, v
preostalih zavodih pa je tako zdravljenje šele v fazi organizacijskih in razvojnih priprav. Kljub zadovoljivemu zdravstvenemu varstvu obsojencev se je pokazala potreba po
reorganizaciji zdravstvene službe zavodov po načelu
splošnega zdravstvenega varstva zunaj zavoda, katerega
prednost je, da omogoča večjo strokovnost zavodskega
medicinskega osebja, hkrati preprečuje sleherno odvisnost zdravstvenih delavcev od penalnega osebja zavoda.
Tudi pravice do ustreznih nastanitvenih in bivalnih razmer se v zavodih, ki imajo ustrezne možnosti, dosledno
. izvajajo. Manjša odstopanja od izvajanja te pravice pa so v
tistih zavodih, ki imajo slabše prostorske razmere.
8. Premeščanje obsojencev
Premeščanje obsojencev je v Sloveniji zelo intenzivno
zaradi ustreznejše obravnave, če kazen prestajajo v bližini
kraja prebivališča ožjih družinskih članov. Premeščanje
obsojencev iz kazenskih zavodov Slovenije v zavode drugih republik in pokrajin pa je otežkočeno, ker pristojni
pravosodni organi teh republik in pokrajin ne dajejo vedno
soglasja za premestitev, čeprav so razlogi utemeljeni.
9. Ugodnosti obsojencev
Zavodske in izvenzavodske ugodnosti obsojencev se v
nekaterih zavodih podeljuje v mejah zakonitih predpisov, v
drugih pa že presegajo zakonske okvire v korist obsojencev. Zlorabe ugodnosti so majhne, kar kaže na ustreznost
politike podeljevanja ugodnosti.
10. Prevzgoja In resociallzacija obsojencev
Pri prevzgojnem in terapevtskem delu z obsojenci so se
v zadnjem času zelo povečale zahteve, zlasti z uvajanjem
modernejših socioterapevtskih oblik dela. Socioferapevtske oblike prevzgojnega dela so predvsem zaživele v
manjših kazenskih zavodih, medtem ko večji zavodi skušajo upoštevati le nekatere elemente socioterapevtskih
metod pri delu z obsojenci, ker celoten model za večje
zavode ni primeren.
11. Izobraževanje obsojencev
Izobraževanju obsojencev med prestajanjem kazni
zapora je bil v preteklem obdobju dan velik poudarek,
predvsem zato, ker je ustrezna izobrazba obsojencev
pomemben dejavnik za vključitev v normalno življenje in
delo na prostosti po prestani kazni. V takšne ali drugačne
oblike izobraževanja je vključenih danes skoraj 20% obsojencev.
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12. Prostočasne aktivnosti
Prostočasne aktivnosti obsojencev so se pokazale kot
pomemben dejavnik za sproščanje nakopičenih psihičnih
napetosti pri obsojencih, z njimi pa se uresničujejo tudi
prevzgojni smotri.
13. Disciplinsko obravnavanje obsojencev
Nekatere disciplinske kazni, ki jih je mogoče izrekati
obsojencem, so se pokazale kot neustrezne in neučinkovite, zato se skoraj ne uporabljajo. Potrebno jih bo nadomestiti z bolj vzgojnimi in učinkovitimi ukrepi.
14. Izvajanje pravic do pritožbe obsojencev
Pravice do pritožb obsojencev se v praksi zelo dosledno
izvajajo. Vsako pritožbo pristojni organi temeljito preučijo
in preverijo resničnost pritožbenih navedb, na podlagi
česar obsojencu ustrezno pismeno odgovorijo.
15. Pogojni odpust
Postopek za pogojne odpuste obsojencev poteka permanentno tako po komisiji za pogojne odpuste kakor tudi
po upravnikih zavodov.
V zadnjih sedmih letih (1979-1985) je število pogojno
odpuščenih bolj ali manj konstantno. Odstotek pogojno
odpuščenih obsojencev se je gibal glede na število vloženih prošenj za pogojni odpust od 37 do 46%, kar je v
sorazmerju z nihanjem števila vloženih prošenj.
16. Delovno razmerje delavcev kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma
Delovna razmerja delavcev kazenskih zavodov ureja
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, smiselno pa tudi
Zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, saj so kazenski zavodi republiški upravni organi v
sestavi. Ker na tem področju omenjena zakona nista
usklajena, je treba to storiti ob spremembi in dopolnitvi
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.
17. Zakonita pooblastila pooblaščenih uradnih oseb
Zakonita pooblastila pooblaščenih uradnih oseb zavodov se uporabljajo v mejah zakonitosti. Prekoračitve pooblastil so čedalje redkejše, namesto hujših pa se v praksi
zoper obsojence uporabljajo milejša prisilna sredstva, ko
so za to upravičeni in zakoniti razlogi.
18. Varnostne razmere v zavodih
Varnostne razmere so v kazenskih zavodih v Sloveniji
dobre in stabilne. Že dalj časa namreč ni množičnega
podtalnega ali kako drugače organiziranega negativnega
delovanja zaprtih oseb.
19. Gospodarske enote zavodov
Vsi zavodi imajo gospodarske enote bodisi samostojno
ali skupaj še z enim zavodom ter oddelki zaporov. V
gospodarskih enotah se zagotavlja delo pretežni večini
obsojencev znotraj zavodov. Gospodarske enote imajo
letne finančne in proizvodne programe in poslujejo po
predpisih kot temeljne organizacije združenega dela, če
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ne določa drugače.
20. Prizadevanja Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo pri izvajanju Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je
nenehno skrbel za izvajanje Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij z rednimi nadzori v zavodih ter'ob nenehnem
spremljanju stanja na področju izvrševanja kazenskih
sankcij.
21. Izvajanje varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstvo v zdravstvenem zavodu
Izvrševanje varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstvo v zdravstvenih organizacijah
ter psihiatrično zdravljenje niso potekali povsem v skladu
z zakonom, predvsem ne v smeri učinkovitega varstva
oziroma preprečevanja ponovnega izvrševanja kaznivih
dejanj na prostosti.
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ANALIZA URESNIČEVANJA ZAKONA
O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
I. UVOD
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
17/79 z dne 4. 8. 1979) je uveljavil vrsto določb, ki so omogočile hiter napredek izvrševanja kazenskih sankcij v zadnjem
obdobju. Izhodišča za izvajanje zakona, ki jih je sprejelo
Predsedstvo SR Slovenije dne 24. 1. 1979, in stališča in
priporočila Republiške konference SZDL z dne 15.11.1979 za
izvajanje tega zakona, so osnova za nadaljnje pomembne
premike pri humanizaciji izvrševanja kazenskih sankcij, za
uvajanje sodobnih metod pri delu z obsojenci, podružbljanje
izvrševanja kazenskih sankcij in za uvajanje nekaterih novih
oblik samoupravne organiziranosti obsojencev.
Po sprejemu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v
Sloveniji ni bilo ekscesnih pojavov, kar kaže na dovolj stabilne
varnostne razmere. Sodobni, strokovni in humani način
obravnave obsojencev v slovenskih kazenskih poboljševalnih
zavodih so bili v zadnjem obdobju deležni nedeljenih priznanj
nekaterih evropsko priznanih strokovnjakov - penologov, ki
so obiskali naše zavode in se seznanili z našim sistemom
izvrševanja kazenskih sankcij.
Izvrševanje kazenskih sankcij je celovit družbeni proces,
odvisen od spleta objektivnih in subjektivnih družbenih dejavnikov. Razgibana družbenoekonomska dogajanja v naši družbeni skupnosti in intenziven razvoj naših medčloveških odnosov terjata trajno prizadevanje za usklajevanje izvrševanja
kazenskih sankcij z dinamiko splošnega družbenega razvoja.
Sem spada tudi potreba po spremembah in dopolnitvah tistih
določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki so se v
praksi zadnjih let izkazale kot neustrezne ter zastarele in ki
danes že ovirajo nadaljnji razvoj izvrševanja kazenskih
sankcij.
II. IZVAJANJE ZAKONA O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ
1. RAZISKOVALNO IN ANALITIČNO DELO
Na področju sistema izvrševanja kazenskih sankcij je bilo v
preteklem obdobju opravljenih več raziskovalnih nalog. Inštit
za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani je v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za pravosodje in upravo
opravil obsežni znanstveni raziskavi. Nekatere značilnosti
izvrševanja kazni odvzema prostosti v Franciji in Jugoslaviji in
Izvrševanje kazni zapora v odprtih in polodprtih kazenskih
poboljševalnih zavodih v SR Sloveniji. V zaključni fazi pa je
raziskava Problematika penološkega obravnavanja mladoletnikov in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji. Poleg
navedenih znanstvenih raziskav, katerih rezultate in usmeritve smo sproti uporabljali pri nadaljnjih usmeritvah razvoja
sistema izvrševanja kazenskih sankcij, je Republiški sekretariat za pravosodje in upravo namenjal veliko pozornost analitičnemu delu na tem področju, saj je bilo izdelanih več daljših
ali krajših analiz, predvsem o izvrševanju kazni zapora.
2. DRUŽBENI SVET ZA UPRAVNO PODROČJE
IZVRŠEVANJA KAZENSKIH SANKCIJ IN SVETI
ZAVODOV
Z Zakonom o ustanovitvi Družbenega sveta za upravno
področje izvrševanja kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št.
23/82 z dne 25. 6. 1982) je bil storjen pomemben korak k
podružbljanju tega področja. Družbeni svet se je leta 1983
konstituiral, sprejel poslovnik o svojem delu ter programske
usmeritve. Delovanje družbenega sveta za upravno področje
izvrševanja kazenskih sankcij se v praksi kaže predvsem kot
pomemben prispevek k razširjanju podružbljanja funkcije
izvrševanja kazenskih sankcij ter humanizacije postopka z
obsojenci in njihovi socialni rehabilitaciji.
Svete kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma za mladoletnike je uzakonil Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij pred sprejetjem Zakona o družbenih svetih.
Zakon o družbenih svetih pa določil Zakona o izvrševanju

kazenskih sankcij, ki urejajo organizacijo, naloge in pristojnosti svetov v kazenskih poboljševalnih zavodih, ni razveljavil,
zato te določbe še vedno veljajo. Glede na to, da so na naloge
svetov kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma vsebinsko ožje opredeljene, nanašajo pa se predvsem
na zadeve znotraj zavodov, bi kazalo pri spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij določbe
o svetih kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma ustrezno uskladiti z Zakonom o družbenih svetih.
Sveti zavodov, ki delajo že drugo mandatno obdobje, so
odigrali pomembno vlogo pri podružbljanju procesa izvrševanja kazenskih sankcij. Kljub temu pa ugotavljamo, da je učinkovitost in delovanje svetov zavodov možno različno oceniti.
V posameznih zavodih so sveti odigrali pomembno vlogo, v
nekaterih zavodih pa ta vloga še ni tako jasno izražena.
Aktivnosti svetov in njihov družbeni vpliv je namreč odvisen
predvsem od organizacijske in strokovne priprave delavcev
zavodov za seje sveta, še posebno pa od odnosa članov sveta
do strokovnih in družbenih prizadevanj zavodov.
Opazno je, da je odnos članov sveta pozitivnejši tam, kjer so
v svetu delegirani predstavniki tistih organov in organizacij, ki
se s svojim delom neposredno srečujejo z delikventno problematiko, izvrševanjem kazenskih sankcij in pokazensko problematiko. Pokrivanje interesnih področij je neredko članom
sveta omogočilo sprejemanje dokaj operativnih sklepov, ki so
precej vplivali na razvoj posameznih področij, člani sveta so
se seznanili z dobršnim delom problematike izvrševanja
kazenskih sankcij. To je pripomoglo, da je bila dana
pomembna širša družbena podpora usmeritvam za izvrševanje kazenskih sankcij, predvsem pri uvajanju sodobnih metod
resocializacije, demokratizacije in humanizacije medčloveških odnosov in razmer v zavodih, kar nedvomno ustvarja
ugodnejše razmere in podlago za lažje uvajanje raznih novosti v režimu in pri prevzgoji.
Ugotavljamo pa, da je učinek dela svetov bolj zaznaven v
notranjem dogajanju zavodov, ne vpliva pa dovolj na spreminjanje razmer v širši družbi. To je bistvena pomanjkljivost
njihovega delovanja.
3. SODELOVANJE OBSOJENCEV PRI
ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU POSAMEZNIH
DEJAVNOSTI IN DEL SKUPNEGA POMENA
Zakonsko opredeljeno sodelovanje obsojencev pri organiziranju in izvajanju posameznih dejavnosti in del skupnega
pomena, tkim. »obsojeniška samouprava« je dobilo z uvajanjem socioterapevtskih oblik dela z obsojenci nove razsežnosti. Socioterapevtske oblike dela z obsojenci so že uveljavljeni
»obsojeniški samoupravi« dodale pomemben element - učenje, usposabljanje za konstruktivno medčloveško komunikacijo, usposabljanje za konstruktivno sodelovanje z drugimi,
brez katerega ni potrebne osnove za soodločanje. Vsekakor
bo vprašanju aktivizacije obsojencev v procesu lastne prevzgoje in vprašanju učenja za samoupravljanje v procesu prevzgoje obsojencev potrebno dati ustrezno mesto tudi v spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij.
4. UPRAVNI POSTOPKI
Upravni postopki, ki jih vodi Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, imajo osnovo v določilu 8. člena Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij, po katerem se odločbe po tem
zakonu izdajajo v upravnem postopku. Posebnost teh postopkov je, da zoper izdane odločbe ni mogoč upravni spor.
Upravni spor je izključen po izrečeni določbi zakona iz razlogov ekonomičnosti postopka, saj je znano, da so obsojenci
dokaj nekritični in želijo doseči neko korist brez utemeljenih
razlogov. Zato je utemeljeno pričakovati veliko povečanje
upravnih sporov, če bi bila ta možnost dana. Po drugi strani
pa ima pristojni javni tožilec zoper pravnomočno upravno
odločbo, s katero se odloča o upravnih stvareh obsojencev,
pravico vložiti izredno pravno sredstvo - zahtevo za varstvo
zakonitosti, vendar v praksi ni bila dana dozdaj nobena
pobuda za vložitev tega izrednega pravnega sredstva. Čeprav
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij ne opredeljuje pritožbenega organa zoper odločbe, ki jih izdajajo upravniki kazen3
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skih poboljševalnih zavodov, nI dileme, da o morebitnih pritožbah odloča Republiški sekretariat za pravosodje in upravo,
ker so kazenski poboljševalni zavodi v sestavi tega sekretariata, ki je po določilih 90. člena Zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih, v tem primeru organ druge
stopnje.
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij tudi ne določa pritožbenega organa v zadevah, o katerih na I. stopnji odloča
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. Glede na
dejstvo, da je izključen upravni spor, je zoper odločbo, izdano
na prvi stopnji po členu 224/1 ZUP možna pritožba na Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije, ki je v smislu člena 207/3 sistemskega zakona s posebnim sklepom, št. 020-03/80 z dne 17. 6.
1980 pooblastil za odločanje o pritožbah zoper takšne
odločbe komisijo Izvršnega sveta za kadrovske in administrativne zadeve. Z Zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij je v
členih 87—91, podrobneje pa s pravilnikom o izvrševanju
kazni zapora (čl. 114-119) podrobneje predpisan postopek o
pogojnih odpustih. Zaradi pravilnosti tega postopka zanj ne
veljajo določbe ZUP, kar pa bi bilo potrebno v Zakonu o
izvrševanju kazenskih sankcij posebej določiti.
5. RAZPOREJANJE IN POŠILJANJE
OBSOJENCEV NA PRESTAJANJE KAZNI
ZAPORA
Obsojenci se razporejajo in pošiljajo na prestajanje kazni
po Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni v kazensko poboljševalne zavode. Vendar pa
sodobna tretmanska usmerjenost naših zavodov zahteva
nekoliko prožnejša določila o pošiljanju in razporejanju obsojencev na prestajanje kazni zapora, da bi lahko tako bolj
uresničevali cilje resocializacije.
Ena od zahtev za uvajanje sodobnejših načinov dela z
obsojenci je tudi odprtost zavodov oz. možnost prerazporejanja obsojenih oseb iz zaprtih v odprte režime in nasprotno. V
praksi so zato zavodi zaprtega tipa pričeli ustanavljati polodprte in odprte oddelke. V zavodih, kjer ni bilo mogoče ustanoviti odprtih oddelkov, se poskuša bolj urejenim obsojencem
nuditi več izvenzavodskih ugodnosti, kot so jih deležni obsojenci v sicer zaprtem zavodu. Stanje razporeditve obsojencev
glede na odprtost režima na dan 31. 12. 1985 je bilo takšno,
kot ga kaže tabela št. 1. V število obsojenih oseb po posameznih zavodih so vključeni tudi vsi oddelki posameznih zavodov
tako odprtega kot zaprtega tipa. Trend odpiranja zavodov je
očiten. Tako je na dan 31.12.1985 prestajalo kazen v polodprtem ali odprtem režimu 31,4% obsojenih oseb. Čeprav hkrati
ugotavljamo, da je proces odpiranja še vedno prepočasen, saj
bi po nekaterih strokovnih ocenah zmoglo prestajati kazen v
odprtejših režimih (brez ogrožanja varnosti družbe ter z boljšimi resocializacijskimi možnostmi) skoraj tri četrtine obsojenih oseb.
Razporejanje obsojencev na prestajanje kazni zapora v
odprti in polodprti zavod in oddelek se je v praksi pokazalo
kot pozitivno. V smislu 22. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij ima namreč izvršilno sodišče možnost poslati
obsojenca na prestajanje kazni zapora neposredno v odprti
zavod, ne glede za kakšno vrsto kaznivega dejanja je obsojen,
če se utemeljeno pričakuje, da bo prestajanje kazni v odprtem
zavodu ugodno vplivalo na njegovo prevzgojo. Ta množnost
bi izhajajoč iz prakse morala biti dana sodišču, ki obsojenca
sodi na prvi stopnji, saj obsojenca laže spozna, ko ga neposredno obravnava v kazenskem postopku, pri čemer ima
vpogled v obsežno dokumentacijo o osebnostnih lastnostih in
njegovem preteklem življenju ter delu, kar pa je pomembno
pri odločitvi za razporeditev v odprti zavod.
Nekatera pristojna sodišča za izvrševanje kazni po kraju
prebivališča obsojencev, obsojenih nad tri mesece zapora,
ostalih SR in SAP obsojencev ne razporedijo vedno na prestajanje kazni zapora v ustrezne zavode. Sodišča v takih primerih
vračajo sodiščem v SR Sloveniji celotno dokumentacijo in se
izrekajo za nepristojne za izvršitev kazni zapora.
Domicilno načelo prestajanja kazni zapora, ki ga opredeljuje ta Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in Zakon o
reševanju kolizij zakonov in sporov o pristojnosti pri izvrševanju kazenskih sankcij, ima namreč v penološkem smislu določene prednosti pred prestajanjem kazni zapora po kraju
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obsodbe. S tem se obsojencem omogoči boljši in lažji stik z
ožjimi družinskimi člani, večje so možnosti za pokazensko
pomoč pri iskanju zaposlitve, stanovanja ter urejanje družinskih razmer, več je ugodnosti, kar je sila pomembno za
normalno vključitev obsojencev v življenje in delo na prostosti
po prestani kazni.
6. DELO OBSOJENCEV IN PLAČILO ZA DELO
V kazenskih poboljševalnih zavodih in prevzgojnem domu
za mladoletnike je delo omogočeno pretežni večini zaprtih
oseb. Dela ne opravljajo le tisti obsojenci, ki iz zdravstvenih in
psihofizičnih lastnosti za delo niso sposobni, in določeno
število oseb, kaznovanih z zaporom v postopku o prekršku,
ker so te kazni prekratke, zato pogosto ni časa za uvajanje v
delo. Zaprte osebe izpolnjujejo delovne obveznosti pretežno v
gospodarskih enotah kazenskih poboljševalnih zavodov,
manjše število pa tudi v organizacijah združenega dela in
drugih družbenopravnih osebah zunaj zavoda bodisi pod
nadzorstvom ali brez nadzorstva. Po uveljavitvi novega
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij se je obsojencem, ki
so izpolnjevali zakonske pogoje za nadaljevanje dela v organizacijah združenega dela, kjer so bili v delovnem razmerju
pred prestajanjem kazni zapora, skoraj brez izjeme dovoljevalo nadaljevati tako delo med prestajanjem kazni zapora. Ta
oblika zaposlovanja obsojencev se je v penološki praksi izkazala zelo pozitivno, saj obsojenci zaradi nastopa kazni ne
izgubijo stikov z delovnim okoljem, kar pa je pomembno za
normalno vključitev obsojenca v okolje po prestani kazni.
Iz priloge (tabeli št. 3 in 4) je razvidno, da ni bistvenih
sprememb pri načinu zaposlitve med stanjem v letih 1984 in
1985, z rahlim trendom povečanja zaposlovanja po 50. in 51.
členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, kar pa seveda
ne velja za Kazenski poboljševalni dom Dob, kjer so obsojenci
zaposleni izključno pri delih v gospodarski enoti in pri vzdrževanju zavoda.
Plačilo za delo obsojencev, ki je predpisano v 53. členu
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, je bolj ali manj usklajeno. Opaziti pa je, da tak način nagrajevanja za delo obsojencev ni dovolj spodbuden. Po 7. točki navedenega člena je
podlaga za odmerjanje plačila obsojencev za njihovo delo
povprečni neto osebni dohodek delavcev v organizacijah
združenega dela, ki ga objavi Zavod SR Slovenije za statistiko.
Tu pa se je v zadnjem času pojavljal problem usklajevanja
zaradi povečanih inflacijskih stopenj in zaradi nedorečenosti
zakona, za katere podatke Zavoda za statistiko pravzaprav
gre. Večina je jemala podatke za preteklo leto, kar pa je
pomenilo, da obsojenci realno niso dobili četrtine oziroma
petine čistega osebnega dohodka delavcev v združenem delu.
Iz teh razlogov smo že začeli trimesečno usklajevati plačilo za
delo obsojencev.
V končni fazi sta sprejem pravilnika o nagrajevanju in izdelava enotnih sistemizacij del in nalog obsojencev, kjer bo
urejeno stimulativno nagrajevanje po prispevku posameznika
v odvisnosti od zahtevnosti del in nalog enotno za vse zavode.
Elemente pravilnika bi kazalo vključiti v novi Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, prav tako pa podrobneje opredeliti
določanje vrednosti osnovne nagrade kot tudi postopek za
določitev nagrade za4delo za tiste obsojence, ki se zaposlujejo
izven zavodov.
7. IZVAJANJE ZAKONITIH PRAVIC OBSOJENCEV
Zakonite pravice, ki jih imajo obsojenci po Kazenskem
zakonu SR Slovenije in Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, se izvajajo v naslednjem obsegu:
Pravice obsojencev do 42-urnega delovnega časa v tednu
se v zavodih dosledno izvaja, delo v podaljšanem delovnem
času pa se odreja v mejah zakonitosti. V tistih gospodarskih
enotah, kjer imajo organizirano poljedelsko oziroma živinorejsko proizvodnjo, imajo temu primerno urejen tudi delovni
čas, ki je daljši v poletni in krajši v zimski sezoni, tako da se
med letom uravna tudi ta problem.
Zdravstveno varstvo je zagotovoljeno v internih ambulantah, ki jih imajo vsi kazenski poboljševalni zavodi, in po
potrebi v zdravstvenih ustanovah zunaj zavoda. Redno pomoč
dajejo zdravniki, zaposleni po pogodbah, in po njihovih navodilih medicinsko osebje. KPD Ig ima tudi porodniški oddelek
za obsojenke - porodnice ter ustrezne možnosti za nego
otrok.
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Zobozdravstvenih storitev so obsojenci deležni v zavodskih zobnih ambulantah, kjer teh ni, pa v zobnih ambulantah
zdravstvenih domov.
Zdravljenj alkoholikov in narkomanov v smislu izvajanja
varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov je v zavodih, razen v Zaporih Maribor in Odprtem
kazenskem poboljševalnem domu Rogoza v bistvu šele v fazi
organizacijskih in razvojnih priprav. Izvedene so bile nekatere
kadrovske okrepitve strokovnih delavcev terapevtov v kazenskih poboljševalnih zavodih, v zadnjem času pa je bilo tudi
nekaj strokovnih posvetov o zdravljenju alkoholizma in narkomanije. V pripravi je tudi podrobnejši podzakonski predpis o
izvajanju zdravljenja alkoholikov in narkomanov.
Za zagotovitev čimbolj uspešnega zdravstvenega varstva
zaprtih oseb so bili dani določeni predlogi za reorganizacijo
zdravstvene službe zavodov. Družbeni svet za upravno
področje izvrševanja kazenskih sankcij ter Republiški komite
za zdravstveno in socialno varstvo sta predlagala reorganizacijo zdravstvene službe penalnih zavodov v tem smislu, da bi
vse zdravstvene storitve v zavodih opravljale ustrezne terenske zdravstvene organizacije s svojimi strokovnimi delavci.
Reorganizacija bi po mnenju predlagateljev pripomogla zboljšati strokovnost medicinskega osebja v zavodih, hkrati pa bi
odpadla sleherna odvisnost zdravstvenih delavcev od penalnega osebja zavodov, kar bi gotovo omogočalo zdravstvenim
delavcem dosledneje opravljati svoj poklic v duhu medicinske
etike.
Dnevna prehrana za obsojence so zajtrk, kosilo in večerja,
tisi, ki delajo, dobivajo tudi malico. Jedilniki se sestavljajo pod
nadzorstvom zdravstvenih delavcev. Pregledi hrane po kakovosti in količini so vsakodnevni. Upravičene pritožbe obsojencev nad prehrano so zelo izjemne. Prehrano in čistočo v
zavodih mesečno nadzira delavec za sanitarno higiensko
področje Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo.
Invalidsko zavarovanje obsojencev se izvaja po zakonu in
pogodbi med Republškim sekretariatom za pravosodje in
upravo in Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja SR Slovenije. Kazenski poboljševalni zavodi redno plačujejo prispevke. Izvajajo pa se tudi vse pravice iz invalidskega zavarovanja ob morebitni nesreči pri delu. Vsi zavodi
tudi nezgodno zavarujejo obsojenca pri zavarovalnih skupnostih (to po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ni predpisano), ki v glavnem krijejo materialno in nematerialno škodo
zaradi posledic nesreče pri delu na podlagi izvensodnih poravnav.
Pravice do dopisovanja, sprejemanja obiskov in pošiljk se
dosledno izvajajo, zato upravičenih pritožb zoper neizvajanje
teh pravic skoraj ni. Izvajajo se tudi pravice do brezplačne
pravne pomoči za varstvo njihovih pravic, do brezplačne
vozovnice ob nastopu in dopustu s prestajanja kazni zapora
in do dveurnega bivanja na prostem.
Za izvajanje pravice obsojencev do splošnega in strokovnega izobraževanja sta v nekaterih kazenskih poboljševalnih
zavodih organizirana,osnovnošolski pouk ter pouk usmerjenega izobraževanja. Čedalje več obsojencev se izobražuje na
ustreznih šolah zunaj zavodov, nekaj celo na.višjih in visokih
šolah, izjemoma pa celo na podiplomskem študiju.
Pravice obsojencev do enakopravnosti jezikov in pisav
narodov in narodnosti Jugoslavije se izvajajo. Komuniciranje
obsojencev iz drugih republik in avtonomnih pokrajin je pretežno pokrito z znanjem srbohrvaškega jezika, ki ga obvladajo
vse pooblaščene uradne osebe in strokovni delavci. Za obsojence albanske narodnosti so nameščene v kazenskih poboljševalnih zavodih tri pooblaščene uradne osebe z znanjem
albanskega jezika, in sicer po eden v Zaporih Ljubljana, Maribor in Kazenskem poboljševalnem domu Dobu pri Mirni.
Pooblaščene uradne osebe so bile nameščene po dogovoru s
Pokrajinskim sekretariatom za pravosodje SAP Kosovo. Več
težav je pri nadzoru pisemskih pošiljk, napisanih v albanskem
jeziku, zlasti v tistih zavodih, kjer ni delavcev, ki bi obvladali
albanski jezik. Prevajanje oziroma nadzor sprejetih in odposlanih pošiljk namreč nekoliko zavlačuje vračanje in odpošiIjanje pošte, kar pri določenih obsojencih povzroča nezadovoljstvo, češ, da se predolgo zadržuje pošta. To problematiko
rešujemo tako, da poskrbimo za čimprejšnji nadzor pošte s
pomočjo tistih zavodov, ki razpolagajo z delavci, ki obvladajo
albanski jezik.
Izvajanje pravice obsojencev do pokazenske pomoči po

prestani kazni je v praksi preseglo pričakovane okvire, v
nekaterih primerih pa celo zakonske. Uspelo nam je pritegniti
izvenzavodske dejavnike, ki so po zakonu dolžni obsojencem
pomagati pri zaposlovanju, nastanitvi, premagovanju družinskih problemov, izobraževanju, zdravljenju in podobno. Čedalje več strokovne pomoči dajejo pristojne službe socialnega
skrbstva odpuščenim obsojencem, ki tako pomoč potrebujejo. V zadnjem obdobju je svetovanje obsojenim osebam v
okviru pokazenske pomoči zelo napredovalo. Po 94. členu
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij občinska skupnost
socialnega skrbstva lahko določi, na predlog kazenskega
poboljševalnega zavoda pa je dolžna določiti obsojenemu
svetovalca izmed svojih strokovnih delavcev ali drugih oseb,
ki so primerne za opravljanje funkcij svetovalca, da mu
pomaga po odpustu iz zavoda. Po spremembi na tem
področju dela so svetovalci postavljeni obsojenim osebam
najpogosteje še pred odpustom s prestajanja kazni. K taki
odločitvi je pripomogla izkušnja, da obsojenci ne zmorejo
vzpostaviti pozitivnega stika s svetovalci po prestani kazni ter
se zato na svetovalce ne obračajo. Že od leta 1984 zaradi
uvajanja novih oblik in vsebine svetovanja delujejo tri eksperimentalne skupine svetovalcev, dve pod mentorstvom službe
RSPU (CSD Bežigrad ter CSD Maribor) in ena pri Centru za
socialno delo Kranj.
V letu 1984 smo začeli sistematično premagovati ovire
razvoja svetovanja. Izkušnje svetovalnih skupin in praktična
znanja, ki se pridobivajo ob vodenju oziroma nadzoru eksperimentalnih skupin, pa se posredujejo v vsej Sloveniji. Delovni
rezultati so doslej zelo vspodbudni.
Pravice do ustreznih nastanitvenih in bivalnih razmer obsojencev, se v zavodih z ustreznimi prostorskimi in nastanitvenimi razmerami dosledno izvajajo. Nekoliko slabše bivalne
razmere so v kazenskem poboljševalnem domu za mladoletnike v Celju, kjer ni ustreznih rekreacijskih možnosti za
potrebe mlade obsojeniške populacije. Slabše nastanitvene
razmere so tudi v Zaporih Koper, zlasti v priporu in v oddelku
oseb, kaznovanih v postopku o prekrških. V oddelku Zaporov
Nova Gorica pa v bivalnih prostorih pripomikov ni sanitarij in
tekoče vode (glej priloga 1).
8. PREMEŠČANJE OBSOJENCEV
Premeščanje obsojencev iz zavoda v zavod v SR Sloveniji je
v smislu zakonskih določil čedalje intenzivnejše, predvsem
zaradi teženj obsojencev, da kazen prestajajo čim bliže doma
oziroma delovnega okolja ter bivališča ožjih družinskih
članov.
Takšna težnja pa očitno kaže na ustreznost usmeritve regionalnega načela prestajanja kazni zapora, ki jo naša penološka praksa že dalj časa podpira ter v skladu z možnostmi tudi
izvaja. Premeščanje obsojencev v kazenske poboljševalne
zavode na območju drugih SR in SAP pa je v praksi čedalje
redkejše, čeprav obstajajo tovrstne upravičene zahteve obsojencev. Največkrat ni pozitivnega soglasja za premestitev
ustreznih pravosodnih organov republik in pokrajin izven SR
Slovenije, bodisi zaradi objektivnih prostorskih pa tudi subjektivnih razlogov. Ko pa gre za premestitev iz kazenskih
poboljševalnih zavodov drugih republik in pokrajin v kazensko poboljševalne zavode v SRS, je soglasje vedno dano, če
so razlogi za premestitev.
9. UGODNOSTI OBSOJENCEV
Za dobro obnašanje, prizadevanje in uspehe pri delu ter iz
drugih prevzgojnih razlogov se podeljujejo obsojencem tudi
ugodnosti po 70. členu zakona (posebne denarne nagrade,
pogostejše sprejemanje paketov in več obiskov, prosti izhodi
iz zavoda do dvakrat na mesec, popolna ali delna izraba
letnega počitka zunaj zavoda ter dodatni letni počitek do 7 dni
na leto).
Prosti izhodi in koriščenje letnega počitka zunaj zavoda so
mnogo pripomogli k izboljšanju počutja obsojencev med prestajanjem kazni. Čustvenih napetosti je manj, manj je psihičnih motenj, medsebojnih obračunavanj, kršitev hišnega reda
in v zvezi s tem tudi manj disciplinskih kazni ter uporabe
prisilnih sredstev. Po mnenju zdravnikov, psihiatrov in psihologov so izvenzavodske ugodnosti z mentalno higienskega
stališča izredno pomembne. Imajo pa tudi praktičen pomen v
5

priloga poročevalca

i

tem smislu, da obsojenci ob teh prostih izhodih sami obvladujejo probleme,_ ki zadevajo družinske odnose, nastanitve,
zaposlitve itd. Število ugodnosti, predvsem prostih izhodov v
praksi, vsaj v nekaterih zavodih presega zakonske okvire, kar
je pokazala nedavna analiza o podeljevanju ugodnosti obsojencem v SR Sloveniji. K temu je potrebno dodati, da večje
število izvenzavodskih ugodnosti nima za posledico povečanega odstotka zlorab, ki ostaja minimalen. Po obravnavi navedene analize, ki je bila med drugim dana v razpravo tudi
Družbenemu svetu za upravno področje izvrševanja kazenskih sankcij, so se izoblikovala stališča, da kaže podpreti
podeljevanje izvenzavodskih ugodnosti preko meja, ki jih
določa sedanji Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, saj se
je taka usmeritev pokazala kot dobra in potrebna za hitrejšo
humanizacijo izvrševanja kazenskih sankcij. Pri podeljevanju
teh ugodnosti pa je nujno treba bolj strokovno ter poglobljeno presojati obsojenčeve osebnostne lastnosti, ki kažejo na
morebitne zlorabe teh ugodnosti.
10. PREVZGOJA IN RESOCIALIZACIJA
OBSOJENCEV
Prevzgojno delo v kazenskih poboljševalnih zavodih in
prevzgojnem domu poteka v skladu z zavodskimi, skupinskimi in individualnimi prevzgojnimi programi. V zadnjem
času so se na področju prevzgojnega in terapevtskega dela z
obsojenci zelo povečale zahteve.
Posebno v nekaterih kazenskih poboljševalnih zavodih je
kljub ugodnemu sorazmerju med številom obsojencev in
skupnim številom zaposlenih še vedno neugodno razmerje
med številom delavcev prevzgojne službe in obsojenci. V
bodoče bo treba izkoristiti vse notranje kadrovske rezerve in z
notranjim prestrukturiranjem zapolniti sedanje vrzeli v prevzgojni službi, nekatere specifične strokovne kadre pa bo treba
kljub omejevanju zaposlovanja na novo zaposliti, če želimo
uresničiti sprejete usmeritve za preobrazbo izvrševanja kazni
zapora.
Socialni delavci sodelujejo v sprejemnih oddelkih, pri izvajanju individualnih in skupinskih programov, usklajujejo delo
s terenskimi strokovnimi službami, organizirajo skupinske
sestanke z izvenzavodskimi službami zaradi načrtovanja
pokazenskega obravnavanja, navezujejo stike s svojci in drugimi za obsojence pomembnimi občani in krajevnimi skupnostmi, delajo v aktivu socialnih delavcev, pošiljajo sklepna
poročija terenskim socialnim službam, pomagajo pri iskanju
zaposlitve in stanovanja po odpustu ter predlagajo postavitev
svetovalcev in jih aktivno vključujejo v načrtovani pokazenski
program.
Psihologi v kazenskih poboljševalnih zavodih sodelujejo
predvsem pri diagnostični obdelavi novih obsojencev in pri
psihološkem svetovanju. Razrešujejo probleme pri izbiri
osnovnega in usmerjenega izobraževanja in zaposlovanja ter
razrešujejo konfliktne in obremenilne situacije in medsebojne
odnose. Sodelujejo pri organizaciji in izvajanju obveznega
zdravljenja alkoholikov in narkomanov.
Ob upoštevanju zakonsko opredeljenih funkcij na področju
prevzgoje in resocializacije obsojencev v kazenskih poboljševalnih zavodih je bilo vloženih veliko naporov v preteklem
obdobju. Z analizo »Socioterapevtska orientacija - perspektive razvoja slovenskih kazenskih poboljševalnih zavodov«, je
bilo ugotovljeno stanje prevzgojnih in tretmanskih prizadevanj v kazenskih zavodih, opredeljene pa so bile tudi smernice za nadaljnji razvoj ter usmeritve za bodoče prevzgojno
delo. Socioterapevtska usmerjenost je v slovenskih kazenskih
poboljševalnih zavodih dobila široko družbenopolitično podporo, saj uveljavlja najppmembnejša stališča in splošne
usmeritve pri delu z obsojenci, ki so jih oblikovali naši najvišji
predstavniški organi (predvsem stališča, da mora biti obsojenec čim bolj subjekt svoje lastne prevzgoje).
Socioterapevtske metode dela z obsojenci so se že dokaj
uspešno uveljavile v kazenskih poboljševalnih zavodih, medtem ko v večjih zavodih poskušamo vključevati le nekatere
elementee socioterapevtskih metod pri delu z obsojenci, ker
celoten model za večje zavode ni primeren..
Pozitivni rezultati novih oblik prevzgojnega dela z obsojenci so danes že vidni, pa čeprav jih zaenkrat z zadostno
stopnjo zanesljivosti ugotavljamo le v povezavi s t. i. boljšim
institucionalnim vedenjem obsojencev. Tako se je n. pr. v
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zavodih, kjer so se dobro uveljavile socioterapevtske oblike
prevzgojnega dela, zelo zmanjšalo število disciplinskih prekrškov in konfliktov med obsojenci, zmanjšal se je vpliv obsojeniške subkulture na obsojence, zelo se je izboljšalo institucionalno družbeno ozračje in povečala pripravljenost obsojencev-za aktivno sodelovanje pri lastni prevzgoji.
Nove metode prevzgojnega dela z obsojenci, vključno z
dokaj široko in celovito zastavjeno akcijo po zagotavljanju
sodobnih oblik pokazenske pomoči odpuščenim obsojencem
in njihovim družinam, so nedvomno tudi pomemben dejavnik
v boju proti povratništvu, čeprav je njihov delež pri tem težko
dovolj natančno ugotavljati. Povratništvo je namreč tako kot
kriminaliteta na splošno, celovit družbeni pojav, odvisen od
spleta družbenoekonomskih dejavnikov. Družbeni pregon in
penalna obravnava storilcev kaznivih dejanj sta nedvomno
dejavnika, ki vsaj zavirata širjenje tega pojava, medtem ko
mnogi dejavniki, katerih vpliv je zelo velik, delujejo nasprotno
(npr. zaostreni pogoji gospodarjenja). Vsekakor porasta
povratništva v zadnjih letih (priloga, tab. št. 6) ni možno
poenostavljeno razlagati v tem smislu, da penalna obravnava
obsojencev ni primerna ali celo tako, da je humanizacija
prestajanja kazni vzrok za povečanje kriminalitete na splošno.
Treba je tudi omeniti, da uvajanje sodobnih metod pri delu z
obsojenci ter vzporedno, diferencirano sproščanje režimov
prestajanja kazni - nima za posledico zmanjšanja varnosti
kazenskih poboljševalnih zavodov in zmanjšanja zaščite
družbe pred obsojenci. Pač pa do tega lahko pride zaradi
nekritičnega sproščanja zavodskega režima brez ustreznega
nadomeščanja tradicionalnih zaporskih trdot z intenzivnejšim
in strokovno bolj poglobljenim prevzgojnim delom.
Intenzivnejšemu strokovnemu delu in nadaljnjemu uvajanju
sodobnih strokovnih metod pri delu z obsojenci bi zaradi
vsega omenjenega kazalo posvetiti vso pozornost, tudi pri
spremembah in dopolnitvah zakona.
11. IZOBRAŽEVANJE OBSOJENCEV
IN MLADOLETNIKOV
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v svojem 11. členu
navaja, da je treba obsojencem omogočiti, da med prestajanjem kazni pridobijo znanje v skladu z njihovimi nagnjenji in
možnostmi kazenskega poboljševalnega zavoda, zlasti pa da
končajo osnovnošolsko obveznost in si pridobijo poklic. 85.
člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij pa določa, da je
treba izobraževanju obsojencev posvetiti posebno pozornost
ter ga načrtovati tudi v prevzgojnih programih.
Ker so analize preteklih let pokazale velik primanjkljaj prav
na izobraževalni ravni obsojeniške populacije, kar je dodatna
ovira za njihovo vključevanje v življenje in delo na prostosti, je
bila izobraževanju obsojencev posvečena posebna pozornost. Izobraževanje obsojencev postaja vse bolj sestavni del
vsebinskih in organizacijskih prizadevanj vseh zavodov. Možnosti posameznih izobraževalnih oblik se širijo na različne
stopnje zahtevnosti ter so v skladu z zaposlovanjem oz.
poklicnim usmerjanjem, kjer bo obsojeni živel po prestani
kazni. Velik poudarek je dan izboljšanju kakovosti pouka v
zavodih, vse bolj pa se uvajajo tudi izvenzavodske oblike
izobraževanja na vseh stopnjah. Slednje imajo tako z vidika
pridobitve dejanskega znanja, kakor tudi z vidika širših resocializacijskih prizadevanj še posebno vrednost. Tabele 2, 2a in
2b kažejo stanje vključevanja v izobraževalni proces. Ugotavljamo, da je v takšno ali drugačno obliko izobraževanja vključenih skoraj 20% obsojenih oseb. Bistveno večji je odstotek
izobraževanja v zavodih, kjer prestajajo kazen zapora mladoletniki in mlajši polnoletni obsojenci. V zavodih se izobražuje
le dobra polovica obsojenh oseb, medtem ko so preostali
vključeni v izvenzavodske oblike izobraževanja. Izvenzavodsko izobraževanje ima svoje pozitivne lastnosti, vendar pa
hkrati tudi ugotavljamo, da so nekateri zavodi še vedno storili
premalo, da bi organizirali izvajanje določenih izobraževalnih
programov tudi v zavodih, saj tako nekateri obsojenci, ki
zaradi varnostnih razlogov ne morejo obiskovati zunanjih
izobraževalnih ustanov, sploh nimajo možnosti za pridobitev
izobrazbe oz. poklica. Prav to pa je še pomanjkljivost, ki jo bo
treba odpraviti.
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12. PROSTOČASNE AKTIVNOSTI OBSOJENCEV
Prostočasnim aktivnostim obsojencev posvečajo slovenski
kazenski poboljševali zavodi mnogo pozornosti, saj te aktivnosti pripomorejo ne le k sproščanju nakopičenih psihičnih
napetosti pri obsojenih in koristni izrabi prostega časa,
ampak tudi k uresničitvi prevzgojnih smotrov, kot so privzgajanje tovariških odnosov in oblikovanje občutij, kolektivne
pripadnosti, konstruktivno samopotrjevanje in druge.
V vrsti prostočasnih aktivnosti, ki jih organizirajo kazenski
poboljševalni zavodi za obsojence, so najbolj razširjene
športne in telesnokulturne dejavnosti (nogomet, odbojka,
namizni tenis, košarka, rokomet, balinanje, atletika), prosvetno-kulturne dejavnosti (dramske sekcije, glasbene sekcije, izdajanje domskih glasil), likovna dejavnost, oblikovanje
lesa in drugih materialov (intarzijska dejavnost, kiparstvo,
izdelovanje tapiserij), šah ter razne tehniške dejavnosti. V vse
te dejavnosti je bilo v letu 1985 redno vključenih precej
obsojencev (tabela št. 5), pri čemer je treba dodati, da je
odstotek obsojencev, ki se občasno vključuje, neprimerno
višji. Čeprav je mnoge obsojence zelo težko motivirati za
kakršnokoli neobvezno dejavnost, menimo, da je stanje na
tem področju zelo zadovoljivo.
Vsi kazenski poboljševalni zavodi imajo svoje knjižnice,
obsojenci lahko gledajo televizijo, dostopna sta jim dnevni in
revialni tisk.
Kazenski poboljševalni zavodi se ob izvajanju prostočasnih
aktivnosti obsojencev čedalje bolj povezujejo z ožjim in širšim
družbenim okoljem. Organizirajo športna, kulturna in druga
tekmovanja ter prireditve ob sodelovanju zunanjega okolja.
Relativno pogosto je sodelovanje na tem področju med posameznimi zavodi v SR Sloveniji, v nekaj primerih pa je preseglo
tudi republiške meje. Organizacija prostočasnih dejavnosti
obsojencev izven kazenskih poboljševalnih zavodov poteka
domala brez disciplinskih prekrškov in zlorab.
Prostočasne dejavnosti obsojencev žal v manjši meri zasledujejo tudi specifične, ožje terapevtske učinke. V slovenskih
penalnih zavodih še niso zagotovljene zadostne možnosti za
tovrstne dejavnsoti. Ob ustrezni kadrovski in materialni
osnovi pa bi lahko prostočasne dejavnosti obsojencev postale
tudi pomembno terapevtsko in diagnostično sredstvo.
13. DISCIPLINSKO OBRAVNAVANJE
OBSOJENCEV
Disciplinsko obravnavanje obsojencev je za sedemletno
obdobje statistično prikazano v tabeli št. 7.
Iz nje je razvidno, da so se pokazale nekatere disciplinske
kazni kot neučinkovite, predvsem prepoved sprejemanja
pošiljk ter omejitve razpolaganja z denarjem za osebne
potrebe, saj se v praksi, kot je razvidno, skoraj ne izrekajo več.
Za najtežje kršitve hišnega reda se obsojencem izrekajo disciplinske kazni oddaje v samico s pravico ali brez pravice do
dela. Pogojno pa se take disciplinske kazni le redko odlagajo.
Kršitve hišnega reda delovne discipline ali ukazov pooblaščenih uradnih oseb, zaradi česar se obsojencem izrekajo disciplinske kazni, je mogoče strniti v nekaj skupin. Na prvem
mestu je prekomerno uživanje alkohola, sledijo pa mu nepravočasna vrnitev s prostega izhoda zunaj zavoda oziroma
pobegi s prestajanja kazni zapora, odklonitev delovnih obveznosti, medsebojno fizično obračunavanje obsojencev, nepravilen odnos do delavcev zavodov, manjše tatvine v zavodu in
podobno.
Kljub izrekanju najstrožjih disciplinskih kazni so pritožbe
obsojencev zoper izrečene disciplinske kazni redke, le-te pa
so le izjemoma utemeljene.
14. IZVAJANJE PRAVIC DO PRITOŽBE
OBSOJENCEV
Obsojencem so zagotovljene vse možnosti za pritožbo
zaradi kršitve pravic in drugih nepravilnosti v kazenskih
poboljševalnih zavodih. Pritožijo se lahko pismeno ali ustno
ob srečanjih s pooblaščenimi delavci za nadzor nad delom
kazenskih poboljševalnih zavodov. Obsojenci vedno dobijo
ustrezne odgovore na svoje pritožbe, ki jih pošiljajo tudi
nepristojnim organom, pa čeprav so pritožbe večinoma neutemeljene.
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Dokaj široke možnosti pismenih korespodenc, ki jih obsojencem zagotavlja zakon praktično z vsemi organi in organizacijami v državi, nemalokrat povzroča veliko dela, zlasti ko
gre za osebnostno hudo motene obsojence (psihopati) brez
občutka lastne odgovornosti ter fiksnimi idejami, da se jim
stalno godijo krivice. Taki obsojenci namreč na vse možne
organe in institucije pogosto pošiljajo razne pritožbe, ki jih
nemalokrat vsebinsko nespremenjene v nedogled ponavljajo.
15. POGOJNI ODPUSTI
Izvajanje Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij na področju
pogojnih odpustov tako po komisiji za pogojni odpust kakor
tudi po upravnikih zavodov poteka po ustaljenih postopkih. O
pogojnem odpustu obsojencev s prestajanja kazni zapora
odloča komisija za pogojne odpuste pri Republiškem sekretariatu za pravosodje in upravo, sestavljena iz petih članov, ki so
imenovani izmed sodnikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije,
namestnikov javnega tožilca SR Slovenije, delavcev Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo, delavcev Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo in predstavnikov Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva. Komisija odloča o pogojnem odpustu tistih
obsojencev, ki kazen prestajajo v kazenskih poboljševalnih
zavodih v SR Sloveniji. Postopek se začne na prošnjo obsojenca ali ožjih družinskih članov. Pogojni odpust pa lahko
predlaga tudi upravnik zavoda. Komisija zaseda štirikrat letno
v vseh večjih zavodih, če je potrebno, pa se sestane tudi izven
teh rednih rokov v Ljubljani. Pogojno so lahko odpuščeni tisti
obsojenci, ki so prestali 1/2 izrečene kazni oziroma v izjemnih
primerih tudi, ko prestanejo 1/3 izrečene kazni. Komisija pri
odločanju o pogojnih odpustih upošteva ostanek kazni, ki jo
mora obsojenec še prestati, predvsem pa ugotavlja, kolikšna
je gotovost, da obsojenec ne bo storil novega kaznivega
dejanja. Pri tem ugotavlja, kakšne možnosti ima obsojenec za
vključitev v življenje in delo na prostosti. Pri mlajših in prvič
kaznovanih obsojencih so merila komisije milejša in se komisija večinoma odloči za pogojni odpust, medtem ko ima za
povratnike strožja merila, zato je povratnikov številčno manj
pogojno odpuščenih.
V zadnjih sedmih letih (1979-1985) je število pogojno
odpuščenih obsojencev bolj ali manj konstantno. Odstotek
pogojno odpuščenih obsojencev se je gibal glede na število
vloženih prošenj za pogojni odpust od 37 do 46%, kar je v
sorazmerju z nihanjem števila vloženih prošenj po posameznih letih (tabela št. 8).
Če primerjamo odstotek pogojno odpuščenih obsojencev
po komisiji za pogojne odpuste in po upravniku zavodov, je
slednji nekoliko višji (v povprečju 56%), ker lahko upravnik
zavoda obsojenca pogojno odpusti po 3/4 prestane kazni in
največ do enega meseca pred iztekom kazni. To pomeni, da
upravniki zavodov pogojno otJpuščajo tiste obsojence s krajšimi kaznimi, ki pa jih je številčno več v primerjavi s tistimi, ki
imajo daljše kazni (tabela 9).
Proučiti bi bilo treba ali bi bilo primerno enomesečni rok za
pogojni odpust, ki ga zakon daje upravnikom kazenskih
poboljševalnih zavodov podaljšati, s čemer bi razbremenili
komisijo za pogojne odpuste.
16. DELOVNO RAZMERJE DELAVCEV
KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODOV IN
PREVZGOJNIH DOMOV
Določene določbe Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij,
ki se nanašajo na delavce kazenskih poboljševalnih zavodov,
po uveljavitvi Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih niso usklajene s tem zakonom. Neskladja so predvsem v
določbah, ki opredeljujejo imenovanje vodje oddelkov zaporov, pomočnike upravnikov in vodje gospodarskih enot
kazenskih poboljševalnih zavodov.
Iz teh razlogov se v praksi glede delovnih razmerij in izvajanja samoupravnih pravic delavcev kazenskih poboljševalnih
zavodov uporabljajo ustrezne določbe Zakona o sistemu
državne uprave in o izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih. Te določbe Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij bo torej treba ustrezno uskladiti.
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17. ZAKONSKA POOBLASTILA POOBLAŠČENIH
URADNIH OSEB
Zakonska pooblastila pooblaščenih uradnih oseb (prisilna
sredstva) pooblaščene uradne osebe uporabljajo v mejah
zakonitosti. Najhujših prisilnih sredstev (strelno orožje, plinska sredstva) pooblaščene uradne osebe že dalj časa niso
uporabile zoper obsojence. Opaža pa se tudi, da pooblaščene
uradne osebe namesto hujših uporabljajo milejša prisilna
sredstva. Pooblastil vstopa v tuje stanovanje, uporabe tujega
motornega vozila ter legitimiranje pri opravljanju uradnih
nalog, pooblaščene uradne osebe že dalj časa sploh niso
uporabile, čeprav opravljajo službene dolžnosti tudi zunaj
zavoda, zlasti ob spremljanju zaprtih oseb, zasledovanju
pobeglih oseb in podobno. Zlorabe ali prekoračitve pooblastil
pri uporabi prisilnih sredstev so čedalje redkejše.
Pregled prekoračitev pooblastil pooblaščenih uradnih oseb
zoper zaprte osebe v penalnih zavodih ter izrečeni disciplinski
ukrepi so prikazani v tabeli št. 10.
Po uveljavitvi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij so
bile odpravljene položajne oznake na uniformah pooblaščenih uradnih oseb, kar se je v praksi izkazalo kot neustrezno.
Pooblaščene uradne osebe namreč kljub vključevanju v
prevzgojna in tretmanska prizadevanja v penalnrh zavodih, še
vedno opravljajo pomembne naloge, kot so varnost in zavarovanje zavodov, spremljanje zaprtih oseb na sodišča v druge
zavode in institucije, pri čemer prihajajo v stik z javnostjo.
Položajne oznake na uniformi dajejo v javnosti ustreznejši
videz uniformirane uradne osebe, kar je pomembno tudi za
uspešnejše opravljanje dokaj odgovornih nalog. Vse to pa
kaže na potrebo po ponovni uvedbi položajnih oznak v službi
pooblaščenih uradnih oseb.
18. VARNOSTNE RAZMERE V ZAVODIH
Splošne varnostne razmere v kazenskih poboljševalnih
zavodih v SR Sloveniji in v Prevzgojnem domu za mladoletnike v Radečah so že dalj časa stabilne, vendar ne na račun
sprejemanja maksimalnih varnostnih ukrepov ter uvajanja
trdega sistema.
Tako je mogoče reči, da so varnostne razmere ugodne, saj
že dalj časa ni množičnega podtalnega ali kako drugače
organiziranega negativnega delovanja zaprtih oseb.
Zavodi skrbijo za nenehno usklajevanje načrtov zavarovanja zavodov v sodelovanju z organi za notranje zadeve. V
načrtih je poudarek na samozaščitnem ravnanju in varnosti
ljudi in premoženja.
19. GOSPODARSKE ENOTE ZAVODOV
Gospodarske enote imajo KPD Dob, Zapori v Ljubljani, (v
katere se vključujejo tudi obsojenci iz oddelkov zaporov v
Radovljici, Novem mestu in odprtega oddelka Ig), KPD za
mladoletnike in Zapori Celje, Zapori Maribor (v katere se
vključujejo obsojenci iz OKPD Rogoza Maribor in oddelke
Zaporov v Murski Soboti), Zapori v Kopru (v katere se vključujejo tudi obsojenci iz oddelka v Novi Gorici), KPD Ig in Prevzgojni dom za mladoletnike Radeče, Gospodarske enote
imajo letne finančne in proizvodne programe in poslujejo po
predpisih kot temeljne organizacije združenega dela, kar pa v
praksi povzroča določene težave.
Gospodarske enote razpolagajo z dokaj fiksnimi proizvodnimi zmogljivostmi, vezanimi tudi na potrebno obsojeniško
delovno silo, ki je omejitveni dejavnik tako s kvalitativnega kot
s kvantitativnega vidika. Zato je še posebej treba paziti, da
gospodarska korist ne bi bila v škodo prevzgojnemu namenu
kazni.
20. PRIZADEVANJA REPUBLIŠKEGA
SEKRETARIATA ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO
PRI IZVAJANJU ZAKONA O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ
Delo Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo je
bilo pri uresničevanju Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
usmerjeno predvsem k zasnovanju ter uresničevanju
podružbljanja funkcije izvrševanja kazenskih sankcij in stro8

kovni poglobitvi prevzgojnega dela kazenskih poboljševalnih
zavodov in Prevzgojnega doma za mladoletnike Radeče.
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo je sodeloval
pri ustanavljanju Družbenega sveta za upravno področje izvrševanja kazenskih sankcij, pripravi družbenega dogovora ter
poslovnika o delu družbenega sveta.
Strokovno delo Republiškega sekretariata za pravosodje in
upravo je bilo usmerjeno v proučevanje in zasnovanje novih
sodobnejših oblik obravnavanja obsojencev, v sodelovanju z
izvenzavodskimi skupnostmi oziroma strokovnimi službami,
pozornost pa je namenjal tudi strokovnemu izobraževanju
delavcev v kazenskih poboljševalnih zavodih. Težišče je bilo
na obširni strokovni obdelavi obsojencev v sprejemni fazi. Z
zasnovanjem potrebnih prevzgojnih programov obsojencev je
bil dan širok poudarek splošnemu in strokovnemu izobraževanju med prestajanjem kazni zapora oz. vzgojnega ukrepa.
Republiški sekretariat za pravosodje in upravo nenehno skrbi
za izvajanje zakonitih pravic obsojencev ter za humano in
pravilno ravnanje z obsojenci, s poudarkom na spoštovanju
njihovega človeškega dostojanstva. Te naloge opravlja s stalnimi nadzori nad delom kazenskih poboljševalnih zavodov,
pri čemer odpravlja ter odreja ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, hkrati pa tudi opravlja svetovalne funkcije, da bi se
zboljšalo strokovno delo na vseh področjih dejavnosti zavodov. Podobno nadzorno funkcijo opravljajo tudi predsedniki
temeljnih sodišč z območij, kjer so kazenski zavodi.
21. IZVAJANJE VARNOSTNEGA UKREPA
OBVEZNEGA PSIHIATRIČNEGA ZDRAVLJENJA
IN VARSTVA V ZDRAVSTVENEM ZAVODU TER
PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE OBSOJENCEV
Pri izvajanju določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki se nanašajo na izvajanje varnostnega ukrepa obveznega
psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu
ter psihiatričnega zdravljenja obsojencev v zdravstvenih organizacijah zunaj zavoda, se je v praksi pojavila določena problematika. Pristojno sodišče namreč po pridobitvi mnenja
posvetovalne komisije, ki jo je imenoval republiški sekretar za
pravosodje in upravo, v soglasju z Republiškim komitejem za
zdravstveno in socialno varstvo, določi, v kateri zdravstveni
organizaciji se bo ta varnostni ukrep izvajal. Take zdravstvene
organizacije, ki jih je v SR Sloveniji določil Republiški komite
za zdravstvo in socialno varstvo, pa morajo imeti možnosti za
psihiatrično zdravljenje in varstvo. Posamezne psihiatrične
organizacije, ki ta varnostni ukrep izvajajo, dovoljujejo posameznikom, ki jim je ta ukrep izrečen, da odhajajo na prostost
izven zavoda, brez nadzorstva (izhodi ob koncu tedna).
Takšno postopanje utemeljujejo z režimom zdravstvene ustanove in psihiatrično doktrino. V praksi se je pokazalo, da bo
potrebno v bodoče v posameznih primerih, poleg medicinskega vidika, bolj upoštevati tudi varnostni vidik.
Kazenski zavodi nimajo svojih psihiatričnih ustanov, zato se
tudi v primerih, ko sicer ni izrečen varnostni ukrep obveznega
psihiatričnega zdravljenja, a obsojenec potrebuje hospitalno
obravnavo, obračajo na obstoječe psihiatrične ustanove. Zato
se tudi pri tej kategoriji obsojencev pojavlja enak problem
razmejitve med zdravstvenimi in varnostnimi cilji.
III. SKLEPNE UGOTOVITVE IN USMERITVE
Iz analize izhaja potreba po spremembi in dopolnitvi nekaterih določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ker jih je
praksa že prerasla ali pa so se izkazale kot zastarele in
neustrezne za razvoj sistema izvrševanja kazenskih sankcij.
Ob izvrševanju kazenskih sankcij je bilo v preteklem
obdobju posvečeno veliko pozornosti znanstvenoraziskovalnemu delu. Njegove izsledke morajo kazenski zavodi, pravosodni in drugi organi bolj upoštevati pri praktičnem izvrševanju kazenskih sankcij.
Sveti kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma za mladoletnike so nedvomno prispevali k podružbljanju izvrševanja kazenskih sankcij, humanizaciji medčloveških
odnosov in odpiranju kazenskih zavodov navzven, v bodoče
pa morajo prerasti v družbene svete tako po svojih pristojnostih in vlogah, kakor tudi z vidika normativno pravne ureditve.
Oblike sodelovanja obsojencev pri organizaciji in izvajanju
priloga poročevalca
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posameznih dejavnosti in del skupnega pomena v kazenskih
poboljševalnih zavodih bo potrebno dopolniti z metodami
socialnega - samoupravnega učenja. Vprašanju aktivizacije
obsojencev v procesu lastne prevzgoje ter učenju za samoupravljanje je potrebno dati poseben poudarek v spremembah
in dopolnitvah zakona.
Za določene zadeve, ki se zdaj rešujejo v upravnih postopkih na področju izvrševanja kazenskih sankcij, bo treba predpisati poseben postopek, ker po naravi stvari sodijo v penološko in ne v upravno kategorijo.
Neupoštevanje določil Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij glede prestajanja kazni zapora po kraju prebivališča
obsojencev povzroča kazenskim zavodom nemalo problemov, predvsem pri urejanju pokazenske problematike obsojenih in njihovih družin. Na tem področju so socialne službe
zavodov neuspešne, ker sta oddaljenost, zlasti pa različna
pravna ureditev v republikah in pokrajinah izven republike
Slovenije, glavni oviri za uspešno socialno delo.
Odprti režimi prestajanja kazni zapora imajo določeno
prednost pred zaprtimi tako z vidika prevzgoje in resocializacije, vključevanja v življenje in delo na prostosti po prestani
kazni kakor tudi z vidika materialnih stroškov za drago tehnično in fizično zavarovanje, ki ga v zaprtih zavodih skoraj ni.
Delo je omogočeno pretežni večini obsojencev bodisi v
kazenskih zavodih ali organizacijah združenega dela zunaj
zavoda. Zelo pozitivno se je v penološki praksi izkazalo zaposlovanje obsojencev v organizacijah združenega dela, kjer so
bili zaposleni pred nastopom kazni zapora, ki iz leta v leto
narašča. Tako obliko zaposlovanja obsojencev kaže v bodoče
še bolj razviti ini razširiti tudi s spremembo zakonodaje.
Plačilo za opravljeno delo obsojencev mora biti bolj prilagojeno dejanskim delovnim rezultatom v skladu z izdelanimi
merili za presojanje stopenj zahtevnosti del in naiog ter delovnega prispevka posameznega obsojenca.
Zakonite pravice obsojencev iz dela ter druge zakonite
pravice se v kazenskih zavodih izvajajo.
V zdravstvenem varstvu obsojencev se je pokazala potreba
po reorganizaciji zdravstvene službe v tem smislu, da bi vse
zdravstvene storitve v zavodih opravljale ustrezne terenske
zdravstvene organizacije s svojimi zdravstvenimi delavci. S
tako reorganizacijo je mogoče izboljšati strokovnost zavodskega medicinskega osebja in preprečiti vpliv penalnega
osebja zavoda na medicinsko osebje pri njegovem delu, kar bi
omogočilo zdravstvenim delavcev, da bi dosledneje opravljali
svoj poklic v skladu z medicinsko etiko.
Zdravljenje alkoholikov in narkomanov v smislu izvajanja
varnostnega ukrepa obveznega zdravljenja alkoholikov in
narkomanov je, razen nekaterih izjem v kazenskih zavodih,
šele v fazi kadrovskih, organizacijskih in razvojnih priprav.
Pravice obsojencev in mladoletnikov do ustreznih nastavitvenih in bivalnih razmer v kazenskih zavodih ni mogoče v
celoti izvajati. Glavna ovira so slabe prostorske razmere, na
katere kazenski zavodi stalno opozarjajo in jih prikazujejo kot
prepreko za uspešno prevzgojno, proizvodno, terapevtsko in
rekreativno delo. Prostorsko problematiko je zlasti v nekaterih zavodih možno rešiti z novogradnjo, za kar so že izdelani
ustrezni gradbeni projekti, vendar za to ni bilo na razpolago
dovolj sredstev.
Premeščanje obsojencev iz zavoda v zavod v SR Sloveniji je
čedalje bolj intenzivno. Obsojenci si prizadevajo, da bi kazen
prestajali v zavodu, ki je bližini kraja bivališča, kar kaže na
potrebo po regionalnem načelu prestajanja kazni zapora.
Takšnih zahtev obsojencev pa zaradi objektivnih prostorskih
razlogov ni mogoče vedno upoštevati. Premeščanje obsojencev v zavode na območje drugih republik in pokrajin, je zaradi
odklonilnih stališč pristojnih organov teh republik in pokrajin,
čedaljne redkejše, čeprav so skoraj vedno utemeljeni razlogi
za premestitev.
Podeljevanje ugodnosti obsojencem (zavodskih in izvenzavodskih) v nekaterih zavodih presega zakonske okvire v korist
obsojencev. Zlorabe teh ugodnosti so majhne, kar kaže na
ustreznost politike podeljevanja ugodnosti. S sistemom ugodnosti pa se v kazenskih zavodih rešujejo psihične napetosti
ter duševne stiske, nemalokrat tudi v korist zagotavljanja
reda, discipline in varnosti zavoda.
Socioterapevtske oblike dela z obsojenci, ki so se zelo
uspešno uveljavile v manjših kazenskih poboljševalnih zavodih in ki so po mnenju Družbenega sveta za izvrševanje
priloga poročevalca

kazenskih sankcij za naše družbene razmere ustrezna oblika
dela z obsojenci, bo treba v bodoče še naprej razvijati. Te
oblike dela je treba z določenimi spremembami postopno
uvajati tudi v večjih zavodih.
Nekatere disciplinske kazni, ki se izrekajo obsojencem, so
se pokazale v praksi kot neučinkovite, zato jih bo treba nadomestiti z drugimi bolj učinkovitimi, kar bo treba normativno
urediti v spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij.
Zakonska pooblastila pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov se uporabljajo v mejah zakonitosti. Uporaba prisilnih sredstev iz leta v leto upada. Najhujših
prisilnih sredstev (strelno orožje, plinska sredstva) pa pooblaščene uradne osebe že dalj časa niso uporabile.
Tudi splošne varnostne razmere so v kazenskih poboljševalnih zavodih in prevzgojnem domu stabilne.
Posebno vlogo v kazenskem poboljševalnem zavodu in
Prevzgojnemu domu Radeče imajo gospodarske enot. To so
organizacijski deli zavodov, ki zagotavljajo delo obsojencem
in naj bi zasledovale predvsem prevzgojni vidik dela, hkrati pa
poslujejo kot organizacija združnega dela in se tako srečujejo
z vsemi problemi, ki veljajo za gospodarstvo in so vezani na
uresničevanje ekonomskih ciljev.
Iz te dvojnosti izvira tudi večina problemov, ki jih bo treba s
spremembo oziroma dopolnitvijo zakona podrobneje opredeliti in se nanašajo na delo in nagrajevanje obsojencev, položaj
in vlogo gospodarske enote in njenega vodje v zavodu glede
na posebno področje dela ter položaj obsojencev v gospodarskih enotah.
Nadzorstvo nad izvajanjem zakonitih pravic obsojencev
med prestajanjem kazni zapora ter humanega in pravilnega
ravnanja z zaprtimi osebami je bilo z vidika izvajanja Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij dosledno izvedeno v vseh
kazenskih zavodih, pri čemer je Republiški sekretariat za
pravosodje in upravo poleg nadzornih nalog opravljal tudi
svetovalno funkcijo predvsem na področju prevzgojnega dela
z zaprtimi osebami ter v zvezi z dejavnostjo materialne proizvodnje v gospodarskih enotah.
Pri izvajanju varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega
zdravljenja in varstvu v zdravstvenih organizacijah je bilo
nekaj primerov neupoštevanja zakonskih določil na račun
uspešnega preprečevanja ponovnega izvrševanja kaznivih
dejanj na prostosti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 16. seji, dne 11.
9. 1986, obravnaval analizo uresničevanja zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in ob njej sprejel naslednjo
UGOTOVITEV, PRIPOROČILO, STALIŠČE IN
SKLEPE
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se je
zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v preteklem obdobju
zadovoljivo izvajal.
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča organizacijam združnega dela, samoupravnim organizacijam ter skupnostim, ki opravljajo na svojem delovnem področju dejavnosti, pomembne tudi za izvrševanje kazenskih sankcij, da sodelujejo z organi, pristojnimi za izvrševanje kazenskih sankcij.
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal, da
se izgradnja novih zaporov Nova Gorica prednostno obravnava v okviru naložb, ki se sofinancirajo iz republiškega
proračuna in proračunov občin.
4. Za zagotovitev nadaljnjega razvoja in zboljševanja
sistema izvrševanja kazenskih sankcij Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije nalaga:
- Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, da
sodeluje z organi, pristojnimi za izvrševanje kazenskih
sankcij;
- Republiškemu komiteju za zdravstvo in socialno varstvo
in Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, da
preučita možnost zdravstvenega varstva obsojencev in mladoletnikov v sistemu vzajemnosti in solidarnosti v okviru
zdravstvenih skupnosti, pri čemer zlasti preučita možnost, da
prispevek za zdravstveno varstvo obsojencev in mladoletnikov plačujejo zavodi iz sredstev, ki jih ustvarjajo obsojenci z

delom med prestajanjem kazni zapora oziroma preučita možnost financiranja za zdravstveno varstvo obsojencev, če sredstva iz prispevkov zavodov ne bi zadoščala;
- organom, pristojnim za izrševanje kazenskih sankcij, da
še naprej učinkovito in sproti delajo pri podružbljanju izvrševanja kazenskih sankcij, odpiranju kazenskih poboljševalnih
zavodov, prevzgojnih prizadevanjih za čim bolj popolno resocializacijo in čimrejšnjo usposobitev obsojencev, zlasti mladoletnikov in mlajših polnoletnikov za delo na prostosti po
prestani kazni. Na vseh področjih morajo organi, pristojni za
izvrševanje kazenskih sankcij, sodelovati tudi z družbenopolitičnimi in drugimi družbenimi organi ter društvi, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko;
- kazenskim poboljševalnim zavodom in prevzgojnemu
domu, da postopno uvajajo sodobnejše tehnološke postopke
v gospodarskih enotah, opuščajo proizvodne programe, ki ne
ustrezajo uresničevanju namena dela obsojencev, razvijajo
zaposlovanje obsojencev v organizacijah združenega dela,
kjer so bili pred nastopom kazni zaposleni, ter v okolju, kamor
se bodo vračali po prestani kazni;
- Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo in
Republiškemu komiteju za zdravstvo in socialno varstvo, da
proučita izvajanje varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenih organizacijah (63.
člen KZ SFRJ), dotlej pa zagotovita, da se bo ta varnostni
ukrep izvajal v skladu z veljavnimi predpisi;
- Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, ob
oceni, da so dani razlogi za spremembo in dopolnitev zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij, da preuči in pripravi predlog
za spremembo predvsem tistih določb, ki opredeljujejo pravice in obveznosti obsojencev iz dela, sodobne oblike penološkega strokovnega dela, zaposlovanje obsojencev med prestajanjem kazni zapora v zunanjih organizacijah združnega
dela, plačilo za delo obsojencev, organizacijo kazenskih zavodov po načelu regionalnega prestajanja kazni zapora, ter
razporejanje obsojencev na prestajanje kazni zapora, položaj
delavcev kazenskih poboljševalnih zavodov in merila za sprejem teh delavcev v delovno razmerje ter oznake v službi
pooblaščenih uradnih oseb, položaj in status gospodarskih
enot kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega
doma, pogojne odpuste po upravniku kazenskih poboljševalnih zavodov, izobraževanje obsojenih oseb, disciplinsko kaznovanje ter ugodnosti obsojencev, svete kazenskih poboljševalnih zavodov in prevzgojnega doma, sodelovanje obsojencev pri dejavnostih in delih skupnega pomena v zavodu.
Spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij je treba uskladiti z novejšimi zakoni, ki posegajo v
izvrševanje kazenskih sankcij.

PRILOGA 1
POGOJI BIVANJA IN DELA ZAPRTIH OSEB
V SR Sloveniji imamo naslednje kazenske poboljševalne
zavode: KPD Dob pri Mirni z oddelkom v Hotemežu, KPD Ig pri
Ljubljani, OKPD Rogoza - Maribor, KPD za mladoletnike in
Zapore Celje, Zapore Koper z oddelkom v Novi Gorici, Zapore
Ljubljana z oddelki v Radovljici, Novem mestu in Igu pri
Ljubljani ter Zapore Maribor z oddelkom v Murski Soboti.
Bivalne in delovne razmere zaprtih oseb so med posamez- .
nimi zavodi zelo različne, ugotoviti pa je treba, da noben
zavod ni grajen po sodobnih penoloških načelih, saj je večina
v starih zgradbah nekdanjih gradov in samostanov, kar pa
velja tudi za KPD Dob, čeprav je to edini zavod, zgrajen po
drugi svetovni vojni v SR Sloveniji.
Prostorska utesnjenost poleg v KPD Dob ni prisotna tudi v
tistih zavodih, kjer so bile stare zgradbe ustrezno adaptirane
in sicer v oddelku KPD Dob v Hotemežu, v Zaporih Maribor z
oddelkom v Murski Soboti, v odprtem oddelku Zaporov Ljubljana na Igu, v OKPD Rogoza ter v KPD Ig. Z nakupom
dodatnega nadstropja v obstoječi zgradbi pa bo rešen tudi
problem v oddelku Zaporov Ljubljana v Radovljici, prav tako
pa bo s predvideno adaptacijo in dozidavo posodobljen tudi
PD Radeče.
Prostorsko utesnjeni so Zapori Ljubljana, kjer je na mestu
gospodarske enote s prostorskim planom predvidena stanovanjska gradnja, kot tudi njihov oddelek v Novem mestu, kjer
je zelo nefunkcionalen celoten obsojeniški oddelek. Neprimerni so tudi prostori Zaporov Celje, ki so v nekdanjem
»Starem piskru«. Pod isto streho so mladoletniki, mlajši polnoletniki, obsojenci, osebe, kaznovane z zaporom za prekrške
in priporniki, pa tudi primernega prostora za športne in druge
prostočasne aktivnosti ni.
Z bivalnimi prostori imajo probleme tudi v Zaporih Koper,
saj so v za ta namen neprimerni stavbi bivšega samostana.
Nekoliko na boljšem je le gospodarska enota, ki pa nima
možnosti za ustrezno zavarovanje begosumnih oseb.
V najslabšem položaju je trenutno oddelek Zaporov Koper v
Novi Gorici, kjer so najslabši pogoji v oddelku pripora, saj v
bivalnih prostorih nimajo vode in sanitarij, neprimerno pa je
tudi ogrevanje (električne peči). Zato bo nujno treba čimprej
začeti že predvideno novogradnjo.
TABELA ŠT. 1

RAZPOREJANJE OBSOJENIH OSEB GLEDE NA ODPRTOST REŽIMA
Naziv
zavoda
1

Skupaj
(stanje 31.12.35)

KPD Dob
KPD Ig
KPD za mladoletnike
in Zapori Celje
OKPD Rogoza
Zapori Ljubljana
Zapori Maribor
Zapori Koper
PD Radeče
SKUPAJ

Zaprti
števi lo

%

Polodprti
število

508
51

401
12

78,9
23.5

67
91
220
147
55
67

52

77.6

158
114
30
54

71,8
77 , 5
54.5
80.6

22
31

68 ,1

124

1206

10

71

14 ,

10,21 , 1

10,3

Odprti
števi lo

%

36
39

7,1
76,5

15
91
40
2
25
13

22,4
100,18,2
1,4
45-, 5
19,4

261
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TABELA 2

VRSTE IN STOPNJE IZOBRAŽEVANJA OBSOJENIH OSEB V ŠOLSKEM LETU 1985/86

Skupaj
Število

Vrsta izobraževanja
1

%

v zavodih
Število
%

Izven zavoda
Število
%

opismenjevanje

11

4,6

11

8,3

tečaji

68

28.6

41

30,8

27

osnovna šola

27

11,4

20

15,-

7

25,7
6,7
*

skrajšani programi
(II. stopnja zahtevnosti)

83

34,9

programi srednjega izobraževanja (IV. in V. stopnja
zahtevnosti)
'

35

14.7

višje in visoke šole
(VI.in VII. stopnja zahtev.)

14

5,9

SKUPAJ

238

100,0

58

133

43,6

25

2 J, 8

2,1

32

30,5

14

13,3

105

100,0

100,0

TABELA 2a

IZOBRAŽEVANJE OBSOJENCEV V ŠOLSKEM LETU 1985/86
Ime zavoda

Število obsoj.,
ki se izobražujejo
Število
%

V zavodu
Število
%

Izven zavoda
Število
%

1
KPD Dob z odd.
KPD Ig
OKPD Rogoza
KPD za mladoletnike
in Zapori Celje
Zapori Ljubljana
z oddelki
Zapori Maribor
z oddelkom
Zapori Koper
z oddelkom
PD Radeče
SKUPAJ

17
3
10

23,6
100,0
100,0

25

49,0

100

30

100,0

100

8

100,0

9
55

100
100

52

94,5

9
3

100,0
5,5

238

100

133

57, 1

105

44 ,1

72
3
10

100
100
100

55

51

100

26

30

76,4

51,0
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TABELA 2b

ŠTEVILO OBSOJENCEV, KI SO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVANJE PO ZAVODIH

Število obsojencev,
ki so se izobraževali
Število
%

^ tevi ^o vseh
obsojencev

Ime zavoda
1
KPD Dob z odd.
KPD Ig
OKPD Rogoza
"0
KPD za mladoletnike
in Zapori Celje
Zapori Ljubljana
z oddelki
Zapori Maribor
z oddelkom

508
51
91

72
3
10

14,2
5,9
11

67

51

76,1

220

30

13,6
5,4

147

Zapori Koper
z oddelkom
PD Radeče
SKUPAJ

16,4

55
67

9
55

82,1

1206

228

19,7

TABELA ŠT. 3
NAČIN ZAPOSLITVE OBSOJENCEV V SLOVENSKIH KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODIH V LETU 1984
Zavod
Način zaposlitve
1
v obratih GE

Radeče

Ig Rogoza ,Mari
bor

L'ub Celje
ljana

Koper Dob

Sku
paj
10

Skupaj
Delež brez
Doba
11
12

13

42

61

69

72

88

47

98

426

903

72,8

477

64 ,9

9

9

17

21

42

9

10

79

196

15,8

117

15,r

priložnostno izven
zavoda

5

17

24

1,9

24

3,3

50. člen ZIKS (1)

29

5

42

3,4

.42

5 >7

51. člen ZIKS (2.)

1

66

75

6,1

128

218

505 1240

100,0

vzdrževanje zavoda

SKUPAJ

53

73

94

56

113

75,
735

10,2
100,0

OPOMBA: 1 - delo zunaj zavoda
2 - nadaljevanje z delom v OZD ali drugi družbeni pravni osebi, pri kateri je v delovnem razmerju, pri kaznih krajših od šest mesecev

12
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TABELA ST. 4
NAČIN ZAPOSLITVE OBSOJENCEV V SLOVENSKIH KAZENSKIH POBOLJŠEVALNIH ZAVODIH V LETU 1985
Zavod
Način zaposlitve
1

Radeče

Ig

Rogoza bor

ljana

Celje

Koper Dob

3

P J
10

Skupaj
Delež brez
Doba
12
11

%
13

v obratih GE

39

38

68

71

92

53

72

382

817

73,2

434

64,4

vzdrževanje zavoda

10

8

14

24

33

8

19

59

175

15,7

116

17,2

2

14

17

1,5

17

2,5

50. člen ZIKS

19

14

41

3,7

41

6,1

51. člen ZIKS

1

48

66

5,9

66

9,8

117

201

1115

100,0

674

100,0

priložnostno izven
zavoda

49

SKUPAJ

49

92

TABELA ŠT. 5
ORGANIZIRANJE PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
OBSOJENCEV V LETU 1985
Prostočasne
Število obstoječih
^
aktivnosti
obsojencev
Telesno-vzgojne in
športne dejavnosti

TABELA ŠT. 6
POVRATNIŠTVO V OBDOBJU OD 1979-85
1979

število
povratnikov

Kulturno-prosvetne
dejavnosti

442

104

62

7,4

1980

1981

1982

1983

198*

1985

418

562

547

615

651

710

666

48,0

49,4

45,9

48,3

48,9

49,6

SC,8

Šah
Druge redne prostočasne aktivnosti
OPOMBA: Odstotki v tabeli so prikazani z ozirom na celotno število
obsojencev in mladoletnikov v KPZ in PD v letu 1985 (6370)
TABELA ŠT. 7

PREGLED IZREČENIH DISCIPLINSKIH KAZNI
Leto

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

oddaja v samico

239

268

267

267

342

342

294

i zvrš itev
disciplinske
kazni pogojno odložen?

56

70

54

64

51

40

49

omejitev razpolaganja z
denarjem ter
sprejemanja
poši1 j k
osamitev mlado 1 o t.n l kov v
poseben prostor

99

56

12

24

16

21

170

95

117

119

114
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TABELA ŠT. 8
PREGLED POGOJNIH ODPUSTOV OBSOJENCEV PO KOMISIJI ZA POGOJNE ODPUSTE IN UPRAVNIKIH ZAVODOV
Leto
_

,

1979
1980
1981
1982
l'.)U3
] ')H4
1985

'

Število vloženih prošenj
■
,
2

Pogojno odpuščeni po komisiji
števi
%_
3 lo
4
38
41
46
45
45
37
41

556
410
477
470
547
4 74
524

1448
1003
1027
1038
1211
1275
1258

RAZMERJE MED POGOJNO ODPUŠČENIMI PO KOMISIJI IN PO UPRAVNIKIH KPZ
Leto

Vsi pogojno,
odpuščeni

Odpuščenih po upravniku KPZ
število

%

669
677
478
591
657
675
678

55
62
50
56
55
59
56

TABELA ŠT. 9

Odpuščenih po komisiji za pogojni odpust
število
%

1
1979
1980
1.981
1982
1983
1984
1985

1225
1087
955
1061
1204
1149
1202

556
410
477
470
547
474
524

45
38
50
44
45
41
44

OPOMBA: Odstotki v tabeli so prikazani na celotno število vseh pogojno odpuščenih obsojencev po
komisiji za kazenski odpust in upravnikih zavodov

TABELA ŠT. 10
PREGLED PREKORAČITEV POOBLASTIL PUO ZOPER ZAPRTE OSEBE V PENALNIH ZAVODIH TER IZREČENIH DISCIPLINSKIH
UKREPOV

Leto

Prekoračitev
pooblasti 1
pri uporabi
prisi1nih
sredstev

Število
uvedenih
disciplin.
postopkov

Izrečeni disciplinski ukrepi
Dlsclp- Uveden
denarna
razporejen linski
kazenski
opomin
kazen
k drugim
postopek postopek
nalogam
ustavljen

1983
1984
1985
1986 (do 30/6)
14
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INFORMACIJA
o predlogih sprememb in dopolnitev kazenskih določb
nekaterih republiških zakonov
Skupščina Socialističe republike Slovenije je v novembru
1985 sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list, SRS, št. 42/85). Z njim so bile bistveno
spremenjene spodnje in zgornje meje, v okviru katerih se
lahko v posameznih primerih predpisujejo razponi denarnih
kazni za prekrške. V zakonu je določeno, da se morajo predpisi, ki določajo prekrške, uskladiti z njim v enem letu po
njegovi uveljavitvi.
V republiških zakonih, ki so bili v času po uveljavitvi zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških v zakonodajnem postopku, so bile njihove kazenske določbe z navedenimi spremembami usklajene. Pri določenem številu republiških zakonov, za katere niso bile predvidene njihove vsebinske spremembe oziroma dopolnitve, pa je potrebno njihove
kazenske določbe z zavedenim zakonom še uskladiti.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je dne 15. 9.1986 poslal
Skupščini SR Slovenije predloge za izdajo zakonov s predlogi
zakonov, v katerih so predlagane spremembe in dopolnitve
kazenskih določb v osemindvajsetih republiških zakonih, ki
vsebujejo določbe o prekrških.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakonov se nanašajo
pretežno na valorizacijo v njih predpisanih denarnih kazni za
prekrške in njihovo uskladitev z novelo zakona o prekrških,
kot tudi vzpostavitev ustreznih razmerij med družbeno nevarnostjo kršitev in višino predpisanih kazni. Pri nekaterih, zlasti
starejših zakonih, je upoštevana tudi sprememba stopnje
družbene nevarnosti nekaterih prekrškov zaradi sprememb,
povezanih z družbenim razvojem, kar velja zlasti za zakon o
pravnem položaju verskih skupnosti, kjer je bilo ugotovljeno,
da glede na dosedanjo prakso lahko zaporno kaze znižamo
od 30 dni na 15 dni zapora in za zakon o založništvu, ker je
bilo potrebno zaradi dajanja pomanjkljivih podatkov zaostriti
denarno kazen, kar bo v določeni meri zagotovilo, da bodo
založniki dosledneje izpolnjevali svoje obveznosti. Poleg tega
se za nekatere zakone predlaga spremembe kazenskih
določb zaradi formalne, pretežno terminološke uskladitve z
zakonom o prekrških in dopolnitve z ustreznimi materialnimi
in kazenskimi določbami, ki so bile prej v podzakonskih aktih,
ali dopolnitvah, ker se je v praksi pri uporabi predpisov
pokazala praznina. V vseh naštetih primerih ne gre za
bistvene spremembe v pravni ureditvi področij, ki jih ti zakoni
urejajo. Tako je n. pr. izraz »obrtnik« ali »zasebnik« v zakonu
o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih
vrednot, zakonu o naravni in kulturni dediščini in še nekaterih
drugih, nadomeščen s »posameznik«.
V zakonu o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice
do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, je poleg valorizacije, predlagana združitev nekaterih členov v enega samega.
V zakonu o prekrških zoper javni red in mir je predlagano
črtanje določb, ki vsebujejo predpise o varstvenih ukrepih, s
čimer bi priišlo do uskladitve z novelo zakona o prekrških, ki
je posegla tudi na to področje.
Posebej je potrebno omeniti še predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad
živili, v katerega so vključili ustrezne materialne in kazenske
določbe, ki so bile prej v pravilniku o posebnih ukrepih pri
zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju ter predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb.
Slednji zajema nove kršitve, zlasti v zvezi z nameščanjem in
vzdrževanjem evidenčnih tablic, saj se je pri uporabi že navedenega zakona pokazalo, da bi bila za njegovo doslednejše
izvajanje v praksi potrebna predlagana dopolnitev.
V predlogih za izdajo zakonov s predlogi zakonov se predlaga sprememba, dopolnitev ali črtanje naslednjih določb v
posameznih zakonih:
- sprememba 47., 48., 49. in 50. člena zakona o založništvu
(Uradni list SRS, št. 25/78)
- sprememba 41. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni
list SRS, št. 27/82)
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- sprememba 16. člena zakona o obveznem pošiljanju
tiskov (Uradni list SRS, št. 55/72)
- sprememba 32., 33. in 34. člena zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot
(Uradni list SRS, št. 10/84),
- sprememba 103., 104., 105., 106., 107. in 108. člena
zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS št 1/
81),
- spremembe 24., 25., 26., 27., 28. in 29. člena zakona o
Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81),
- spremembe 25., 26. in 27. člena zakona o spominskem
parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81),
- spremembe 44., 45., 46., 47., 48., 49. in 50. člena in
dopolnitev z novima 40. a in 47. a členoma zakona o zdravstvenem nadzoru nad živili (Uradni list SRS, št. 17/75),
- sprememba 19. člena zakona o položaju in pooblastilih
Rdečega križa Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/78),
- sprememba 39. člena in črtanje 40., 41., 42., 43. in 44.
člena zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Uradni list
SRS, št. 11/77),
- sprememba 16., 17. in 18. člena in črtanje 20. člena
zakona o zdravstvenem nadzoru nad člani posadke trgovske
mornarice (Uradni list SRS, št. 45/73),
- spremembe 10., 11., 12., 13. in 15. člena ter črtanje 14.
člena odst. II., 16., 17., 18., 19. in 20. člena zakona o prekrških
zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74),
- spremembi 29. in 30. člena zakona o javnih shodih in
prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73),
- spremembe 25., 26., 27. in 28. člena zakona o varnosti na
javnih smučiščih (Uradni list SRS, št. 16/77),
- spremembe 21. člena zakona o društvih (Uradni list SRS,
št. 37/74),
- spremembi 15. in 16. člena zakona o osebni izkaznici
(Uradni list SRS, št. 16/74 in 29/79),
- spremembe 37., 38., 39. in 40. člena zakona o varnosti
pomorske plovbe (Uradni list SRS, št. 30/79),
- sprememba 21. člena zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76),
- sprememba 9. člena zakona o seizmološki službi (Uradni
list SRS, 14/78),
- spremembi 47. in 48. člena zakona o sladkovodnem
ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76),
- spremembe 32., 33. in 34. člena zakona o varstvu rastlin
pred boleznimi in škodljivci (Uradni list SRS, št. 16/77),
- spremembi 13. in 14. člena zakona o prepovedi nomadske paše (Uradni list SRS, št. 11/81),
- spremembe 18., 19. in 20. člena zakona o prometu z
nepremičninami (Uradni list vSRS, št. 19/67),
- spremembe 24., 25. in 26. člena zakona o geodetski
službi (Uradni list SRS, 23/76),
- spremembe 8., 17. in 18. člena ter dopolnitev z novim 17.
a členom zakona o temeljni geodetski izmeri (Uradni list SRS,
št. 16/74),
- spremembi 36. in 37. člena zakona o zemljiškem katastru
(Uradni list SRS, št. 16/74),
- sprememba 9. člena zakona o katastru komunalnih
naprav (Uradni list SRS, št. 26/74),
- dopolnitev z novim 14. a in 14. b členom zakona o
imenovanju in evidentiranju, naselij, ulic in stavb (Uradni list
SRS, št. 5/80).
Predlagatelj meni, da gre pri vseh teh primerih za manj
zahtevne spremembe zakonov oziroma za njihovo uskladitev
z zakonom o prekrških in zato predlaga, da Skupščina SR
Slovenije sprejme zakone po skrajšanem postopku.
Zaradi manjšega pomena sprememb in dopolnitev ter racionalizacije bo zakonodajno gradivo o navedenih spremembah in dopolnitvah poslano delegacijam, ne bo pa objavljeno
v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije.
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PREDLOG ZA SOGLASJE
h kandidaturi Zveze za šport in rekreacijo invalidov
Jugoslavije za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v
sedeči odbojki (Sarajevo, 25.-28. junija 1987) (ESA-79)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 15. seji dne 4.
9. 1986 na podlagi 80. člena poslovnika Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije obravnaval:
- PREDLOG ZA SOGLASJE H KANDIDATURI ZVEZE
ZA ŠPORT IN REKREACIJO INVALIDOV JUGOSLAVIJE ZA
ORGANIZACIJO ODPRTEGA PRVENSTVA EVROPE V

SEDEČI ODBOJKI (SARAJEVO, 25.-28. JUNIJA 1987),
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložila v soglasje Zveza
za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije.
Ob obravnavi navedenega predloga je Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije oblikoval mnenje, ki vam ga pošiljamo v prilogi.

ZVEZA ZA ŠPORT IN REKREACIJO INVALIDOV JUGOSLAVIJE
ELABORAT
o športni, ekonomski in družbenopolitični upravičenosti
organiziranja odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki v
Sarajevu od 25. do 28. junija 1987
I. UVOD
Zveza za šport ]n rekreacijo invalidov Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: ZŠRIJ) je bila že pred dvema letoma evidentirana v mednarodni organizaciji za šport invalidov (v nadaljnjem besedilu: ISOD) - komiteju za sedečo odbojko kot
kandidat za organizacijo odprtega evropskega prvenstva v
tem športu. Takrat še ni bil sprejet družbeni dogovor o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih
športnih tekmovanj, ki se organizirajo v Jugoslaviji. (Dogovor
je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 1 z dne 11. januarja
1985). Predsedstvo ZŠRIJ se je odločilo, da je potrebno storiti
vse, da se ta športna manifestacija organizira v naši državi. Do
sedaj so bila namreč na področju športa invalidov organizirana samo tekmovanja slepih šahistov oziroma distrofičarjev,
na področju ostalega relativno razvitega športa pa se ni organiziralo niti eno mednarodno tekmovanje.
Komite ISOD za sedečo odbojko je dokončno potrdil svojo
odločitev na sestanku, ki je bil na Norveškem 6. junija leta
1985, kjer so predstavniki Jugoslavije sporočili, da bi se to
tekmovanje organiziralo v Sarajevu. Zaradi vsega tega tudi ta
elaborat prihaja z zamudo.
II. RAZLOGI ZA ORGANIZACIJO TEKMOVANJA
Predsedstvo ZŠRIJ je pri predložitvi kandidature za organiziranje odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki menilo,
da bi takšna mednarodna manifestacija močno vplivala na
razvoj in izboljšanje telesne kulture invalidov v naši državi,
predvsem pa na razvoj sedeče odbojke, ki je zelo koristna
športno-rekreativna oblika delovanja invalidov.
V Jugoslaviji je namreč po uradno sporočenem podatku več
kot dva milijona invalidov, od tega največ amputirancev in
»ostalih« (opomba »ostali« - pomeni z določenimi poškodbami zaradi paralize in dr.), ki pa lahko igrajo sedečo odbojko.
Približno 200 tisoč invalidov je vključenih v organizacije
ZŠRIJ in to kot športniki ali pa kot rekreativci. Sedeča odbojka
je igra, v kateri se uporabljajo vsa pravila odbojke, ki veljajo za
neinvalide, ob uporabi pravil v zvezi z invalidnostjo (igralci
morajo sedeti, mreža je visoka 1,15 m, igrišče je veliko 10x6
m). Razume se, da se igra v dvorani, zato jo invalidi lahko
igrajo čez celo leto. V Jugoslaviji je sedeča odbojka postala
popularnejša po olimpijskih igrah invalidov, ki so bile na
Nizozemskem leta 1980. Sedaj se igra v vseh republikah in

pokrajinah, vsako leto pa se organizirajo zvezna tekmovanja
republiških in pokrajinskih reprezentanc. Toda kljub temu ta
izjemno" koristen šport še ni dovolj razvit, natančneje, razvit je
praviloma v večjih mestih (Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Bitola,
Subotica, Novi Sad itd.), zato bi se ta šport z organizacijo tega
tekmovanja v Jugoslaviji ob posebni propagandi hitreje razvijal v vseh okoljih.
Prav tako bi se po tem tekmovanju večje število mladih
invalidov, kar je še zlasti pomembno, vključilo v organizacijo
ZŠRIJ na ta način pa bi se veliko pripomoglo k uresničevanju
glavnega cilja ZŠRIJ - vključevanju kar se da velikega števila
invalidov v športno-rekreativne aktivnosti te zveze.
Naša država, bi se poleg tega še bolj uveljavila v svetu kot
država, ki skrbi za invalide in za enega od členov njihove
telesne kulture. Velika večina držav v svetu, tako razvite kot
tudi države v razvoju, posveča veliko pozornost razvoju
športno-rekreativnih aktivnosti invalidov. Mnoge od njih
namenjajo za te aktivnosti velika sredstva in so organizacijsko
zelo napredovale (Nizozemska, Švedska, Poljska, Norveška,
Avstrija in druge). Prav tako mnoge države v razvoju v zadnjem času razvijajo te izjemno koristne dejavnosti, ki so zelo
pomembne za invalide.
Jugoslavija, ki je socialistična, samoupravna in neuvrščena
država, uživa velik ugled v ISOD in v drugih svetovnih organizacijah za šport invalidov. Njena kandidatura je bila sprejeta s
posebnim zadovoljstvom in poudarjeno je bilo, da ima naša
država velike organizacijske izkušnje pri organiziranju športnih tekmovanj, zlasti še Sarajevo s IV. zimskih olimpijskih
iger. Z uspešno organizacijo tega prvenstva bi naša država
dodala tej oceni še eno točko, ker (kot je bilo že prej omenjeno) se Jugoslavija na področju organizacije mednarodnih
tekmovanj invalidov do sedaj še ni dosti angažirala.
III. KRAJ IN ČAS TEKMOVANJA,
ORGANIZACIJSKI POGOJI, PRIPRAVE
JUGOSLOVANSKE REPREZENTANCE
IN NAPOVED REZULTATOV
Odprto prvenstvo Evrope v sedeči odbojki bi bilo v Sarajevu
od 25. do 28. junija leta 1987. Glavni organizator prvenstva bi
bila ZŠRIJ, soorganizatorji pa Zveza za šport in rekreacijo
invalidov Bosne in Hercegovine ter ostale zveze za šport in
rekreacijo invalidov socialističnih republik in socialističnih
priloga poročevalca
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avtonomnih pokrajin. Na prvenstvu bi sodelovalo 15 nacionalnih reprezentanc.
Tekmovanje bi potekalo v kulturno-športnem in rekreacijskem športnem centru llidža, kjer se organizirajo mnoga
vrhunska športna tekmovanja. Član komiteja ISOD za sedečo
odbojko je pregledal ta center in ugotovil, da obstajajo maksimalni pogoji za izvajanje tekmovanja v sedeči odbojki.
Udeleženci prvenstva bi bili nameščeni v Študentskem centru v Nedžarićih v novem objektu (dvoposteljne in triposteljne
sobe s kopalnico in WC), kjer so bili nameščeni tudi udeleženci XIV. zimskih olimpijskih iger. Razdalja med Študentskim centrom in kulturno-športnim in rekreativnim centrom
na llidži je približno 3 km in ne bi bilo posebnih problemov pri
prevozu udeležencev. Prehrano bi udeležencem zagotovil
»ZPI-TOZD Študentska prehrana«. Dogovorjeno je, da bi vse
ostale potrebne storitve (prevajanje, razmnoževanje gradiva
in podobno) zagotovil Kulturno-športni center llidža, hostese
ter pomožno osebje pa bi zagotovil Študentski center v Sarajevu.
Ob organiziranju tega prvenstva bi bila ustanovljena tudi
častni in organizacijski odbor, ki bi opravila običajno delo pri
organiziranju tega prvenstva.
Jugoslovanska reprezentanca je do sedaj na velikih mednarodnih tekmovanjih dosegla vidne rezultate. Na II. letni olimpiadi invalidov leta 1980 - bronasta medalja, na III. svetovnih
(olimpijskih) igrah invalidov leta 1984 peto mesto, na evropskem prvenstvu leta 1981 peto in na svetovnem prvenstvu leta
1983 prav tako peto mesto. Na zadnjem svetovnem oziroma
evropskem prvenstvu leta 1985 je Jugoslavija osvojila dve
srebrni medalji. Napoved pristojnega organa ZŠRIJ je, da
lahko jugoslovanska reprezentanca na odprtem evropskem
prvenstvu v Sarajevu leta 1987 osvoji eno od medalj, najmanj
pa četrto mesto, ki zagotavlja udeležbo na olimpijskih letnih
igrah invalidov v Seulu, ki bo oktobra leta 1988. Za dosego
tega cilje bo ZŠRIJ zagotovila potrebna sredstva za okrepljene priprave naše reprezentance, da bi se selekcija kar se da
dobro pripravila. Ta naloga bo prednostna, ker se tudi druge
nacionalne selekcije za vsako mednarodno tekmovanje zelo
resno pripravljajo.
IV. UČINKOVANJE PRVENSTVA NA NADALJNJI
RAZVOJ IN IZBOLJŠANJE MEDNARODNIH ZVEZ
IN UVELJAVLJANJE JUGOSLOVANSKEGA
ŠPORTA
V svetu je več kot 450 milijonov invalidov (po informaciji
Združenih narodov). V več kot 70 državah sveta se razvijajo
športne in rekreativne aktivnosti invalidov. Obstajajo tudi
posebne svetovne organizacije za šport invalidov, pri razvoju
teh izjemno koristnih aktivnosti pa pomagajo tudi Združeni
narodi. V zadnjih nekaj letih se vidi napredek tudi v neuvrščenih državah in v državah v razvoju (Kitajska, Irak, Libija,
Indonezija, Etiopija in druge), Jugoslavija po lastni koncepciji
razvija šport in rekreacijo invalidov in z doseženimi rezultati
zavzema pomembno mesto v svetu, predvsem pa med neuvrščenimi državami in državami v razvoju. Tako je na primer LR
Kitajska ustanovila svojo zvezo za šport invalidov po jugoslovanskem zgledu v nepolnih dveh letih po izmenjavi delegacij
in spoznavanju članov delegacije LR Kitajske z našimi opredelitvami na tem področju. Prav tako obstajajo stalne ali
občasne zveze z Irakom, Iranom, Etiopijo, Alžirijo in drugimi,
ob zagotovitvi večjih sredstev pa bi se sodelovanje nedvomno
razširilo. V interesu naše širše družbene skupnosti je, da se s
takšnimi državami (kjer obstaja iz različnih razlogov veliko
število mladih invalidov) sodelovanje razširi. Prav tako obstaja
na tem področju dobro sodelovanje s sosednjimi državami
(Madžarsko, Avstrijo, Italijo, Bolgarijo), tako tudi ta oblika
prispeva k dobrim sosedskim odnosom. Pri organiziranju
tega prvenstva bi Jugoslavija povabila vse države, v katerih je
razvita ali se razvija sedeča odbojka, kot opazovalci pa bi bili
povabljeni predstavniki tistih držav, ki šele nameravajo razviti
ta izjemno koristen šport za invalide. Tako bi se Jugoslavija
ob doseženih športnih uspehih uveljavila tudi kot dober organizator športnih tekmovanj invalidov, kar bi ji dvignilo ugled
tudi v športnem gibanju invalidov.
priloga poročevalca

V. FINANCIRANJE PRVENSTVA
Mednarodna tekmovanja invalidov se praviloma ne organizirajo na komercialni podlagi. To pa zaradi tega, ker v teh
primerih ne gre za atraktivna tekmovanja, za katere je zainteresirano večje število gledalcev, veliki gospodarski subjekti in
TV. Praviloma pri teh tekmovanjih pomaga tudi država in
druge institucije, ustanovljene za pomoč invalidom. Del sredstev zagotavljajo tudi različne firme, ki imajo določen interes,
da se reklamirajo tudi na takšnih tekmovanjih. Največji del
sredstev zagotavljajo udeleženci, ki plačujejo participacijo za
sodelovanje na tekmovanju, del sredstev za prvenstva, ki
imajo predvidene nepokrite stroške, zagotavlja Mednarodni
sklad za šport invalidov. Tako je praviloma pri konstrukciji
financiranja prvenstva invalidov udeleženih več subjektov,
vključno tudi gospodarstvo. Na podoben način bi se zagotovilo financiranja prvenstva v Sarajevu.
Za odprto evropsko prvenstvo v sedeči odbojki v Sarajevu
leta 1987 so načrtovani naslednji prihodki in odhodki:
PRIHODKI:
1. Kotizacija reprezentanc udeležencev
(15 ekip po 750 USA $ - 11.250 USA $)1
2. Udeležba Mednarodnega sklada za šport
invalidov (5.000 H. florintov)
3. Udeležba ZTKJ
4. Udeležba sponzorjev in donatorjev
5. Udeležba zvez za šport in rekreacijo
SR/SAP
SKUPAJ:

5,625.000 din
900.000 din
2,850.000 din
1,900.000 din
825.000 din
12,100.000 din

ODHODKI:
1. Namestitev in prehrana udeležencev
za 6 dni (15 ekip x 15 oseb x 5.000 dinarjev) 6,750.000 din
2. Zakup dvorane za uporabo ostalih potrebnih storitev in sodniški stroški
500.000 din
3. Stroški lokalnega prevoza
400.000 din
4. Stroški priprav in udeležbe jugoslovanske reprezentance
2,850.000 din
5. Izdelava znaka prvenstva, programa, memoranduma, prevajalske storitve in podobno
900.000 din
6. Izdelava medalj, pokalov, diplom in pod.
150.000 din
7. Stroški organizacijskega komiteja, inšpekcije ISOD in podobno
550.000 din
SKUPAJ: 12,100.000 din
1
0pomba: Vrednost 1 ameriškega dolarja je ocenjena na 500 dlnarlev, 1 H
forinta na 180 dinarjev.

Če ZŠRIJ zagotovi več dodatnih sredstev na podlagi sponzorstva in donatorstva, kar je verjetno, ne bo potreben prispevek zvez za šport in rekreacijo invalidov socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin.
Stroški prvenstva so, kot je navedeno, v največjem delu
pokriti iz mednarodnih virov. Pri tem je potrebno upoštevati
da se sredstva, ki so predvidena kot prispevek ZTKJ, običajno
vsako leto zagotavljajo za priprave in odhod na svetovna
oziroma evropska tekmovanja za jugoslovansko reprezentanco v sedeči odbojki, v tem primeru pa je to načrtovano v
elaboratu v skladu z družbenim dogovorom. ZŠRIJ bo z organizacijo prvenstva naši državi v skromnem obsegu zagotovila
priliv zelo potrebne konvertibilne valute. Namreč, poleg kotizacije, ki se plačuje v ameriških dolarjih, bo nedvomno precejšnja tudi izvenpenzionska poraba za več kot 250 oseb.
Poleg tega bo ZSRIJ priporočila vsem nacionalnim selekcijam
jugoslovanskega letalskega prevoznika, pa bo tako tudi na tej
podlagi zagotovljen določen devizni priliv.
V skladu s tem elaboratom oziroma z zagotovljenimi prihodki bosta napravljena natančen program in finančni načrt
tega prvenstva.
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VI. SKLEP
ZŠRIJ je zagotovila potrebne temeljne pogoje za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki leta 1987 v
Sarajevu. Ob maksimalnem angažiranju organizacijskega

odbora, predsedstva ZŠRIJ članov častnega in organizacijskega odobra, predvsem pa družbeno športnih delavcev iz
Sarajeva bo ta manifestacija nedvomno uspela.
Predsednik
Milan Žeželj

Beograd, 26. 6. 1986
ZVEZA ZA ŠPORT IN REKREACIJO INVALIDOV .
Obveščamo vas, da je na seji predsedstva ZTKJ, ki je bila 10.
junija letošnjega leta, dano soglasje h kandidaturi Zveze za
šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v sedeči odbojki (Sarajevo, 25-28.
junija 1987).
Prav tako vas obveščamo, da bo eventualna partičipacija

ZTKJ, ki ste jo označili v finančni konstrukciji, v skladu z
dosedanjo prakso in določenimi kriteriji za financiranje mednarodnih športnih tekmovanj.
Tovariško vas pozdravljamo.
SEKRETAR PREDSEDSTVA
Ljubiša Dragović

ZVEZA ZA ŠPORT IN REKREACIJO INVALIDOV
Beograd, 17. 7. 1986
Številka: 103
Zveza za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije je organizacija, v katero so vključene vse vrste in kategorije invalidov,
ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo v naši državi. Organizacije zveze organizirajo občinska, regionalna, republiška,
pokrajinska in zvezna tekmovanja, na katerih sodelujejo invalidi, ki poleg vsakodnevne ali občasne rekreacije želijo tekmovati.
Na mednarodnem področju se organizirajo evropska in
druga regionalna prvenstva, svetovna prvenstva in vsake štiri
leta olimpijske igre invalidov. Zvezi je bilo lansko leto
zaupano, da organizira odprto evropsko prvenstvo v sedeči
odbojki. Kraj, kjer bi se odvijalo prvenstvo, je Sarajevo, čas
trajanja prvenstva pa od 25. do 28. junija 1987. Zveza je že
napravila določene korake pri organizaciji tega prvenstva
(dogovorila se je o namestitvi in prehrani ter uporabi športnega objekta).
Po določbah družbenega dogovora o pogojih organiziranja
in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki
se organizirajo v Jugoslaviji, morajo vse skupščine socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin in Skupš-

MNENJE IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE O
PREDLOGU ZA SOGLASJE H
KANDIDATURI ZVEZE ZA ŠPORT IN
REKREACIJO INVALIDOV
JUGOSLAVIJE ZA ORGANIZACIJO
ODPRTEGA PRVENSTVA EVROPE V
SEDEČI ODBOJKI V SARAJEVU LETA
1987
Zveza za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije je v skladu
z Družbenim dogovorom o pogojih organiziranja in skupnega
financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki jih prire-

čina Jugoslavije dati soglasje za organizacijo vsakega mednarodnega tekmovanja v naši državi. Po prošnji zveze se je
predsedstvo SFRJ odločilo, da bo član predsedstva SFRJ
tovariš Stane Dolanc predsednik častnega odbora tega prvenstva. Predsedstvo Zveze za telesno kulturo je dalo pozitivno
mnenje za organizacijo tega prvenstva.
Pripominjamo, da zveza od socialističnih republik in socalističnih avtonomnih pokrajin ter federacije ne zahteva materialne pomoči, čeprav gre za nekomercialno prvenstvo, ker je to
tekmovanje športnikov invalidov.
Prav tako poudarjamo, da je to prvo tekmovanje te vrste v
naši državi (če ne upoštevamo šaha) in se tako naša država
uveljavlja tudi kot organizator mednarodnih športnih tekmovanj invalidov.
Zaradi tega prosimo Skupščino, da da soglasje za organizacijo tega tekmovanja.
Športniki invalidi Jugoslavije se vam zahvaljujejo.
Predsednik
General polkovnik Milan Žeželj

jamo v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 1/85), predložila udeleženkam tega dogovora ustrezen elaborat in zahtevo za izdajo
soglasja h kandidaturi za organiziranje odprtega prvenstva
Evrope v sedeči odbojki v Sarajevu leta 1987.
Iz predloženega elaborata je razvidno, da organizator tekmovanja ne zahteva finačne soudeležbe skupščin SR in SAP
in da bo stroške tekmovanja pokril z lastnimi sredstvi oziroma >
s sredstvi invalidskih športnih organizacij ter s samofinaciranjem udeležencev in z drugimi prihodki. Za organiziranje
prireditve niso potrebna investicijska vlaganja, predlog za
organiziranje prireditve pa je predhodno obravnavala Zveza
za telesno kulturo Jugoslavije in ga pozitivno ocenila.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da predlagatelj
izpolnjuje z družbenim dogovorom določene pogoje za
izvedbo tekmovanja, zato predlaga Skupščini SR Slovenije,
da izda soglasje Zvezi za šport in rekreacijo invalidov Jugoslavije za organizacijo odprtega prvenstva Evrope v sedeči
odbojki v Sarajevu leta 1987.
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